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history young god. The archetypal adolescent and young 
man a mythological context, as represented in 

modem Afiikaans literature and world literature. 

Llllar:iCters ill a ll"~:1"jl v this primordial framework. 
a text or the form is able to of the 

archetypal and mythological nal:ratlve 
This comparative study tests the that literature from 

(11tter~=nt linguistic and regional can brought back to depiction a 
COl:re~ipondJtng archetypal and primordial being. A work of art, the form a 

same appeal or work from a 
U\c,-'-V\.1. through use of from the 

mythology u\C .... ttU;,\-

art. 

between old new, I have .... ~"J.,'-u 
Within framework 

Still, to support my argument, I tried 
sources as possible. only did I use Dutch and 
African, and American authors and 
Czech and Japanese author. 

man, but 
art, and ultimate as an artist. 

Drs. Alfred A.L.W. Schaffer 

hypothesis. 
Apollo, 

the 

man, 
retlll!nillg ill 

of Afrikaans & 
,,,,,,,,,.,,,", of Cape Town 

{Llnglll1S111cs and Southern African -'--'''U~l''''~.<::''} 

August Town 
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De geschiedenis van een jonge god. 
representatie van archetypische aU'U14::~';t:Lll en jonge man 

werken uit de Afrikaanse en wereldliteratuur. 

en 
archetypische concepten. 

menselijk wezen. 
mythologische en 

tijdgebonden thema's en tn("'\t1"~r""n 
vertonen van de ", .. ,+.",h,..,,1 

Deze 

hypothese wordt 

Samenvatting 

nit de mythologie, zijn 
pr:l1I1<or(l1a.le en onbewuste van 

nu"UJ.>.~""." ge1tJlteJtpret{!erid worden v .. " ......... 

literatte wetke:n 
tot de nitbeelding van een 

wt.)1oJ{lS{;ne adolescent en 
man. De representatie van jonge man wordt opgesphlts in alter 
Apollo, Narcissus, en Cyparissus 

archetypische man. klassieke thema van 
een bindmiddel tussen J.H ........... .L~ ... werken die op heterogeen 
hoofdstuk wordt naar de representatie nalCllen 

niteenlopende m()O(:nlle 111rp1"<.1 .. p 

mogelijk te 
Binnen 

om een groot 
mogelijk te on(ier:5te'llflen. 
Nederlands 
schrijvers 
schrijver. 

aan 

contrast tussen oud en zo 
de twintigste eeuw. 

~.J.J.·~~F.U"'.L~ onmogelijk; toch is get)rO,belero 
om de stelling zo 

.LJ.~'-.L<LLL'" urp1"I,Pf1 nit het Afrikaans en 
en 

dat het archetypische man en 
fJ.l...LL.l.lU'.LUJ.et.l\C .!\.AJLetn..t\C!. van literatuur ondet:street)t 

van 
voor de 
symbool voor 
schrijver als ......... U;:) •• \C.l.!.Aa.1. 

Drs. Alfred A.L.W. Schaffer 
Vakgroep Afrikaans en Neerlandistiek 
Univetsiteitvan "'","",<1"""t(l.Y 
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DE GESCHIEDENlS V AN BEN JONGE GOD. INLEIDING 

InJeiding 

"For time," he said, "J began to the oj classical "!Jthology, particularlY thll 

fact that ma'!Y oj the stories were arche!ypes oj our unconscious. " Etienne Leroux in een interuiew met John 

Barkham. (Malan, Die oog van die 

Geen kuns tenaar 

is gevormd. Er is 

tas,Clt:lerenlCl.. Als we onze aandacht ......... uu;;u 

lees -en denksttategie met zich meesleept Waarschijn1ijk 

omrol1)re:len The anxiety of influence, 
het mystieke wezen van 

Literatuur 

geldigheid houden. Ovidius, Mann, 

lijst is De oppervlakkige ....... 'Vu ...... 

anttopologen en Veel van de be!;cnre\'en werke111 

met meer herkenbaar. De context is verd';Vel:1erl. ge!Uallgole literaire ""1"1"1<'., ... 

leesbaar en 

Deze studie door het uitlichten van aspect, te demonstteren waarom literatuur 
houdbaar is en houdbaar ua'L ...... au"U" .... u. dadatstisch, de 

UUU;,U,JA" Z1cnZ.elt, gebrnik van archetypen, die telkens weer hun 

COlleCUe1Te p:roc:eS!ien in ons 
<lrr'npnrr,,,n tijdloos 

woord besteedt Harold Bloom ", ......... , ........ Camille 
Paglia in even prachtige studie seksueie Kunst, seksualiteit en decadentie in de westerse 
vtJJ'·fJu~·~m!, De term "primordiaal" hoort bij begrippenarsenaal van Primordiaal 

oel1ot~ena bij een en "eerste". Jung en zijn 

collectte1Te oon;pr'on.keJl1l.k:e van de un"."' ....... I""" 
sleutf:lb(~lP in het begrijpen van het wezen van kunst 

" ... I--.... i':7".· werkt met lagen van 

zijn ''''''',U,,"'',-',L. 

de realist die met twijfelt aan 

f.'Vj..LU~"" verzet: een lyrische 
geengalge(;:ro, zoals Paul V o oral op het 

van een creativiteit in dienst van de 

Solomon Plaatje, Antjie Krog, Ben 

,"<CUH-'U'CULn;; 111'1" ....... ,,""'"' en 

vel:sdujIllSel van archetypen. Z6nder die me,pel:e 

aan te n.I..UJ'''''''<C.Ln. sterte111k. tijdelijk, 

'''''I.L'' ..... ''- pnmclralla111teJt IS van 
stem ontwlkkelen en een balans zien te tussen 

vorm en inhoud, tussen ''hier en nu" en "altijd en . De zoektocht naar de primordiale 

status, status van en is een met de 

The surrendered dreanl is not 

of all human illusions, the vision 

13 
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DE GESCHIEDENIS VAN EEN ]ONGE GOD. lNLElDING 

Het diepste wezen in de vel:lJeleldJlng verlangt naar on:,telrteJl]kltlelld. biologie 
bestaat sterfproces. 

111"t-crr,ork- wint door de eeuwen heen 

kiamt)en zich vast aan het gedicht of 
Het kunstwerk 

zichzelf serieus neemt, hoopt een betekenis na te laten die 'UC;~a.lJ'M. kan 
tot de en kern. 

pnmc,raJlale waarheid en het collectieve onbewuste, schemert 
elke roman en elke poetica, hoe hoe hij 

negatief of positief beinvloed is 
van het wezen van het :3ULJ.llCLln: 

kern van De archetypische kern zit 
banale, maar een noodzakelijke UU",,"""L,," 

voor de dood is de geboorte van De l-')dU.U'".I.~,""",,''''' 
metafoor symbool. De lIorm brengt naar 

onzegbaar 

To search for where you are is the most berugJ1lted of quests, and the most fated. 

\.l.JAI.JUlJLA, p. 

symbool is 
Z1I1111eoelt!lulge ,",,,,,rplio',,,,,,, van een 1S 10 

"vervuiling": het symbool is zonder inherente betekenis, het is een directe 
<1OOll!;atl:g naar de kern. 

In de van de canon, de lI.al.a.I'I.l.t:l:3 en 
symbolisch en archetypisch. Met reden wordt 

en onsrerre1l1.1l:e 

In naar van man en 10 

westerse literatuur. De Griekse mythologie is het verwijzingsveld, overgeleverd de 
tnC)lO!!:ls(:ne handboeken, en door in zijn Metamorpboscn. In veltSClllUJen(le 

... UJ.u.A,J ...... bestaan diverse en de kern in welke cultuur dan ook, 
identiek. de in mythologid!n verschilt. In voor westerse 
llt(~ra1tuu:r, met een naar westerse symbolen. De is het 
waar binnen de westerse schrijver en "p .. .., . ..., ...... nn,,'hn,"'rt 

:3ULJ.llc;.,U<: en moment van waarheid. 
"De" adolescent en jonge man niet: 

kataK:tel:e1j:~e11Lsc.naIJPlen en sttucturen. Ik neem 
"'''-'." ..... ,.<:; ... " die samen een mogelijk geven van de 

De archetypische jongen is een veelvuldig teI1lg.k:erf~nd 
:3p.uu'U.ll,,<..U en dus een toegang naar 

verschillende 

U'~"Uj!;l."" dan 

De mooie jongen maar denk:t of voelt ruet. ogen staren in het ruets. Zijn is 

een bleek waarop ruets staat. Ben echte persoon zou ruet in dat stadium kunnen 

blijven zonder uiteindelijk tot verval te taken en te mummificeren. De mooie is 

14 
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DE GESCHIEDENIS VAN BEN JONGE GOD. INLElDING 

wreed in onverschilligheid, 

p.141) 

afs1tanldelilkheId en serene zeltgenO(~aat101U~d. 

wiist op de "-T}..'C;""C; 

directe "lULU"'-" 

UVVU","LUA over In de andere vier hr" ... frll"h,.lrlr 

kan nu en een behandeld worden, maar Apollo, 
Hermafroditus en Cyparissus beantwoorden aan ver af staan van de zeer betJerkte 

v.u.:;u ..... u'". De is deei van de het iolt",i"'lllP,rk 

prc)beert te ttotseren en te oVlervvinneltl. 
De ar(:ne(V!:IIS(:ne wordt opgezocht en 

centtaal; er is dan ook en 
ontvouwen van 
gezocht. 

""""''''''llJ,':;U. In de tekst zeIf wordt de betekenis van archetypische jongeman 

studie maar toch ze nit een J.","'o,:;J.LI"-

te kiezen. aandacht, maar Duitse, 
Ne:aerlaltla~;e evenzeer. Een kruisbestuiving: de primordiale en taalloos. 

ik veeial voor werken die de llH.I.OUL .. U'VlJ .... 1.O 

bewezell. is jonge man een staat ruet van andere 
literatuur: invloeden zijn door de tijd heen te vinden, ook met terugwerkende kracht richting het 
Vel~lealen. De met elkaar door hun pnmC)rdJlaie 

Een uit legio Ik had andere en 
wfillll:ht ook andere mythologische karakters. Deze studie is dan ook een aanzet. Toch 

IVlJ,/';';;;JJ,U~,"'H samen een van de archetypische waarheid 
omttent de man of Er is aandacht voor de UV'U~'-""'LVL''''n. voor de 

zoektocht naar 
vetwezenlijking van het 

leider en vormgever (Apollo), de solipsistische ongenaakbaarheid 
de tussen het mannelijke en ,,...,-..,,,,,,11,, 

VeJrlatlgt::n naar en het 

De mooie jongen, schitterend in 

doordrongen en get:rarlst()mleerd. 

is dus geen held. 

ch~lnslna, is materie die door het apollinische licht is 

kent geen rlri:;VPinrl ... geen 

tussen het mannelijke en het vrouwelijke, 

is hii een object d'art, dat invloed heeft 

zonder te handelen ofhet object van een naJilaC:lJllg De mooie is het van 

spe:ell!oe(l. uitgespuwd door het heclal. Hij zoals ik al 

eerder sUllcget:eeI'de. een seculiere p. 141) 

beschrijving van de mooie jongen, ontstaan in verdient een 
moderne aanvulling: de mooie jongen wordt wei degelijk een drijvende kracht in de litcrain 
vC1itlec,'dtn.:.t!. Daar hij vorm, wordt een Amerikaan in 

voor de "'"."'''', ....... of een gevangen 
Stevens en John 

zoekt naar hermafroditische U<;;<Olll'''''''', ierm~ltr()dJ.tus vindt de kosmische rust en op 
het landgoed Welgevonden in de uV' ... ua.u.l".u ..... ,u van en wordt het 

15 
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DE GESCHIEDENIS VAN E&'J ]ONGE GOD, INLElDING 

of een i>VlUt\, .. en 

De man krijgt een weer doorklinkt in de oorspronkelijke 
symbolische en betekenis van de oorspronkelijke Zo 
is deze door en kUltlstopvat:t1n,geJtl, 

sublieme en in de 
van en publiek. 

De veJtsnllC1Jlnj;!; van de tot 
primordiale be1:ek,erus, zijn oorspronkelijke betekenis, een mystiek en onaantastbaar symbool wordt 
voor het naar en of 
immortality." 

.l. ... ~LUU'll .. ;:U of internationaal de 
meuwe literaiIe is dan 

eln10t)en als adolescentie, primordialiteit 
en volgen verdelt voort uit de lCIS.l>lClll. 

I1tera11te studie is over de jeugdige man en jongeman, en 
als "adolescentie" hielt voort:.komt 

dS);reltlZf:n verbonden is. 
O'eifn !1'n11"eef'n door 

1l1l,CllI"l..lUCJ,C denken 

teksten en met, als was het een SOiC101011:!sc:he 

spraken mij sterk aan' en mij ook tot een OeJtSOonUl!l:e v!erk:en:run,j;!; 
laat in anxiety if influence zien teksten elkaar over en weer DeJnVloc;~aen, 

maakt zo de vrij om heterogene teksten een met elkaar te laten aanknopen en 
lijn te zetten. Camille Paglia zet in Het seksuele 

nn'",,,,u"n,p. en structuren in de in met De Tijd en De 

Geschiedenis, en krapt aan de vernislaag van de vorm om de chaos en de chtomsche, nIT"""pl 

prtmclrdJlale rlt'11rvP1"E'n van de kunstenaar te ontmaskeren. Ten siotte is ook schrijt herschreven 

~~ ~ fi~~ ~ ~ 
studie zich op archetypen die ook aan 

l:.ro,ed;eQ:ebulllre laat zien dat literatuur zondelt de link met 
veI'l1e2:en. De parallelle ontwikkeling van 

context van literaiIe ve:rb(:el(:i1n!g, is ook 

Ire!;chre~ren binnen het en binnen het kader van wat 

OIIlschr;~Vf:n zou kunnen De zijn die 
van en voort nit de teksten. Dit is geen noch een 
Nogmaals, de keuze van vijfhoofdfiguren zijn inziens representatief, al zouden 
P'Jl'ofltl'lPpl aangevuld kunnen Maar gevaar voor ligt dan op de 

Jung en zijn begrip gebruik dit nodig acht, maar enkel ter 
IIn':t1"<'l,t1P, De van de met die Mijn 

bel1:rlt:men v.u<'v~,,""". ik aan bleek een 
inspitatiebron, maar is met onontkoombaar voor Ook Paglia gebruik ik slechts 
hier en als illustratiemateriaal. De 
studie de verkent de 

met gebruikt, en speelt dan ook slechts impliciet mee, door het nu en dan 
vOiork:orrlt in teksten van Paglia. als 

en zij hier worden benut, als al~:errleen 
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Tot slot: de ~Q"·"h'n die ik hier voor het vo,elli,cht ik zoveel mc)ge!U1K in hun 

oorspronkelijke taal overgenomen, waar ik (vanzelfsprekend) die taal beheers. Niet was 
echter onmiddellijk in de taal, waardoor ik mij soms 

vpt1""l1lno- bijvoorbeeld in het van 

ge~llcIll van Genet. In een ander geval, zoals bij twee werke:n 
Thomas l\1ann, en van R. was ik 

~~ en ~~~ m 
taal op te vatten, voora! het gewone en geen Bovendien, dit is 

of een studie over R. Graves. Zij zijn slechts nu en dan, waar 
een welkome en De kwestie van versus oorspronkelijke tekst is hier 
geen bezwaar, claar deze studie aan de oppervlakte van de taal blijft, maar uitcindelijk zoekt 
naar betekenissen die aan taal Vf)()rafj1aai". 

Deze studie is deels een sctuz()trc!ne studie. Ik besef clat mi;n en 
mijn een zekere mate van veroorzaken. 
Voor welk "publiek" schrijf ik Voor Me moet ik veronderstellen dat feiten of raal.rel~SI:ers 
1.1,,''''''', .... zijn? Moet ik of moet ik dit 
ik "gevangenis" en "ttonk" vermelden? 

Ik wil dan ook op de eerste 
am mij te 
nam keer op mijn twijfel weg, maar 

spoor en liet hi; mij tegelijkertijd zeer Niet 
sctU1I'i:WC!tK hebben te aan zijn leiding. 

Verder wil ik de vakgroep & hartelijk voor al 
herinneringen en momenten tijdens deze jaren: Betsie Koch, Biebie van der Merwe, 
Chris van der Merwe, van Lisbe Smuts en RolfWolfswinkel. 

~ ~ 

Roy en Frans van Rensburg, en in Nederland 
van Wijnberg voor 
enthousiasme bleef. Ook mijn dank aan 
Stigting voor de financic.He steun ik mocht 
Maar voora! ik mijn Karmen en mijn vader Anton Schaffer danken voor 
en geloof, en voor hun onophoudelijke steun en geduld, al was ik nog zo LLI".WI1'" 

noodgedwongen Aan 15 studie opgedragen. 
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DE GESOIIEDENIS VAN EEN JONGE GOD. GANYJ\fEDES 

Hoofdstukl 

Ganymedes 

1.1.1 

Het ...... "',,,""",.;.1. van ruet tot vee! uiteenlopende interpretaties; zijn naam 
"een die 

blClenleDldeternlVOor"h'orrlose~;uele 

:ra!lVllne(leS is een van de zonen van Tros. Hij is een 
Over bestaan de 

zijn vader duidelijk. Sommige ovcerlf:vel:mj;~ noemen 
Tros en :ra!lVIJne(jes de zoon van Assaracus 

IT::l.nVlmeloes is een prototype van de mythologische aUiJlescc::rn: 
volkomen uU""'JJ!.U.~;.· 
door de schoonbeid van 

in een romance wordt 
het land en 

van 
Ganymedes, zwoegend 

werkf:ll/k een lust voor het oog van de Zeus stuurt een arend naar de 
10Ilgfimg naar zijn Vaak Zeus 

en 

Hoe dan ook, dat een Ganymedes opgenomen wordt in 
eer, zo wordt de vader duidelijk Hermes de 

godenrijk is een enorme 
jatllVITled,es enkde 

en 
~< .. "rrnp.r'p." echter iets nader onlschrleV(~ 

die door 
eerste plaats Zeus. Hij schenkt hem 

werd vervu1d. 

1.1.2 Een eellCil11CiI2'e betekenis 

Hoewd in details verschillend, alle mythe van Ganymedes maar een echte 
waarom Zeus de jongen het were!dse haalt en aan zijn zijde zet als zijn schenker: de bijna 

on:aarlOse schoonbeid van de Ganymedes. Vit fcit dat een deze schoonheid op:merkt 
ge1COllcJud,eet'd worden hoe en uitzonderlijk schoonheid van is. 

tijd was de mythe van Ganymedes een rechtvaardiging voor homoseksualitcit. 
AIleen in een context sodomie herkende 
betekf~ms van de mythe. in de mythe van 
mannelijke leerlingen van 

1''''J.1AJL\,.lJ'''''' over het U"HlJ,aJ.'.U~I""" inlme:rs verstoten. Bovenruen had Zeus 
nog aandacht voor hem, de longelJlng . .wUUUIC"~l<:: werd de getletcle 

Juno),oneindig Haar is waars1chll 
sterrenteken 'Waterman" in de hemd plaatste, met een arend naast hem. 

de naam uit Grieks afkomstig is, de 
V\,.J."''-J!.I.U'.U,", ... ondletdle1t~n in het Zo betekentganas of 
"heerlijkheid". En medas, het kan 
betek<:ne:n. Over sluwheid wordt in de my the met geen 
mythe heel ULll'-'CllIA. 
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1.1.3 Open plekken in de mythe 
In de oudheid en in de is altijd plaats voor liefde tussen mannen, 

LU""''',tu. m allegorische termen. De my the van is echter van 
homoseksualiteit; enkele andere my the heeft zulke implicaties. Mede door 
korte bevat het ruet direct in de mythe beschreven worden. 

De tussen Zeus en zijn voor interpretatie van het 

verhaal. Er is van een gelijkwaardige verhouding. Ten eerste is Zeus een god en dus 
onbereikbaar voor een als Ganymedes 

door<:lntle:t tot het die Zeus aan de jongeling toekent. 
De relatie is die van meester ondergeschikte of dienaar. De ervaring U::VCIRJV 

onschuld. Zeus genoeg autoriteit om te kapen; geen enkel ander wezen dan een 
god kan schoonheid zo voor De kracht en de van Zeus wordt 
op die manier eens extra benadrukt. De relatie is in wanbalans en dus eeuwigdurend. Zeus 
zal zijn interesse op den duur er andere mooie wezens en even 

kan bezitten. 

Door de V"'~'-'UIl\.'- I.CJ.>J.VUu.u.'l<. van leerling-meester, zou men kunnen afleiden dat het hier 
om een oP·VOc~ctl::ut1ld.ij~e Ul.l.u .... ,;::.1. waar. Er is geen 

en Zeus. De oudere figuur is hier leermeester in de maar iemand de 

jongen zijn onschuld ontneemt door hem bewust te maken van zijn fysieke uitstraling. 
wordt verder ruets geleerd, blijft een domme kracht. 

Ganymedes, de rol is toebedeeld in de klaSSH!ke 
een zeer aIH)ml:rnbestaan. heeft "stem". Hij werkt op het land tussen de bergen, daama is 

hij en ten slotte belandt hij stettenteken tussen andere stetten. Al die 

en zijn bijna apathische houding doelen op zijn gewilligheid. Misschien wi1 
:rarlVlltle<les dit maar al te Zijn lichaam herbergt een enorme, 

naar lichamelijkheid en Hij wi1 aan en 
ervaren god, wi1 machteloos maar laat het gebeuren zonder te protesteren 
of in te grijpen. Hij zich bewust van zijn schoonheid en zijn op het 
moment dat hij uit het land wordt geplukt door de arend. 

De bijna overgave van duidt aan dat er van geen 
door hem te "ontvoeren", hem een voorhoudt en hem laat weten welke 

de Tot is schoonheid voor iedereen zichtbaar 

is van de jongen. begeert, maar met meer dan het 
lichaam. Er is overeenkomst met een ander voorbeeld van de van een 

man voor de schoonheid van jonge jongens; de van Socrates en 
was en alleen het Zeus geen kenms over. per 

Zeus meerwaarde aan de door de te maken 
T<>"",n-,pnp<:. en Zeus toont hoe belangdjk 

lUa:Slwt:Kt: uu.JU,' ....... Zelfs voor een is aardse schoonheid 
Ult1emdeJ111k onweerstaanbaar.3 

1.1.4 in de mythe 
Een belangrijk motief is de combinatie versie van de 
mythe was Ganymedes een jonge prins. In het is een 
bo!erenz.aoltl, waardoor het contrast met Zeus sterker wordt. Het landschap is vredig, maar de 
van de de achtergrond bijna . Tussen al 
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naltuu.rg(!wC~lG zwoegt Ganymedes het loopt met vee van ZlJn aanbidt natuur. 

Het jongeling in natuur, is een 

voorstelling. Het laat zien hoe onschuldig en hoe onwetend schoonheid een pril "L"".uUl.U 

nog hoe aard. Het is tevens een vruchtbaar 
de van een landschap. 

arend op de jongen 
wordt De lust is zo 

grijpende klauwen van de woeste arend. De tejl;enstellirlgen 
om,ctlWG 1'po'Pn,n~"> .. schuld, scherp door de 

door een (roof)dier te laten ontvoeren. 
Zeus figuur van Ganymedes tot het prototype van de 

en Pas hij het symbool voor jeugdige 
zowel erotisch esthetisch. De nectar, of in andere van de mythe de 
", .. 11';;"''',", is het teken van en seksualiteit. 

1.1.5 Representaties nadien 
In de is ruet altijd even letterlijk met de tekst O!Ilgespl:on.getl. Van:zel.tspre.l!:end 

vel,gezolch1:e lIlteJ:pr,etatles te maar veelrnt,erp,retatl.es die nu nog alg.effi1een 
horen. Er is nauwelijks te ontkomen aan 

die vooral in de beeldende 
kunst zijn weergegeven en met 

vele wijzen maatschappij en de tijd waarin 
HU.IU"",.;:" ... "ugC; lading van de werd al vroeg onderkend maar in 

F.~""'F."''''L~. De "verderfelijkheid" van de nOlmO'Sel~SUele 

soms zeer eXI)ll(let Ultge!)ee:ta. 

atllrebeeld. Beroemd is de versle van Rembrandt 
waarschijnlijk uit angst, begint te 

in een zijn 
arend een klauw om een van de 

..u<;J.11<;;UU en Vl"1nTpll"M kind . 
tlomc.sellCSUleJe motief in van benut en 

GeJcgeulll:e afbeeldingen, zoals in Damanio Mazza's Rape 
l!Ct)rel~en en is hij ondubbelzinrug een no:mC)-eltotls 

door de arend, van op waar 
hij tot vermaak van de gezien als erotische momenten in de mythe, 
handelingen liggen en het Hij is een ,,';;""OW;;:';;1 

symbool, de tusBen een en jongere man, tussen de en de "'''"''''''''''''0-
AI blijft het verhaal voomamelijk een metafoor voor homoseksuele 

.;c"."rrn",'"1",,, en Zeus kan in een breder kader worden geplaatst. De vl-'Ii<. ... "'~ 

ook 
op 
de 

worae:n als zoektocht van onschuldige, ma.ag(1el1lke 
naar het goddelijke, hogere, het mvstenetlze. 

aardse alsmede de zucht van de 
Het hogere is ruet alleen in een gOGs(llelostlg 

te bereiken. 
hp<H'1""'p" Ook kan het 

Kunst" betekenen: kunst voor"wclrn. maar ook kunst als een 
alleen een maar ook een ge1este111!k 

iarlvtne(:ies wordt een metafoor voor het intellect, en tegelijkertijd het menselijk tekort, 
menselijk tekort dat compensatie en in het goddelijke. 
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De zoekt in de kunst het allerhoogste, de totale sublimatie van het Ik. bllnvlnel:1es 

Zeus tot volle wasdom bewust wordt van 

in het bijzonder .... "'"''~''''' <1, ..... ".u..VUw"'llIA een sterre:ntc~ke:n aan de 

1S leven is in een Het eeuwige, maar 
onveltande:rde leven van Ganymedes is een symbool voor de dood, het uttlerrle In"n.'rnr,,,;-ir De dood 

is hier met nel2;atiler; dood betekent hier het nooit ophoudende van schoonheid, jeugd en 
in de dood. 

,.JA ......... """ ..... JA 1S en een hom()-erotlsc:h 
de allereerste plaats de uitsluitend uiterlijke schoonheid, het puur esthetische. Maar verder 

herbergt de tal van andere de tussen oud en tussen 

ervaring en van rue onschuld, dit alles een figuur. Een 

ook regelmatig opduikt in literatuur van de 20ste eeuw: expliciet gebruikt, of slechts 

1.2 Ganymedes en Gerrit Komrij 

1.2.1 "StraalttOtlleel:tje" 
Een interessant voorbeeld van de np'''111'UP ""p,,,,,,, ... I<-,,",,, van 

<1U,r"'''' ... 'Oi> figuur in het bijzonder, is het .l'.-{JIllllL een 
sinds eerste ge(:11c1b.ten 

poezie is uitgegroeid. 
Verwijzingen naar de en de mythologie zijn volop 

Komrij zijn handelingen uthl"Evnel'd 
",,,,',1J\.,,:u of getuigt van een poeZl,eol)va 

dichters en Nederlandse dichters als Nijhoff en 
expillo,et of IS grootste deel 

van zijn werk op de een of mamer van de zelden 
is het onderwerp van die homoseksuele liefde een 'V~J'''''''J,'' iemand in de bloei van zijn jeugd. 
Een van Komrij's eerste ge<:11CJl1ten 

Vuurlak nit een toomende tongen 

Zoeken hun banen overal heen. 

Vit het magma stolt een jongen. 

Zeventien amper, een brekebeen. 

We eten in een gnllro,om suikerbonen, 

UI:lou.ell.maken er een dans. 

'Ik zou weI in je haren willen wonen!' 

Het lacht. Een Frans. 

Passanten zien ons stil en aan. 

Ze staren, l1nJ;'eIJ:)mI~e 

De Oll(leugc1. 

En Kom mee. Sta ruet te beven.4 
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De titeI is ironiserend: 
folklonstisch tatl~e(!l. 

lezer verwacht een schouwspel, wellicht, een 
tite! vrede uk Niets is minder waar: staat 

"'_~~_ ... " Het eerste woord staat direct al in contrast met tite!, namelijk het 
woord 

''Vuurlak uit een vulkaan": een een een 
alchemistisch scheppingsproces. een vulkaan, 
een vuurlak. Een 1S een bee!d voor van 
het begin, een primordiaal 

De is kaal, en woest. De tussen tussen hemel en hel, 
nog De alliteratie van de de uit 

die gepaard gaat met de chaos. De jongen is een uit dit primordiale, hij is een samenvloeisel 
van chaos en en onkenbaar. Hij 
l':ni,PO'f'lt eerder dan dat jongen is een voor het 
ultieme kunstwerk. Ook kunst probeert de chaos te ordenen, in een vonn te 

Hij is pas op de scheidslijn tussen Het 
waar deze 

en onaantastbaar, maar ook sterk en krachtig. Het te2:en,C1el~ 

een Hij is U .. " .... !JlW'lll>!" 

De en tegendraadse 
~.u.LU.\.'VLJ", als het ware een en 
tegelijkertijd de chaos 
"ITP1rtPlilPt 1S ZO h .. """ ...... " ... ill wil wonen. De haren 
vallen hier samen met 
hier een erotisch concept: 

, het vuur straalt van jongen Ook "haar" is 
is nabij, tastbaar. "Haar" staat symbool voor kracht, en 

vruchtbaarheid. 
De jongen weet wat .uUl-'ll'~"U'''' is van de zin, en lacht. Hieruit blijkt 

hem heen. Daarom is nog jonger gemaakt natviteit, de connotatie schiet 
zelfs een "jongetje". komt voor de eerste naar voren dat 

Iv .. I'> .... .LL.ul'> en lenlanld die al wat ouder Dat de 
zin van tweede strofe: het jongetje is een vrolijke Frans. 
je haren willen won en" De 

vol vertede1'111lg maar vooral met vande 
jongen, en vooral zijn jeugd, 
die bezit 

vruchtbaarheid, een parasiet 
veltlOl:en heeft. Letterlijk als een luis wil 

het van de jongen. 
slotstrofe komen de passanten beeld, er ontstaat een tussen twee 

geliehien aan de ene kant en de mensen aan de andere kant. Uit dit contrast de 
het het krijgt er hier een sociaal-

worde:n dreigend en Ze worden 

is 

linkerpink. Ze maar een grotesk Vit 
pru:Od1stlsdle beeld spreekt vooral de absolute ongenaakbaarheid van de verteller, de jongen en de 

IVAAI'>'.llAJll'> neemt mee als een een 
onervaren "blrekeb(~en de verte1ler zin IV"'l>!,!;;;ll"i~' Hij 

niets meer dan stunteligheid. Van de mystieke, .. " ....... ,-'1'> .... uitstraling blijft hij 
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De ,"P''''-P''II'''' erkent de magie aan kracht en tTI,r~t~· ... 

magnifieke citstraling. 
tpo'M'1,nv,>f" het ouder worden. 

hele gedicht: 
. , 

Jongen 1S een 
"brekebeen", "een jongetje", "een 'Tt'r,II1~"> probeert 
hij vast te houden aan 

De omkering aan het eind is verrassend, maar in het van Ganymedesmorief 
aannemelijk. De Ganymedes in gedicht van Komrij heeft een haast primordiale "WJ:UUUH.:::1U, een 

cit de pracht en ongrijpbaarheid van natuu[ zelf. In 
~"J"'W~~.I"> en zijn citstraling nauw verweven met (primordiale) 

het landschap 
aan de hemel doet u""''''' .... , ... 

lanos(:nap in oorspronkelijke een 
Komrij een oorverdovend lawaru produceert en meer aan hel dan 

IVAl'I'. ... '", hij wordt Hij is en een 
mysterieuze inherent is aan zijn ontstaanswijze. Zeus is de woordvoerder van 
het Hi) zal de in het geheim van Hij zal deel 
aan Ze zijn It::i'!;t::UUUlllU:S, vol van . Er 
aanbeden. 

wordt dcidelijk wat Pas in het 
UU~;t::Wlg wil hij Ut::£.Ult::.U. 

...... ' .... i;'''''' .... zijn van Zeus: de van de 
man wordt herinnerd aan zijn 

wordtvan 
Onde!'orut11ge. Aan het einde is de situarie 

an'l7!Ileo,es mee. Het 
I"lnnpll'W1"rn is de homoseksuele V""."'-" ... .Jwn<. een vrouw zou 

be'wona.enng ontwikkelt voor kunnen zijn 
de zou wel in je haren won en!''), de de suggesrie van 
geslachtsverkeer, en de problemariek het en het verlies van onschuld, in dit 
ge<uc.tltvan Komrij een rol. 

De jongen veJctelgerlWI)OJ:Cl1lrt. net in de oo:tSp,rOtlKe~llJJ<~e 
schoonheid, magie van Kunst. De jongen is niet werkelijk een 

IS mo01 en I-'J.., .... "LU.~ gell0e:g om te te danken aan de goddelijke en 
primordiale SCIllOOnnC!lu. 

1.2.2 Gedaantewisselingen: Lann'CClfo 

De en meester", en onschuld", "jeugdigheid en ouderdom" en de 
Zeus, de oudere en man, al deze aspecten worden 

gedicht cit 1978.5 is een verhalend 
van 

as]:leclten cit 

10"'0'''''<;'''' relarie, tot een onde:rlij;!;ge:ndc~, en 
nergens belichte overeenkomst met de mythe van Zeus en 

Lux, voor "Er zij het begin aan van een De lezer belanejt 
in een primordiale Twee figuren, als "we" aangedcid, Transformator 

thema's in het en tevens is het een bestaande straat. 
Het en het worden in eerste zin van dit gedicht al ve1:erulgd. 
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'-IUll",.l",,,, I-"<';;'''''''''ou zeer artificieel. De zon ondergaat een 111<OL ..... 11U·U .... ,,"'. ze 

een beeld van vruchtbaarheid. 

er is gesprek: de reden voor hun samenzijn althans voor 

en argeloosheid van de jongeling werken als een magneet De WallA>!".L1 

Zo jongeling op een marmeren beeld, een god, n ... ,,,,, .. ,t<l,.th<l"''' 

ge:tlm!m,O, hij wordt met als een gewone "tp·nTl,I111IO" 

is een ttomsche toespeling op de N ederlandse be<weli>1oo

''L'art pour l'art" en de uitroep van Willem Kloos 

sill de morgen tegemoet. / Ik hoorde je 
de adem10ze verwo,ndlenrlg 

zoals in "Straattoneeltje", de 

in het aangezicht van de jongeman, het vuur dat 
ertleerlij.k:uJlg van de mystieke jongeman. De vl~Lffijtnen 

initiatie van de jongen, maar ook een bijna 

C:Ull,U1.J;;UI",-,U en de in de jongen die tot leven worden ge:t:oepe:tl. 
"V"HU'U<:; onde:r~.an onder het oog van de man die naast 

De jongen verandert in de ogen van de audere man: de 

bee1den over wat hij 

deel in deze cyclus, keert na "Fiat Lux" 

mode:ttne maatschappij. De verteller heeft door 

='-'<:;1.'''''''''<:;1U een transformatie ondergaan, die direct 
I-'V<:;U"",1Jl<:; , De natuur eveneens een transformatie, dit door 
sctlOOlntle1d h"",r<lf"'O"P'" woordvoerder: de vogels die uit het land nnlot1',rl"P" 

een groep bacchanten. Alweer de 

I-'''.Ll'''-'.LYJ''''''; ""'~."Ua.LI.'.=L en de lust. De vogels lijken wei 
rhr .... ".wu·h ritueel. De vogels stijgen krijsend uit 

van eeuwige schoonheid Ze 
verhaal van en Zeus . 

................ 'I""" ...... u houdt met lang, ''De eerste auto's "' ..... ";; ... "". 

tussen een 

" 

111 

nu meer van natuur, maar van menselijke De 

. De natuur wordt platgereden. \Vormen 
het werk van Komrij en staan "'Vi.l",,,,",...,l 

In dit zijn de wormen ook ondel:deei 
001)Osltle hebben. De opstijgende 

bee1den metaforen voor netge·en ... "" ... 'UJ.l .... , 

helXTe:t'ks·teIl1Dt naltne.L1IK het mengen van "hoge" en "lage" kunst. Ook is en 
be€~ldJlng van het verlangen, het bere1ken van het 11U11;"'-'<:;, 

u"" ....... aVJu..'" drukt dat verlangen eruter wreed de in. Het is 
nu de modeme wereld wint. De twee nOlorclnl~.u:en o,.w"Ll:U1U'=J. 

opllwlnellde en wereldvreemde geweld, ze 

niets een zij zijn nauw verbonden met de aarde, de natuur, 
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Het is een be1angrijk bij de benadrukt, maar 

krijgt hier ook bijklank van en distantie. jongeling is 
voorbereiden hij is ge1aden met met kracht, zelfs met verzet, verzet 

die hij met al snelle ruet aanvaart, die hun ook ruet 

j!.v"UJ""'u .... waardoor alleen opzij willen maar ook moeten treden. 

Inhet deel speelt de UR"V:':l<;; een grotere De jongen wordt nu vel:geleK.cn met 

Endymion. De verteller probeert 
nr.UlV·ffij,On en Zeus is geen enke1e 

te relativeren. Tussen de mooie nera<~rsllon 

meestal voor Endymion weggelegd: O11t,<::tl'h 

zou het eerste gezicht ""'LUllLUII! ..... 

In dit neemt de verteTIer op een haast Irc.m:,CIllC 

verteller is zich bewust van de sterfelijkheid van de lotlge:l1ng 
schoonheid. 

De dood van \..:r~LDVm(~U(~s 
vorm, in het geval van \..:rlm'lirm;ea(~s 
Endymion is slechts tota!e 

De echte dood is een """ ... ·1"'.'''' .... 

gedicht. 
longelJlng. De 

van 

De stelt zich onll?;elJlng "Endymion" te noemen. 

AI heeft hij ook De is nog 
vertederende term. De jongeling straa!t jeugdigheid en 

straat. Hij tikt van sQ()!'tJl~el1llkeltl, 

u,u"" .... , flirterig. De Jon.gelmg Hij is stoer, 
sill en 'Weerbarstig" als thuis. Hij is en 
fysiek ruet ver van het en mystiek. 

.....,' ...... L' .. ""'.lUJLUtt, is de waarmee de aan de straten werkt. Alles draait om 
pikhouweel, alles draait om uiterlijke kracht en inspanning. En alles draait om om het 

';<:;<'''tl.'-'H'''''''''''' ("pik") van jongen. Het is omv12ng van het Het 
werken aan de smat in een seksuele met de oermatene; 
met de onder zijn voeten. Weer eens benadrukt het gedicht de 
geslachtsverkeer, "J e was aarde met je AItijd diC.IJltb11." 
ruikt zelfs naar rook naar verse " 

nit is een van het esthetische, van het lichamelijke van een adolescent, de 
onlJekommerde lach, spierkracht, (onbewust) prC)VQ'Cer'enlje 

zei ruet veel." Hi; is ruet te peilen, 
Het beroep van stratenmaker een vanatie een ander bekend homo-erotisch \..V1C1\..C' .... 

van de matroos. bij dat symbool voert het ULlt"J.J.1Jl"'''', het blakende en seksuele de 
boventoon. 

Maar voora! in "Endymion" een scheiding aallge:br:actlt tussen twee gelleraeltl, de 
oudere heer en de "jonge . Het begin wordt door "verse grond", een 
nog sterk naar het erotische en dus het van de Maar dan 
inzicht van de verteller: 

Eens welt de aa:rde langzaam cit jouw 

hl1l1P(:11 de wormen door je holle schedel. 

De knekelman lachend op zijn vedel. 

Hier vind een ommekeer De jongen is 
afschrikwekkend. Zo voorspelt de verteller het lot van de 

maar 
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lOtlf!;filnf!; maar jeugd onweer~:tru:U1t)aa:r, en ruet alleen 

UlUOLLl.' ..... zo is, maar omdat schoonheid is aan jeugd en jeugd aan 
De wormen zijn geen beeld voor het aardse, sterfelijke naar 

het hemelse, maar een gruwelijk de nel:!!SI:!!S, 
in de aarde het seksuele en het 

De holle een beeld dat ........ '~u<;>u."u~; ... kunst, wordt 
onderkomen van de dood. 

De dood waart rond in :\l...l1ICUI;1. De Dood staat er bi; te lachen, als op een 

oud sctl1iCJletl.j. Om de satire te VCJlV~n.UlllU'.CU speelt hi; ruet een viool, maar speelt "lachend" op 

een "vedel", een voorloper van de 
sardorusche Het archalsche 

typering van de jongeling. 

Ook de dood wordt tot verheven, maar een 
van de knekelman met contrasteert met de 

In "Tranen" wordt in de eerste gegeven aan doodsbesef. "Op de " ... , .• v ......... O.L van 

een stratemaker / de" Weer is hier de .... , .• w' ... "' ... "'. de 
zo belangrijk is in kunst en bij "oehoe", een 

een ander woord voor , is hier de pe:rsQlnll:1ca:t1e van de verteller in 

"Endymion". Nu is het de oil met waakt over de De oil is niet aileen een " ....... ", ........ 
voor wijsheid en ouderdom maar ook voor verstarring en dood. 

De ttanen van de als de en breken ....... ,.,..,.;;U ...... 

voetpad: "Tranen worden dor. / je kaken. Ze ritselen. 
tranen " Dat dit beeld een sterven inluidt is evident, maar misschien is het van de oude 
ttanen, in met de eikels vruchten, ook een homo-erotisch beeld van en 

ouderdom. Het zaad van de jongeling verdort naarmate de verstrijkt. 
Na relativerende vier eerste gaat de aandacht weer uit naar 

strlltellm:aKf:r. l\,'llS!;CllleIl is hij zich van de nacler.enCle o:na~~rg,U1g 
de dood; ttU:sscruf:n geen lor." Voor de eerste 
keer ontstaat er contact tussen de twee hoot.dp'e!sonen: me aan, Je ogen als 

/ in de asIa smeulen als hele tijd al bewust van 
enOrme nu tot zo'n intensiteit wordt opgevoerd dat er een steekvlam schiet in het 
rechterbeen van de schrijver. Hij wordt van voetstuk door de jongen die te 
willen zeggen. 

Eindelijk wordt er gesproken: m'n jongenlief, waar we heen?" Er is een 
nodig. Er is een 
hier. Deze 

h .. "unll1 .... van de in en de 

..... " ......... J:n. v·",ft·nn., maar veel zekerheid. Zoals er in de 

schilderkunst V""-" ... lllLl'", ... l<:; nuances bestaan in de afbeelding van 17aU1vmc~des. en dan vooral in de 
afbeelding van door de zo zijn er ook de letterkunde. Bij 
Komrij: een onigetnaln, en een onzelK:el~e 

Het een typisch homoseksuele maruer van 
verwijst ruet naar maar is hier een kokette, f1i~'r.>,,"rI ... 

vorm van 'J ongenlief" een metamorfose door Zeus 
gezochte jeugd en wordt door middel van kunst "Jongeling" slaat dan 
de verteller. Er is geen fysieke het oog loopt. Maar met de typering van de 
jongeling is de weer jong. De oudere man en de jongere man en dezelfde I-'Cl."U'JJ.1, 

p111tslIlf!;en van de schoonheid en vitaliteit van een en de wijsheid en 
inzicht van een oudere man. Als er sprake is ego's, dan moet dit ook als een 
oefenirtg in narcisme" worden Deze twee begeren in 
interpretatie £.,\.u£.'c;u.. 
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In "Vignet" is kunst een belangrijk thema. De liefde als een als een vastgelegd 
en '''"franen'' 

was een doorbraak. De twee weg en figuur, die 

niet weet maar zich ook haast 

naar en landerijen. De pastorale sfeer is terug, <11.111.10.111;""'" 

natuur is een plek waar geliefden zoals zich mnnen het 

pure en het wordt voor de eerste 

);'''~.LUIA'. Zeus en aanbeland in het paradijs. 

Er wordt tegenstelling tot nu duidelijk ~'-j,H"'"'''' 
"Het deed er ook zeiden. I Waar 

nog een uiting van 

voorl,opllg h'OO!~ej)utlt in helftvan 

even 
de str~lterlffi~lker 

schilder Francesco .In<I.LLU14 

Sh(~pl1ler(lS seated 

g;ec~S!leS!l;eSl[eUJll(!la, die van 
O-F"'Un,,.t1,,,,n· zelfs een kleine kever die niet meer doet even 

het "achtersteven" van "gulzig trillen". 
Dit gedicht is vrij van ironie en vol vrede. Het beeld van de twee mannen in het gras is als 

een een in totale 1<,"''''''''''' L.,(llJ1'Znlro. 

Ook "Fata Morgana", zesde gedicht vormt een breuk met de erotische 

in iller wordt een uitstapje naar oude wereld van religie en 
nnr~t1f'Ic. AI is er van die niet veel over: 

Wedwaalden verpulveroe altaren 
Waar monniken met gteretlJ1li:. 
Dns leverzuchtig zaten aan te staren. 

Hun lichaam was onooglijk van het slik. 
We zagen nonnen met bestofte brillen 

Waarin het Iced van eeuwen stond te lezen, 
Ze huiverden en vreesden duizend vrezen. 

We hoarden dode ml]lterontgelcs 
Hof van pausen, kardUlaleJrl, 

Als varkens die de vilder op komt halen. 

Je ala na een goed rappUJLl. 

Hier heerste al duurde het maar kort. 

Het .kathOJIC1s:me onaantastbaarheid beroofd. De reekse:n 
":::;(:rellffillng; Pope" hel)be~ n'nn-~·~r"'~ .. ,-,';;L<;U,-,,;; uitwerking. 

van het katholicisme. 

twee aa!lgc:st~larcj, "1"''U·'''''7n,-ht,..,.'' 

een van een geheim, wellicht het taboe van de nOiIIlIJSt:KSUCJlC 

de kerk is beroofd Vat! haar macht en Kardinalen en pausen 

van 

aan het gillen De eens zo en scrl~njl;e atgezallten 
klaar om geslacht te worden. 
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De aanblik is een lust voor het oog voor de stratemaker en de oudere heer. Samen 
ontmythologiseren zij de kerk, de jongen door zijn onbevangenheid, de verteller door de dichtkunst; 

hij verzint metaforen die de kerk ontmaskeren en ontluisteren. Daarmee vormt dit deel van Capriccio, 
meer als de andere delen, een regelrechte aanklacht tegen het katholicisme. De triomf is aan de zijde 
van de homoseksucle liefde. Daarom glundert de jongen ook als "na een goed rapport". 

De boodschap die het gedicht daarmee geeft, is zowcl optimistisch en pessimistisch: alleen 
liefde overwint alles, maar die liefde is geen lang leven beschoren. De macht van de kerk is zeer 

groot. 

Komrij blijft vervolgens in de sfeer van de woestijn met "Oase", de temperatuur loopt op. Was 
''VigrIet'' wellicht een uitbeelding van de lente, in "Oase" is het hoogzomer. Het is "bloedwarm". De 
jongen, die nu hevig begint te zweten, is een "marmerbecld". Kleding is met alleen ongewenst 
vanwege de hitte, maar ook vanwege die toenemende lustgevoelens. De verteller kan met wachten, 
maar de toenadering gebeurt vooralsnog omzichtig. De jongen, die als marmer is, streelt met zijn 
koele, marmeren handen de oudere figuur. 

De jongen tart en de verteller kan het bijna met meer uithouden, hij wi! de straat zijn die de 
stratenmaker aanlegt. Nu blijkt ook waarom de verteller zo uitvoerig stilstond bij het plaveien van de 
straten in "Endymion". Nu wi! de verteller bewerkt worden door de stratenmaker. Hij is geil en 
opgewonden, vandaar de overtreffende trap in "Het is wel honderd graden Fahrenheit". Het trage 
wordt ook weer eens gesymboliseerd door de als meerschaum helder gloeiende luchten. 

De liefde die zo lang vergeten was, wordt weer opgeroepen. Het is een oeroud gevoel 
(spijkerschrift), maar ook onvervormbaar en steeds weer meuw voor de jeugd of voor wie zich 
jeugdig voelt. De jongen raakt hem nu met beide handen aan en begint hem te kussen. Het is 
Ganymedes die telkens het initiatief toont, het eerste spreekt, het eerste tot fysiek contact overgaat. 
Dit hoort bij de onbevangenheid van een jongeling die schuchter is (zijn kussen zijn "mimosa-achtig 
schuchter"), maar vooral meuwsgierig is. 

"Ik zie een wit zeillangs de einder zweven." Dit droombeeld luidt misschien wel een 
langgekoesterde wens in. In ieder geval is het witte zeil een teken van overgave. 

In "Het scharlaken uur" wordt de spanning eindelijk doorbroken: 

Elastisch en elektrisch als een panter 

Omsingel je opeens mijn ledematen. 

Nlijn lichaam vecht en wordt recalcitranter. 

Nlijn tegenstand brengt je in alle staten. 

Je zweet begint gebiedender te geuren. 

Ik doe mijn mond vaneen maar kan ruet praten. 

Ik zie de allerzonderlingste kleuren. 

Geluiden hoor ik, nimmer nog gehoord. 

Je bruine arm verheft zich, keer op keer. 

We strijden met geweld. Zonder een woord. 

Ik glijd als in een steekspel neer. 

Ik voel hoe ik genadig word doorboord. 

Weg is plotseling de schuchterheid, weg is de afstandelijkheid. De jongen is als een panter geladen. 
Hij is met alleen soepel maar ook "elektrisch". Steeds is er die toespeling geweest op spanning, 
elektriciteit, en nu is het tijd om al die opgebouwde energie uit te storten. De jongen is geil en snel, 
als een wild beest omsingelt hij de ander. Dit is de "verkrachting" of de "ontvoering" van 
G-anymedes, maar nu omgekeerd. Zeus wordt nu overmeesterd, en als al eerder gezegd, deze Zeus in 
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Hoe meer de 

toenemende wilskracht 
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figum. 

verzet, hoe 
ook gem van zweet nMnpr .. " 

bedwelmend, zoals de van seks. De verteller 
meer praten en ziet vre'errlde .Itle:m1en, hoort geluiden 

Met 

Zoals ruet 

geweld aanwezig. De 
V.IAJl>VUlW ..... d. Eindelijk is 

de beschrijving van geslachtsdaad een bepaalde mate van 

ann van de jongeling, het ll.C~)lltl..,U wordt een een 

de straat die hij zo zou willen zijn. 

Seks is onl~ec:o()rdJne,erd er 

Uo;;I",,',,",Ul;) aan 

met geweld gestreden. Maar weer 

"onkenbaarheid" en ""I".>r<b" 

contrast met het 
Het geweldsmotief wordt vervolgens wtgeIJ011W1c:t: hun vrijpartij ill een mt,tclet.~eu~VJ 

.'"''' ... ''1..1 ....... Ridders zijn ze, en eerbiedig: het is een gevecht, een met vee! 
daadwerkelijke tot De man valt ruet ter aarde, het gaat 
is in fcite enkel Het do orb oren enkel sarnen met 

de seksuele ge~;uggel:eeJtde dood slechts met die van het orgasme. 
Dit )1,,,,~.u."'11l U'",,,~.lU.'lll de extatische PPin",n .. ,rl.n van Zeus met 

van ook een uur van zonde, de 
verboden liefde. "Al waren uw zonden als scharlaken" staat er de 

de fijne wollen ze staan hier voor het .ItlC)Pt)etJlOe 
cinde heeft gelcre):!;en 

Hierna gaat het In "Metarnorfose" vindt Zeus zich "traag 

Het is een um 
van de 

De hoogrode 

~L'".u.'U<Oj"I'" een 

lichaam hopeloos verloren." Na het licharnelijke hooe:tep,un 
alsof hij ruet 
na het 

"""U,",,",U,!,>, is nog de en de eenzaamhcid m()gt~l1llll:. 
ze . Weer is er die verbintenis met de natuur, met het 

landelijke en het pastorale, maar de magie is weg. Ze staan tot hun middel in klaar voor de 
het wemelt van de klemen. 

Alles er 15 een Zeus UCJ:IC.I..l',U;;, '7n,nrlf'1" 

wat hij zo bewonderde in de jongeling: jeugd, kracht, vitalitcit. Maar wat hij bedrog van 
die uiterlijke het afsterven dat diep binnen in al aanwezig is. is nu "een jonge 
ondeugd uit een droom" maar overtuigend klinkt hij ruet. Daarvoor is de te 

daarvoor is dat wat gaf, te verdwenen. "Ik WIst 
het ruet" duidt dus ook op "Wat nu?" Nu hij bercikt heeft wat hij zo verlangde is er ruets om nog 
naar uit te zien. Het zeIf blijkt In dit is de na de 
extase is er voordat / Van zoveel schoonheid was ik 
al voorbij." 

De schoonheid is zo vergankelijk de van een bloem. Als in een droom vond hij 
zich terng, v~~r even was zoals de jongeling, die hem eerst had doen en later dat 
verlangen had Maar dromen zijn de metarnorfose is van korte dum: "Met 

hervond ik mij." Een naschokken. 

Het besluit van ,-",UVf "'Htf is een afschcid van alles wat dit gedicht bracht: de 
uiterlijke In het begin was er nu is er donker, 

"Fiat Nox": naar een darnpend 
moeras, de "vc~rOer!:el11IKe ~~l"'''j''''''Jl.LlU)1,. Het sprookje van de twee hoofdfiguren is 
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rillen van onwaaraehrige. De dood zit hen 
als een spook. dood is dood van betovering, de dood van de nelme:lse 

van korte dum is. 
Het pastorale moclef wordt " ..... U .... L""~.ULL<.;;U, "Met 

<1WJIIJLl.llJllCJ.l, onder bundels I Schenen 
voetlicht: ze wvJ. .... ~.u 

De "Transformatorweg" is de aanduiding 
hele 

gedieht dat tot einde toe een wereld sehiep 
middel van verbeelding. "van de 
sttaat". 1S 

Dit laat zien van een die van en Zeus. Het is een 
ode aan de homoseksuele liefde en een ode aan de diehtkunst, die door de diehter zowel 

opgenomen. Capriccio heeft een van 
jeugd van roekeloosheid Het is een 
primordiaal gegeven dat zo goed wordt de verhouding tussen Ganymedes en 
Zeus. Er gaapt een tussen hen die enkel door en kunst 

al is het van korte 
Ganymedes en Zeus .l."" .... 1J..lIJlll als het ware van idenritcit. 

Zij dragen energie aan u~m'\i'mleQ(!s staat maar hun 
hemelse ,,, ......... uh,l'lu. 

1.3 erotische verlangen: seun" van Johann de 

... .r.:w<.;;J""",;U .... 'C ........ J''' .... 11''1-' een grote soms impliciet, soms 
besehrijving van bomen en steen; 

soms, zoals bij vee1 van bijvoorbeeld Karel Sehoeman, worden het handelen 
ge~los.ortleel:d door het land. 

In homoseksuele 
explieiet te zijn. Koos 
werk het homoseksuele te benadrukken, 
J.ru.l1w,~'~lsverreweg 

OokDe 
meest U1tge!;proken.e. 

ontkomt ruet aan de 

taehtig 
zeer 

aerief om in hun 
samen met een dichteres als 

h_",..".~., ttadicle. Opvallend is het dat zijn gedichten 
OnOf'l!"WI'tTI is. Zoals ook de zachter van aard worden als een 

adolescent bij De Lange ""'"IJ1"'''''' de context van het landschap. 

Arabiese seun 

Hy voor my uit Ullllaa:suK 

met sel.ltnslilettpe 

in net 'n wit lendell:1eed, 

sy rugstring'n bruin tou 

teen sy rug al~,t::1I.lJLUUp, 

sy voetval 'n vlugtige 
skaars hool'bare ritme. 
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teen 'n landskap, 

opgeefselende Ulnnn··l!.K'Wl!.l-el 

bewend in die ffil(jdaglune, 

die heuwels hurkende kamele. 

skouers is sandbruin, 

'n skaal waarin hart en asem weeg, 

sy oe blou soos 'n skielike 

oog in die woestyn, 

sy WlJiIlpers 

oor die koe1te van die oe. 

En wanneer halt 

by die huis 

en omdraai in die koel deurkosyn 

en met blink Pan-oe 

sien ek 

stof op 'n 

ge(llCIlLis slechts een figuw: duidelijk zichtbaar, de "Arabiese seun". Toch de 
DeJlan.gtllJk.(~r roi. De ik in dit in een traditie van odes en 

is ruet in eerste gevoelens voor het object van 
.ua'n. ... Ju, maar om dit zo vemuftig mogelijk te doen. Zoals alle 1S 

Een DUltenlsta.ancjer 
houding aan, die past bij 

neemt in het gedicht een 
de eeuwen Het dat beschreven wordt is 

we.rkelijkhei.d van de ik en door de be!;cbnj'iTlllg 
uit tot amper Zo in "Arabiese seun". Maar aan het van het ge(:l1cllt 

blijkt een kunstmatige verhouding is, maar ook een verhouding. Dat 
blijkt uit "en ofildt'aatin die koel / en met blink Pan-oe wink". Nu is er een da:u:l'iver'k.eJl1Jk. 
contact tussen en en dat de aldoor, door de ogen van de 

geJce.k:en heeft en ondertussen naar een lyrische, geile) 
Zeus, 

AI in de eerste zin de ik een plaats in het ("hy voor my maar er 1S 

nog geen werkelijk contact. De afstandelijke beschrijving overheerst. De details laten zien wat de 
van Zeus die de ziet lopeno 

Ten eerste is de keus van een ruet De loopt en in op 
het beeld dat de westerse wereld heeft van het uitheemse. Alles dramt om mysterie en 

erS1Ulet:mg (letterlijk), die Het F'.<O .. ICllU 

speelt ook een en in feite 
met het cliche en de kitsch van het denken". 

De dichter uit en door de waarop hi; ....... ,,\.. .. -'-,,> en vooral 
door wat hi; De erotiek die de uitstraalt wordt herkend als een teken van 
verleiding. Hij weet dat de bezig is hem te verleiden. De maruer van is haast loom 

en benadrukt zijn "skraal seunsheupen", zijn lichamelijkheid en zijn figuw:. De 
heupen worden nog eens door het witte een beeld van maagdelijkheid en 

Het witte kleed een veelbelovend lichaam. Zoals ook en 1S 

er geen andere dan de lichamelijkheid van de De is zich hiervan maar. al te 
bewust, en als Zeus aast de dichter de droom. De slanke en bruine rug die 20 
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contrasteert met 
ritmische, maar ook 

dat de jongen om zijn middel en VO()rzllchllge en 

neer erotisch 

J.a.U,",'''.H''p m mythe is UU.~'-l,'UlI~ vande 

rondloopt: 
een functionele draai aan 

maakt dat jongen rus vanzelf loom en 7'WPtp'l'1O- een 

landschap en is zo van dit UUl .... "".U"p 

voor 

kara1l:telrtrc~k.I!:en ovemeemt. De fi,,"U,-,''''U 

"VA."'''''''- jongen te knielen. Het is een """'"UI''' 
p".·hp'tn .... " aan de menselijke schoonheid. 

Dit wil van 
be:~mgelt1. In daaraan "' .... ',.v,JA. o-,po-,'"""", 

komen die delen van eerste opvallen in het uiterlijk aan de 
ogen de wimpers. mysterie, verleiding, van de natuur. De 

bruin het en zijn zo dat ze het ware een schaal vonnen waarin 
de hartslag en de adamhaling in volmaakte harmonie samenwerken, m een wc::c:gscrlaa.l. 

een zekere rust en superioriteit aan deze jongen. De ogen, een ander .... " .. ,,""u 

blauw. Ook dit wordt weer met het landschap waarin hij rondstapt. Ze 
pIek, een oase, helder en De zijn rus pa.lUlL"""-""'H 

nO(~eler de dichter is door het mysterie van de jongen. De 

C.Ll'~C.L1I.tUl,J.!';<;l1 a.."J.1,..u.~I!';Cll die het hem bijna kramp,acllt1g 
schoonheid te benoemen. Uit deze 
spreker en jongen. J::.llemenl[en Kellm.etll:en van de 

onder sctloc,nnel0 en 
In het laatste deel ontstaat voor de eerste keet echt contact, een contact dat gebaseerd is op 

verleiding. Het huis wordt een een Dat et komen wordt uu,uClll'" 

uit "en die koel deurkosyn / en met Pan-oe . Hier blijkt dat de 
wandeling bewust is van de achtervolging. Hij draait zich, om 

en zijn ogen blinken die van Pan. Pan was een sater, met en een gerimpelde 
toonbeeld van schoonheid. Het contrast is daarom nog AIleen 
e1Q'en:scr.lao van Pan heeft hij die ontembare lust en seksualiteit. 

Ookin roer ult,emOeJ111K is de Ultlerll1Ke 
zelf bezit, maar ook is de 

Ul1:em,OeJL1JK de hij is die het 

en zwoele 
!';,,, ..... J.uvan ligt bestorven. Wat 

"pJ,C!!,';1U'CC1U, dat een connectie vonnt tussen de oudete dichter en de De 
tungee:rt als beeld dat de dichter in de jongen wil een naar jeugdigheid 

naar 1>YJU .. }J.H..<::J.<.1, naar vruchtbaarheid. De en de wijsheid die in zijn eigen getekend 
zijn, blijken echter niet helemaal uit te wissen. 

Ook is de een symbool van de aOIDleSCf~nt 
en de Het is een iets 
en waar de jongen zich een heel vanzelfsprekende manier van bewust 
een een een die op 
aanschouwt. 
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:JaltlVlrne~at!s in de spiegel: Giovanni's Room van James 

- 1987) is een boek over homoseksuele lief de, maar nu 
G~lfivm€~de:s. en niet bij Zeus. De aandacht is niet meer tnf·O' .. <:t'llt"t 

maar op die van een lief de tussen twee jongens. 

van David, een Amerikaan, en de die 

IVU'J'.'-'''' In de roman worden deze twee karakters uitgebouwd tot 
U,",."''''JlU'''lli>, een «coming out". David, een die 

verloofde, die nag in Spanje vanuit zijn huis in 
Tlnv",nnl waarvan hij nu pas in durft te zien wat voor 

een waarin nog een groot taboe rustte 

ergens in Parijs, wordt de plek van hun ~";"'~~'~'J~ 
pr~JOleren te vinden die d~~,<:;;"VL<;.u 

maar ook van een en ...... "15· ... " .......... 

in afgesloten ruimte. Die wereld is als ware hun 
waarin zij niet bedreigd die een sterk 

contrast vonnt met boze w€~kel.rlktlel1:1. 
Een sub tiel en mg'erueus in de roman is dat van het thema van 

.IX.llC .... UC, een "1"rl<:tl<:.-h "ylJ"U'JV~ maar hier gebruikt als concept rand het thema van ego en 
vel:vrleello.dlng. Voor we een terugblik krijgen op wat er allemaal is gebeurd, 

te 

dood, 

ware 

samen met David, op een moment dat hij zijn to(!kc.m:m~~e een 
nu hij tegenover zichzelf en zijn velrl01DlOle 

en erkent dat hij gelogen heeft tegen Giovanni, '7n,n,;,'" acht 

zich volledig aan hem wilde overgeven: 

I was UllllllUllg, when I told Hella that I had loved her, of those days before "'''',rth" ..... ''' 

1!!1~Vocat)le. had happened to me, when an affair was nothing more than an affair. 

this Ul<.;'LlllU!';, no matter how many beds I find myself in between now and my final 

I shall never be able to have any more of those zestful affairs - which are when one thinks 

a kind or, anyway, more pretentious masturbation. are too various to be 

I am too various to be trusted. If this were not so I would not be alone in this 

house Giovanni would not be about to perish, sometime between this and this 

mc,rrung, on the j<.I.LWUUUI:. 

u."l~~"'.H'" held door hem te aan de 441.1",,0.".1.'''''<:; 

"I-'J''''lt,'t;lU<:;g ..... is de eerste en voornaamste inttoductie van de verteller 

kuns1t:m:atll~h(~ld van de verteller; hij is in overdrachtelijke zin ..... UJLJ"'U''''ult, 

en seksuele voorkeur zolang heeft ontweken. Maar ook is hij een 
een om een idee onder de a~.,""",,,,u 

AJleen in combinatie met is hij een «werkelijk" persoon; aileen dan :is 
hemzelf. Zonder Giovanni is de reflectie die van een een kleurioos j!. .... ,""'" ... dat voor 

",-w'UAwA, •• inwisselbaar is: 

I have a drink in my hand, there is a bottle at my elbow. I watch my reflection in the daltkent1llg 

of the window pane. My reflection is tall, perhaps like an arrow, my blond hair 

a face you have seen many times. My ancestors conquered a continent, pU5run~ across death-laden 
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until came to an ocean which faced away from Europe into a da:rker (p.9) 

Ook het 1 .. ",'-""_"",1-' is een personage, een van de l,!e.tno,ed:sto,es1:and van David. Het is een 

verlaten, landschap, dat de dood van de liefde het besef dat 

de lief de russen landschap is 

he.tn zal 

reflected through my in the pane, This And the C01111trvslde is still tonight, this rrn" ... 1"rv,,·,rl 

house is outside a small summer resort which is still empty, the season has not begun. It is 

on a small one can look down on the of the town and hear the thud of the sea. (p. 10) 

Zo zijn en en landschap vastgevangen in een reflectie. Zij bestaan In(::I1r~ect en door 

elkaar en zijn dus werkelijk (meer). Ook ruimte voor een m~~larlc.tJlol1sdle 

terugblik op het ver,lorc:n paradijs. 

Het jJl1l, ......... ,I" voor David voor~~oed he.tn.Zo de ne:nnnenne aan "de eerste 

keer" ook to-PV~1,o-E"n in reflectie. De .... ,,, ..... u""-'l','" russen Joey en een experiment, 

een complete VCJLLa~"J.lll~, nit tot een 1Ut;l:I.l:I.1Ut;Cl<..I. David is Ganymedes, maar hij is ook Zeus, 

die vol me:J.an,cn()ue teI1lgCllenl{t een verloren onschuld, een Vel:101:en 

schoonheid: 

It that a lifetime would not be for me to act with Joey the act oflove. 

But that lifetime was short, was bounded by that - it ended in the I awoke while Joey 

was still curled like a baby on his towards me. He looked like a his mouth half 

open, his cheek the and half hiding his round forehead 

and his in the summer sun. We were both naked and the sheet we had 

was brown, was the most beautiful 

creation I have ever seen till then. (p. 14) 

De episode 

feit dat de 

wordt een mythe, ruet aileen vanwege het idyllische maar vanwege het 

h .. ",t't'".n'. nooit meer te achterhalen lyrische aandnidingen 

round forehead", de bijna 

m~lru(~stlsc:he beschrijvingen \'=UV}~<;;U 

herinnering. 

angst nit die tijd blijkt te 

dan ook hoe cruciaaI 
o-f>'ll[7PP'Ot David 

nit een prltll1or(ilalle 

betek~:rus geeft, ook Davids 

And yet - when one to search for the 

changed all one finds oneself pressing, in 

abruptly locking doors. flight may indeed, have 

was, en ziin 

aan het voorval. Dat wat 1S 

hP11rtF'ni" een ailesoverstijgende waarheid, 

the definitive moment, the moment which 

through a maze of false and 

that summer - which does not tell me 

where to find the germ of the dilemma which resolved that summer, into it is 

somewhere before me, locked in that reflection I am watchtng in the window as the 

down outside. It is ' ... "IJtJ'"' ..... in the room with me, and always will be, and it is 

more to me than those 

De ervaring van zoektocht naar het ware motieven van de 
niet toevallig weer o-p~rnM'npl 

primordiale .... uu.", ...... I-J, 

is ruet door Zeus wt:ggenlkt 

.c:.U .. JL>.c:.<;:u ontt:kogel11k gemaakt ooit nog 

herkent ........ ,,'''' .... u halve persoonlijkheid 
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identiteit 

De 

For I am or I was - one of those 

make a decision and carry it Ull .... UI!,l!. 

believe that are strong-willed and the masters of their 

on their willpower, on their to 

is ambiguity itself. who 

can only continue to believe this 

be<:orn1:l1lg specialists in Their decisions are not really decicions at all a real 

decision makes one humble, one knows that it is at the mercy of more than can be named 

but elaborate systems of evasion, to make themselves and the world appear to be 

what they and the world are not. This is what my decision, made so ago 

came to. I had decided to allow no room in the universe for something which shamed and tIlJ;~htlene:d 

me. (pp. 24-25) 

ware identiteit prlobeeJrt 
het Parijs van de jaren 

door zich onder te dompelen 
wordt niet aileen symbool van het leven van 

een maar ook een ",-, .... t.lLlpJ"'''<'' in Amerika. En aanvankelijk ook 

ware identiteit in Parijs uit de weg, is voor natuur. Zijn verloving is i:l.U'U<:OJ'U!"'" 

een aan de maatschappij, in Ull."v'.lU'~ de Amerikaanse maatschappij en 

dood als ontsnapping aan de cla~ustrotol:nsc~he 
In ontmoet David Hella, een Amerikaanse. Ze seks en vormen een liefde is 
nooit de voorgrond, al wordt er weI dat Hella houdt van David. is helemaal 
weg van Hella, maar of hij ooit echt verliefd is wordt niet duidelijk. Hella besluit om voor een 
pene.de naar Spanje te gaan, om zo tot een besluit te over hun eventue1e Het is in 

pene.de dat David Giovanni ontmoet, door van Jacques, een man van 
bevnend is met de van de salon waar Giovanni de bar 

werkt. Aan die bar vindt de eerste tussen de twee jongelingen. AI na de eerste 
ze samen, in de kamer in een van de wijken. Van het begin af is hun 

~"'.",v.",u,,'-' te AIs Hella weer in het sne! bergafv.raarts. David laat 
Giovanni achter en trekt enkel met ondertussen steeds denkend aan Giovanni. 

Giovanni verwaarloost krant lezen Hella en David dat 
OPllelDal;:t is vanwege de moord op Guillaume. de doodstraf en Hella en gaan 
uit Het verhaal eindigt als de ochtend is en 
David zich maakt om het huis waar en Hella te verlaten. 

De doem die over de rdatie van de wordt al vroeg in de roman .., ... ,e."', ........ ,..,..., 

die zeer expliciet naar De Dood "" .... " .. ,,1' David en Giovanni hebben maar net 
David door iemand 

Now someone whom I had never seen before came out of the shadows towards me. It looked like a 

mummy or a zombie - this was the impression - of after it had 

been put to death. And it like someone who might be sleep-walking or like those 

in slow motion one sometimes sees on the screen. [ ... J 
He did not move at once, but smiled at me 'II est dangereux, tu sais . .:\.nd for a boy like you he is 

very dan.ger.ems. 

I looked at him. I almost asked him what he meant. 'Go to hell,' I said, and turned my back. 

'Oh, no,' he said, 'I go not to ' and he clutched his crucifix with one large hand. 'But you, my dear 

friend - I fear that you shall bum in a very hot fire.' He laughed again. 'Oh, such fire!' He touched his 

head. 'Here.' And he writhed, as 

here.' (pp. 41-42) 

in torment. f":vt'.n;'W't'f'r.f'.' And he touched his heart. 'And 
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Het is niet laatste keer dat Baldwin "'~.,~~u~ l:)1110e!se motieven, maar in is 
ultge!;proken, door een die ruet op de eerste plaats als 

mens maar als een uit het ruets opdoemt en ook in ruets 

Giovanni ook in op een ... "rI""~"'"rlp 
gebroken. Giovanni voelt zich 

had told me, Je veuz m 'evader
n"H"nn- than the body.' (p. 28) 

................... ' .. en verklaart: 'Me, I want to 
body. I never wish to 

is totaal gevoelloos geworden na ailes wat er is gebeurd. Tegen het eind van zijn 
met en zijn relatie met Hella, en bedenkt bij onophoudelijk dat 

meer voelt. De lettedijke dood van Giovanni in symbolische 
De waarin David en is ook een symbool van hun 

""""1"1'1.<1<11' UU:HU'''''';; liefde. Parijs is een belangrijk is met de hemelse ,,,,,,p,r,#> 
Zeus aantteft, maar een wereld waar zowel _",'T<I,nn, als David vreemd zijn. Niet 

buitenlanders is een ....... ' ....... " .. , een Amerikaan). Zij 
ontnc~erna.en, verdwaalden, zoekend naar zichzelf en een in een stad die roman tisch lijkt, maar 

Het lijkt 

vijandig en onberekenbaar. is een symbool voor 
een bedriegelijke 

the book-stall keepers seemed to have taken off another garment, so that the shape of their 

bodies to be undergoing a most 

wonder what the final shape would be. (p. 

and continual metamorphosis. One began to 

'Look at the of this city,' he said, finally, and his indicated the flying street, 'all of the 

15'uu"~;,,, of this city? Where do they take it? I don't know where take it - but it might very well be 

my room: 

'It's much more , I said, 'that they it into the Seine.' (p. 

The which I loved so much, was al:l!;Ollltelly silent. There seemed to be almost no one on 

"lUIU~'~U it was still very early in the Behind the walls of the houses I passed, 

de~;u:mlg: away the dishes, litde Jean Pierre and Marie to bed, scowling 

prclble:ms of the sou, the shop, the the State. Those walls, those 

'W'i,,';r.""I: held them in and protected them the darkness and the long moan of this 

'Where would you like to go?' he asked. 

I don't know. Anywhere. I'm sick of this , I said suclderuy with a violence that surprised us 

both. 'I'm tired of this ancient pile of stone and these J?;oijd~lm, smug you put your 

hands on here comes to pieces in your hands.' 

, said G1()VaJtl1ll. gravely, 'is true.' He was watchln2 me with a terrible 110) 

verandert met 
",10'LTllnnl bijvoorbeeld: 

ge:rno.eds<v .... "".,uu van inwoners. Na de 

It seemed to tum cold The tourists in their thousands away by time-

tables. When one walked through the gardens, leaves fell about one's head and sighed and crashed 

beneath one's feet. The stone of the city, which had been luminous and faded slowly, but 

with no he!>ltano:n, into simple grey stone again. It was apparent that the stone was hard. (p. 138) 
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symbolische is natuurlijk de kamer van Giovanni. Een daustrofobische 

die David angst mt)Oe:zelnt. De kamer van is de waar hun 

homoseksuele verm)U(lIDll plaats Maar uiteindelijk is het een manier van samenleven die 

"u.r>..n. ... ,uu IS. 

Door de hele "t ... -.rnh.r room" (p. 70) van 

10 het vol.gerlde, ttagtrlent, fJL.L1,"VJ ................ van toon: 

I remember that life in that room seemed to be occming beneath the sea, time flowed past 

indifferently above us, hours and had no In the our life together held a joy 

and amazement which was newborn every Beneath the joy, was anguish and beneath 

the amazement was but they did not work themselves to the oel;.tn:lUl:l,guntil our high beginning 

was aloes on our tongues. and fear had become surface on which we slipped and 

slid, dignity, and which I had memorized so many mornings, 

hardened before my eyes, began to began to crack. The light 

in the eyes became a the wide and beautiful brow began to the skull beneath. The 

sensual lips turned with the sorrow overflowing from his heart. It became a ""'>fl''''''''" 
face or it made me so to look on him that I wished it were a face. Not all my 

me:m()IlZlng had prepared me for the metamorphosis which my memorizing had to bring 

about. (p. 

Alles aan hun liefde is AUU::'IUl1iiWi!.. Ze clragen maskers, terwijl de identiteit de maskers suggereren 
L,lL'VU",-Jl\;. zin een heme!. een paradijselijk ........ ""'IU., 

hemel wordt een verloren een die Giovanni sterft. 

Melancholie overheerst in aile beschrijvingen van hun V <:l,lH.'UULUJli!.. is het besef 

"'''ll W'<:L.1V dat IS. 

Het leven in die IS on~;vet'ke11Jk, 

(\rr10"I"\I'1"IO" niet kunnen bestaan. Een vergelijking met 
buiten deze irullStlna11lge 

grot van Plato is soel gemaakt: 

I know how to describe that room. It OJ""."""", in away, every room I had ever been in and 

every room I find myself in hereafter will remind me of Giovanni's room. [ ... J 
To begin with, the room was not for two, it looked out on a small \..U.AU'I"-l ..... 

out' means only that the room had two which the courtyard 

en'CrG.adtun.g day as though it had confused itself with a 

the windows closed most of the time; he had never any curtains, neither did we buy any while 

I was in the room; to insure Giovanni had obscured the window panes with heavy, white 

We sometimes heard children playing outside our window, sometimes shapes 

loomed agsinst it. At such moments, working in the room, or lying in bed, would stiffen 

like a hunting dog and remain perfectly silent until whatever seemed to threaten our had 

moved away. (p. 

kan aileen 
v HIH<::1U nodig, 

David heeft 

van 
Uiteindelijk wordt die kamer ook in het 

seksuele mannen in 
manier van leven temidden van 

'Ca manque, Ie! chambres. The world is full of rooms - big rooms, little rooms, round rooms, square 

ones, rooms up, rooms low down all kinds of rooms! What kind of room do you 

Giovanni should be in? How long do you think it took me to find the room I have? 112) 
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Al deze vo()rbieelClen ~U'V'''YJ'UI'. tussen Giovanni en ten opgeschreven 
verll()u(:unf,! symbool staat voor het leven van veel hom()se:ksueJle mannen in die 

..... I .. '"~u, de hen met 
verschillen. 

De is de SpleJ;1:eH!Wect in Giovanni's room van deze twee 

Ganymedes is verstikkend. De blonde 

Amerikaan, donkere .ll"~"';"U. "p~ .. r"'t1,,'-np en de 

decadente en vrije nUirOlDe~;e '-.... ,u,,~ .. ,,'-u m van David en 

'Chez toi everything sounds extre1l:lely feverish and like one of those English murder 

m'rstl~nf:S. To find out, to find out, you 

have not comitted a crime.' (p. 

as though we were aCC;01IlpJ1,ces in a crime. We 

gaat gepaard met een groot schuldbesef, een botsing van levenssrijlen, een 
UI-/JJU,".,. Diep bij zit de dat wat doet, De liefde van 

obSe!;Slf!Ve aan: 

Each day he invited me to witness how he had "1!iUl~it:U, how love had changed how he worked 

and sang and cherished me. I was in terrible confusion. Sometimes I thought, but this is your life. 

Stop fighting it. Stop fighting. Or I thought, but I am And he loves me. I am safe. ::>ornetlm(:s, 

when he was not near me, I thought, I will never let him touch me 

I it doesn't matter, it is only the body, it will soon be over. (p. 

He held my face between his hands and I suppose such tenderness has 

terror as I then felt (p. 101) 

when he touched me, 

ever produced such 

Het een diep en bclangrijk element in Davids Het 
flguur van de vader en de De vader van David wi! dat zijn zoon en 
VPlroTl!¥'l1nrlt zodoende van zet zich zowel bewust als onbewust. Ook het 

van het moederliefde is vol van en boete en David 
rnoeder nooh gekend. is het besef van schuld en schaamte tpc,pr"",rpr 

A""W'_"''''. een existenriele schuld tegenover het 

I have to say to her to her? - but of course it will never said. I feel that I want to be 

torlnven. I want her to forgive me. But I do not know how to state my crime. My in some odd 

way, is in a man and she knows all about this already. It is terrible how naked she makes me 

feel, like a boy, naked before his mother. 

She puts out her hand. I take it, awkwardly. (p. 69) 

Boete en schuld bepalen voor een Ki1ll"'K,lt:.l en de van David. vlucht 
weg voor de uuse"slt:ve in het leven leidt. Giovanni is het spiegelbeeld 
van T,nv,>,,,,,,, te weerstaan, ontkent hij zijn to cry. I 
m nothing at an!' (p. 152) En Giovanni harteloosheid en 

Kal:aK.rer'lo()S.!1leUl. Davids is de uitkomst van zijn voor 
"zan de" en voor David is in dit opzicht een nardst: 

'You do not,' cried Giovanni, up, 'love You never have loved anyone, I am sure you 

never will! You love you love your mirror - you are like a little [ ... ]. You will never 
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amrbodv.you will never let anybody touch it man orwoman. You want to be clean. [ ... ], 

De identiteit heeft bestaansrecht in de het verhaal een wordt 
is er ook van een omslag, een een Zonder de spiegel is 

hij een passant, zonder zonder liefde en zonder zcHfliefde in 
Na de dood van Giovanru en van Heila is er geen emotie meer. 

Maar de lezer dit ruet tot hij in de spiegel uitgemergeld, Als de 
tussen Giovanru en David al op z'n retour is ook de het moment W,,",tUV'1J 

He went to the sink and started washing his face. He combed his hair. I watched him. He in 

the beautiful and happy. And young - I had never in my life before felt so 

helpless or so old. (p. 105) 

In dit zit de archetypische ... L •• V ................. '" tussen Ganymedes en Zeus verwerkt: 
Giovanru is in wezen het kind in en de die 
David De ~1I"'\,""'nn1 en David. 

David wordt hij is hulpeloos en 
c""un;}.u. Daarom verwoest hij de 

uca,<:ll\,Cl1. sublieme 
kant verkommeren en sterven 

hi; verder als een eenzame, 
Ondanks dit voorval de spiegel een prominente plaats 1111,'CUICl1 in de van 

David, de Amerikaan in de beseft dat hij is. Hij zoekt in de 
spiegel nog een hp,:rp,,"'''''''' 

On the final of the sailor's we stood drinking in a crowded bar. We faced the 

minor. I was very drunk. I was almost In the minor, I saw Hella's face. I 

for a moment that I had gone mad, and I turned. She looked very tired and drab and small. 

ontdaan van aile klein en moe, wordt hij als door een contrast bewust 
metamorfose die hij zelf heeft Hij is ruet 

oppikt. De is het einde van bestaan 
hem tegen wi! en dank de waarheid vertelt. 
man die na de eerste kennismaking met de eeuwige jeugd, 

"U'Ul;:llUI;: ster, zo wordt ook Giovanni's 
eeuWIg in dood en 

1.4.3 Verlangen naar het verloren paradijs 
De is een en soms een letterlijke ruimte. verschillende ruveau's is 

pastorale landschap verdwenen. Ten eerste is het gezin ruet intact: zijn moeder is 
meer in leven, enkel vader. haalt hij uit zijn vertrouwde 
hij in het voor vreemde en soms En wordt "71"0"0",,, ... , 

David is ruet een Ganymedes vanwege maar ook 
omdat hij "ontmaagd" onschuld precies zoals 
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in Giovanni's room. Op een eerste niveau 

hie.r is van een 

spiegeleffect: en Jacques zijn respelc:nc:ve.111 al worden 

zij op hun net zo gebruikt door 

jongens maar ook als va<ierJi:1gtlreltl. 

levenswijsheid naa.r wat 1J1ov:antll 

IS een ervaren 

te wachten staan: 

said something that me. are full of surprises, even for themselves, if 

they have been stirred enough. 'Nobody can stay in the garden of Eden, said. And then: 'I 

wonder 

Het paradijs, het vo,or.;vereldllij~:e landschap, nauw Vel:'bOltlOe:n :raflVtIleCles, wordt 

door Jacques als een ve.rloren het IS VOOl: 

de rest van zijn leven 

on schuld VeJrlOlcen 

ontnemen van hen 

groeiende 

altijd prominent. 

wijzen zal David 

te vinden door die 

uiteindelijk 

het ooitmet 

'[ ... J I knew that what the sailOl: had seen in my eyes was envy and desire: I had seen it 

often eyes and my reaction and the sailor's had been the same. But if! were still able to 

te 

feel affection and if he had seen it in my eyes, it would not have helped, for for the boys I 

was doomed to look at, was vastly more than lust.' (p. 89) 

De matroos wordt een symbool voor het ultieme enkel uiterlijk en een 

substituut voor hij in de my the voorkomt. De matroos is een pers()fla~ge dat in vele 

vormen van gesymboliseerd Een matroos is 

een werker, een bij Komrij. aan het verlangen naa.r het nplrtp,rtp 

lichaam: spierkracht, met het ge:Wfloe V .... U'-JLU... en de afwezigheid van een 

voor diegene die is naar verdwenen en 

l1clllalUTI beantwoordt aan een Of'lrO'Pvof'1 van de mens om slechts dat wat 

perfect en 

het behang op een van muren van Giovanni's kamer, een 
de homoseksuele liefde vPlrhp,plrllt· 

One of the walls was a streaked white where he had tom off the wallpaper. The wall it 

was destined never to be uncovered and on this wall a skirt and a man in knee 

breeches walked hemmed in 

And I stared at the room with the same nervous, extension of the intelligence and of all 

one's forces which occur when gauging a mortal and unavoidable danger: at the silent walls of the 

room with its archaic lovers trapped in an interminable rose garden, and the 

staring like two eyes of ice and fire, and the which lowered like those douds out of 

which fiends have sometimes spoken and which obscured but failed to soften its malevolence behind 

the yellow which like a diseased and undefinable sex in its center. 
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Deprent aan muur, U<;;;.1.llJ.ll<;;;LUJl\:: aan een 

dat een en een l1elter'Os(!kSue.Le 
Dit is het verloren paradijs waar op wordt, een 'U.~.11aH'"U''' unnr,,,p, 

ultieme voonverelds landschap. Deze voorstelling is 
de ondergang van niet zal kunnen bereiken. David is een tijdelijke 

naar het maar uiteindelijk is alleen de dood een UTf'rkp'luk 

Volgens de mythe van is de homc,selltsu:ele 

zijn schoonheid wordt en van 
David, en andersom. David is pas echt in staat tot liefde wanneer zijn wederhdft en 
voortleeft in de Een bestaan is dus enkel door van ..... ""'M,rlP 

dan het leven 
atstertt nu Giovanni ter dood zal worden veroordee1d. Davids lippen 

zijn I1ts,Wl:drukJlru1lg 1S en hij is zonder en aandacht. wordt 
lichaam nn1c<rt"\"'t'ti na'~~ll>ve toeschouwer: 

It seemed that my next to her warmth, her insistence, under her hands, would never awaken. 

But when it I had moved out of it. From a great where the air all around me was 

colder than I watched my body in a stranger's arms. (p. 152) 

Het is hun ttagische lot dat zij door de dood v<;;;J.UI...u .... <;;;u kunnen worden. 

de dood wordt in een mystieke en ritue1e uitgebee1d door David 
hoe Giovanni laatste passen zet op weg naar 

gang naar 
zich voor 

Take off your ciothes, sornethlIilg tells me, late. I walk into the bedroom where the dothes I will 

wear are on the bed and my bag lies open and I begin to undress. There is a mirror in this 

room, a large mirror. I am aware of the mirror. (p. 

be1angrijke motieven samen. De en de voorbereiding de dood, een 
en lichaam worden verbonden. en erotiek de 

van de dood en lichaam is de u .. uw, .... """" ... ,, van die verbintenis. De twee 
karakt:ers worden door de spiegel naakt bereiken zij een erotische band 

"u.'.JU"J..IU voor de dood intteedt. "u,,, .. h, ... ,,n Het is de 
hun 

"'~.,,~ ... van Giovanni levensecht voor zich. te 
worden met zich voor hoe Giovanni miss chien zweet, hij ziet zijn dijen en 
billen voor zich. Het leven kracht aan de dood, de dood kracht en een aan 
het Om een te worden met dood van Giovanni moet David lichaam vel:laten, 
"' ..... .uu'v.o worden: 

He kisses the cross and to it. The priest lifts the cross away. Then lift Giovanni. 

The begins. He moans. He cannot ask that let him pause for a moment to urinate 

all that, in a moment, will take care of itself. [ ... J 
The body in the mirror forces me to tum and face it. And I look at my which is under sentence 

of death. It is lean, and the incarnation of a mystery. And I do not know what moves in 

this what this is It is in my mirror as it is trapped in time and it hurries 

towards revelation. 

When I was a child, I spake as a I understood as a I thought as a child: but when I became a man, 

alP'!] childish 

I to make this prophecy come true. I to crack that mirror and be free. I look at my sex, my 

41 



Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n

DE GESCHIEDL'<IS VAN EE'.."I JONGE GOD. GANYMEDES 

troubling sex, and wonder how it can be redeemed, how I can save it from the knife. The to 

the grave is begun, the to half over. Yet, the 

salvation, which cannot save my body, is hidden in my flesh. [ ... ] 

I move at last from the mirror and begin tot cover that nakedness which I must hold though 

it be never so vile, which must be scoured perpetually "With the salt of my life. 

is in de een symbool van de 
mystieke erotiek, het geheimzinruge uPl~h(".nrl 

hii om David een David is 

door dood ~'-J.V"'L"'''''LJ. 

Kunst we:eI1)leJ~elt, en 1S een 
en Giovanru een creatie van David. Hun verer~lng is de overt)rul!!l:lnl! van 

leven en 

1.5 De poppenspeler en de marionet: Fo.rbl'deJ[en colors van Yukio Mishima 

1.5.1 De ontdekking van de perfecte schoonheid 
Een tekst die ruet alleen bij de 
Giovanni's room, is Forbidden colors van Mishima is 

een roman die, Giovanni's room, thematisch ruet opgevat worden dan een 
over het leven van Het boek is llU.UI:JClJ .... taai en nitgebreid, maar vormt een 
belangrijke en aanvulling bij de mythe van zoals wordt in 
modeme literatuur. 

geheim van dat ze is door een schrijver. 
een homoseksualiteit altijd DO:S1nevf~r 

heteroseksue1e maatschappij. is het bepaald vrouw-
" ... rOt'1!''''''''' Shunsuke Hinoki, dan weI, door zijn 

.. .u.~JU'nA.u..~,,,,u met vrouwen en tot een jaloerse en haatdragende 
auctorieIe dunk omtrent vrouwen. AI 

van het boek staat Maar 
is een terzijde als in dit geval een fragment nit een <1a1?;OClek 

jealousy creatlv'1tv. A woman who bears a son and Woman's jealousy is 

the honeyed joy reve:n{!:e against cre!ltivitv [ ... ] 

Woman survives and rules like the night. Her nature is on the 

baseness. She all values down into the slough of sentiment. ( ... ] 

him up tastes 

pinnacle of 

Woman's sexual charm, her instincts, all the powers of her sexual attraction, prove that 

woman is a useless creature. (p. 17) 

Het boek zich af in ten tijde van eerste publicatie van de roman vijf jaar 
eerder dan Giovanni's room. Er is nog een te veroveren. Daarom zijn de vrouwen in t"mVul.t1J!n 

ze al of jaloers eenvoudigweg zelfzuchtig 
De benadering is nog weinig )l.I:J"u, .. n.I:<::'''.', de tekst is met een groot van onmacht en woede 
geschreven.10 

Wederom is het thema aanwezig van verhouding tussen de oude meester en de pe:rtecte 
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en bCf:~ee:rhJl;:e jongeling. Maar de in Giovanni's roam de sterfelijkheid en de zonde, de 

taboes omtrent am de mens als in dit 

verhaal oude en gearriveerde schrijver oJuu11"ur .... Hinoki, is in colors een die 

een buitengewoon mooie herschept Door dit herscheppen 

hij een tweede jeugd en en haI:tstocilten. 

Shunsuke is een oude, en zeer lelijke man, die ondanks door 

de een verbond aangaat is bloedmooi en onaantastbaar 
m doordeaarlvrunk(!lll~,e 

niiviteit van Yuichi "Minami, de beeldschone jongeling, in kringen Del,eno 

'''':{uchan''. 

'"'U''''"'''"''''' ... is zoek naar zijn minnares en reist woedend naar de 
kust Daar ziet hij in de zonovergoten oceaan twee figuren die uit water Yasuko en een 

IVIJI~"'J", blijkbaar haar hij van Yasuko en wat is een bijna 
deels van een homclsellcsu:eel 

(Shunsuke): 

l!Ul)t:l!.£t:U out in the middle of the ocem. A U<::J~C"I<::, white splashing like m ad'vatl,Cl11,1:> 

wave The ripple advmced :rapidly in the direction of this part of the shore, As it reached 

the shallows md seemed about to break, suclueruy in the middle of the wave a swimmer stood out. 

It was m beautiful young man. His body the of mcient Greece. It wal! 

like Apollo molded in bronze by m artist of the Peloponnesus school. It overflowed with 

beauty md caIried such a noble colums of a such a softly broad 

chest, such elegmtly rounded wrists, such a rapidly taJ:.enng 

filled like a heroic sword. [ ... J Quick, narrow ev!~brow·s: - these 

made up the of his [ ... J 
"That's it! Those are the beautiful features of the wolfl" (pp. 25- 26) 

We hier 

schoon en m~lagoeJl1jk 

door de ogen van een 

pnm()rOlru1Je. Hij klinlt uit de baarmoeder en is 

evenbeeld van God, een perfecte creatie van water en zout. Een verbinterus extra groot en 

vecelZc~lUl,eno is omdat de bedwelmd is door de op een pum ruveau en 

ruet op een seksueel ruveau. 

Shunsuke is de maar het leven ruet naar hand kunnen 

zetten. In de jongeling ziet hij een kans om een groter kunstwerk te scheppen dan hij m 

zou kunnen be·werk~;tellligen. 

In that youth were concentered all the dreaIfls of the writers young - dreaIfls he had 

hidden from the eyes of men. Not only he rebuked hinlself for them. The spring;un:le of 

.un"""",,,,,. the time when it begins to grow - that was the he felt, that caused the young man to 

even as he watched. Shunsuke's was spent in fue frenzied pursuit of 

yV'.1U'~U1U<;;"". What indeed! 

door enonne is hij betoverd door de l>'-"V'JU'"lClU 

een volmaakte en em pum esthetische schoonheid 
maar ook en vooral door de enonne die uitstraalt. 

defeated won't bother me a bit, he thought to hinlself. He is the possessor of all the 

he dwells in the sunshine of humm existence. Never will he be polluted the 
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of art or things of that sort, He is a man to love and be loved by woman, For 

retire from the field. Not only that, I welcome it. So much of my life has been 

but the time is approaching that and I should shake hands in 

reconciliation. For all I can Heaven has sent these two for me to see. (p. 

jarlvrnecjes is mders te zien dan een no,mC)SC:KSuelle context. De 01lltUeKllU1llg van Zeus is 

een be'WUstwording van mannelijkheid en van seksualiteit. 
De van Shunsuke over Yuichi moet als een positieve invloed worden gelezen: hij 

heeft een effect de Door bewust van de 
die bezit, de bijzondere van en verleidelijkheid hem voor 

Dat is de verdienste van de schepper Shunsuke, en met 

ShllM,""Ic" niet 

bijvoorbeeld in Giovanni's room dat het 
lS van 

in de hand. 

hij op IVLl'!!"'''''! unu.uJ,,;;uvalt, 
al in eerste dialogen dat zich 

"Do you understand? I can't love a woman. Do you know what I mean? body can love them, but 

my interest in them is intellectual. I have never wantd a woman since the I was born. I 

the SanIe I have deluded myself about it, and now I 

have decieved an innocent in the " (p. 29) 

Shunsuke shut een contract met Yuichi. In voor wat zal hij opdrachten geven die 
Yuichi moet uitvoeren. Door de desinteresse van Yuichi voor vrouwen, maar de enonne 
aarltr!~kkll1~;sklracj!1t die hij vouwen kan op het vrc)U\1Ileliike 

en zo'n groot bezorgd. De 
vrouwen die Yuichi moet zijn door en zijn oude geliefden die hem in 
de steek lieten. 

wordt Shunsuke de en moet hijvoorbeeld 
trouwen met Yasuko, hij dit pijn (hij zal UUllU"' .• " 

nooh met haar bed willen Zo Yuichi een 
levend van een Niet om de zonden weg te 
nemen, maar om de zonden van de schepper te belichamen. In wezen zijn zij een en het zelfde 
",,,,, •. "''''',<0.1., zoals de twee karakters in CtIpriccio, of Giovanni en David die elkaar aanvullen en 
schaduwkanten 

Yuichi had all the 

fortune the artist had 

of youth the old writer lacked, but at the SanIe time he had that supreme good 

hVl::lothe!;1Zed as the of his heart's desire. In he had never 

loved a woman. This pre:bg;ur!loo,n palracLOXl.cal ideal: in the life of Shunsuke the desirable 

without the awful chain of tragedies caused by love and woman; an existence 

somehow in the mind of Shunsuke with the inescapable conviction that he had been """',.'",,. 

an existence in which the blood of the dreams of his youth mixed with the dissapointment of his old 

age. This was Yuichil IfShunsuke had been like Yuichi, what joy there would have been in his love of 

women - suppose, better yet, he had come to live without women what a life his would have 

been! In this way Yuichi became transfonned into Shunsuke's his work of art. (p. 

Yuichi is een projectie, een 
roman, met name door het 
Forbidden colors echter niet 

stwordmlr. bij Gzovannz 

mcamatie van de schrijver. een 
de spiegel. ZoaIs ook in Giovanni's room is de 

een .::vrnh,nnI 
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tw()rdmll van schoonheid. 

Shunsuke maakt door on'Ve!'flutOe lof, de gewaar van het feit 

dat hij een );U\J'\ .. ,,;;.uI" leermee~:ter nodig om hem uit het 

naieve en pastorale landschap te trelkken 
wereld, de wereld van verleiding, lust en 

It happened that there was a black minor stand opposite Yuichi. The second minor had been 

knocked askew by the robe of someone walking it, but there on its back, as it were, it reflected 

full in the face ofYuichi. While they Yuichi felt as if his own face stared at him from time to 

time. {p, 

Het een Ieiden, een uitgesrippeld door de van het 
kunstwerk. In feite is hij ruet zozeer door uiterlijk, als weI door de en 

hieruit Met zijn schoonheid zijn leven een 
andere inhoud. 

The face he had always known, filled with the 

energy carved with the the unhappy bronze substance of 

youth it was his own. Until now Yuichi had felt only loathing in his consciousness of his own 

beauty. The beauty of the he loved, on the other hand, filled him with As men in 

do, Yuichi forbade himself ever to believe that he was beautiful But the fervent of this 

old man before him now rang in his ears; and that artistic poison, the powerful poison of his words, 

loosened those inhibitions that had persisted so long. He now permitted himself to believe that he 

himself was beautiful. Now for the fust time Yuichi saw himself in all his [.,,]. The lips 

eXj:.ose~d a row of teeth that involuntarily broke into a smile. (po 40) 

Ganymedes van de nelrtel~te 
leidt een bestaan. Het leven dat hij met Yasuko deelt is en zonder 

lichamelijke van zijn kant. Zij de en naieve kant van de 
lief de. Dan zijn er de verhoudingen die hii met twee vrouwen, en 

Kyoko en de al wat oudere mevrouw De verhoudingen 
Shunsuke opgedragen. Met deze vrouwen Yuichi een tartend Hij laat de vrouwen 

op een afstand zodat om hem te U!;;114<"'!;;J.';;;U, 

hun trots en extra lal()eZ:le 

heel elkaar uit te spelen. Ten slotte leeft Yuichi het leven van een homoseksueel. Dan 
heet hij ruet Yuichi maar Yuchan. met allerlei en rijke of 

bel:aruno vanaf het eerste moment dat hij zich in 

werelden moet Y uichi 71"">,''''''''''' It"l.O' gei,cnle!(len "'-""""",," om verschillende 
idenriteiten te handhaven: die van de koele minnaar en die van 
u,wuaJ.~t:ll,ut: Ganymedes. laat hem 
in leven van en seks in steeds zoeken naar rueuwe 
een andere jongen bij zich, steeds gaat hij weer met een man naar een hotel. 
kunstwerk en Ieeft 

If this sort of give and take, this un'Dre:nlf~dIt:ate~d in det:)arture from the 

hij weer 
1S een 

had become 

second nature with it was attributable to the power of that wordless youth in the mirror. 

The minor had schooled him in the expression of the various emotions that all the angles and shades 
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of. After a time his conscious become lndept::ndent of 

available to him. (p. 119) 

cu.!""; ... 1J, ...... en maar 

eeuwige, het Daarom ook is 

daar een vonn aan toe. Maar blijft 

eenzaam en U.lVOu.uO;;;'u ..... 

ultieme vonn van leven is en 

VUU"'J'=''-U~L4.I.. het lot van Shunsuke dat dood de 

In artistic works, there is a twofold J.1U",jlIJWlY he believed. [ ... ] work of art that is 

said to possess life can live all countries. 'When one touches 

an ancient work of space art, or time art his life is captured by the space or time of the work and 

abandons the rest of its existence. He lives another life. the intemal time which he expends 

in this other life has been settled upon. That is what we call form. [ ... ] 

Form was the destiny of art. (p. 141) 

..., ... J ......... =,J..U.J,~ van de competitie van kunst versus natum, vonn versus spontaniteit, 

heeft vonn, ook de natum, maar is en met 

geschapen, heeft wi.~rk,eltik een vonn, een vonn die "' ........... ,>C doel.ttnltane, 

goddelijkheid. de dood dat is. "We cannot ext:,e!1en<:e 

..... '-'''v'v .. , ...... , ... heeft de ogen van de een we:lOlns,chJrCV'en taak. Y uicru mag zich 

nooit be1':01l01l1,erC::l1 over het lot van ook ruet over het leed ruj zijn vrouw aandoet: 

"[ ... ] You must make up yow: mind that and unhappiness will never come to you. Never to take 

on or is the moral code Beauty has no time to assume responsibility for 

each and every unforseen effect of its powers. Beauty has no time to think of happiness or of 

that sort. not the happiness of other For that reason, beauty has the 

power to make even dying men happy." (p. 146) 

Shunsuke heeft 

(p. 149) 
en aileen in dromen Yuicru 

De wereld van Yuchan is vol IV~''''''-;'''' die een ve:rll()u(lll12: 
hebben met een oudere man die hen financieel verzorgt 

is veel competitie waardoor de elkaar doorllop;end OokYuicru 

ontkomt daar ruet aan. Hij verge:hJ~,t 
VClrlelaell, wat lukt door in te 

te 

IU"~';". waardoor ruj even weer een 
Narcissus wordt: 

.. J I am convinced that of all the young men I have seen in the thirty years you are the most 

beautiful. There are none to be with you. Take a look in a mirror. The you 

discover in other men comes entirely from yow: own 1911lor:an(:e and self-delusion. The beauty you 

think you have found in other men is already possessed in its you; there is no more beauty 
an,rwl:J:ere to discover. 'When you 'love' another man, you are only too ignorant about - you 

were born on the pinnacle 166) 

Yuicru is jong en door zijn scl1toonh'e1d een me:esterverlc;:td(~r, krijgt dus zijn 

zm. krijgt een v =HUUUJ'U~ 

De woorden van een oudere man zijn 2:etloe:2: om te verleldc~n. In opzicht is Yuicru een 
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kunstwerk, zijn "-"'VI.I."" w"",, .. u.,-u be'~W.Eerd door door macht van taal. Zoals namen 

gaf aan schepping en die sctteppmlg 
Yuichi hun macht willen het:>ben 

AIle .L<;;LI<;;I.-IL1<;;" 

Yuichi was O'vercO'me by a a sudden sensatiO'n Qf and intO'xicatiO'n. The 

by NQbutaka's wQrds stQle Qut O'f the mirror and gradually bQre dQwn uPO'n Yuichi. 

the back Qf the sQfa, seemed to' become heavier and heavier. Desire 

desire redQubled desire. This dreamlike sensation is not easy to' 

dO'zed abO've WithO'ut any Yuichi's spirit was cQupled with the 

anO'ther Yuichi which was with it. Yuichi's fO'rehead tQuched Yuichi's tQrehe:ad; 

beautiful tO'uched beautiful eyebrows. This dreamy yQuth's """.1-\.'1-''''' 

the beautiful lips of the self that he had dreamed up. 168) 

De echte en gaan een 
zo een grote, ultieme identiteit te bereiken, een laatste stap naar absolute ee1UVii'lQ:lrlel0 

een identiteit boven alle andere mogelijke het 
artistieke ideaal: kunst is natum. 

Yuichi is nu, zoals het hoofdstuk is 
volledig onaantastbaar maar ook 

aa11tr.ek.l<anli:!;S.k:ra<:ht van Yuichi, maar tot tijd 

van identiteiten tussen Shunsuke en 
een avond met 

":1,.fl'{W'"t-,,, is dat ze met elkaar naar zich echter niets 

voor de halen. De volgende ochtend ligt Shunsuke naast haar naakte lichaam. V oor een 
weet weer wat echt zlJn zoals verteller in Capriccio. 

"[ ... ] VI:'hen, there in the I tQok your place and gQt intO' that wQman's 

drunken woman, with her eyes still dO'sed, called me Yuchan, I 

within me. It was just a short but I tO'O'k the That's alL [ .. .]" 

Yuichi wordt in door de geboorte van kind van mee te maken. 
Dit is de grote test. Ook nu is hij van buiten gezien de ideale echtgenoot. Hij bidt hard om zo 
onschuldig mogelijk over te komen. IS zo hij moet overll;onaerl, 

hij een voor de eerste 

At this time, howe'lTer Yuichi's heart, tJVJ"U<:.Lll.,l'\ his wife's face at the plrlflaCle O'f sutteDln}l:, and the 

tlU1lll11l}l: cO'IO'ratiO'n in that O'f her that had been the sO'urce of his loathing, went a 

process O'f transformation. Yuichi's that had been over for the admiration of man and 

woman that had seemed to have existence to' be seen, for the first time had its faculties 

restored and seemed nO'w to' exist to see. Narcissus had his O'wn face. His eyes had 

another object than the mirror. at this awful had become the same as IO'O'king at 

himself. (p. 298) 

.... uuu.,Y.lI.'" met meer nodig. Diens Yasuko met zou kutln,en U"'''<1,o. ... 

wordt geen Shunsuke zich en verliest op creatie. 
maken afhankelijk van zijn creatie en eenzaam. Yuichi is 
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ruet betoverd en verblind "andere ik". 
Zo ontstaat de 

Hij Shunsuke afkopen en zo, gelouterd, 

"[ ... J You've inside I suppose. But to outer appearances, you haven't a bit since the 

first time I saw you. Your exterior is not affected at all. couldn't leave a chisel mark on 

your cheek. You have the of youth. That will never be conquered something of the likes of 

" (p. 

Voor de laatste keer steekt hij zo vaak een teken van 111 

wezen verhouding tussen Zeus en l..:Tanymc:aes. Yuichi, die in roman ook al 

ver'geleke:n is met Endymion ook Capriccio) en 
met de bee1dschone Phaedrus. dejongen 

"'>\..J""",,"'" te ontde:kk1en, 

,<~'C~IU.Ul,l~ and answers can only be ex(:nangf~C1 between in the same ,-aLC;~~>L y. and 

body can never engage in """""1';,1.1<0. [ ... ] 

is my fate. There you are, beautiful nature. Here I am, ugly This is the eternal schema. 

can bring about a mutual exchange of those terms." (p. 402) 

vermoeide woorden van de meester greep op zijn leerling 
sterft in vrede, zelfmoord. Al bezittingen worden nagelaten aan Het 

l1eitlle'svc~rklartng van een schrijver zijn dood. nog heeft zijn macht 
helemaal verloren. 

de weelde blijft de bestaan, zo zegt de roman, want " .... >'v, .. u,'''''" .... is llUlerleO{ 

aan ""011>11-, 

They had turned away from and dreamed of a of daring exploration, heroic 

of the brotherly of comrades-in-arms who face death on the morrow, of sentimental extliOlts 

knew would end in and of all manner of youthful knew that they had been cut 

out for nothing but tragedy, that a cruel lynching by a secret 

of Adonis slain by a wild or a into which evil men 

or the death 

them and where the water 

rose moment moment to drown or ritualistic ordeals in cave in which there was 

no chance of or the end of the or fabulous opportunities to rescue hundreds of their 

fellows sacrificing their lives, or glory filled with horrendous perils. these were the only 

cat'ast:rol)h(~s meant for youth. If such ", ... ..,rom,n"'''. for are allowed to pass~ youth must 

die. What is the death of the with the unbearable death [ ... J 
Why? Because the life is a terrible death! (p. 

Schoonheid en npl"tp('t'1P svrnDollSet'en eelLlWlf!:rlell:1. maar Ila:l.mlee ook de een altijd aaflWl'ZHte 
dood schoonheid. 

room is het einde ambigu. De vrijheid die er nu is, is in werkelijkheid geen 
sctnlle1ge:voel zal steeds weer teruglll:er'en. 
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1.6 verheerlijking van het lichaam: "Le ....... ''' .. 'n du Suquet" van Genet 

Genet als en Les bonnes, Le balcon) 
maar tevens In veel van zijn wordt de van het leven onaerZ()cJ:Jlt, 

verheerlijkt Deze Franse schrijver ook dikwijls de liefde en de homoseksuele liefde als 

, oftewel "De visser van de 12 

..... ..-.,wu • ., prOfIl1t1Lent, zoals we tot nu toe in aile 

kUl:me:n zien. De tussen twee jongens is een belangrijk facet van 
de homoseksuele in het algemeen en de literatuur in het wordt 
l'TP,-"P,P",.YI door oud/jong, 

Het is U"leUY.U"','" 

"r~''''''<T''''' is grootste van 
dat hij wellicht nooit bezeten 

ideale on!stet:teil]ke 

in gedicht van Genet wordt de 
on'tmc)etlngsge:sctne(ien1S wordt de 

tussen een 

(i) 

A certain CO!npllcity, 
a is established 

between my mouth and the cock 

hidden is his shorts) 

of this fisher-boy of eighteen. 

All about him -

grew vague. As he lay 

on the sand, there was a trelnOJl!ng 

in what I could see between the tilted branches 

of his naked The sand 

track of his 

a heavy 

kept track of his sex too, 

moved by the disturbance of eventn.l!. 

crystal glittered. 

- W'hat is your name? 

-And 

In love from that 

with a boy who was cool who was 

fantastic who was 

alive 
and where he came you could feel 

the shudder his body 

over waters skies houses 

rocks boys 

and the page my on. 

My patience! 

a medal on your 

Golden float of dust surrounds 

who was 
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draws him away from me. 

With the sun of your face 

you are darker than a gypsy. 

His - in the midst of thistles and blackthorns 

and the season, the autumn. 

His cockl - my lips drawn back from my teeth. 

His hands 

The toe of his left foot 

with his nail 

sometimes at my nostril, or at my mouth, 

Well, it's but 

what about the foot 

and then 

what about the 

Wat direct opvalt is de aandacht voor de natuurlijke Een contrast tussen de vissersjongen 
en de de leeftijd van de jongen te noemen - de 1S 

nog zo groot, en zijn schoonheid zo 

bedwelmend. 
u ..... n.l\;;.LUJlI",CU. De mond en het 1", .. <" ....... 

een ha:rmonleUIS v ... rl"lnnt1 aan, de 

en de verwezenlijking van de aarlOljarung. 

zoals Zeus het jonge van ook in "Arabiese seun", het 
De is als het ware m(~<1e:pl1Chlt1g. De van de korte 

broek wordt vergeleken met het hemelse blauw van de lucht, en als de 

hij in deel is van de lucht, weer, het '''''.I''''''''U''(..I. 
de van het moment groeit. 

cen pastorale achtergrond die geleidelijk vervaagt de seksuele daad. 
ontmoeting met deze IV"'~C:U. 

bewaart van voeten, zijn .,CJ\ • .,Ulillll<;ll. Het zand is de m~lrultesltatl.e van zijn 

Een identiteit wordt niet velIDt!lO. Zeus' interesse en alleen nit naar de "p~"",plp 

.,VlUUUlli, ... lJ'C schoonheid en jeugd. Door een zekere anonimiteit in 

dit gedlcht te u,n.'UJ,"'" lichamelijke als 
De dichter wordt met elke lyrischer, hij herbeleeft het verleden opnieuw. De 

in Forbidden is centrum van de wereld. 
de wateren, de de rotsen en de jongens en doet 

de aanjager van de kunst, de van de muze. De aanblik van de 
jongen, op:geroCJ)en nit de doet de schrijven. De verandert het 

met een goddelijk, wezen. Vandaar dat een , ..... u.'-'-"J, 

vu."~""''''H, en hem afsnijdt van het en van de dichter. 
Het schrijq,roces verandert de jongen in een kunstobject, in een my the. Al wat de dichter 

nag kan is het lichaam door rniddel van de kunst, nader kan 
De schoonheid en jeugd, maar ook weer, m seun" 
of Forbidden wordt die opgeroepen door de De status die de jongeling 
VeJ,krJl)gt wordt niet door hemzelf opgeroepen. 

De wordt een kan hall<1e:n en 
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De jongeling krijgt de ogen en van 

een enorme Zo kan hii met zi)n de dingen om hem heen maken en 

breken. En met de grote teen van zijn in de neus of de 

scrlep'per, de dichter. De ingegroeide volmaaktheid van lichaam 

van de vissersjongen en het intense verlangen van de man. 

(ii) 

Hide the riches under your feet! 

Walk easily on red-hot roadsl 

Peace goes with you. 

Among the whins and nettles; the blackthorns and the 

your 

down levels of darkness. 

And each feet, each foot 

buries me in a porcelain tomb. 

You darken the world. 

Riches of that night - Ireland and its rel::lelliLOns, 

musk-rats scurrying across the moors, an arch 

wine mounting from your a 

we:C1ttlnU in the 

heart 

p<u.u.u~, "J..uUUllJl~ the wooded 

where day becomes 

thighs 

By grassy moors, below your unbuckled 

belt, with our throats dry and our 

feet and shoulders weary, Him. 

His is the blaze that even Time is veiled in, 

a crape that perhaps the moon and the sun 

and the stars, your eyes, your tears are shining over. 

Time lies like a shadow at his feet. 

Nothing will grow there but flowers 

from these wrinkled bulbs. 

Our hands clasped at our 

our fist at our teeth. 

In het tweede deel groeit de uit tot een 
bedevaartsoord van heinde en ver wordt De.:wc:nt. 

wordt een 

als deel heeft aan de wc>rd:l!11! 1"''''1'.'-'''. "Pt'I:tp<,t de macht over 
hoe zijn "vetsteent", een leven 

De dichtet de voetstappen van de IV"'l<.'-'C>. 

vetduisterende stappen, 
.rr"l,pt<:'t<>n betgt de 
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is de magie van per'iectle, van liefde voor 
over de dorre vlakte rennen, 

en 

een van onbewuste. Ze ~r"",",,,,,i"'~'n 

u",u.v"u zo uiteenlopend, van een man die up"' .......... ,."" ..... is aan een boom 
tot een deel van beelden van de de boog van 

Hier wordt het geluk van het VUJJ.c;uu~<: liefde en de die daarin een 
centrale Zoals stroomt het 
ve:rb()1l!:en geslacht van de IVU'~<;"", dOOrmfjd()Olnblla(k~en. 

Met deze beelden er een overgang plaats. De specifieke beelden doen denken aan 
schilderijen waarin in voorkomen die 

hebben met zoals de van Adam en Eva. ondergaat 
de met geilheid en vruchtbaarheid een ware hi; door Zeus tussen 
andere stetten Als van schoonheid wordt hem het leven geschonken. 

Hij is "larger than . van overal komen maar zij vallen in het 
bij grootsheid. Ze beklimmen 

In de is de is iets Vandaar dat 
er "n~aCJI:l111:g: Him staat". De jongen is een 

zijn tot z1ch laat komen. De cC;',",WIF;llClIJ., 

" ..... v~JLu ..... ,..., een Christus die 
kunst, stelt hem nu gelijk 

aan stetten, aan zon en maan. 
Natuur valt in het bij bUUlt. De paarse bloemen 

rouw, rouw om het eellWlIg:e ontastbaarheid. Zij die 
komen bewonderen zijn tegen zoveel nP1'TPf"1"!P Het van iets ongnllpbaar 

perfects, een glimp van het kan ruet anders dan een 

opwekken: een hand de en de tanden, schok de """""UU'Cl.W,"'~ 
onmogelijke, in de vuist. 

Deeenzame 
homoseksuele hp,-,pp, .. tp 

ge(1aante van een is velrw,ezf~nulJl:0ng van 
van " ..... V'JU.l .... U en onaantastbaarheid. 
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Noten: 

I Een figuur die Z11Ijel1tl~~ aansluit de thematiek rond I..Tlln1i'ml~al:S is de 

was Sint Sebastiaan een Romeins soIdaat die veel mensen tot het Chris1teli,ke 

U:U:"Ull':C,>LCIU. Hij werd vas:tgf:bo:nd(~n Toen bekend werd dat hij een christen was, werd 

doorboord. De weduwe Sint Irene vond hem en vel:zorgdle 

alsnog vermoord. 

wonden. Later werd Sint Sebastiaan 

UCIIS1,ro,nkeltl'k werd Sint Sebastiaan afgebeeId als een oude bebaarde man. Pas in de Renaissance 

wordt Sint Sebastiaan als de die nu met de wordt 

Het homo-erotische iconicisme is rechtstreeks terug te vinden in het pOlpm:ure ltaliaanse thema van Sint-

Sebastiaan, een mooie halfnaakte doorboord met fallische Die pijlen flitsen van de a!7~'l:eSSle"e 

westerse blik, bliksemschichten van de In de Griekse kouros, van het kille 

F.01mr .. d,,, apollinische oog, kwam de grate westerse fusie van macht en persoonlijkheid tot stand. (paglia, 

Het sekmele masker, pp. 

His body tends to be smooth, pale and even in the shadows of his IO\1i'-SJllnl! loin-cloth - hairless. As as 

U~'IlVlIHC'UC. but never shown in the throes of flight or capture, Sebastian is a ve1"ticallv constrained 

Narcissus, cOilternplati,'e and self-absorbed. He does not see his attackers: for his mind is turned 

ret!lecllllg on the of his flesh. (Woods, Artimlote flesh, pp. 28-29) 

Sint Sebastiaan sluit aan bij de thematiek van de als homoseksueel Zijn waarde is 

uitsluitend van icorusche aard. vervult in de kunst dan ook een grotere rol dan in de Iiteratuur. 

Toch ziJn er teksten waarin Sint Sebastiaan als symbool ofkarakter. Zo wordt 

dichters als Martinus de en Rainer Maria Rilke en ook door 

eerste ~'\nton Wachter roman Sin! Sebas!iaan (1939). 

2. Het onbewuste velrlatlgen van Ganvlne,des en zijn rue:u'lllsg1e.t1tgheld wei een rol als men de 

mythe veI:ge11lkt met de van Endymion en Zeus. 

Ook I-i n,rl "'''''11''''' Elke nacht kuste de godin Selene hem voor hij 

smeekt Zeus om hrldv'mllon eell1W!p'e leven te schenken opdat ze hem voor eeuwig zich kan 

hebben. Zeus gaf hieraan door de jongen te laten 

Nergens dat Zeus interesse heeft in de jongen. N(!rlllet1S wordt de ()1/schuld van de 

nel[aer~]I[}nl~n metaforisch benadrukt: er is geen Bij GanYlne,des en Zeus is die spanning weI 

aa11wl~zU<. met als gevolg de sterk erotische van de mythe. 

3 Bij heeft Ganymedes zo'n positie verworven dat Zeus naar hem luistert wanneer de door 

banV1:ne,des zo moeten Iijden: 

Now had the burst the gates, had breached 

The walls of Troy, for boundless was their might; 

But Ga,nvlnedes saw from heaven, and 

AnigwlSh(~d with fear for his own fatherland: 

"0 Father Zeus, seed I am, 

If at thine best I left far-famous 

For im:mo,rtalitywith deathless Gods, 

o hear me now, whose soul is 
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I cannot bear to see my fathers' town 

In flames, my kindred in disastrous strife u 
Pp,,~hiino- bitterer sorrow is there none! 

Oh, if thine heart is fixed to do this thing, 

Let me be far hence! Less shall be my 

If I behold it not with these mine eyes. 

That is the depth of horror and of shame 

To see one's country wrecked by hands of foes." 

With groans and tears so 

Then Zeus himself with one vast pall of cloud 

Veiled all the city of Priam world-renowned; 

And all the murderous was drowned in mist, 

And like a vanished ph:lnt.om was the wall 

From heaven. 

r::irrlvrn:aeu.s. ''The Fall Book VIII. How Hercules' Grandson nelrid,ed in 

462-485) 

p.lO. 

with the Son of Achilles", 

5 Idem, pp. 269-280. 

6 Zie b1l'vQ()rb!eel.d nummer van het UIL''''-''lllllMaatstaj, 11-12 november-december 1995. Het 

cOlmt:,let:e nummer 15 aan verschillende aspecten van het '-'".v'" ...... behandeld door Paul van de 

\...alJ<:J~<:v<:t:ll1. onder de rite! "De macht. Over het gedicht LUUT"'"tu 

'De Watenvoes(yn, p. 39. 

8 Dit is een groot verschil met het echte Narcissus motief: David is ttnmoreel en maar ruet uit 

zeltl1e:td.e; hij is ruet verblind door zijn schoonheid. kan zich ruet aan 

anderen geven omdat hij is, angsten en "<..!lW''-'l'«;V 

9 In Forbidden color.ds de vrouw een minder belangrijke "vorm". De vrouwen marionetten van de setlI11'Ver 

waarmee hij zijn ideeen over mens en maatschappij uitdraagt. Dit moet misschien in het licht worden 

van de maatschappelijke in de waarin de roman werd kunnen homoseksuelen 

hun idenriteit nog ruet De roman is een aanklacht en een pl~:ld~JOl voor een 

eerder dan een verhaal dat vrouwen minderwaardig willaten De voor homoseksualiteit 

moet echter ergens worden Door de hele roman sporen van kririek te vinden regen het 
homoseksuelen worden ... ",1"",,,,,_,, 

And so Yuichi could not thinking, as he had before: I am an prostitute. I am 

I am a devoted toy, he reviled himself. If Yasuko wants to a man's soul so she'd 

better learn to take a little unhappiness. 

faithful to myself, am I? 

the same, I'm like a selt-sc:eklnll maid I'm not even 

In truth, Yuichi's beside his wife was much than Yuichi's body beside a he 

loved, but this nl"VI"'~If1'l1 of values made what seemed to the world a matched beautiful 
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young couple into an ice-cold a rel~lt1o:nsnlp of unpaid nr(l~hlmt10n. [ ... ] 

10 Bovendien maakt de scr.uii'<'er ook een onderscheid russen een naruurlijke en een ru~~t-rlat1~Ul:lil1,e 

homoseksualiteit: 

\Vhen at first the normal 

to the male such fleshly 

encounters the fever of homsexual gJ(lfltlca.110n are mcap~l/)Ie 

he becomes traJilSIilgUJreU into a Narcissus. Expatlatlng on his own 

beauty, which has become the object of his l1!llagtliles an ideal based on the esthetic ideas of 

males in and becomes a lU~l-llI;:U~[CU homosexual. The nameal homosexual, on the other hand, cherishes 

these ideals from undifferentiated as to camal or intellecmal; they are 

akin to the ideal of the Eastern theology which co.nn:lete:d its religious through the so-called 

Alexandrian PUlrltll:truon. (p. 91) 

II Shunsuke en Yuichi voeren als het ware een UJ.",v~;u",interiew:", hun zinnen vloeien in elkaar over: 

There aren't mwy memories so miraculous as that one, the youth [ ... J. If that 

wished to devote the pure desire a woman to bed, that was fine. That memory, is 

unl?le:l5allt to me, thought Shunsuke. (p. 286) 

12 lVU!!fl;d:Il, Collected translations, pp. 393-395 
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Apollo 

2.1.1 De mythe van Apollo 
De van Apollo kent verschillende en van charmeur 
tot aan kuise zeden. Apollo is een Hij vertoont hier en daar aardse 
trekken en alle is niet in tegenstelling tot de God uit het 

!1S'te1Jl<1c.m. Zijn daden rijn vaak dubieus, fouten of zijn en 
toch hebben die uiteindelijk invloed op zijn morele status, 

sytnbo.l1:scble waarde. 
Allereerst is de god van zon en licht, waarmee hij rich plaatst aan 

van het leven en meerwaarde Zijn wordt verbeeld door 
het orakel van Voorts is voor de de en de 
muziek. is hij de beschennheer van de geneeskunst, de boogschutterij en de ne:rOf~. 
Theorieen dat Apollo van origine een Aziatische God zou Dit zou een 
verklaring voor uiteenlopende en en daar 

is de zoon van Zeus en Leto. Zijn lW';Q.J.U~,~U" 
naslagwerken dat het rond 

met de baby. Zeus Leto, een Titaan, 
s.l1t:lPert1(~u, en Apollo is dus etg:erul1jK 

Leto als een Maria waarze 
Maar nietnand laat haar toe, daar men de toom en de vreest van Hera die wellicht wraak 

netnen degenen aan de UU11-''':<V''''' moeder ""'<;;U'<:U. Hera, de eC!ltgen()ot van 

is woest van 1"' .. ..1\0." .... 

Uiteindelijk vindt Leto rust op een drijvend eiland, omringd door zwanen. Een drijvend 
geen deel van Hera's vandaar veilig ter wereld kan 

komen. Als voor onderkomen zal later een tempel op het 
hij "Delos" noemt, de "diamant". Hera zweert dat Leto geen geboorte zal geven in het zonlicht. 

Poseidon dat het eiland door wordt terwijl eiland 
veranke:rt aan de bodetn van de zee, zodat het zal worden. 

Na een dagen zijn om de en een 
eigen orakel te zoals Zeus hetn Het gevecht met Python, het orakel van 
Pytho bewaakt, is zijn eerste test. Dit tot het beroemde van 

""""·' ... n.1.1. De nimf die hetn naar het monster smoort hij onder een steen. 
"zonden" te bevrijden gaat Apollo een tijd ballingschap. Met een lauwerkrans op 

hooEd keert hij begeleid en gezang. 
Apollo twee De eerste is dient 

maar eveneens voo.rziet van het leven. De tweede is Laomedon voor me Apollo en 
Poseidon een mUll! bouwen rond de stad sturen echter een over stad als 
Laomedon 

Het het centrum van de wereld en hieraan ontleent 
ectltv:aard1ge. Zijn orakel werd veelvuldig geraadpleegd, 

door en door buitenlanders. Er werden georganiseerd en Apollo liet er I-'U"'''.(;;1.'' 

huizen. Naast drietand en de pijlen heeEt Apollo ook Muzen als zijn 
Hv ....... "uu5u ....... als de van de muziek. Zij rijn de godinnen van voor de 

is machtig maar tot andere goden niet verblind door waan. 
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lot van ste.rvelingen en waakt over het IS geen 

Za(:htaaI:d1~~he:1a, hij en wreed In wijsheid, 
. . .. 

en aanZlen 1S zlJn 

postuur enorm. Als hij en zijn twl~eling:zus:ter en 

Zowd als Herakles is 
In de het 

\..J..U"~'-''', godinnen, en jongens. Apollo valt op het uiterlijk schone. 
vjJtu."""' •• ,, .... prins, mooi en athletisch en 

passeren, 
en ,",V.1.V'.lli>, 

...... nnr"r,> mislukking op l1eltdesg(:bH~d Eros 

beeldschone Daphne en hij voIgt haar overal. 
Ulllln:u;,:u, verandert ze in een laurierboom. Tal van namen 

....... VJL\oU .... Cassandra valt avances 
DeCJLu~gt door een ander te trouwen, met haar man 2'eClO()U. 

wordt altijd benadrukt in de Dat kan ook ruet anders: 
vnnr(,.p~:tplrl als een prachtige man, soms met lang zwart haar, soms 

iJA,aULV\"" gezllCht. Een en een kunstenaar, soms met een lier, 
Een en een ideaal. 

2.1.2 Apollo literair symbool 
In kunst en literatuur is vedal een ",,...,,n,,.,.,.,1 van 

voor ruets staat het apollinische lijnrecht tegenover het dionysische. Het intellect, het bewuste, de 
de het 1J.L.lJlUU.1.\'uAL<O. 

Apollo van Chaos. Hi; Orde. Apollo is 
ook een bdangrijk symbool voor het aseksude: de mooie en goedgebouwde maar klinische en 

scrloo,nnem wordt door het De selcsuele 

Apollo is een symbool voor de kunst omdat hij schept. Kunst is een zingeving en 
UI1UlleVll1ll van de chaos. Kunst is ook een wl:sselw(~klnl! tussen chaos en vorm: in 

Apollo heeft 
dus een even beJ!an:gnlke rol bij ontstaan van kunst. 

htera1l~e ",..,,,,",, .. onder andere Vel:kr(~gen uaLL'''''''' l"liletz:,cne, die Apollo 
vel:be,eldlDl! van individuatie toekent. Het beeld van de rechts:ch:ape:n 

artel!(en()v(~ staat de extase, de hysterie, emotionaliteit en 
Ul0n'vsuLS. Apollo is in de kunst en in de kunsttheorie bij uitstek een mannelijk 

symbool, een vrouwelijk symbool. 
Als karakter en literair Apollo dikwijls op de Hij is 

vormen optreedt in literatuur, 
appelleert aan het puur mannelijke 

Zeer t,.p,nn,"nt zijn in een karakter of in een (yPtiu"f,t 

te 

Apollo is een icorusche held: hij staat voor ruet voor het verloop van een 
de elementen in te De waarde van Apollo moet 

worde:n gezocht rol als schepper, en Nfet als 
gelLle~:sheer of muzikant, alhoewel dat ook zou kunnen. Met die zou het mannelijke 

de achtergrond en een ded van de waarde 
Herakles en Achilles zijn Gonge), sterke en zeer m~11l11lel11ke van een karakter 

ll~'ll""U. Maar 
geschiktste 

'''''''''''-'\;;'-'1''- is de machtige door met vorm en kunst, de 
be(~dJlng van mannelijkheid, schoonheid en de kunstenaar. 
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2.2 Bet krakende pantser: "Jong seun" van Elisabeth Hvhp1~Q 

"J ong seun" van (1 met een motto van Lawrence dat een waas 

van melancholie legt over het gedicht. In dit gedicht zien we ook een Ultbec!lCUngvan Apollo-

is nog nog ruet 

Jongseun 

w~ were we crucijied ino sex? 

W~ were we not left rounded tiff, 
fJnd jinished in ourselves? 

D.H. LAWRENCE 

Die seun kIim dnllpc:n.d uit die 

Sy hele lyf is gaaf en 

en heel tot in die holte van 

sy nael waaroor'n seepbel span. 

Strak ribbekas 

en hard soos 'n 

handdoek in hand !itaan hy 

en toegerus tot 

onvolkome afgerond, 

hoe sal die lewe hom nog wond: 

in sy Achilleskern vind 

geen beskutting man of kind: 

aan die benedebuik 

waar blink haarrankies reeds ontluik, 

U""I.I."""', teer soos 'n ooglid,sag 

soos murg, hang weerloos die 

"J ong seun" is een lCl'V\.IlM .. 1.1C a4:1ol.es(:ent. De jongen het bad; in een 

U1C;L<UV,u"'-lU;; context hier van een creatie. Het badwater is het 
vruchtwater, het onbereikbare begin waar alles wat schoon is en waarde heeft, ontstaat. Het water 
is een van de belangrijkste in het en het 
primordiale. Water is vloeibaar en zonder vonn. Water 

met het zijn ontstaan . de 
he1derheid van het water, he1derheid die ook wijsheid, heerschappij en orde .tmlpl1c:eel:t, we 
ruet aan 

ligt op het dat zozeer 
het lichaam van de jongen is gevonnd en VU,,,-,,,,I,,,UVUU{;Jth 

door veldslagen verminkt, en perfecte lichaam verbee1dt hier ook de 
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seun", die nog maagdelijk is en nalef. De zeepo,el spat wat nog eens 

glad en gaaf jongen 
Het jongen, maar oak op zijn 

U<U.uu<::.tu van de '''<LAUJL<Clll'''''' psyche. Een is een tegen 
ribben nodig, anders valt Een mens (man) heeft ook een 

bepaalde K<Cl;' ......... Ul<;;.1:1..1 een llet!Stt:nJ}(e bescheltnlllOg om te kunnen Alles aan hem 

18 UV''"'''''''K, gaaf en stevig, zander 
Nergens wordt dit gedicht erotisch of pornografisch. Apollo is ~pL'~l1ppl Hij wordt ruet 

begeerd, ondanks ve!e die 
op wordt. De op 

als een object, een icoon. Apollo is 
De 

bezit. strijd is 
"n1n""tp,.,," en mens en die bezit willen nemen van zijn 

O1·akel. Het is oak een met zichzelf, met de En het is een 
een met de liefde. Er moet om de te 

verantwoorden en te re(:htva~LrdLllen. Telkens weer zal hij zich moeten bewijzen. 

Zijn handdoek is een maar oak als we 
1J<C.U<Clln. .... U dat V<C1.1<C1Ull'l".~U".U\.l"1 is. Wat hij verborgen houdt is van de 
begeerte, en het ,,""en"''''''''''' h""C'rPI',,.t,,, De handdoek kan geassocieerd worden met 

V<::.I..1<C1IUUJll". en ook met schaamte. 
De jongen is ruet afgerond. zijn '''_1.1.LI.L._"n.I;..Ll1, biedt 

Dit staat haaks op het uiterlijk en het pantser waarmee de lijkt uitgerust. Het verhult 

U,"UUQu van de de en sterke man. 
Dit gedicht als het orakel van Apollo zelf 

waarde besloten), dat de nooh bei,d1lennd 
de buitenwere!d en ook ruet voor zijn overmoede 

4J."C41JlU<::.UIn. kunnen worden bei,chtre1len 

Wat de man in vooral is het en de van het lid 
sluit vers dan ook af, zoals het geslacht de afsluiting vormt, de pointe, het Het 
~<:::'''U_HC hangt er nog weerloos en doelloos bij. Het geslacht is nog onschadelijk, in positieve en 

wc:ekruer, v.reelClO()S in zijn naaktheid, en sterk met 

'-"'-''''''A,!''.' Het slappe door 
maar in die gevaar: dit is een schijndood. 

het is namelijk zichtbaar lang duren of een man zal uit 
en daarmee zal ook het opstaan. 

Dit is een vers dat de bewustwording van de ap~Jllil11!;cb:e 
het daar direct naar verwijst. Het gedicht handelt "UJ:H'-jL~ 
van het besef van en het 

context van zien we ook dat deze 
held, die zal heersen en en vorm zal 

voorlbe(~ld is van de 

aan de chaos. De 

Maar in 
archetypische 
uiterlijke KerJlme:rKe:n zetten ons daartoe even sne! op het spoor als de wijze 
van is een vers dat van zichzelf een in de kijkt, alwetend 

'"'p.,,,"',,, .... objectiveert en orde waar chaos was. 

Slecbts door het motto wordt iets van een en betrokkenheid weergegeven en zou 
een meer psychologische naast een te re<:htva,U'dlge:n 
H1J'U1<;J.~, door voor dit motto te klinkt mee over het 
wtQT{}e1len. het volwassen het harder en onbereikbaarder worden van de man. Het lot 
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waarmee en de beschrijving een sterk 

we zijn gedoemd volwassen te worden, we ruet 
de ons te lU"","CJa. 

worden door het naar warmte, lleIJ01:g:ennelU 

te zoeken naar de bevrediging van onze in en met de 

""""""~L alles wat en Het wordt, zo geeft het motto aan, 
zomoet 

De jonge Apollo is zich van ruets hp,<",,,,j-' is voor een vO.U"Jc<&I!. 

met hem of ruet. 

2.3 De grenzeloosheid van de ziel: "Daphne en Apollo" van D.J. Opperman 

In van Opperman (1914 - 1985), de bundel 
kort en interessant gedicht over de en van Het is een 

waar al veel motieven binnen het oeuvre van Opperman in onduikende vorm te 
ontdekken de en de van het overll~OepeJlenoe. 

J.JaW1ll'" en Apollo 

Die Apollo het skaars we:ggesprmg 

en in die bos haar aWil-gtoen rok 

toe elkeen tot 'n sttoewe boom velWIllllV 

met takke na luc".a~,.L, verstar en naak. 

So sal hul 

sonder velweselll.1J.k:tnj?;, want die mens 

word gou in harde vorms vasgevang 

en sttak in bas en bloeisel afglegrlells. 

Maar Cll ..... "'UJ>.,. 2'est0e1n dem teens en 

rm hulle met die grense ook versoen 

en weet wanneer'n blaar ofbloeisel val, 

die harte saam, verbind 

dem herfs en lente, dem 'n diep seisoen 

wat roer in harmonie met die heelal.3 

nu 

Dit is een complicaties, een aanvulling op het gedicht 
van Hier is Apollo ruet verscholen in een Gong) mannelijk karakter maar als de 
figuur de zoals hem .t\..'-I.UI<';;.U. 

met een eerlvcludille situatieschets. grijpt naar 
tlttlte:rOlmrle groene rok van Beiden veranderen daarop in een "stroewe" of 
sttarrlffie boom. Ze zijn l'r"",~nl'r1 in de werkelijkheid. Opperman manipuleert de mythe om zijn 
hoofdfiguren OUiJerl<!;esIClllJKl: 

De 
van de velrlOl,en 
natuar is de 
die van Daphne; het is 

~<"ll<';;'.1L is een een uitgewerkt 
In stilstand raken Apollo en Daphne wei aan elkaar. In de 

we:uell:ZljUS. Niet aileen de tillen van Apollo versttengelen zich met 
volgens Opperman, ook andersom. Bovendien heeft 
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deze ook een I;;L .... !.L,,' ... uc 

Daphne en Apollo zullen 

eerste strofe 
verlangen ooit wordt 

ingeIost. 
Liefde de natum, Oppennan hoofse lief de. Het is primordiaal en 

be'l;vee:(l111k. AIleen de natum bezit de naaktheid en de VLjUJ.\,V",U<';;.lU waarin liefde kan. De 

mens verhardt 
Uqf[t:l.lliU in vonnen Die grens is 

H"""I'U. hi; die heerst over de kunsten en daarmee over vonn. 
"'1>,i,rI,~ is impliciet van dat het lichaam een is. Het 

lichamelijke is apollinisch; de emotie en de lusten die dit lichaam bellee:rse:n 
vloeibaar, primordiaal en eeuwig. Het Apollo) is 
l1el:hebben. omdat het is. er{~nzel0'os, is in staat tot een 
ve:t:enlglrlg met de Ander. De 1S stO.lI1I:lgspr()ce:s, en daarbij deel van dood. 

Apollo is een intellect en vonn, voor en het 
aseksuele. Wat niet bereikbaar is voor mens, is weI in de van leven 
en dood. Die cydus bewerkstelligt het contact en het eenwordingsproces, in met de 
aarde. De blijven, maar in het afsterven worden de eeo. De natum is de ziel 
van alles. Zonder ziel is innerlijke en werkelijke sarnellSrne.l.t1nj2; onml0ll:'eJlIJK. 

De worden Oppennan verbindt die kleine 
natuurwet met de harmonie van het In het afsterven van Apollo en is de seksueIe 

"'n.AAL'-"""" geJegell, en hoe klein en minie.l11 die verbintenis ook van het 
grote universele 

Apollo en ulcieme onbereikbaarheid en eenzaanilieid van 
liefde. Bovendien vonnt Apollo als en symbool een met 

lOe:lerloe en natum. Apollo keert het apollinische de rug toe en vindt slechts het 
onbegrensde de liefde terug. Die liefde is een met hem in de eeuwige, natuurlijke en 
ongel:OIltr4o1eer<1e prOlcesse:t:l, ze is naakt en zUlver. 

''Daphne en Apollo" is een voorbode van beIangrijke motieven in de poecica van Opperman: de 
inspiratie als van het Het is een en de 

schepping is en V onn is de enige manier om een 
glimp van de vUU<';;~~"'''''ll''''''''; te tonen. Vonn en inhoud gaan een aan, en door hun 
lichte aanraking en stollen tot een sublie.l11e en schepping. 

2.4 Apollo verminkt: Rainer Maria Rilke 

2.4.1 Rilke als Apollo 
De Praag dichter Rainer Rilke (1875 - 1926) is het 
behept met als unt'i'rl.o-p·".., .... en met kunst a1s ondelrwl~ro 

kUllst1lOc>rwen:>en. mythologische figuren of van 
die hij "stollen" in zijn ge4JJcht, 

carriere 

apollinische zijn odes aan de werkelijkheid, gebeeldhouwd, 
geschreven of gesdlllderd. Niet voor niets heeft juist een kunstenaar, 

zo'n enonne invloed niet de van de dichter, maar ook op 
blik de wereld en kunst in het O1j:lorloe'r. 

[." J Rodin's method was one of dedication to detail and nuance and of search for 

"form" in the sense of and objectivization. Rodin also gave Rilke new into 
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the treasures of the Louvre, the Cathedral of Chartres, and the forms and of Paris. Of the 

lU'-"l.1o;;.~, the Charles Baudelaire 1mpre~ssf:d 

During those Paris years Rilke developed a new 

("object poem"), which to Some of the 

most successful of these poems are 1m:agtltlatlve vetbal translations of certain works of the visual 

arts. Other poems deal with laIllu~.~alJ't:~, portraits, and biblical and m,rthc)log!.c:al themes as a 

would depict them.4 

Voorzowel als voor 
en ,,.,,,UP,",,,,,,,I kunstwerk. 

waren vonn en ODleCtlVlca.tle de vOiQrWaarCle voor een )!;t::;la~L)!;ll 

van zijn 

de wereld en de 

Rilke zijn idee en bewuster uit tot een geICle~~en 

en de taak van kunst: 

The (Duino are the culmination of the development of Rilke's poetry. That 

which in the Stunden-Buch had begun as a uncertain celebration " as a devotional 

exercise of mystical worship of God, and which in Malte led him to assert that "this life 

suspetlded over an is in fact impossible" in the Elegies sounds an affirmative note, in 

narlf'P'11nC lustt.t:1<:atl:on of life as an "The affirmation of life and death prove to be identical 

in the Elegies," wrote Rilke in 1925. These poems can be seen as a new that reflects the 

condition of "modem" man, the condition of an emancipated, "disinherited" consciousness 

mamt:am:mg itself as a to the traditional cosmic image Like 

Rilke opposes the Christian dualism of immanence and transcendence. he out for 

an monism of the "cosmic inner space," life and death, earth and space, and 

all dimensions of time into one This Rilkean myth is articulated in an 

1m:al!:e-la(len co:smOl(,gy that, analogous to medieval sees all from animal to 

lllC;.LlIJ,l.l11I."'" order. This cosmology in turn results in a consistent doctrine 

of life and being in which man is the task of transforming that is visible into 

the invisible through the power of his sensory oel:celottl)nS 'We are the bees of the invisible." 

And this ultimate fate oEman is concretized in the activity that alternately is called "saying," 

rep,resent:att've "before the 

is turned into the Ur(}laII!UIUlH 

pseudonym of God), as in the "Ninth 

hwnaruty, its 

" and even 

more strl,kl11IP"lv in the Sonnets to Orpheus. This message of the late Rilke has been celebrated by 

some as a new religion of "life" and l.CI<: .... u::u by others as the expression of an unbridled 

aestheticism and an attempt on the of the poet at by virtue of his tJCJL~Vl1"'" 

Rilke heeft rich tot taak gesteld kunst boven het leven te verheffen en einddoel te In 

kunst korot het werkelijke leven in worden UU,:UWQl<:U 

lev en en dood, en daarmee uiteindelijk ook lichaarn en en en opgeven en in 

een vorm die de tot woordvoerder van de roensheid roaakt. 

\Vat interessant is aan deze opvatting is de tegenstelling tussen "zichtbaar" en 

"onzichtbaar". Alles wat En 
uiteindelijk is aIles wat waarneembaar is voorbestemd oro te worden 

tot het onzichtbare. Het zichtbare wordt een idee, een geloof zelfs. is de rrm·,:::tlE'k 

kunst: kunst toont de en het wezen dat achter de werkelijkheid en 

schuil het onthult de niet-waarneembare eenheid en de kosmos. 

Rilke en Apollo vertonen overeenkomsten: ze geloven in een in regels waaraan ze hun 

kunnen toetsen. Het heeft in het iets weg van omdat 

de kunst, en daarmee de roaakt (immers uiteindelijke 
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in staat is, als rrundenvaalrdllg b1estlempelt. 

De van Rilke van zijn 
correspondenties. Rilke is door het uiterlijke, 
jeugd is een symbool van maar ook van 
al is in die jeugd dood Maar UJ.L'w.llfl"'" het wezen is van en 
die het en het wezen van al wat zichtbaar naar vorm verstoken van elk 

'-'-"'U~.""U' Ze als een LV .... ><ru.j'>< werk(~111}ce en het 

Wl1l1.L< .... LJIU~.'" LJ.1U .... ,U"~..., en 
werkelijke en banale naar de aclltergtond. 

~C:'llu.LLwordt een spel met die een weerspiegeling 
het voorwerp als de taal. Poezie uit 

.un'"vu'u. Maar voor Rilke wordt het al snel duidelijk ruet 
een spannend is, maar een heldhaftige poging om eenheid te scheppen in een wereld waar 
normen en waarden Vorm wordt de melancholie te als 

onmiddellijke te omarmen. Het het 
voor de Oplettend leven is volgens Rilke alleen te bereiken door ervaring op te bouwen 
en te kijken. Hoe serieus Rilke is over wat bezighoudt, blijkt uit 
woorden: 

those verses one writes in youth aren't much. One should wait and and 

sweetness all his life, a one and then maybe at the end he might write ten good 

lines. For poetry isn't, as people come soon enough); it is 

ex~)enen(:es. To "Tite a and [ ... ]. But it is not 

nll1'I"f'I'-" until 

come and memories as such are not when they become blood within us, and 

a"~tnr,'~ nameless and no differentiated from us, then it can that 

in a rare hour the first word of a verse may arise and come forth ... "6 

in twee over beeld van Apollo handelen: Rilke is 
een versie van Apollo dan van De uit 

poetica van Rainer Maria Rilke zijn van apollinische aard: de waarde wordt 
)', .... ,'''' ... J. • .., de verheerlijking van de kunst en dus van de vorm, en geloof in de objectieve creatie 

........ L ..... "'. voo.rtdur~:nd leven in waarmee dood overwonnen Uiterlijke 
een glimp van volmaaktheid en het ultieme kunstwerk 

hP< ..... ",,"(~t omdat het voortkomt uit een wereld die ruet te bevatten is, blijkt uit de 

Who, if I cried out, would hear me among the 

hierarchies? and even if one of them suddenly 

pressed me against his heart, I would 

in the embrace of his stronger existence. 

For is but the of terror 

which we are able to endure and are awed 

because it serc~elv disdains to annihilate us.7 
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2.4.2 De vro,ege 
Het gedicht Apollo" staat in het teken van de melancholie, 

naar het prille begin. Het is een ode aan vroege 
In 1S dus 

Frillier Apollo 

Wie manches Mal durch das noch unbelaubte 

TPZwp"lcr ein Morgen UW;w.<'SlCLIl, 

im Friihling ist: so ist in seinem 

nichts was verhindem konnte, daB der Glanz 

aller Gedichte uns fast todlich 

denn noch kein Schatten ist in seinem "',-ll"Ul1. 

zu ki.ihl fUr Lorbeer sind noch seine SchHife 

und erst wild aus den Augenbraun 

hochstammig sich der J:\.UIiCU.j;ilI:lCU 

aus welchem Blatter, ausgelost 

hintreiben werden auf des Mundes 

der noch still ist, rueigeOraurot und blinkend 

und nur mit seinem Liicheln etwas trinkend 

als wiirde ibm sein 

Apollo wordt in eerste zowel 
de dood als nu. Blijkbaar acht Rilke om deze twee te 
ve:rgelijken: voor hem kunst en de natuut kracht en dezelfde magie. 

Het tillen hangen bladstil. Er is geen zm:htle 

naar 
door kunst, ontstaat een leefbare en 

getrotseerd. 
De natuut is onvoorspelbaar en vloeibaar, 

nN,F'v""" en de 

en werkt samen om die 
eer'delre afstetVen: zonder 

tijd voor de 
arl'!;U11tlerlt van Rilke dat aileen 

IJCJllc;:1.t:ll.U aan onze dniste:re en onbewuste 
Dlc.elt)erJloae. en ailes wordt al vQort)e:rerd 

bij de 

Zoals 
die Rilke, 

zo het met kunst. En dan vooral kunst 
scl:ulclerJiru!lst het hoogste acht, de poezie. Deze vroege Apollo is voor 

personificatie van De De apollinische 
te ab!;tr~lhe:rerl, en de een zekere aan te 

naar 
het gedicht. 

Het gedicht is nog SlU1m,erena. 
er geen 

............ " ....... De volmaakte gecitcJtlten 

en kunstenaar zet het 
nit en verlengt het, door het te doen stollen in een 
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een ap!oCIUVlPtl:sctle ",""",,,"",..,PI aD'OllllIl1:' .... lJ'C Dichter aast aileen op de vorm en 
ideale bouwwerk waar de verdrinken, hij wi! ook raem, 

aileenheerschappij. Dit is geen detno1cratlsc;h ~'_UJ.'.UL, 
en vele soorten poezie nee, dit gedicht handelt over De J..Jl'-UI.""-', 

met zijn zal doen staan. een 

roepmg waar an,oel:en 
Er is niets te zien in dichter is puur en sterie1. Er is zelfs geen schaduw in 

blik, niets dat een donker Veltmloe<len Niet aileen is 

doch zijn nog te voor laurier. Het is een SlUlID·eren 
slap en een v~~r fase van het niet-

die aan vormgeven vooraf De kauwerkrans is een symbool van 
Ul.Lll..11ji;llJ'j:!; en grootsheid, maar deze is niet voor zulk een eerbetoon. De 

is te duiden als de van het denken en van de 
hier wordt het ftPl1u't,t 

Apollo maakt meer en meer plaats voor een ruc)sons(:ne 
sctlet>Dlnp-. Rozen staan op het punt te ontluiken rand rozen 

zijn eigen ruin. De razenblaren kussen mond en verklaren 
bron. De vroege versie van Apollo is een Narcissus: kunst is wreU1l0eUj 
.... J<.'J .... ~.HL.....,'_U ... verschijningsvorm. 

aan de VOltOOllnQ: Au.11~LWO;;L~isdoorRilkeVel'Deel0 

een Apollo, die zowel kunst door 

~Cihel)plng wordt. Door vorm wordt een vorm geschapen. De mond is 
~1-',.i<1U"'<::J.o;;ll'u. maar met een die zoals de 

glimlach van de "Mona Lisa". Talent is de aanvang, maar talent is niet genoeg. Talent 
vorm nodig en die de de kunst. De heeft 

en 

2.4.3 De ......... u ... ,"' ........ '" Apollo 
Op "Friiher Apollo" sluit een ander gedicht van Rilke aan, ook over de figuur van 
"Archaischer torso nu is Apollo in een fase gelDOJrtt(~ttc~erd 
de ware de ware Het is een Archaische IS 

Apollo dichter is hi; ademt en leeft door iller is de 
sctleppelloe zelf religie geilietnatiseerd. Rilke heeft daadwerkelijk een 

W[!De(~lQlnQ:van een Apollo. Misschien een bee1dhouwwerk, 

oPJ~edlra~~en Auguste 

Arehaiseher torso 

Wir kannten rucht sein unerhortes Haupt, 

darin die rdften. Abel 

sein Torso 

in dem sein Schauen, nue zuriiekgescheaubt, 

sieh halt und Sonst konute rueht del Bug 

dee Brost dieh blenden, und im leis en Dlehen 

del Lenden konnte rueht ein Llieheln gehen 

zu r.,fitte, die die trog. 
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Sonst stiinde dieser Stein entstellt und kurz 

unter der Schultem dw:chsichtigem Stw:z 

und flimmerte weht so wie Raubtierfelle; 

und brache weht aus allen seinen Randem 

aus wie ein Stem: denn da ist keine Stelle, 

die dieh weht sieht. Du muEt dein Leben andem.9 

,,,,'11<::''', "wie het,niet", 
ingelicht. De vertaling is .-n"nrl,,.,.. 

slechts omschreven. Rilke 

I-'''':;.I>.<:;':!, iets in de vertaling 
de lezers, behoren 

IIU:nuc::r "' ............... 1-'. De 
over de 

1S ook werkt het ge(lldlt U,,,ill'LlU'YJ. 

met het thema grod en natuur. De njpt, de blik 
De zeer introductie berost op pure verbeelding: zie daar het wonder van 

dat door vorm en woord een beeld letterlijk aan de dood kan 
ontsnap1petl. Het hoofd is er ruet meet. Het aangezicht, is v~~r altijd De 

echter, kunstmatig, worden gecreerd door de tussenkomst van de 
dichter. De ve1~be~eldJlng overleeft, niet de Deze aan bij de 

IJU'''u< .... van Rilke. 
De torso is er nog. Die gloeit na van leven. En dus. De torso, het soepele lichaam, 

is een en al Dit is echt het is een dat is naar 
maatstaven. is de zo vertelt dit betoverend. Die hp,rr",·",..,,,n-

ervoor dat alles leeft. De lendenen draaien, en ook het lid dat leven voortbrengt, ondokt 
een glunlach. 

Apollo's 1S ''''". Ire" " ... I .......0 •• "' •.• "'''''1'<>.. Rilke refereert niet aan het "' ..... J .. " .... u''''. maar 
aan tijdelijkhdd van en en de ...... ,~WJ""U'L;1U 
naakt. Slechts in met de ont5taat het de lust. De bel~ee:rte 
onO'RlTPlct door de blik, door de .I>.1!,un.l1U'U):, en de emotie. Deze Apollo is eeo object. 
Maar het is die aan bewondering voor vorm, die het object, mede door 
de perfectie van vorm, tot leven weet te J.U~:I-'<:;'L1. De vow is daarom de basis: de vorm 

emoties bij de beschouwer. 
De vorm is dus En alleen is het lyrisch object een Apollo, maar oak de 

Zander vorm, het sonnet, is hi; De kan 
opgetleV'en worden door de vorm: anders zou de torso van deze Apollo, 

Zander die betovering van de lijnen, de soepelhdd, en de ges,ugge1'eCl:de 
be';Velnl1!!? zou de van dit beeld resteren. 

Nu glimt huid dat van een roofdier: vorm en ons. De 
huid van een roofdier geuren en beelden van de jachtige de werkelijke dreiging van 
de volmaaktheid. Grote kunst is pure vorm: de emotie schuilt in de vorm maar 
OPlf!:eroet)en door de vorm. Indien die vorm dat het boven de werke:i1I.1!:helld 

goddelijke u ..... , • .Ln.,. 

Rilke komt tot een condusie die heel poezieopvatting bepaalt. De toesehouwer 
be!lChlkt ruet de vow houdt de toesehouwer vast, betovert Wat 
gelsctlap'en is bezit vorm, want zonder vorm kan men nabootsen. Vorm is goddelijk, of 

'U<::.~"L'):, naar het En eenmaal in aanraking met goddelijke is ruets meer u ... '""' .... ,~u' ... , 

ruets kan zoals het voorheen was. 
Rilke is een diehter van de volledige overgave: het is 6f een leven van de 
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kunst, 6f een leven leiden zonder die kunst. Kunst in dienst van is voor Rilke 
uOJJ.Jo!."'-U<:Ullll:>. Voor is de kunstenaar belangrijk, 
kunstwerk Het is enkel maar die met vorm, 
het wezenskenmerk van elke die kunst is heilig. AIleen de roping van 

dichter is zoals an einen jungen (Letters to a 
youngpoef): 

There is only one way: Go within. Search for the cause, find the that bids you to write. 

Put it to this test: Does it stretch out its roots in the place heart? Can you avow 

that you would die were forbidden to write? Above in the most silent hour of your 

night, ask yourself this: Must I write? deep into for a true answer. And if it should 

its assent, can confidently meet this serious question with a simple, "I must," then 

build your life upon it. It has become your Your in even the most mundane and 

least SlgJrnl:JlcaJlt hour, must become a a testurlOt:lV to this 

De schoonheid dient ruet de de <ttpMrF'l1no- stelt zich in dienst van de apollinische 

"''-!!U'JU!.!<:''''', in a1 wat 

2.5 Shaka als literaire Apollo 

War song 

The Shako's re.£t''1Imts. 

He has annihilated the enemies! 

Where shall he now make war? 

He has vanished all the kings! 

Where shall he now make war?l2 

2.5.1.1 Ooriog als lrunst: Shaka als figuur 
Shaka (1787 1828) is een die tot een 

Er doen zoveel verschillende de ronde over dat 
acllte.rg:rond raakt en hij die enkel gebaseerd 

velrteJ11n.geIl. Shaka is soms een sprookjesfiguur en dan weer een een van Ceasar 
Hitler. 

Natuurlijk is de orale cultuur, die ~J."n<OllU<;<:l'" veJ:antwlool:delijk 
van de van deels 
ve:rru:aald. mooier of langer een U<OJ,a.Uj:!.LlIIJ.\. aspect van een is wie wat heeft 
verteld, en wannecr. In zijn essay onderscheidt T.T. drie verschillende fasen in de orale 
ge~;cnleClenlS van Shaka. 

Phase one is the version of Shaka given by those who knew him in person. This version consists 

of his in which the imbongi (bard) the of the of the 

time. In this phase, Shaka is nr\1_~"pl1 as pr~~dorrnnatltly 

rUIJllt:SS, although he has some qualities as well. 

lnC:olJ:sldler:lte, autocratic and 

Phase two emerges from oral interviews conducted by James Stuart in the late 19th 

century and 20,h century with some people who knew Shaka and others who had 

heard ofhim from those who knew him in person. In this phase, Shaka's appears in 
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transition: he is half bad and '-<V.' .. !-"An ...... with phase one. phase two 0017ro:l'''''; him as 

semi-autocratic, semi-brutal and semi-reasonable. 

Phase three is dominated research intenriews conducted Zulu scholars with 

experts in Zulu oral literature This includes books on Zulu orall.tteranlIe, 

articles and unpublished dissertations. The situation of the 20th century had a 

favourable impact on the had of Shaka. It is no wonder that in this the focus 

is on the reconstruction of Shaka's distorted life Attention is drawn more to his nn'''"''p 

than to his deeds. He is seen predominantly as a man who heeded advice. as a nation-

builder and as a hero. This results from the fact that the of the 20th century saw the 

birth of the new spirit which influenced most of the black people in South 

Africa. were indirectly forced to return to their roots as of their resistance to 

colonialism and propaganda. It was in the 1920s among the the of 

Shaka was reawakened. Shaka's tombstone was erected and his life was commemorated annually 

from then onwards.13 

was de zoon van hoofd van de stam de latere -"-,,,',,,n.,,,,,. 
mo,edc~ Nandi, was een wees uit een naaste Dit is de reden Shaka en 
werden weggejaagd. Net als de mythologische Apollo is hij "onwettig" en die onwettigheid zal 
hij 

m waar ledler~~en neC!rk.leek. op Nandi en waar hi; 
vader. Zijn hele jeugd stond hij aan en geweld. 23 

diende hij als krijger onder Dingiswayo tot de Mtetwa clan hoorde. 
Nadat stierf nam Shaka het hem werden de 

Zoeloe clan en zo o-rr'Ptrlp 

waren ontelbaar. 
Shaka wreekte zich 

speer. De 
ge,raaJCJ1!l:>:er met en handzame wapens. 

strateeg en tevens meedogenloos. Hij regeerde door zijn krijgers 
van clans die hi; uitmoordde. maakte hi; deel van zijn eigen 

volk uit tot ongekende De en veJrwloe~;tttlgen 

hen zijn jeugd hadden verwoest. Waarschijnlijk was die 

UH""'U''''''..l. T oen 

About 7000 Zulus were killed in the initial paroxysm of his and for a year no crops were 

planted, nor could milk the basis of the Zulu diet - be used. Alle women found p.I.<;!o;u,m 

were slain with their nUSD~lfldS, as were thousands of milch cows, so that even the calves might 

know what it is to lose a mother, 14 

Ontevredenheid Shaka stuurde door land om te vechten en te 
moorden. In 1828 werd hij vermoord door een mannen, onder zijn twee 
halfbroers Dingane en Mhlangana. 
Shaka komt over als een maJn die was. In veel reJ:'re!lenat1c~s is hij iemand die geen 
eerbied heeft voor de medemens. Toch is hij een voor de zwarte 
gelneen~;cniap, een van trots en en Dit beeld is 
grotendeels ontstaan door de eeuwenlange onderdrukking de zwarte van Afrika 
heeft moeten doormaken. 

Toch zijn er verschillende Vrienden anders 
dan Vllltndlen. De van deze factoren grotendeels "UJ'''U''-<:~!I.I\., al hebben Henry 
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Zoeloe "~'~'F-.' 

2.5.1.2 Shaka als apollinische 
Wat maakt Shaka tot een beeld van Apollo? Shaka is uit 

op macht, een zou groeit 
tot het ultieme van schoonheid en kracht, maar de van zijn zelfverheerlijking is 

wraak. 

en verbittering zijn kemwoorden eenmaalmerkt 
zijn kan aanwenden om anderen te beindmkken, en daannee 

zijn ego. Macht is echter niet altijd 

Shaka is gevormd door het ... u ....... ,.u, en hij verlangt af te rekenen met dat om ~Og, 
om jeugd 

beast was slaughtered at the home of Shaka's mother. Some young men told him to roast meat 

for them at the gate of the homestead. He roasted it. At the he roasted an intestine. When it 

swelled, the men instructed him to it to them with his bare hand. He took it as hot as it was, 

with his hand. stabbed it with sticks whilst it was in his hand. The water poured out and 

bumt and he dropped it.)16 

De voert ons terug naar Apollo, vleesgeworden vorm. Shaka is 
een op keer berladerd of Een IS een 

<:r"py,n.'1' van een 

lietkUflstmatigeaan 
vrouwen, maar dol op vrouwen is 

hebben In een lange IJ""'''''~''"' .:nt:pI:len Taylor: 

Shaka's own sexuality has been, like so much else about the man, a matter sometimes 

wild, The few known facts are open to different and no definitive 

15 Donald Moms asserts that Shaka was 'unquestionably a latent homosexual', in 

which Max Gluckman concurs. A.T. finds a with that goes 

their careers: 'Napoleon also suffered from hypogenitalism, he also failed in his relations 

with women, and he is also to have tended towards why the 

notion has won such acceptance is hard to say; there is no more than the 

sll~:nt,est circumstantial evidence for it. What is dear is that Shaka had an aversion to 

sex. This had a rational side: he oDseSSl0lrl, r,lUu;ru:lg an heir who 

"'11'W.<:'"),;''' him. The ;,u"l.m .• uu uaH<UU", that his sexuality was troubled 

Women of the isigod/o who fell prc:glJLaU were forced to abort and often and the fact 

that men other than Shaka were 1mlPl1(:ated in these p!l~gt1,anC1es, and were put to death as well, 

suggest that he was seldom, if ever responsible. _1. rare reference in the oral sources to his own 

is a strange account of how, when he was once engaged in h/obonga with a girl of the 

he summoned his Nongalaza, to hold a lighted torch over them during 

the act. 
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Shaka would often surround these umdlunkulu but this was probably no more 

than an attempt to demonstrate the expected of him. [ ... ] On told that had 

reJ:IOl1:ed, 'he laughed and said that was like who did not 

in pr()nlllSCll01:IS intercourse with women, which accounted for his advanced age.' In all 

probability, Shaka, like many other conquerors, was 

of statecraft 17 

nOm4lIS Mofolo in Chaka 

interested in sex as an instrument 

Shaka was in hart en nieren een staatsman; ............. "'-"';; '.<""";;1.;>,,""'1-' kan men 
opvoeding, of aan OP''''OC~dlltlg . bestuderen van de 

... ;'JLlU<;;.r. die geli!:m~en L<U'"",,.'''' AV.I..LLUj<, hangt nauw samen met de 
...... i>, .. v •• .n. ...... is die van Thomas Mofolo, met zijn roman 

Mofolo in in 1876 en overleed 1948. Chakawas het eerste literaire 
verhaal dat in boekvorm over deze lell:eo.oe 

Na het en het verhaal van Mofolo, 
blijkt dat betekenis voor 

op 

[ ... J O.R. Dathome has said 'The historical Chaka is the 1011,etllS for Mofolo's psychological 

sIDdy of the natllre rerludHll'llon·. Mofolo presents it as a sIDdy of human passion, of an 

uncontrolled and then uncontrollable ambition 

and the inevitable pmills!uncent. 

to the moral destruction of the character 

Deze 0Pi;Otln:ffi111g wekt de indruk dat waarin Chaka met de grond gelijk 
wordt gerna~tKt, maar dit is het .u ....... v,.v maar .. " ............. ,'" 
vinden tussen afschuw en bewondering. Dit kan ook aan 
orrlsl~lch.tlg is en de vaart uit de haalt met herhalingen en 
vertaling Sesotho door Daniel P. Kurlene uP,en,.,,"t 

Mofolo veel 
lopen door elkaar. Het 

toe die in het echt 
.l.nVJ,V.LV blijft 

kan O~LrOI)or vreemd 
werke:l1Jklle1ld had Senzangakhona 

geen zoons 
zijn 

Shaka een nog trotser of de "Thus 
llle,l!;ttlltna<:y becclmc!S his Achilles' . (p. xvi) Maar ook die onwettigheid blijkt in 

Zoeloe maatschappij niet zo dan ook pOI;:tnl?;en uu.u ......... v".,,;!! 
Nandi te trouwen zodat alles weer zou In 
ne.erg;ezcet als eeo lieve vrouw, maar in werkelijkheid was ze blijkbaar een 
vrouw die het leven van Senzangakhona er gemakkelijker op maakte. 

Mofolo als het ware de 
en Isanusi is een tovenaar die 

aan zijn en helpt, maar in wezen is hij een beeltenis van Shaka's visioenen. In 
het boek is Isanusi eeo "Diviner". is de drijfkracht Shaka, de "dromer". Shaka 
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dikwijls met .1.;)I1Ul1<", Isanusi's helpers, .1U~l1Ul1l!.'" 
pe!:SO()nJjllke eJ.l!'enscn:lpp'en: slimheid en oplettc!fldhel,d. 

met draken en monsters, en komt het verhaal 
als een ware my the, 
in de buurt van 

111 nog groot is en 
bedenkt Qetterlijk: "de mens en 

van 

Mofola uses this OPIPOlturUty to underscore Chaka's megalomaniac view of himself: '11azulu! It is 

because I am big, I am like that same cloud that l1111IJ''''U, before which no one can stande' (p. 

van Noliwa, de vrouw is en 
111 nooit bestaan. Deze is 

volgens de vertaler een '-1.11"'1.1'-''-' mee te geven. Als 
beast") bezit van Shaka en resteert er Noliwa nemen de UUA;,., • .L", ""'-", .... u., ...... 

of hoop meer. 
Ten is rond de dood van Nandi, moeder, ook het een en veranderd 

door de In werkelijkheid is nooit door haar zoon vermoord.22 Maar Lu\.aUJ,U 

wendt aan om de ontwikkeling van Shaka's "'ltJLa"".,,1. 

m~:edeelt, is lief de voor moeder zo 
zet. 

Mofolo 
dramatische verhaalverloop krlllcht1gc~r 

bezwaren die zijn 
gemaakt zoveel te "'rt'~'I1'pn 

mystieke en onbereikbare ruet 
maar ook door marner wordt nec~rgleze:t: 

schrijver behandeld als een 
versus haat. Een gestalte 

Chaka is in wezen een aaneenschakeling van anekdotes. wordt 
genomen. De verteller is en Shaka wordt een legende 

leven onder de 
zich in het 

COllif<;ue:Vf geheugen van de mens is gaan nestelen.23 Het leven van Shaka was bUlltetlge:WC)On 
verhaal is miraculeus. Hij wordt de held die zwarte geschiederus een glans van trots 

bezorgt. 
Een kel'lTllilO()rd 111 verhaal is is een van ¥,V'uu,-,-,I'~'" 

om te Natuurlijk wordt hij meer en meer verheerlijkt naarmate hij 
H •• ''"UU1''., ..... wordt. Schoonheid en Als hij nog een kleine 

ruemand is ruet alleen zijn charisma maakt hem mooi. 
Schoonheid bij Shaka vooral in de benadering: schoonheid is ruet het hedendaagse van 
enkel Ull';;;1.l.lI"''' schoonheid. is bovendien hij veroudert ruet zichtbaar. 
Steeds wordt leu:gdlgheld benadrukt. karaktertrek. Het 

vitalisme en goddelijkheid mee, onover\lllll1neJI1JkheJld. 
Shaka's groeit de nacht dat hij als jonge een meisje te komt 

wordt aangevallen. Hij het beest moeiteloos. De menigte begint in te zien 
is. Shaka vertoont geen enkel teken van 
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The people where overwhelmed with joy, even though their was mixed with shame. 

asked themselves with much astonishment, how far were Chaka's deeds to go in their 

beauty, their nobility and their praise-worthiness. The young also asked themselves, with 

sadness and to continue since their of 

>!LUWllJ .... [ ••• ] The young whose ag~:-miate had been taken by the 

.tmlneCllat:eIY came out of their houses to go and see their peer who had just returned from 

and alSQ to see her worthy warrior, as well as the wild beast he had killed, which they 

feared so much that their food went down with difficulty; went also to sing songs which 

would Chaka and Mfokazana. (p. 31) 

Mfokazana, de eerste en zoon van Senzangakhona, is razend van o;Ul'CL.IC als hij dit 
hoort, gaat naar waar Shaka is en begint een doodt zijn halfbroer. 

Vanaf dan wordt het hem meer en meer moeilijk gemaakt. publiekelijk 
bekend te maken dat hij van Shaka houdt en ook later, door 
met de geest van zijn reeds vV'",,-1<;U<;U 

werkelijkheid alleen bang was 
De daden van 

als hi; officier 

dat Senzangakhona in 
aarLZlc:n te Ve!:I1e2:en. 

menigte, zijn mooi, prachtig en aanschouwelijk. Later, 
ve~cht:te(:hl1l1eJ<cen een vorm van kunst. 

zijn, dan wordt dit verhaal een relaas van iemand die 

maar ook een Jekyll & de belangrijkste 
dat hij en Dingiswayo haten (p. 47). 

alleen aan QT()orne:LOSW 

spil in de opkomst van 
Dingiswayo is dan al de PO""1"<Il.M'U'n"rrl"1" onder wie Shaka Shaka het respect 

dat hi; van zijn nooit ontvangen. verliefd op 
Dingiswayo's jongste zuster. ...."",,,,,,,.... accepteert de liefde tussen 

Shaka is ogenschijnlijk en al voor 
iemand moet met Die 

heeft immers alle macht in 11 .... 1U<;U en wordt aanbeden door zijn mensen. Er kan hem dus mets 
up,·""' ... "' ..... hou<ling wordt door het 

stanalPUllt dat , inneemt ten opzichte van 
Dingiswayo koestert ook een enorme haat voor de 

When they reached the Isanusi and his servants shut themselves up in the house because 

Dingiswayo had already arrived and did not want to meet him because he hated them so 

intensely except for Ndlebe whom he considered to be an and to whom he paid little heed. 

(p.80) 

Dtnllls,\,\lavo heeft in feite een 
zijn uitstraling op ancleren, 
zich be(ireJl2:d 
karaktertrekken. 

heerst er een grote .. ruLU1·U!L''';; 

adoratie en macht gaan hand in 

die verdacht zijn: 
:>\.L1UCl~\:. Hi; voelt 

van alter 
Schoonheid, 

door cen 
maar door Apollo, vorm aanbrengt, iemand die met van en bloed is 

en wet vatbaar is voor met een groot intellect. 
Op het moment dat Shaka zich de meerdere heeft van tal van 

UCJlUU.l;ULI~\: daden, is Shaka tevens en goddelijk. De van scrlOCinneIO is afhankelijk 
van de wens die met of door SC!lo()nlleId moet w(lrClen v"'"",llll1 
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He stood up, the son of Senzangakhona, and he was dark brown in COlmp~le~:10In, and 

admiration in all who saw him. The assembled 

saw in him a child of true royal blood born to rule and to 

of his home felt moved as they remembered how had L<:I<:I.,.,""", .... wuw .. ,,>' the true 

worth of the one they were rejecting, [ .. .]. The annies and the young men, when they looked at 

saw in him a beautiful young man with piercing eyes, with a arm, ready to lift up 

the spear and the shield; and when they remembered that he was, in truth, the way he appeared, 

loved him all the more. The kings, when they looked at saw in him a young king, a 

young shoot of great promise. The young women, when looked at him, saw in him a gallant 

young man, more handsome by far than all other young men, one who was without blemish, a 

true superior to all his peers. All who saw him had no doubt this was a 

house, one accustomed to before assemblies; they saw in 

him a commander born to lead large armies. 85) 

As he Chaka's voice entered the hearts of those who were listening to him, and it was 

so that even those who had the last of hatred in them abandoned it and 

the doors of their hearts for him with joy. When heard Chaka's 

confession him [ ... ], knowing this was true, he loved him and trusted him all the more. 

To Nandi all these happenings were like a dream in the middle of the 

saw in Chaka's face beauty beyond dellcnptt1on, which was not of this 

for her part, 

srn:passe:a even 

that told in fables. She saw in him the perfection of manhood. The sound of his voice was to her 

a song more sweet by far than the tones of the sttil1lg;ed 

roared their applause saying: 'May the rains come! We are yours, 0 

bow. The crowd 

us protection.' (p. 

van Shah wets anders dan bescherming. 
mooier dan die muziekklanken. 

wordt ve:rge:leJ;;en met muziek, 

Now that he was king, the people once to talk about him, but this time they were 

beautiful things. The beauty of his face, and his tall stature, and his heart that 

was afraid as well as the manner in which he marshalled the annies in war - these 

were as an indication that Chaka had been sent among the people; it was 

said that the heart that was in Chaka, and the were not those of ordinary 

",,"/H"""", but were the heart and the ofNkulunkulu himself. (pp. 

gel1elln is dat Shaka Noliwa had om verliefd te raken in het echte leven, 
is het om Noliwa te zien als de Shah ziet zichzelf 
lalllgzarnlerllarLd zoals hij door Noliwa wordt en de twee identitiek. Noliwa 
is een symbool voor Shah's megalomanie. Als Shah wil komen, wordt (door Isanusi) 
van hem verlangd dat hij vermoordt wat hem Deze daad is 

VU1UV'.1",""". Shaka doodt het laatste in zichzelf. Mofolo heeft Noliwa 
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2.5.2.2 Schoonheid en waanzin 
Shaka merkt al dat hij met zonder meer geliefd 
oproept. Ook komen hij en Noliwa met nader tot 

hem ze!fs 

koningsschap vee! vijanden 
de liefde met op. ",,,,,,.,,,,,,,,,1. 

If I were you I would not marry. Marriage because it always leads to 

'1""U<;J." in one's house. [. The best thing is that a person, a king, should marry when 

to go gray, so that he will die of old age the time his sons become young men [ ... ].' 

Isanusi these words like one who was became a seed which 

to grow in Chaka's especially since he had never been very fond of women. (pp. 98-

Shaka wordt en mtndcer populair, terwijl zijn volk door alle aanwas van 
volken. Hij wint de ene na de andere. Isanusi heeft hem het beloofd maar Shaka 
moet zijn which 
even he himself does not " (p. 106) Aldus ontwikkelt tot een dictator 
die overal en jaloezie nauwelijks kan ve:rbc:rg.en. 

In de sterven soldaten 
verlangen vrouwen met slaapt naar de constante 
naakte lichaam kunnen bewonderen. is hij een Apollo in 
Hij is het hoofd en hen "beautiful wargarnes" 

rueuwe aan de wetten van Shaka gehoorzaamt rekenen op een zware sttaf . 
...... ,JuJ.., .. "' ..... en perfectie die hij in Noliwa kon is met haar dood 

staat en de gehoorzaamheid aan 

After Nom's death Chaka underwent a frightful both in his external appearance and also 

in his inner in his very and also did his aims and his deeds. the last spark of 

humanity still in him was utterly and finally to distinguish 

between war and wanton or murder vanished without a trace, so that to him all these 

things were the same, and he them in the same his human nature died 

totally and and a beast-like nature took ofhim [ ... J. 

Shakamoet stillen, zijn nooit meer rust. 
n::~!CJ.J.CU die voor zijn volk onbegrijpelijk En ook v~~r 

,.,."'" .... ,"r!" .... van onsterfelijkheidsdroom en zijn Niets 

be~rredtf!:en en de maakt hem razend. nooit 
waf hij heeft. genoeg, en weet ook 

Zo begint hij lelIClel:scnalD. maar door als 
wapen te gebruiken. Dit is de moment waar de Jiang 

projectiel, "L'Art 
wordt voorgesteld als is en met kan in 
Natuurlijk is dit in overeenkomst met de maar Mofolo 
hulpeloosheid mee door aan Isanusi over te laten. 

Shaka wordt een en dus voldoet memand aan elsen ........... "' ..... "'~ 
veelbelovend zijn stuurt zodat elke concurrentie nit weg wordt 
geruimd. Zijn krijgsmannen worden op irrationele gronden. Ze als ze 
vluchten tijdens een w()rdlen fle(lOOa als ze hun speren we:ggoO:len 
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ze worden Ilecloo,d 

ze worden I<.", ... V\.IU 

Het 
Uiteindelijk doodt Wj 

me:egt:bn~cht> als overwinningsbuit, 
hem. 

ge!lle!:de v ....... ' ... J.'-" verdwijnen. 
wil zien ciat haar zoon vader 

Hij dit en Nandi 

rec:orljttJd een groat deel van zijn uit, am vreemde 

en die huilt sterven. 
leven is Wj aan macht van het 

weet ciat zijn 
verdwijnt oak 

geteld door de nachtmerries die hem overvallen. En met status 
charisma. Hij is nag de dood: 

He stood up, the lion of Zulu U<;;O\'<;;;"", fearless beast of the wilds, but he stood up of his 

d .. ' .... "'th unable even to raise his main. He stood up, the but he stood up 

ttemblingly, drained of all his like an ox [. His beautiful body, his broad 

shoulders, and his heavy all rolled over and lumbered slowly, and shakily, re!1JSHllg 

to do as he wished. 164-165) 

wordt zieker en zieker, en later dag wordt Wj vermoord door twee halfbroers, 
JJJ..I1)!. ... l ... en :.Mhlangana. 

De woorden van Shaka in de context van 
beginjaren van 20ste eeuw. Het is duidelijk dat de schrijver Molofo deze woorden in 
mond en dat ze slaan de leeft: 

You are killing me in the hope that you will be when I am dead, whereas you are wrong, 

that is not the way it will be because l!ll11LU1.g .. , the white man, is and it is he who will rule 

you, and you will be his servants,' [ ... ]. (p. 

''',''''''l.'Q lichaam wordt intact gevonden. Ilte1ncielllk is Wj een en al vorm, een dade en L.le,llv.,e 

Maar als np'l"tp,rTP voort en zijn oel(eK:enlS onv,ernJ1nde1~d 
Shaka is een Achilles, een krijger, Wj is iemand die boven de parrljen wil staan 

en daar oak in Een sdlleplper en een en daardoor Maar door 
gQ(10elll~lle:110 letterlijk te nemen, en verliest Wj elk zijn 

UlL<Olll •• U::JLllfi. onmf:ns,eIlIK. Net Shaka streeft 

Shaka soms ""prJ,,.. 

am die mamer de latere van nog sterker te doen 
uitkomen. Wat resteert is een van de figuur die Shaka O"P1,,,p,p'H zou kllnnen zijn. In dit 

draagt bij tot een verdere van deze held. 

2.5.3 "Erwas eens een landschap ••• " Shaka volgens D.J. 
In de letterkunde, en in de 

lJOtirtWee OieO()eung. Een Wtj2;eSpr()kf:n 

Beeste (1954), het debuut van D.]. 
atk:oD1Stl.g uit die bundel. 26 Het is blp:onder 

let1tedrnn,de, IS 

aan het 
toon t voor "zwarte" )!, '-"'-<Ju..,,,,'-<Ju.,, 
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van zijn boute is dan een bundel voor behoorlijk wat vetWaJtr1!l,!! 

Opperman is duidelijk gefascineerd door de It;It"t;U'Ut;, en meer nog door Zuid-
UJ..U'!.l>l>U,,<:: HlillOSCllap dat in tijd van was. Primordialiteit is een 

het en het "Shaka" is een eerste 
aanzet tot de 

Ge'.f/e.l'eat'nz.r van /-I Tl'7.If'.L7LZll.re iette1"ktlJ~de het vo.lgenae: 

'n Eetste ekskursie in die epiese vers is die "Shaka", waarin 

die aksent Iaat val op die vemedetende jeugjare van die die ge1e1d,el1.Il:e toename in sy 

toem as krygsman, sy en verdere maar ook sy 1'1"" ... "11,.,, .. heet:skllPY::IY 

en wreedhede tot sy dood en oneerbiedwaatdige [ ... ] Met die verwerking van die 

geskiedenis van'n despoot en diktator sinit Opperman aan by Mofolo se Chaka (1925) en 

Siauerhoff se verwante ''Djengis'' Eldorado) [ ... ]. Die is in rymlose verse - maar met die 

Vlerhetrulg as basis - werk telkens met beelde uit die wereld en van die 

Zoeloe en het in teens telling tot VanWyk Louw se Naka, wat deur simbole gedra word die 

cru:onOl(]'g:te van Shaka se le\1\7enSl00p as UVI.Jl~'''''''', iets waardeur die vers en bindmiddels 'n bie~ie 

vervlak.2S 

dit gedicht een voor werken van 
van Korinthe en Shah is een prachtig voorbeeld van "V<~QjlChlte 
zomaar een vertelling, maar een tTm'''''',>Ir", U1~~rrlp tr)Pvnp(:rr aan de Al 
is het met Dlj,eetlge:nCIU<llen "y ...... " .... '-, ... er spreekt een duidelijke samenhang de 

zoals dikwijls bij een karakter in 

Shaka wordt, van Mofolo, in een werkelijkheid 
neergezet. Er is grote en en deze <liU.IU<l'\..111 rel::ltl't7eert ook de en 
het leven van Shaka. Ze maken It;ll=.lll''' deel uit van het en dan 

~ en~lli. ~ ~~ 

.1.'-"1-''-''. en inzicht. 

Het gedicht is in vijf delen opgedeeld: "Langeni", , ''Bulawayo'', "Unkulunkulu" en 
LlUlS..U"<l • In elk van vijf delen de maaris s teeds van 

karakter. 
In de jeugd van Shaka wordt bemoeilijkt door verschillende 

af zijn Nandi 
veJrneael:d en verstoten maar de 

Die verlore pit 

wat cen kant stoel is sy, maar weeldnlr 

met wilde en sku onder blare 

die klein kalbassie aan haar vahgcl<lUJ!.. 

Ook dit is een motief I<annemeyer over het hoofd zlet: Opperman ve:rsc:h1I1etlde namen 
dikwijls tennen uit de natuur, en ~T""""nii"t in zijn leven of een 

1!l1t:1I1Cl,et gebruik van metaboren. 
Shaka is een "kalbassie", nog be,;chen:run:g van moeder. Het 

van Nandi is eigenlijk al ten einde 
zal zij voor vol worden <l<l11gC::"'1<''1Ij, maar de jonge loot is een nog altijd 
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met verbonden zal en bloed. Shaka is een vampier, zoals elk 
de moeder tot het 15 om op benen te staan. 
en zijn moeder worden verstoten uit het paradijs" en zo het gecllctlt 

noen:Sctle verk:.larmg voor van Shaka nog bezit zullen nemen. 
onrtdure:nd wordt hij achterna en met zijn bastaardschap 

Shaka vlucht vol schaamte weg en gram uit op een "vlakvoel". Ut>pc:rrrlan 

oetool~t dat hij door zijn is met natuur. 

so. het hy 

die bessies en die bDlle van die veld 

leer ken, die uintjies en die 'WlldeI'IUun, 

die skabDela wat swaar flap DDr die 

die gespikkelde patrys wat VDDr 

sy kierie knal;;, die sterre in hul stand 

en gang van die getye; 

eerlZaamheJld wordt dan nog opgeheven door het landschap. 

eerbied en respect voor de natuur, en een mens. 

ontwikkelt 

is bij Opperman een natuur leert kennen en om 
Ipl{ip1""r~'<ln en zijn overwicht te Een Icider die de greep kwijttaakt 

onae:rmme:n en zichzelf, maar altijd in contact staat met 
an:1:eltsp,reJl>:etlde en apollinische neemt al vroeg van hem 

dan liefdeloze) en Hij leert vechten en achterdocht 

en snelheid. Hij is Diet meer dan een voor het oppeuzelen van de 
voed!;elt:es1:en Het einde van dit eerste is voorspellend: 

Saans moes hy die mans se vDete VDD! 

die kraal afspDel en, Ie die lank 

die 

vir hulle hou; die was dan sy wtaak 

wat 001: die lywe brand, die srif sy kierie 

waarmee hy nog SDU veg, die 

die bene breek, sy wat in 
die sagte vlees ingly, DD:rwlIlntnQ; 

DDr elke man, DDr elke Dppel:nDor, 

ry assegaai wat blink DD! elke stam. 

zet Shaka neer een opgrocit zonder 
verbitterde Kai:n die in staat is tot een jongen die van mens en maar 
een sterke (oedipale) band met de moeder. AI is hij een slaaf en een hij behoudt 

W"'UU.'g,"'<::1U. Zijn natuur, die hem geborgenheid 
In het , "is sy vlug voltooi" en hij de virtuoos die met 

zijn charismatische scjlo~)nJtle.td kan overrompelen door "woordspelinge en ratse 
dans". Hij wordt vereerd en v'"""v •• ~ .... u en een held in de ogen van stamleden: 

"AJmal het die besetene gevrees 

wat russen klDwe wDDn, sy rDDk 

en beeste steel; almal was net Shaka 

het alleen bly staan, hDm in sy "o~, ... ~" .... 
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moed worden volop geprezen, In 

werkelijkheid in het collectieve wordt een idee zonder 

Zijn citvinding van de korte en ua"u.u'uv1. 1l<lJllu..~l'UJllC1:C speer komt ook aan 

bod. "''-J'U.''''~,''''''''''U'', die toch veelliefde koestert voor zoon" de knappe Icider en 
ze~~nen. Mfokazaan is 

verstoten. 

Alles is 

Mfokazaan wordt lCVI;J.1.LVL'" <"",",Pt1',-, water, / skuins deur sy bors 'n assegaai 

van Shaka wordt met expliciet onder WOlorClen gebracht. Weer grijpt het 

naat natuur, om het voorva! te 1-''''''''''''''''' m een geheel, het eeuwige 

Morester nog aan die die vlaktes 

nat en stil tot kl.eW1f~t11f~S opskrik 

en citskree in die van die dag, 

het Shaka met 'n eie 

as hoof na die klein Zoeloe-stam beweeg. 

en voorwerelds. Shaka staat, na van broer en 

machtigste en meest ,";;;l","uv. ... J,,~,.ll" man cit zijn tijd te worden. 
Hulla-.;va,ron 

h .. "t .. ,~rlf' Opperman aandacht aan van Shaka's lciderschap. 

Shaka een met alleen van regels, wetten en 
strategieen, maat voora! door zijn toenemende ongrijpbaatheid. wordt zelf meer en meer 
vorm en minder mens, rn',nrl,',. "menselijk". 

In sy nuwe kraal hy sttooise dek 

en oor 'n melkwit kudde dreom, het sy 

gedagtes na "-'ilU~';;l1.' terug}:~ene:tg 

soos cit die donker skeure altyd 

van 'n aalwee 

saam Mtonlanem 

we,ggekrulp het 

die w.u'''ClJ'1.WJIll 

vasgekeer<le kraal het hy 

elkeen wat Nandi Wt,gesKel of hom 

herinner aan die 

en soos die laksman krieke en sprinkhane 

in wit penne van die druk, 

hulle in stokke om die kraal 

Shaka droomt van een stam": is natuurlijk oVlerdlra(:bteJ11k OeO()e14J.. 
refereert dit idee van een zciver ras aan de Ubermensch 

het Zcid-Afrika van de eerste 
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Dat Ut:lPerman. in tegenstelling tot wat A .... ~'UU .... UJ' ... y'~L vel:d!e:pU1lg zoekt in 

van Shaka, wordt dcidelijk in 

Soms het Shaka in die ~~,~., .. """'.~,.~ 
waar boskraaie in die WlIde,rvebol)m 

tussen die twee Folosi's sit en bIer 

saam met sy leers gaan 
renoster, koedoe en die 

die kortgepote seekoei illt die 
waar troppe buffels proes en sebras 

snork en poepend omspring die bos. 

met vorige passages, zijn de 

bedlrel.J~en,der. Shaka jaagt op 

die hier voor het voetlicht 

honger naar succes en 

staat in het midden van ....... ", ...... ,'''' .. nemen toe. Hij is 
llUjtJ~C:.u~ naar macht, bloed en meer land. naar al het omliggende, 

deel van de met het primordiale, het .'UJ, .... ,,'-.. ,./J, 

verruengu:tg8dnlng kent geen en mens noch natuur. 

De dreiging van straf ligt op loer: een christelijke opvatting van en 
Het onheil echter wordt door de natuur zelf. De natuur heerst en VCl:UC't:1l, 

een ingrijpen van de mens is ruet goden die als fenomenen 

worden gerepresenteerd, is in Afrikastammen gebruikelijk, maar ook in de 
Kome:mse, Egyptische en Griekse hp~:rh"''!TI'nO'f'n 

In 

En in somemagte swart soos nas.terlgal, 

dreun tussen berg en see die dOllderwl~er. 

dreun tot die verte en verlig die strooise 
van die Amazoeloe, die hemelvolk. 

van een "wasteland" op. Om 

alsmaar verder in zijn veJ:nuet1!l~en wat 
deels zelf geschapen een de "achterkant" van 

is onrustig en "'n wateI'krll11gwas om die maan". Het is ruet helder meer: Shaka's 
0'''','' .. 1' ..... is troebel en de natuur troebelheid. is de 

en maakt een De dans is een kunstvorm die 
boosaardige danser. De in "die ander Het 

llQUC!!;:'C godenrijk is van nog meer dood en verderf: de stem van Shaka's vader zegt 
geesten ontevreden zijn met de van de starn. Er is veel er wordt ruet 

met de rijkdom van en de krijgers verkennen te weinig rueuw 

Het gedicht laat zien dat Shaka heeft en zelfs bang is voor de cit de 
andere wereld. 

Weg van starn de paranoia en de jaloezie: hij weet meer wie hij kan 
vertrouwen en wat er achter g:eIOel1IT: "Wie mis wi! bly as ek "P"M-~'Ir moet ster£!" Het is 

de natuur een OOW!l~tulge 

En langs oop valleie het die buffel 
deu! groot stiltes daelank 
die swart van latwerk 
verby opslag-pampoene en 
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waar bredie weeldrig in die beeskraal 

en lui die duisendpoot en ske:rpl.0en 

tussen potskerwe en hoI skedels 

Opperman gebruikt dieren en insecten am de belltle:mr:nmlg 

land van Shaka en het kwaad in duidelijk te maken. Zelfs Nandi ziet 
met haar zoon: mn / met kort steel van sy assegaai F.~,~.~,~ ... " 

paranoia neemt ziekelijke vormen aan: hi; wi! ruet dat zijn en 

aanzien bedreigd kunnen vrouwro open. ziet het in 
voorwereldlijke van ro de moeder stelt hem ge:rust Shaka 
meer respect voor voor de mens. De apollinische steriliteit en tnl2;1dl1te1t om 

in ongevoeligheid en bereke:ning. laat de onwillekeurig een vergelijking 
PHLAUlIA .. 'Uvan koudheid van de nazi's. 

CCJ.lll.::.< .... van sy breek". Elk nieuw leven vernietigt hij, waar 
eerst juist ero schepper was die zijn volk VULJ\ .. "'W'U". In de laatste strafe van "Unkulunkulu" 
Opperman een inzicht in de van Hi; wi! een Apollo worden, een SCfleplper, 
iemand die vorm aan 

Hymoet 

die vegter bly teen stamme op die 

vir gees na gees tot Unkulunkulu 

wat die stene en die riet geska~le 

en uit die riet die mens; 

eenkant gaan woon, en alleen. 

scheppingsdrang ongrijpbaar en 
allerhoogste na, zijn hoogmoed komt voor 

V<JOun"UI.<:n:ll neemt hij echter meer en meer van 
verkeerde besluiten. Dit, en zijn wrede natuur, 
Omdat er geen christelijke De 
/<;C'.lCCltc:J.llll.. in is met 

van Shaka even zondig zijn als 
Mofolo maakt de kwestie politiek. 

In het slot, "Dukuza", staat 
drama tisch slot. De vleermuizen 
als dieren uit het dodenrijk past in de 
moeder werpt Shaka voor even weer 

weer was hy die kind wat na haar strooise 

van hulle wat hom haat. haar 

het hy gesnik en saam met hom sy 

maar toe hy droe oe om hom 

vermoed dat hulle Nandi nog verag, 

en dat haar dood aantoon wie teen hom is. 

De 1S zonder 

dat zijn leiderschap uit de hand loopt 
laat voor deze interpretatie, 

Chaka. Mofolo suggereert dat 
die de zwarten (zullen) overheersen. 
wreedheid door Shaka's 

en krijgt het gedicht een 
sterft Het gebruik van de vleermuizen 

natuur in het hele gedicht. De dood van de 

zich weer een kind: bang, angstig, ro 
aciltelrdclchtig. Nu kan hij echter nemen. Shaka is in kracht van zijn leven, al beseft 
in "Unkulunkulu" dat alles om hem 

heeft gero verdriet om 
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JDt)erma.n gebruikt nauwer samen 

zijn moeder sterft, sterft het kind in 

~"'J"'UJLU<;:U van 

tOI)le1en, en zijn UU.U""OA'-''-U. 

bij de opengesneden zwangere m()eClers: 

/ toe hy hom wou oortuig hoedat 'n kind tussen die / 

" Zijn jaloezie richt zich op de geboorte, de 

scheppingsdaad. zelfbeheersing, hi; vermoordt die niet tteurt. 

en uit rookwolke het die ko:runJ?:s~roels 

met nekke rooi en vlerk 

nel~rgc~saJl>.; en snags in slote 

is die dier wat knor en vreet. 

pr()Oeert nog eetlltIlaal "tp,fTlnpl te drukken op zijn wereld, de allc~rQro~C)ts na te Oo,otsen: 

wou die verre stamme am hom breek 

wat rue kom ttem; het op oo:twlnnlllg aan 

sy leers die huwelik en rus 

hy sou op die Fees van DeeSl:e-.~ee 

met nuwe vel en veer voor alma! dans 

dat hy in elke vrou se hart nog 

mensen herkennen geen is enkel nog vorm en omhulsel. Het hamas van 

'u>,·I"\P ..... t niets. ''Vir hom is hulle woorde en gevoel/ soos reen wat 

" .......,.LU~, .... u slaat samen met zijn halfbroers. Ze h"jrr"l"k"n 

In sy rug steek 

'n nog eeo, dne 

dem sy Iyf: "kinders van my vader ... " 

toe sak hy neer; die het dem die nag 

nog so bly Ie en is die in 

'n _~.~.""" ... met 

In dit einde klinkt het br()edlenno,orc:1, en ook de uittoep aan het 

kruis: ":Mijn verlaten?" Het leven vioeit uit hem weg, en 

waar Kannemeyer het dood van Shaka, daar die dood 

"'_ •• ~~.'" nprtpC't in "Shaka": Shaka wordt als in een ritueel tpt"I1O'<l"P,,'pn 

verhaal is een klein onderdeel van de ontzagwekkende keten van het 

en geheirnen, en Opperman Shaka, 

terug in het W()flClerIDaaLr111IKe, 
aan de natum waarvan hij altijd al deel was, 

ver.lan~,:1 had. 

Over the years, absolute power had 

a n/eosi. He was more 

in a way that no one had 

its inevitable corruption. Shaka was no 

than mortal He had occupied the collective 

nor has since. As Jung once said of Hitler 

,-:n:;una,,> he obtained his power not because he ruled the Zulu, but because he was the Zulu. 
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And the way in which he used that power now gave expression to the dark side of the African 

soul. The dread and awe which this human icon inspired had to be sustained with ever more 

O::"lJ.av'al!'<llL l..L1"UHl'V:' of power. In the end, it could only be refreshed by the blood of his 

children.29 

2.6 Apollo als onbegrepen profeet: Raka van N.P. van Wyk Louw 

2.6.1 Raka in een ... ~" .... , ... -"u,,~v ...... , ..... context 
om die wijsheid bezit en mzicht toont, een Een 

is als een kunstenaar: iemand die vormen weet te scheppen, iemand die 
balans tussen vorm en van apollinische gehalte. Shaka beJ1Clllarullt, vooral als 

het obsessieve en ontoerekeningsvatbare Apollo. 
In een van de bekendste dichtwerken uit de .Leu, .......... ,,<U," 

van N,P. van Louw 

"" .... , ......... ". tot uiting komt, wordt verbeeld door 

hatldelt over een statn, geIeid door de moedige en wijze ap'OllJlIW,CIJle 
Ut;:>lU'IJt; .. wordt het "zwarte" oerwezen Raka, die de statn weet 

dierlijke en uiteindelijk in een twlf"I'O'I'V,f'l"'h 

Wll.I"a,Q.J. cit de komt. Wat er daatna gebeurt blijft 
DC:Wt'gd en Iaat de hekken open, om hem 

te Daar eindigt het gedicht. 
De naatn is bijna identiek aan de naam Shaka. Het valt te beli:Wlltelen 

bewust in gedachte heeft gehad, maar opvallend zijn 
tussen Raka en Shaka. (vooral als we de Shaka van Up'pelma,n 
un:Illlt:llj sterk verbonden met de natuur: de natuur is deel van hun 'U':U'..I. .. :;,. 

' ... LUU!"' .... lan,dS(:ha,p hun broedplaats. Beiden vertonen kenmerken van 'V1teecjhc~d 

i:l<IJl1U.,<::.l\..IUll~"'.l\.J.:"'-111 illt op de "gewone ziel". De w:t::eeldhe.td 
misscruen weI onvergelijkbaar en bovendien 

illt de geschiedenis, naast een mythische en 

wordt dikwijls de "onmenselijkheid" van Raka 
blad voor de mood: 

De 

die 

is 

Louw het ",,1:0''''''' Gladstone in 'n tadiovraaggesprek in 1943 na twee verwante 'ntp"",,,"p't<l van 

Die eerste is die geestelike verwildering van 'n .... U.llU'..I.1j4"V<;fJ 

vir vreemde invloede. So het die geheime go,1sdl1elllste 

OeJlmJ:ll1~~e van die vlees en hul weelderige simboliek, die om:lergarlJ?; van die 

Romeinse kultum voorberei. 'n Ander moontlikheid is die blc,jol"e:se 

met hul vreemde 

mens wat op een hoer kultuurtrap staan, in die aJglemleen veel st9,:1I"'~r aanwas as die minder 

De'ITQ()rr,egte, 50ms minder intelligente maar meestal sinlike natuurmen5, en dat hietdie proses op 

die dum 'n groot vir die geestelike beskawing van die Westerse mens kan beteken. 

In Rondom eic werk het Louw Raka 'n simboliese vers genoem; baie van die ve:rldari11gs 

wat al van Raka gegee bevat iets van die waarheid, maar dit is verkeerd om een daarvan tot 

en finale verklaring te maak. Die simbool omvat al die behalwe die wat darem 

te vergesog is. "Die simbool omvat baie waarhede - die wat ons vermoed en ander wat hulleself in 

nuwe of later omstandighede kan kom aanbied. Oas sal nooit weet wanneer 'n nuwe 
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simbool se moontlikhede van is rue. 

"Want: Die simbooI toon eerbied vir die en volheid van die heeIal, van die 

geskiederus, van die mens," aldus LoUW.32 

m(~erdUld1i~, moet hieraan toegevoegd w()rden. 

18 een gevaarlijk dicht in de komen van 

... nUL.;U, klassenverschil en .... UJ"UlLU.~HU Enkele 

[ ... J Raka, die monster, bv. tydens die Tweede kon word met die of 

daardie ~Tr",i,'nrl party latlla!lge:ndle van waar die 111te1t}re'teerd€~ se simpatie gele het.) 

[ ... J 
Effens wyer en is die interpretasies wat am Raka of Kohl 'n min of meer "h<' .... "lI't" 

vaagomlynde betekerus toeken. S6 kan Raka by. word as die beliggaming van 'n dom 

(oorlogs-)geweld wat maar) die Tweede die beskawing binnedring, 

kultuurwaardes V<?1'fl1f't1cr en mag tot reg verhef. "Oorlog ontketen altyd die oermens," 

G. Dekker in sy sewende druk, bL 218. 

dr. Malherbe die mening dat Van Louw in Raka "afgereken het met die 

m~tgs'verhe~~tltJlI:erlde enllt-blOl,olnese vitalisme as ideaal vir 'n jeug". (Wending en inkeer, bI. 

243)33 

Men danook aan de woorden van 

As simboliese is Raka redeIik oop vir - maar rue sonder perk rue. Die 

dat die gedig die van die Afrikaner of die blanke teen ander volke sou uitbeeld, word 

byvoorbeeld rue deur die teks self geregverdig hoewel dit binne die konteks van die vroee 

veertig miskien weI UJC:MJI<:llllV in die rigting bevat.34 

Die context is namurlijk van zeker als de bwten.l1texwce werkelijkheid in 
aS1Jec:ten steeds naar voren wordt ~Q1''''''U. Raka is een die enkel en aileen van 
bekeken; Koki praat de mensen en ten slotte: Raka wil contact, en wordt 
"gewelddadig" als hij door Koki. Vit niemand kwaad. Ten 
dus van de vele m~:nlllge:n 
kan zijn op de ch:a01DeJllllt.e simarie uit de 

F,~'''~~'F,~ kunstwerk, men 
van een 
kan en mag worden 1J<:;'uu,cu,,;<:;.l\ ... 

in gelezen worden. 

Grove stelt dat 
aanleiding moet ...... ",111";11 

benadering: 

"' .... 'u ......... veel te veel van 
tot een sluitende 

Raka niet te lezen in de context 
goed op zijn literaire 

sympathieen, ze kunnen er slechts 

1..1 .... ,,,, .............. is, terwijl de 

voor een andere 

Gaan ons op die teks dan sien ons dat die verhaal onverbiddelik afstuur op die velntf~t1glngvan 

'n geordende J<."',u""' .. uO' ..... lfJ, 'n kuItuurgemeenskap, want met sy kenrus (vuurgeheim, 

syatbeid wapens, nette, matte), sy kuns en sy ordelike leetl.v'iTse 

"wat die oudstes sy godsdiens (rituele het die stam sy heerserskap (of dan sy 

be~itaanSl:eg) teenoot die natuur bevestig, 'n wat die duidelikste sigbaar word in die 

kraal wat snags in die donker oerwoud "sma! met sy vure". 
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Maar kultuur is rue 'n vaste besit dis iets wat telkens weer op die natuur verower moet word. 

Dis iets wat aan verval onderhewig wat voortdurend deur allerlei word -

in hierdie geval voorgestel deur Raka, die dier van die aarde wat in sy sluheid maar ook in sy 

"skoonheid", sy louter liggaamlikheid en maar ook in sy vriendelikheid die 

magtige verpersoonliking word van 'n voortwoekerende na1tuunnag. 

Teen so'n mag is die kultuurgemeenskap alleen bestand as 'n kultuurbesef deur die 

waaksaamheid en optrede van die streng in sy rnidde lewend kan 

word.35 

Grove komt dan tot de volgende conclusie: 

As daardie vervalle stam nit sy velme.aelmg wil opsta:an, sonder om met Raka 

re~;entng te hou rue. Dit sal ook rue met 'n enkele wonderdaad dit net soos VIoeer 

moet geskied langs die weg van 'n langsame en pynlike gI()e11JIO!ses Die kultuur sal hom as 't 

ware opnuut met moeite moet loswring uit die waarin met die 

OO:rwlnn~ van Raka verval het. 

So 'n konstruksie laat die gedig mj. wel toe, want naas die "honsontale" 

natUU:C-K1Illnlur, boosheid-goedheid, is daar in die dnidelike SU21!eSlleS van wat 

ek "siIkelbewegings" wil nOe1n.36 

Grove komt dus uiteindelijk uit bi; Raka als een tekst die handelt over en ondelrgang 

van parallel aan de levenscydus van de mens. Deze is 

voor de hand. Bovendien ziet Grove Raka enkel als de "duistere" kant. Dat Raka 

AU'''''';,U worden als een tekst die uitsluiting van bepaalde, LUl~<;lJ'''4J'HU "rrl1ndeltWllardi~:en 

... ""'<YJ .... u als thema heeft, een tekst die leunt op een eurocentrische 

behandeling van Raka als een potentiele en dreigende buitenstaander. Raka is een 

uitlokken tot uiteenlopende, politieke interpretaties. Raka is zoals elk kunstwerk In 

een land met gespannen verhoudingen levert de interptetatie van een deJtgel1jll:e 

pr()Olerr:len op dan in landen waar die problematiek ruet of ruet zo 

aanwezig is. 

Onbewust wijst Grove op de thematiek van deze tekst. 

dualiteit, zwart versus wit, maar vooral over alter ego j-. Koki en Raka 

enkeI als tegenstanders, terwijI ze samen deel zijn van een 

en de aspecten van Apollo. Met alleen bruut 

vetkrijgt zijn gezag niet door intellect maar door 
rl,,...n,,,,,,,,-hp kant van Apollo. Slimen vormen Raka en Koki een n""rt""rt", "'<;IU1<:.I.\.1, 

al heeft Koki zelf al veel weg van een 

VYJ'UU>lv<."ts een thema. Koki moet overgaan tot en 

conservatisme de aanvallen. Dat Raka een bedreiging is voor het 

nergens vermeld. Of men veronderstelt, en hierin schuilt het gevaar, 

aU1tornalt:l.sc:h bedl:e1~~en.d is en dus ongewenst. 

wat anders 

kunnen elkaar aanvullen, een eenheid vormen. een 

"monster", ,is ruet de vraag. Wel: aan welke apollinische aspecten be:anltw~::>o:rdt 

En hoe Raka als zijn alter ego, en hoe brengt hi;, door het contrast, zowel de 
ap()WJtlls!:ne kracht als zwakte van Koki in beeld? 
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opkomst van "bet monster" 
"Die vroue hom die eerste . de beginregel van De vrouwen staan 

groene landerijen, arbeid. Ze dragen kruiken en lopen, ritmisch 

rI ... h'Hnn- het klamme en poelen. Soms waadt een vrouw door het water 

"naak en blink", de modder is en zacht onder de blote voeten. Het en de 

ondelrhuud!;e begeerte in Dit is een uiterst operung. 

De erociek van de natuur en bet worden verbonden met Raka: "die aap-mens, hy 

wat nie kan dink, / wat swart en van been en spier / 'n lenige en enkeld dier." 

de vrouwen heeft zijn een fascinerende indruk v,"lua.:l.r>.L. 

geweldige seksualiteit, de primordiale levenskracht die tevens zo is. De 

ULl,WMC.LU,'V, naar het neemt van hen bezit. Ze onbewust naar (seksuele) 

overheersing en lichamelijkheid. staan de vrouwen bij elkaar. De natuur is een "Vl,UU'JUl 

van woeste, het is verwekt uit het vruchtwater van de natuur. 

het hy erens dem die groot moersasse gekom 

waar die ryk waters vlakker 6m en 6m 

in vuil skuim maal en onder die son Ie en blink 

dagreise breed, en die opdntsels 

verrottend in die biesies en warm riet? 

Hy was een boorling van die ruim 

van oerwoud en groot groen riviere. 

komt langzaam uit het water en voert een "vreemde" dans uit, een U\C.LU<Uli> 

de wildheid die in een goed georganiseerde geJ:neen~,cl:llap. 

begt!erte wil 

heeftgeen 

maar wel een instinccieve voor wat de vrouwen willen. Dit is een contrast 

met apollinische een voorbeeld stelt dat anderen moeten dat wetten 

maakt om de vonnen te handhaven: de de cultuur. is een wezen van de 

ko:rtsltollldl,:!:e l),eVl:edlg1Jtlg, de is berekeJtling, Raka is instinct: wat geen naam of 

meer ken". 

Zijn verschijning is net zo m(1ru:I:cW'·ekl:~end 

wereld afkomscig en Ais 
n".,. .... up'" uit een 

O!iDts:ellnR' reIUR:Keerr naar het water 

waar de vrouwen nog staan, van de vrouwen die van het 

"wonder" dat ze mochten aanschouwen. Raka brengt een offer aan de 

vrouwen, hun begeerlijkheid en Hij is schuw, lacht .,,",,-n'u,,-s,,,/,," en met een 

hond vergeleken: dit zwarte monster is in wezen een onnozel en dier dat slechts doet 

wat "woorde het geen enkele " 

Zonder in UU,j'''.'llll beschrijft het gedicht een 

Toe het die vroue die ~"""''''''J..I>.''' laat Ie 
en dem die skemerte die 

gevat, die kruike op die 

en lange! in die dun SK€:m;erug, 

gewieg op heup en vaet, in 

In deze context is de discussie "blank versus zwart" niet meer van De stam, symbool 

voor de beschaving, is zelf maar wellicht bruin, of zwart. De themaciek cirkelt rond de 

be:gnppen onschuld en meerdere tegenover mindere. 

Devrouwen door een "vreemde Ius", Raka devrouwen 
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uiterlijk mooi gevonden: zijn wildheid is betoverend, want aards, en appelleert aan hun geheime 

driften. Raka doorbreekt de dagelijkse sleur met zijn machtsvertoon. Het water is zwart, niet 

spiegelend. De driften boren onpeilbare diepten aan die door de beschaving zijn onderdrukt maar 

aan de oppervlakte komen als de mens geconfronteerd wordt met het primordiale en ontdekt dat 

de apollinische vorm hem weerhoudt van die oerfase. De vrouwen verlangen naar het raadsd dat 

zij uit de pod zagen klimmen. 
Tot diep in de nacht is iedereen rueuwsgierig, jong en oud. Raka's instinct vertelt hem 

feilloos hoe hij bij anderen in de gunst kan komen. Instinct is een primordiale vorm van 

intelligentie. En zo lachen de kinderen om hem. Hij is nu ruet het seksude dier maar speelt de wI 

van clown, en zijn "onnozelheid" helpt hem daarbij. Maar anders dan een hond, manipuleer/ hij, 

door die onnozelheid te gebruiken: 

nou 't hy oor die sand vir hulle plesier 

gebuitel, soos 'n perd geml, gegryns, gespring, 

met'n mank dans gehuppel in 'n kring,-

en skielik in die water weggeplas 

waar hy glad en vinnig soos 'n otter was. 

Ben blink vis het hy uit op die sand gegooi, 

lank soos 'n man se skeen en rooi 

en geel gevlek bo die wit maag; ... 

maar meer as hul vrees het hy hulle behaag 

met sy mal spronge; hulle het gevlug 

lag-lag die biesies uit, maar lag-lag trug 

gekyk oor hy so snaaks was; en bo in die kraal 

met lag en skrik die ding verhaal. 

Raka is in staat tot metamorfoseren. Van verleider naar clown, van clown naar pure dierlijkheid 

("otter") en weer terug naar speelkameraad. De mannen hebben voomamelijk bewondering voor 
Raka's fysieke kracht waarmee hij buffels, krokodillen, bokken en wilde varkens met de blote 
hand dood. Raka heeft geen wapens nodig. 

De mannen zijn bang, maar's avonds bij het vuur dansen zij, slaan op de trommels, er is 

"bier en bIoed" en de wildheid heeft de mannen rueuwe kracht gegeven: ze zijn tot meer daden in 
staat. Ze zingen vreemde woorden en dans en rueuwe dansen: zowel de mannen ais de vrouwen 

zijn door Raka opeens weer in staat hun onbewuste te laten spreken. 

Koki is de archetypsiche leider. Koki doet ruet mee met het feest en is ontevreden over 

al die opwinding. Hij is eenzaam en aileen, hij staat boven de partijen. Hij wordt direct vergeleken 
met Raka. Koki, "die ratsste op sy voete in die jag, / die sIank speler met die spies, hy wat / 'n 
jong buI op sy skuins skouers vat / en wegdra soos 'n hond". Hij denkt terug aan vroeger. 

Weemoedigheid is een intrinsieke eigenschap van Apollo. Hij streeft naar perfectie maar elke 
vernieuwing die zijn vorm bedreigt, vermijdt hij. 

TerwijI het feest aan de gang is, komt Raka op de geluiden af: hij zoekt contact en 

aanspraak. Het primordiale zoekt contact met de beschaving. Maar door zijn vreemdheid is hij 
een buitenstaander. Raka huilt zoals een dier, hij is een tussenwezen. 

en dan het hulle gehoor 

ver en verdrietig, in die mis verloor, 

sy huil 5005 van 'n dier, of skielik na 

en skerp sy strandjut-lag, dan klae 

en sagte snorke weer [ ... J. 
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's Nachts dromen de vrouwen "zwaar", en hier en daar klinkt uit een 

van wellus t en 

2.6.3 Koki 
In het tweede epos, "Koki" geltla~llIl;d, 

held van dit verhaal. Raka is er veel 
"Koki" begint echter heel anders: "In die oru~end toe die wereld 
was". Het is de eerste dag van de voltoOlcle schepping, zoals alles in 

van VU ................. L1", en voortgang, 

een helder ",,-,, ... ,u ...... ,,, 

Koki werd in het eerste deel met Raka - beiden een jonge stier op 
en nu worden zij weer Raka de vrouwen seksueel. 

en het geroep van de vrouwen de landerijen 
merkt over het minder dan Raka: de mannen ziet hij met. 

is geheel en al in wereld, boven de massa, in zijn ivoren toren, 
de toekomst. is verwonderd over de natum; het gegryp / aan en 
en weer gelos, / verwonderd om te sien hoe sade of 'n tros / swart bessies in sy 
bloedig was." 

Ook homung tegenover de 
minacht de K1l1loe:ren die spelen met beesten 

kinderen contrasteert sterk met Raka: 
modder gemaakt. De apollinische Koki is 

geergerd de bees ten vormen. De kinderen 
Raka na: hij is hun nlt~'ll\!"f' afgod, en kalf maakt om 
mysterie uit te zo identificeren de 1011:getls zlch met hebben zij 
geboetseerd, wat ongehoord obsceen. De kinderen prevelen 

gehypnotiseerd: die sterk man, waters". Ze verwoesten het beeld La\..u<:;J" .... , 

1S 

in de klei; Raka is van de chaos, de en de primordialiteit. Koki 
A-l"'<lJ.JllQ.U van sy stam" bij zoveel U<::'WVHU<::UJl!~. 

LV .... "\..L'" passages wordt dat de dichter de sturende kracht is. De 
tot de held: 

so os 'n rank kolom - 0, sillwer bloed 

wat illt die aarde na eeue opstoot 

deur nederige lae en nou bloot 

en "u ... "',, .... staan in die son 

of soos 'n warrelhoos wat lig en 

wandel oor die see se waters; koel 

was om die edel skouers en die slank """mat" 
van en knie en enkel; die bruin hilld 

het gevang en afgeslillt 

in vlak aan vlak van donkering 

en die rug was glooi- en IUlllUlllg 

in vaste en maat ... 

o skoonheid van die Iyf, jy slaat 

illt die aarde soos die raoi vonk 

illt die vuursteen spring; wild en 

is nog die skoonheid van die Iyf op die swaar aarde 

waaruit hy ken sy waarde 
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nog half maar en die ver blom nog rue 

waarheen hy groei en reik; maar die 

wat skoonheid en hoogheid dra as las 

en ver verlange, is 'n vreemde ras 

van mense en bloot aan veel gevaar. 

Hier wordt Koki aangesproken op zijn bijna hemelse eigenschappen. De dichter verheerlijkt het 

lichaarn, de perfectie. Hier klinkt de apollinische stem van Van Wyk Louw: jeugd en een edel en 

goed gebouwd lichaam, het perftcte lichaarn - dit lichaarn behoort maar aan een soort mens: aan de 

kunstenaar, de leider van zuiver bioed, hij die elk kwaad kan overwinnen. Koki is nog wild. en 

jong, half verbonden met de aarde, maar zal hij ver reiken. Hij bezit het perfecte lichaarn, het 

perfecte geweten ("suiwer bIoed") en een hang naar die perfectie, schoonheid en verhevenheid. 

Koki krijgt de bijsmaak van een Ubermensch, maar dit is een apollinisch streven: een 

perfecte vorm vinden is het doel van kunst. Apollo is de god van kunst, de god van vorm en 
beschaving. Koki is een jonge god nog, biootgesteld aan veel gevaar. Hij is alleen met zijn 

verlangen, zijn nostalgie en weemoed. Het lot van de perfecte maar aseksuele schoonheid. De 
schoonheid die hier wordt aanbeden is een tot kunst verheven schoonheid. Deze passage is 

apollinisch van toon, terwiji het eerste deel van Raka juist uiterst sensueel en erotisch is. 

Koki beseft dat hij en "het wezen" elkaar zullen treffen. Hij is bij "een grens" gekomen. 

Hij loopt richting zijn poel van helderheid. De diepe bron symboliseert de slimheid en de 

schoonheid van Koki. De bron is schaduwIoos, perfect en prachtig, en stinkt ruet zoais het water 

waarin Raka huist. Alleen nu en dan is er een borreling te horen maar "daglank was die water 

onverstoor / onder die warm lug, en stil, / en ongerep van giftige aal of krokodil". Koki's poel is 

een orakel, een heilige poel. Zijn poel is tevenseen baarmoeder, een poel van rust en stilte, van 

wijsheid en berusting. De zon is "Suiwer". 
Koki bereidt zich geestelijk voor op de confrontatie met zijn schaduwkant, zijn 

seksualiteit. Hij zwemt, baadt, duikt, 100pt rond Iangs oevers en bossen waar het dagenlang 

donker en mistig is, alsof hij de diepte en de duistere kant van zijn ziel probeert te doorgronden. 
De "naakte" zon brandt zijn bruine en gladde lijf, en kleine dieren schrikken van hem, zoals de 

starn van Raka schrikt. 

Plotseling staat Koki oog in oog met Raka, met zijn verwrongen spiegelbeeld. Raka heeft 
bioed op z'n bek en z'n borst, met aan zijn voeten een verscheurde zebra. Direct wordt de zebra 

geprezen ais snel en fraai, om de daad van Raka barbaars te maken. Raka is ruet wild of 

beestachtig, maar een "hondje". Koki kijkt vanuit de hoogte neer op de vriendelijkheid en 
zotheid van Raka. Ais hij zich omdraait springt Raka achter hem aan, om vervolgens weer te 

grijnzen, "bang, en half verlee / oor iets wat so ver buite die begrip / van sy swaar brein was, en 

die swart lip / het weggekrul van die wit tande; / so 't Koki rugwaarts uit die lande / van die 
swart dierlikheid gekeer." 

2.6.4 De confrontatie tussen alter ego's 

In "Die dans" heeft Koki zijn besluit gemaakt: hij moet het gevaar confronteren. Koki beweert 
dat Raka gevaarlijk is en een bedreiging. In de tekst zelf is daar nog ruet vee! van te merken. Raka 
beschikt enkel ruet over dezelfde intelligentie als de mens, maar wel zoekt hij contact met die 

mens. Koki maakt de mensen angstig door hun onwetendheid te vergroten en hun onbewuste, 
menselijke veriangens ondergeschikt te maken. Ook het volk wordt als dom voorgesteld: het kijkt 
Koki aan met "stom en wit oe". Hij is nu de echte leider, de man die perfectie nastreeft, boven de 

massa staat en een eenzame pro feet wordt: het is de vraag of zijn starn hem zal volgen in zijn 
strijd tegen het kwaad. 
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Deze passage illustreert hoe verschillend de tekst belnaller:O kan worden. Men hoeft het ruet eens 

te met Koki: 

'Die swart dier sal me van julle 

hy na vure toe in die nag, 

en waar julle kinders hou die wag 

tot memand meer wild is vir sy bot hand; 

maar dan sal jul hek se rieme en bande 

op 'n vreemde nag word en los, 

en Raka sal uit die bose bos 

kom en tussen ons vure sit en bly. 

Moet hier wees? Ken hy, 

die sterk ons £yn net 

van die waarmee ons blink en vet 

visse uit baie waters haal? 

Hy ken die Het die vaal 

drade van die katoen leer en weef 

en in die kleurpot week? Het hy leer leef 

onder die wette wat die oudstes 

Kan hy die pyl wet, en die dun lem 

tot Die snd dier moet dood, 

sal heers oor OOS, en groot 

en langpyn 

van die 
en wordt daarmee een wilde 

Koki hier letterlijk een 
wanneer hij het heeft over "ons fyn net van die woord", 

met het woord "ons" om stamleden ook in te Het woord staat 

voor de kracht van verbedding, een van de belangrijkste en de 
scllet)OlTII? in christelijke context. De verworven U\,.;",..U1.V 

De reactie is overtrokken: al is Raka een wezen van de natuur, daarmee is hij ruet slechter. De 
is: wat wint beschaving ten van barbarij of en wat verliest 

nog ruet in kaart beschaving het deel wordt van de westerse beschaving? 

De massa is onder de indruk van en atletische lichaam. Het volk is ruet 
gelntt:re~;sec::ro in beschaving, maar gefascineerd door de cultuur, dat wat appelleert aan hun 
oerdriften, aan de Op het moment dat dit inziet is voorgoed 
afgesneden van en hij een Ieider zonder een eenzame en onoe!~e:pen 

Uit of frustratie, een dans om de angst te 
zichzelf te verliezen, nader aan zijn onbewuste te Het 

Deze dans en deze wildheid maken 
Naderhand de rest zich 
Rak.a op de af, 
komt in de buurt van alles wat 

De stamleden zijn dan plots ding 

ott:cr(ian:s, cen 

in trance en 
ch:aollsc:he en instinctieve 

ze Raka onder 
Raka is ruet zo gevaarlijk of als hun voorman. Zo N.P. Van WykLouw 
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steeds bete1\:et1l1s~;en van deze tekst. De mannen zo over hem 

ze niet bang de weg kwijt "vol vrc:errtde 

Maar de vrouwen mc~ll:en ondelthtild:;e angst bij hun mannen op, en net zoals de vrouwen in 

vervan mensen af. 

En toe die lnisterende vroue die vrees gewaar 

wat onder die manne se diep woorde 

5005 onder die slank riet die gladde kuil, 

het hulle hart nog meer aan Raka 

in soet sm en verwagting, en hu1 oe 

het na die donker woud 

waar die skoon sterk dier dwaal en nitreik 

nahu1 

be'IVond.enng voor moed, 

zijn inzichten en zijn intellect te 

Eenzaam en ...... ~~~.-- begint Koki een meuwe dans. Hij zich al in een U-"'.1"'''U''''''1''-''''''', 

In het 

en wi! enkel nog wraak en bioed zien. 

En hulle het gewag, 

oor die koue as die lang nag, 

toe hy na die dans van die rooi bu1 

die dans van die groot water wat die aarde vu1 

in die en Iaat 

by die vuur gaan Ie het tot die daeraad. 

op Raka als genomen. Niet 

beSichrev·en: het O'P'U'prl,t wordt gesuggereerd. Raka zit in z'n pod, stinkende bellen borrelen 

VU1.UV'J>! en bij handelingen 

Soms het hy skielik met 'n blitsklap 

na'n gwen of'n goud-blou tor gegryp 
wat oral en dit stukkend 

in die dor dop, 

en so nit sy en dan stom, 

be~!.!1t:.lO()S gestaar na 'n tros wit en suur 

wasblomme [ ... ]. 

kleine en ongelmerKlte W,l<::<:;UUQU 

is met aIleen de "swaat drif". 
logge, verrotte boomstammen en houdt zich van de 

met de mens, maar is zichtbaar element in zijn Het is de eenzaamheid die 

hem de wereld en met UA< ... u.'''' .• '-'l •• je, ...... 

en as die hanger weer sm was, het 

swaar en 'n ander drif 

sy are se somber bioed voel skif, 

en dan het hy die mense se ruik 

en om hulle wonings gehou - aan 'n doek 
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in die gras gesnuiwe of aan 'n skerf 

van 'n stukkende 

Onderrussen maakt Koki op voor de ,-Vj,ULVucaUL\O en 
sterwe" van af. Koki is in alles een VlS.l0n.au:: 

iets dat bepalend zal voor het en de to~:kolm!!t 

als een gelne,em!cn.ap. 
Het klaarmaken voor de strijd is een 

tell:enloc~t moet nen. Zijn wapen is ruet het mes 

dat hem gereed maakt voor het dat 

kracht. 

en aanhondend het hy 

die sterllied van sy starn, rue die J>.J.V"'~JJ'C;u. 

want Raka 't hy geweet was 'n vreemde ding, 

meer as 'n maar nog rue mens, 

iets dodeliks en aan 'n troebel grens, 

vir denke of daad onseker. 

de maar zijn moed en zijn 

hij een gevaar in wezen. Zijn "bruine" starn 
verward weten ruet Koki ziet Raka. de ruet 
om vooruit te zien. Raka is nog geen voor de maar die dreiging wordt 
werkelijk als Raka nader laat komen, zegt het gecllcblt 

een Koki zich 
de visie van Van Wyk Louw verbeeld: de 
massa. Koki maar ruemand kan 
aileen met motieven en delnklt>ec~ld,en. 

he,rtnlk:t onzeker en vol " ... ,At''''''u .... 

en kunstzinnige eenling boven en bciten de 
motieven Een Irn"c~'''''''' 1S 

Raka heeft een indirect u'-~,au' ... effect op de beschaafde en goed starn: 

zijn volk Er is 

is 

van in / bruin rye tot groen 
/ het koud geword, want die hout en 

0-"''", ..... >1' / van Koki en Raka en die dwaas daad / en die 
hand/ het ontbreek, en oral was Icide 

se toom." l)e starn is 
en l)e pas de nu het 

gevecht met Raka centraal 
Koki binnen in het domein van Raka, als een ware of 

kolorust. Raka is nu "die Swarte", een en werkelijk gevaar. 
voetslPOl:en en wordt en stiller. Koki en in onbewuste, 
het gebied van de chaotische kern van de narum, het primordiale. l)e tocht van 
wordt een zoektocht in trance. 

En stilstaan en dan het hy aileen 

die visarend se ween bo die water vemeem 

en die styg van die swart borrels aan sy voet; 

en die yl bIDed 

het die groot dier 

gel1U1dLoos, nit die warm wier 

en die slik opgestaan en wit 

91 



Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n

DE GESOilEDE'\;IS VAN EEN JONGE GOD. ApOLLO 

In nag", is Koki venrust en wordt hij pas later """":rn~"1"'n Raka is 
verstoord in 
wordt ,,"',ni",n-P,,;-plrl 

W()edlen.a en Dit is de eerste keer dat zo 
hele reden waarom nu woest en 1S, 1S 

omdat klaarblijkelijk met geweld gel:O!lrrl:>nt:eelrd werd: skreeu was woes van en 
weer 15. 

naar Koki. Ze vinden in een modderpoel: 
"op die van sy 

en die krag 

en die woede van die swart dier kon hulle sien 

aan die en die spore en die pap riet 

en die skild wat was en diep in~~tJ:ap 

in die koue klei 

De mannen zien echter dat ook Raka gewond ze zien zijn bloedsporen. Koki was niet 
om te overmeesteren en onschadelijk te De en de ~rl'PT'n'na UUWrllPfl 

constant bedreigd, niet (alleen) van buiten de 
kwaad, tussen vorm en 

Devrouwen 
karakter. 

"met dom rnisbaar" hun hutten in. 
Ze kunnen ze het niet onder ogen is te De vrouw neemt Koki 

in de mythologie van de stam, in het colleccleve onbewuste van de mens. Door haar 
ze van Koki perfecte de volmaakte Apollo: artificieel in vorm, 

net een het dem die nag 

toe die dodefees luid by die bie:rpotte was, 

langs die stil Koki en met pluksels gras 

sy liggaam waa! hy was en bevuil 

dem die bose; en sy het me gehuil -

die oudste van die vIoue wat vee! bewaar 

van die starn se en van sy swaar, 

en met hulliedeIe die kindeIs en die jong seuns voed 

soos aan 'n naelstring van sagte, kloppende bioed 

in die skemeraande - sy 't stil 

voor haar uit van die heilige, 1',1".,""'11''''''' kring 

van geboorte en dood en getloc-rte en dood; 

van die vroue se wag en hul pyn; en die groot 

skoonheid van die man in die stryd. 

Weemoed en tradicle rol. De vrouw de van Koki's vader en hoe 
Koki sterk en moedig Door haar stolt Koki in de dood, en in het I!Cl[lCltI!CU 

en de van de stam. Hij leeft dus voort in de dood, als een legende die rond zal gaan 
en verschillende vormen en versies zal aannemen. 

Het bewuste heeft verloren van het on'oe~vus 
teglen~~hIOu(len UTnrn,,'" nu Koki dood is. 

waarmee Koki 
Het gewone herdenkt Koki's dood 
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maar die manne het een-een in die getree 

oit die doister en saam die klop 

van die hoi tamboer 'n dans getrap 

van die die en die swart skrik. 

wat'n sterk man 'n dans strak 

van gespanne en blinde staar: [ ... J 

Het is letterlijk een dans de mann en en toont de mens in zijn verbeten 

machteloosheid de dood. Zonder leiderschap en L1";'\""'''V''U~ is de dood 
dichtbij. De starn is zonder niet meer zo 
en be~;chaV1ng: 

En die dans was daar geen 

en nie die OU en helder verdriet 

om die sterwe en om die skone held: 

net die klop van die trom en die sci geweld 

van die glansl:fl(le voete in die vure se gloed. 

""."'H,,"\O" tussen het pnllnor<l1a.le en 
en de niterlijke en 

prc~tereI'en de mannen en zij maken van Raka niet aileen een woest en 1'-'.<',,""U'-')'; 

maar ook geven hem "' .......... '" ...... 

maar toe was Raka met sy apleSplntllg 

skielik gmot in die lae vure se 

die hek se rieme was gebind 

waar die Swarte reeds in die \'"IOU en kind 

en die woord van die manne se liedere was -; 

De riemen van het staan slap, de staat er is zonder Koki geen 

balans meer tussen binnen en bniten, orde en chaos. 

Door de daad van Raka een haat ontwikkeld de mens. Die neemt 

Raka WIaak en hij wordt de hele nacht snork, sy draf, / en die skreeu van 'n ou vrou 

se skielik, die blaf / van 'n hond, kort en benoud ... " Het van "breek" en 
"skeur" is aIdoor te horen, is 

een andere manier dan hij had verwacht. 

In die more vroeg 

het hy die hek geie, enmoeg 

maar w ... ,"""" ........ JU, en op,ges;taan later 

en 

toe dit warm word, en oit die potte die water 

en weer by die hek gaan wag; 

en na die se hitte en die lang nag 

en die skrik., het en dors, die twee, 

die Maw .... ,un·\Wt'r". hulle maar 

en sku om water en om kos laat gaan; 

en Raka, die skelm het opgestaan 

en hulle laat loop, en gaan jag; 
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maar ruemand het gewaag om met een 

die smal hek ooit weer teen hom te slmt. 

De stem van dichter krijgt een llV'UJ..''->JL'- toon. altijd "skelm", maar het gedicht 

laat zien hoe de de <tUU-''''l'-'=. 

wei de wcht en 

mist. 
Door af te eerst contact te zoeken met het wezen, stllit 

op verzet en bereikt hij het van wat zijn is: bescherming van zijn mens en, 
en de stam die in wezen, zijn is. Door 

onbegrip, en citeindelijk dood en verderf. De starn 
is beter om het niet te dat wekt verzet 

en aru~e!;Sle door instinct: honger en dorst hun 

De doelen verliezen cit ~Og, nu zij de zo van dichtbij in de ogen hebben 

Roka kan op vele manieren worOf~ gelezel1. 
h."",,,.o~,, dan wordt dit een gedicht 

een held die moet afleggen zijn onbewuste. Het sublieme kunstwerk en 
komen enkel tot stand door een balans tussen het onbewuste en het 

uo.;;""';;J,..,,,,,,, tussen chaos en vorm. 

2.7 LaJTlel1C 11l'1'1aC::I0 :iBJ'1cJ.lezMejias van rc(ler:ICo Garcia 

2.7.1 obsessie met de meesterlijke dood 
Het versus de dood blijft een van de obessies. 
onlrna,eht van met de dood aan te binden, 

bejubeld of beJ~urunerd. 
zijn in de 
(1898 - 1936). 

V,",{'\f't">p,,.lrI van een kunstenaar die door het thema van de 

te begrijpen, is de Lorca 

Lorca was een kunstenaar in alle stond was nauw 
het lot van zijn de wereld te 

herscheppen of op te roepen in kunst. was niet alleen dichter, hij was ook muzikant, 
en goed tekenen. was een creatieve oerwcht met een 

LfJ ... ''' ... ,ul'' .... stroom aan werk. Bovendien was iemand die tot het kritisch 
gave had zichzelf en zijn werk te vernieuwen. De dichter Jorge Guillen Ul1.Il:jl,..j,lj:t:'t:l 

Some of his friends of him as a creative force of almost "cosmic" dimensions. "And in 

this case 'creature' means more than 'man' ... was a] creature \"'I(~aUOn, the crossroads of 

yLlO"UVU, a man immersed in Creation who partook of deep creative currents" [ ... J There is 

Soonetl11n.~ elemental about Lorca. He seems to lead us urgently and to the central 

mysteries of human existence. In the thirteen and nine books of verse he was able to 

cOlnpllete between 1917 and 1936 - an short career - he unforgettably of all that 

most interests us: the otherness the demons of personal and artistic creatU)n, 

sex, ... ,u,u,u,vV'u, and death.38 

"Creatie" en "creativiteit" zijn kemwoorden bij Lorca. In zijn ob,eSS.le creatie en 
sctlepPlrlg de middelen die troost In 
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dichtvormen. In Madrid komt hij aanraking met andere kunstenaars 
hen Salvador en Luis De zij hebben op werk, raakt 

Lorca Vl:tlll ..... Olll,...., erg onder de indruk van Lorca's talent. 

IJt:J,"UlllaJJ,LV of Frederico Garcia Lorca an nrunense on me. The poetic 

~I1:"CIU<;U itself before me in flesh and 

bone, confused, blood-red, viscous and with a thousand fires of darkness and 

of subterranean like all matter endowed with of its own form. I and 

lffim~~dlll.teJlv I attitude agaimt the cosmos." I would say nothing that 

was indefinable, nothing of which a "contour" or a "law" could not be established .. And when 

I felt the and communicative form of the poetry of the Frederico rise in wild, 

dishevelled flames I tried to beat them down with the olive branch premature anti-Faustian 

old age.39 

Maar Dati nnro"n,.,.,'., Songs en The 

en wet vernieuwend genoeg. Lorca is 
,,,,' ...... "!rr in 1929 voor een jaar naar New 

"tn.p,,",.,-pn· het Poet 

in New York. 
In de laatste hij onder andere nog 

Mejias. In augustus 1936 wordt hij aan het begin van 

Sanchez 
velrm'OOl:d door 

een van Franco's o-P'np'~';'<l lichaam is nooit terUl!Ile"vOlldl~n 

Lorca is geobsedeerd dood. In zin maar ook in de dood is 

het ultieme en het ultieme kunstwerk. De dood is, zonder tussenkomst van 

kunstenaar die als wapen ve:rbf~el(:lmg heeft, sterker dan leven. 

De 

'[TJhose nearest to him knew well how after a 

was obsessed \v:ith the idea of death and the 

tnomil~ert uiteindelijk altijd. De dichter 

tt1tlffilDh. in the mtlffillCY 

het u<I,nJ.In. .... '''. Barea 
sO'C1aal-mllatsdlat:>p(~lii'ke reden, voor deze obsessie van Lorca: 

een m1reres!;anlte. 

His most obscure are a condensed vision of felt or seen by all of us: the 'motionless 

horse skulls' - las imm6viles calaveras de caballo - are the skeletons of horses and 

mules which hardly any could fail to have seen in the ravines near those aninlal 

[ ... J And as Lorca's mosaic is a heightened and deepened likeness of our 
with death is ours, filtered th .. .-.,,,.\' his creative ...... ""","~t,,...~ 

and thus made universal once more. 

I cannot ttace the origin and the causes of the particular attitude to though I think 

that the mould was cast in 'Golden Age' when the Church built up its 

UI~~l:tUlSaUOl:I, simultaneously the people with the spectte of death and o!()misin:1l 

salvation from it. But certainly the traditional as well as the individual reaction to the idea 

and of death is different from that of other nations, of the Elsewhere 

within r,lllrO'''POIn civilisation the certainty of death is carefully shut away in a locked drawer of the 

however, we have been brought up to grapple with La The 

aUlIllllllIllg and Her - as Machado's vision of Lorca puts it and as Lorca 

his art. 
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"This perpetual consciousness of death 

death.41 

Spaniards a interest in the manner of their 

Lorca van dichtersloopbaan een 
veltanOeJrt en de taal iets van haar al blijven de voor 
mensen die bekend zijn met Spaanse en tradities. Lorca is een kunstenaar die een visie 

"soortgenoten" door te UHllj!,'''U. 

meer dat en zo ontstaat een "nuu"u 

tussen zijn apollinische waarde als visionair dichter, de kunstenaar die schoonhcid nastreeft, en 
het en het van beelden hij 

Zijn eerste aanraking met "het nieuwe" geschiedt door de Chileense Vicente Huidobro. 
Deze wi! een dichtkunst zien net als de natum in staat is tot schepping. De 
moet maar een context. Huidobro voora! 
invloed op Lorca's poitiea, zoals ook het Ultraism een invloed heeft op Lorca's 
poem;co.e V1S1e. 

Like the of the Ultraism attempted to rid poetry of anecdote 

and "Romantic sentiment" and reduce it to its essence: the (the more the 

meltapllor, the Like the image Crf:atioonlsm, the Ultraist metapJtlor often I1CL"UI.Ull"" 

nature, or compares it, sh()ckmglv to man-made inventions (trolley car as spinning its 

or Lorca's af an agave plant to a jai-alai It scrambles the natural order. 

objects function in uocex}:,edtea ways crescent moon as tele:pnoone rec:e1V'er) 

Lorca komt meer en meer in aanraking met een kunstvorm die de apollinische aspecten van de 
kunstenaar De inhoud is het oog willekeurig. Maar het is vorm 
waarin het wordt, de orde wordt tot 

een originele schepping. 
Naast de ontwikkelt hij het symbool. Al deze laten Lorca nader 

onbercikbare in en daarmee de dood. De dood wordt al hoe 
rnihrn,rt'n is 

"' ... , ... VJ"""' ..... moet worden. 
met een grote lrI:aW)njilltelt, wanrmee de 

in de moderne uc, .... u,,'uu~. 

Hi; denkt de plants van in de maatschappij en de 
eigenschappen van krachtige De obsessie van Lorca wordt echter uitgedrukt in een 

verschilt met van 

2.7.2 De vereeuwiging van de dood in poezie 
Lament for Ignacio Sanchez Mejias ontstaat in de tijd dat Lorea steeds meer ziet een 

tussen irrationalitcit en rede, tussen chaos en orde. Het 
bij het creeren Lorea's sympathie bij het irrationele. Om dit te 

kunnen berciken "one must - Lorea argues - dose to earth, i.e., acknowlegde one's own 
death and the of all things, and the limitations of reason and ~"'~~i"~"'''~1 

In Lament for Ignacio maakt Lorca veel 
mt:taltoc)r binnen nieuwe opvattingen. Onderling zijn en 
U<1I.Lll',IHI'';;, maar van buiten af zij soms merkwaardig en "ongemotiveerd", dit in 
overeenkomst met het De ontstaat vanuit de ch:aol1S(:he 
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en fragmentansche , het is aan de kunstenaar daar naar toe een zo llCJL ...... Hu"a .. 

m()ge1.11E~e vorm aan te geven, of dit bloat te door de verschillende te tonen. 

At yUll"V.u,~.u grows so so opaque, that the will to poetically 

universal and to show the InaCl"'I]''''1 oflanguage has any But at its it is 

means of certain archetypal SVlIlUU''', - the moon, blood, the elements Lorca awakens resonances 

within the man, as though appealing to ways of thinking 

that "civilization" has all but obliterated. For all his stylization, his worldview is a one. 

The historian of religion Alvarez de Miranda [ ... ] has written { ... ] that in Lorca's 

theatre and poetry one finds "a "~""VJl!, or more 

primitive, naturalistic man.44 

Lorcais een die na aan het 
Ur~,t1Ill:>I.;.U. Die velrkrlege~n ~,,,,,..,nt~I1' 

de apollinische waarheid: als 
het maar de U1tDel~lOltng 

a type rellllnC'Sll''''· akin to that of 

werk is :>j..!'JUlaaIl 

wa<1J."'C;u'c;u. Lorca is een van 
"",,, .. I ... ,,,,, .. voor het onberekenbare na aan 

ruim de aar.loac:ht, van Rilke, of de van UI)pl~mtlarl, 

een lrrllflCmele 
van Apollo.45 

In Lament for Ignacio Sdnchez Mtfjias is die archetypische vorm de 

In Lament for Ignacio zingt Lorca van de van een stierenvechter, een 
ap'Dlllm!;Cn,e held: van diens schoonheid, diens moed, en de Met de 
dood wordt deze Ignacio Sanchez een stenen Apollo, met een huid die versteent.46 

Het de constante en confrontatie 

van P"'"TT'{}"''' Bij Lorca is de dood anoruem. 1 
heet ''The Ua'LUUu.llll'" de herhaling, die klinkt als een 
dreun. De dichter moet "' ..... u"' .. ll overtuigen de dood heeft wc:ge!aaJ;!:en: 

At five in the aftemoon. 

It was five in the aftemoon. 

A boy brought the white sheet 

at jive in the OTle;rn{J(J'n. 

A basketful of lime in readiness 

at jive in the qfternoon. 

death and death alone 

De staat De tijd 
klaaglied ZlrlSConstruClt1es en stijl aan de de v{'\,n1".rl",rpn 

korte '>La, ........ 'uu-.. \.,H £llJ,UCJ:1. Het is de trance van de stilstand. 
te zien Lorca inzet om het grote van dood 

en de kunst van betekerus te vooaien. de triomf van de dood over het leven is het n-.-,v\~d", 
ZlnlO()SnelQ van die dood. Hoe vreemd de bedden zijn, 

,.,.p~".r,.,.... ze van de we:erl.oosnc~1a van het leven tegenover de meedogenloosheid van de dood: de 
duif en het luipaard al in een het kind dat de dood toedekt en met 

naiviteit contrasteert met de levenloosheid. 
Overa! is het uur, overal de dood. De tijd staat stil en alles gebeurt weer 

IUl:UCllW. het moment van de dood blijft zich in de steeds Weer stormt de stier op 
hem af. De arena ruikt naar de dood, de klokken luiden de dood in de straat denkt men aan de 
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hetwel. De Del~orlnen met haar dood. Deze held kan 
scheppingsdaad. Lorca maakt de proeven en ruiken: jodium, 
..... O""Uj,,,u.J.U, de Deze <:t1" .. .,..",,'rhtpr 

Apollo 
Wlllll.;~l tot een tw,eell~evedlt 
ongecontroleerde zijn sterker dan de 

n"i.t",rt"p "YJ.HU1VO,<; tussen en 

maar 
... ",,,,,,,,",,v is een variant van 
kan winnen. De macht en 

Het tweede "The de dode weer tot leven: hier komt de 

van 

werkelijk op gang. De stierenvechter is ruet dood, de dichter wi! het zien. Hij ontkent dat het 
vnnrt'l1 is en schept voor de dode een hi; Natuurlijk is 

bij machteloos. Steeds 
""<;~""<;.u. "No, I refuse to see it!" geuren, zoals die van "jasmijn", 

Het zachte maanlicht moet kleur van bloed verdoezelen. 
J.}!.l.Ill.UlV bevindt zich in een oeroude wereld, de wereld van het onbeWllste 

hier van steen en ruet in de De 
trappen, ten volle be'WUst van de intredende dood. zoekt de contouren van 

ruets. ziet de dit aan en weigert de te zien: 

Don't tell me I have to see it. 

I don't want to feel the 

slowly subsiding, 

the 

on the blellch,ers, 

on the corduroy and leather 

of bloodthirsty masses. 

Who shouts me to come look? 

Don't tell me I have to see it. 

His eyes did not shut 

when he saw the horns dose in 

but the terrible mothers 

lifted their heads to watch. 

And the herds of cattle 

came an air of secret voices 

called out to bulls of heaven 

ranchers of mist. 

De zich in de maar dit is geen arena. is hij 
ruet als "the horns close in". De zijn de van het 

zien hun zonen sterven en grijpen ruet in. Het leven moet vernietigd 
worden, zoals in Raka ook te lezen viel: dit houdt de maar de natuur oak 
wreed. 

De doodis nag ov(!rweldlgelndc:r, is de moed van de vele 
groter. De stier is hier ve:tv(:e1~TOlld1gd. door mistige en bleke "ranchers". Lorca 

houdt de held door verbeelding, en een weernloe·dlg vet:larLgen. De doet 
hetzelfde aIs dood, als elke kunstenaar, als oude vrouw in door de 
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het en de vande 'lTnnr,>n,,·rl vast en 

nooa;zaR:elljIK in het trotseren van lichamelijke 

een 

Met dit 

klaaglied is een '~""v"~'v j;2;,eo()re1J. Hier treden ook de chll.!1smalls(:he elj;2;lenSCmlp 

Apollo voor het u"pH.rht· 

No ever was in Seville 

that could even approach 

no sword like his 

no heart so a heart. 

Like a river of lions 
the marvel of his d"""o-I,t 

and like a marble torso 

the contour of his prulUetlce. 
An air of Rome's imdalusia 

about his head, 

while his laUji!;ntl~r was as splll!;.enard 

all intelligeIllce 

What a great in the 

What a good mountaineer on the 

How towards ears 

How harsh applying the spursl 

How tender toward the dew! 

How at the fairl 

How when he wielded 

the last banderillas of the dark. 

;;t1t're:nvl~chlter met een rivier van leeuwen, een 

van 

is de torso van Rilke op zijn plaats. Het is de van de vorm, 

zoals bij Rilke. Vorm en zijn ook overrompelend en werkelijk. Met elk woord wint 

de dood echter aan en Hoe ook was, de dood 

hem overwonnen. Hoe meer de naderbij wil 
~L~'Uh~U, hoe verder lijkt 

In dit tweede deel rol. Door lichaamsdelen te noemen 
VP"tr<i<'lcrt de het 

Het is een en zijn en stroomt. 

De schedel is een "flower", Duizende hoeven komen aangestormd, alsof het de Apocalyps 

De dood moet even als het leven. Het eindigt "in a pool gasping 

the Guadalquivir of stars." Het verdriet is 1nJmens: 

Oh white wall of Spain! 

Oh black bull of sorrowl 

Oh hardened blood 

Oh nightingale of his veinsl 

De nachtegaal sluit aan bij het de stier en 

.L); •• "' .... ,'v worden een van rouw en smart, het met vIoeien. De dood krijgt iets 
van een ritueel. De stierenvechter heeft zijn leven gegeven als een Zijn bioed mag niet 
'lTp'r<>11111l1 worden, het zou gedronken moeten worden als het bioed van het zou 

opgevangen moeten worden in een kelk. 
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No. 

I refuse to see it! 

There's no chalice to contain it, 

no swallow to drink it up. 

no rime to chill it, 

no no of lilies, 

no crystal to sheathe it in silver. 

No. 

I won't look at it, ever! 

"crystal" en 
meer en ruets minder dan een eem.vige en sublieme perfectie. 

Het lichaam als ,,~r.>""111 
Body". Oak de "'P'<J'nplp,,~ 

rus 1n""'''''UP1.1r 

Stone is a forehead where dreams moan, 

holding no curved water, no frozen cypress. 

Stone is a shoulder meant to carry 

with trees of tears and ribbons and 

het derde 

, "chant", "lilies", 
,"P1.1"',n-i- ruets 

"Presence of the 

Al het leven is Alleen de vorm blijft achter, zorus de vorm: 
al>":Jl..:>ILU;:~:l, onschendbaar want en door de stilte indrukwekkend. Dit stenen ....... "ULUUU 

wordt een van ander leven . 

•• U.ULllUllJg into ~h~".!n·1lT 

De dood trekt het sombere, het en het aan, ruet het mooie en het 
glilrlstere:nde. De dood is een LU"~U'OO;;; van negativiteit en zander Voor het eerst is de 

Vp,rf1r1PT weg te Er is geen hoop meer dat deze marmeren 
stierenvechter tot zal komen. De dood maakt het onaards: 

the wellborn lies here on stone. 

He is finished. What has See his face. 

Death has overlaid him with sulphur 

and him a minotaur's dark head. 

He is finished. Rain seeps through his mouth. 

Air rushes frenzied from his sunken chest 

and wet to the bone with tears of snow, 

warms himself among the herds. 

Liefdeloos is het LU.J""'~uu. "stone". De vorm is UHUo;;; .. " • .n.U,,"A'L, hoe nabij oak: "1 want them to 
show me a way out for this captain shackled by death", vervolgt: 
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Have them teach me to weep like a river, 

a river of soft mists and steep banks, 

that 'IV'ill bear body out of 

and srill the double of the bulL 

De wil kUlmen 
lichaam zichtbaar kan de ruet Uo;;;l~llillo;;;J", 

De oruechtvaardigheid van de 

hoe het licbaam vettot. Deze 1J.L""""'U.1<~'" 
overhandigd en dan uit zicht, 
stolt een marmeren De 
waarin al het leven O'P,:r"1".t>"n 

wordt een levende mythe, een mystieke VU"O'IU""'<'''''' ..... , .... ..., 

de schoonheid onmenselijk, subliem wordt. 
em.deJloze, en troost. De 

de stenen Apollo van steen, en hoogstens nog in 
he:tll1ne:tll1g geroepen door kunst. Een lichaam zonder is geen mens, en Lorca kan de ziel ruet 

Daarom is de voor moed, ""'llV'.}lU.l""'''' en kracht zo groot: deze 
dreiging van de tot de 

There is the echo of very old and tradition in these verses, bu their is 

different. It is sad, because it knows of no mystic salvation. [ ... ] To Lorca, the individual 

end is finaL And he forces himself to face it in all its cruel because with this K1'I(lWI,f'P"d 

life must be lived out, and 

In "Absence of the Soul" is de dood gepersoruficeerd als de De strijd tussen stier en de 
stierenvechter wordt een tussen mens en de De dood is 
gellaCle1<)OS en mens boom, of eens komt "the bull", de dood, en 
ruemand zal dode daama herkennen, want de dode herkent Alieen het kind weet 
ruets van de dood, het is onschuldig en alleen u,;"";:"",,, met wat de zttltulgen 

In de een "'1J'V.l..LUll.' ...... ''-

een inzicht. Niets kan ontkomen aan de en als "wij" dood gaan zullen we ruet 
helckend w()rden. ruet door de natuur, ruet de un • ...,\O.u" ... ." ruet door De dood is 

zingen van de dood en van wie vel:ge1ten 
... 1>'., .... , .... " ...,All1"",.1. .... '" Mejias, met zijn ap,OWln1:,CIlle 

"' .... :CU'Wl>"Ll worden in de kunst om het oruecht van de dood aan de kaak te 
tot Rilke, 

van de kunst, uiteindelijk is 

"' .... ,Il'\~l'''n in de sublieme SCIIO()nJlel<1 

zlJn sce:pnClSlne. 

No one knows you. No one. But I sing you -

your profile and your grace, for later on. 

The of your mastery. 

death out, savored its taste. 

The sadness just beneath your gay valor. 

Not soon, 'IV'ill Andalusia see 

so towering a man, so venturesome. 

I his with words that moan 

and remember a sad breeze in the olive groves. 
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Noten: 

nectar in plaats van rnoedermeIk, vandaar zijn verbazend snelle 

j(u,.tUt:UI.II,o;; drank die ook Ganymedes schenkt aan Zeus en zijn in het ne:me:!t1JK. 

:I Eybers, Versamelde gedigte, p. 173. 

3 Op'pelrnan, p.34. 

4 The New bncycAr;/Ja'rJta Britannica. Reference. VIJJttlel[lde editie, volume to, pp. 73-75. 

5 Idem. 

6 Selectedpoems, pp. 34-35. 

7 pp.163. 

8 Rilke, S amtliche Werke, p. 481. 

9 p.557. 

Archaic torso 

mon grand ami Rodin) 

Lost is for us the sun god's head 

which held the unfathomable gaze, 

but like a miracle, his glance 

inward, incandescent his torso gleams 

and casts a How else could pour forth 

across the breast's expanse and blind you with 

its And softly now descend the curve, 

ca:ress.Ulg with a smile the 

that cradle man's renewmgsource of life. 

Else would this marble torso stand defaced 

and short beneath the shoulders' broad expanse, 

and would not glisten like a wild beast's 

nor would its contours burst forth like a star. 

For every part of this cOlmnlan,olflg form 

holds you in its gaze. Henceforth your life must 

Selectedpoems, p. (1) 

Of deze versie: 

102 

Nectar is 



Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n
11 

12 

DE GESCHIFDESIS VAN EEN JONGE GOD. APOLLO 

Archaic torso 

We cannot fathom his myste:OOllS head, 

the veiled eyes no un," ... ' .... b ray is sent: 

But from his torso gleaming light is shed 

As from a candelabrum; inward bent 

His there glows and Otherwise 

The round breast would not blind you with its grace, 

Nor could the soft-curved cirde of the thighs 

Steal to the arc whence issues a new race. 

Nor could this stark and stunted stone display 

Vibrance beneath the shoulders' heavy bar, 

Nor shine like fur upon a beast of prey, 

Nor break forth from its lines a great star 

Each spot is like an eye that fixed on you 

With makes you live anew. 

Poems, p. 84) 

utters to a YOllngpoet, p. 11. 

book oJOral poetry, p. 134. 

13 Cele, "Qualities of King Shaka as portrayed in Zulu oral IeSIlIIlOflV and in i~bongo". 

14 The New Enfjclopadia Britannica. Reference. Vijftiende volume p.689. 

15 

16 

The three have laid the foundation on the basis of which Shaka has entered the stage of international 

literature. His international has resulted from the of all three Burness (1976: xii) 

infortfls us that South African writers have portr:lye(! Shaka as a vindictive and monstrous killer and 

portraVf,d the as a romantic while the African 

of the nel~ltude movement, del)lClmg him as a black 

Christ. testmlorlV and in .) 

"Qualities of King Shaka as "'n'rt~<l"prl in Zulu oral ,"'~'uu~m and in 

17 Taylor, Shaka's Children. A pp.72-73, 

18 In een hjst van de beste literaire werken cit een eeuw literatuur van het Afrikaanse ronn"E'" 

ook Chaka van Mofolo: 

[ .•. J 'n Enkele Slid-Afrikaner op die Mofolo se Chaka en ander bekendes soos 

(Chinua The Years of Childhood (Wole en A Groin of Wheat (Ngugi wa 

I ... J 

'n Interessante verhaal is verbonde aan "Chaka" van Thomas Mofolo. Die (1875 -

behooIt 

het 

slnrnhaar van jongs af onderskei as 'n urneke storieverteUer. Hy studeer aan 

verbinterns met die sendeling i\lfred Casalis hom lei tot die skryf van sy eerste novelle. 

waar synoue 
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Die verhaal, wat handel oor 'n man se afsku van die en van sy san:lell~Wlnll:.was literer 

van gehalte en die eerste boek wat deur 'n swart man in Suid-Afrika Kart daan:Ia volg 

sy tweede novelle waarin komedie en sy uit,getlcclde kennis van Suid-Sotho 

beskryf. 

Mofolo, wat as nn,rlp<wvopr is, het duidelik 

onder meer as arbcidswerwer en daarna sy eie po:safllew'erings;di{:ns. 

KOI:ll1~:me:ule in op en bedryf 'n florerende in Bokong totdat hy in 1937 in 

Matatiele gaan boer het. 

In 1925 die Mofolo sy werk Chako. Daar word beweer dat die werk veel vroeer al 

voltooi was, maar die SeIltCleJlIn~~e van was pultJliseeromdat to()rd'okt'ery 'n sterk rol 

daarin Mofolo maak in die werk vertellinge, verb'eeldil1ll1; en historiese fcite en die boek 

veroorsaak onmiddellik 'n furore in Loelo,e-~:nIltge. Hoe durf'n Suid-Sotho-skrywer in Suid-Sotho oor 'n 

is Wall! en wat is fiksie? Hoe durf hy die Zoeloes uitbeeld as mense vasgevang in 

van 'n Sotho am tot wreedheid! 

In die briewekolomme het dit so gegons dat Mofolo FFr.voud1tD'moeS reageer. Hy het verduidelik dat hy 

weinig omgee wat waar en wat is, alles staan in diem; van die en "misbruik" 

am dit wat wi! 5e so helder moontlik oor te 

Suid-Sotho-kenners prys die week as die skoonste en vloeiendste Suid-Sotho wat ooit Die werkis 

in Duits, Frans en Italiaans vertaal - ook in Afrikaans deu! C.F. Swanepoel. 

Omdat die plaas waarop Mofolo het vir wirtes was, kon dit nooit op sy naan:I oordra rue. 

Die hofsaak wat hy daaroo! maak, laat hom sick en brandarm. [ ... ] Mofolo sterf'n arm en man. 

"Afrikaans presteer in Afrika-Iiteratuui'.) 

19 Over de vel'tar!11U Daniel P. Kunene onder andere het vOlgenOe: 

Through Dutton's translation, not 

but indeed Africa itself. We often lose 

commurucation within Africa as well. [ ... ] 

becan:Ie aware of and benefited from Mofolo's m~lstc:rp:leCI~, 

of the fact that translations of this nature facilitate 

After Dutton's translation, Chokowas translated also into French. Then versions were in 

German, French and Italian. More version has been published in Swahili, very 

translated from Grenfell WilIian:Is's the 

the translator, Chris ~'.!I'an,ep()el. has 

marred an otherwise translation by out portions of the without any exl;>laJ~ation 

whatsoever. Some of these omissions are extensive. (Molofo, Choka., p. xiv) 

Waarom zou :-'",,'anen,oel zoveel hebben wt::AA"'''.'Cllf Was hij ontevreden over de vaart in het Orl.gttleel( 

Zaten er blanke publiek? Was het een manier om het 

van de strenge censuur? Het zou een ethische kwestie kunnen zijn, 

maar dan doemt de vraag op of een vertaler om die redenen mag m een kunstwerk. Is het 

boek in er beter zoals Kunene slechter door IlCW<'IIU.t:ll 

20 De vertaler claar nog aan toe: 

Isanusi is the result of Mofolo's transformation of Chaka's an:Ibition into a man, Yet, a man who was also a 

doctor, a herbalist and a diviner, whose cOlnposite powers made it for Chaka to obtain his 

ambition through war and with the aid (Molofo, Choka , p. 
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21 Een ander voorbeeld van die megalom:arllie wordt aaIlgena:d1U door T.T. Cele: 

The informant in Stuart (1926: 15) discloses that Shaka ordered his warriors to shift a hill, since he wanted it 

to be planted at his homestead so that he could sit on it whenever he addressed his warriors. The idea was 

rejected his councillors, who told him that such could not be translated into reality. The incident 

is not popular in IZltmngo, nor in modern literature. illtnc)u{!'u it be an example of Shaka's 

idi'os)'ncrasies, it shows that ext:ra()!(lmarv can be considered vOIce 

their great ideas and display behaviour which is beyond the average cornpl:eh<onSJlon. The idea of 

a hill indicates Shaka's to do what people considered in order to exhibit his 

greatness. of King Shaka as in Zulu oral testimony and in .) 

22 Uit een getU1gleversl~lg blijkt hoe Shaka de dood van moeder on,ctergmg: 

When a second time to announce Nandi's death, Chaka went and adorned himself in his best 

war attire and then came and stood before the hut in which his mother's body goes on to say: 'For 

about twenty minutes he stood in a mournful attitude, with his head upon his shield, on which I saw a 

few large tears falL After two or three his he broke out into 

frantie yells, which fearfully contrasted with the silence that had hitherto prevailed.' (Molofo, Chako, p. xvii) 

23 Een voorbeeld van de verteller die tussenbeide komt is: 

When they arrived at the river, the Mfolozi-Mhlophe, his mother hid near where her son was to bathe. 

The reader should remember that it is not shameful in Bokone for a mother to see her son naked and 

because hardly wear anvtlillllY in Bokone. (p. 21) 

24 Nkulunkulu is de god van de Zoeloes. 

25 In het artikel van T.T. Cele staat hmynr ... h,>p 

Cde 3) informs us that in the history of the Cde dan, Shaka is remembered as a person who had 

great respect for other people's up:lImJII~ and advice. (Ce!e, Shaka as POltrayed in Zulu 

oral tf'st1,.,lOflV and in 

Shaka is in de orale geschledenis geltlU:ll1c:eelt<l ult~!Oeel<l zoals nit het .".nIO'@'nrl dtaat: 

1be above evidence shows that Shaka really listened to what said and also their W",lJJll"'" 

advice. However, in the we get the imptl:5si:on that he was a recalcitrant king who was not 

to compromise his beliefs and That is he is seen by some as an autocratic leader. (Cde, 

Shako 

26 pp.48-57. 

'1:1 In een interessante voetnoot laat].C. i'UUlllcIIlcyer zien hoe nieuw en "vreemd" UjJpC!mlaI1S debuut 

moet geweest VOOI de geltnl,l<l.elOe, verstarde Afrikaanse lezer en cnticus: 

In die vooraf het D.F. Malherbe sterk beswaru: gemaak teen wat hy as oncalvinisties, onnasionaal 

en banaal in die bundel beskou, maar hy laat hom dew: die ander twee lede om wei die bunde! te 

bekroon de vir Poesie 1947]. 'n Mens kan egter aanneem dat die dee! 
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van die Keurkommissie se in hoofsaak op D,F. Malherbe se 1<;.,0;;"",,,, moet kom: "Wanneer u 

Kommissie hierdie werk aanbeveel as van voldoende betekenis vir belcro!11l1lg en wanneer die Akademie dit 

sou bekroon, sou dit egter moet geskied ondanks ' n storende vel:banallisering - soos !fi sornm.tge verse op te 

merk - van die u(){1-0elml'. esteties sin." In 'n naskrif sf: W,J. du P, Erlank: 

"Ook ek vind die van die wat binne ons Calvinistiese 

moet bestaan tussen die mens as aanbiddende beskouer en God as voorwerp van ons 

aarlbi(ldi:ng, esteties nadelig. Die woord 'verb~lnailse!!fig' nie. Met daardie 

bO:gerloemcle ruml:leVerulg" (Kafillerne~,er, Geskiedellis 11011 die voorbehoud ek my ha!ldtek~~nitlg 

Atl"tleo,oflse letterkullde 2, p. 101) 

In feite wordt de bundel ruet op esthetische !1,Hl11<,1<:11 be()ordef~ld, maar op ctbische. Men vindt het l1ltl<:U"'I~ 

am de als taalbouwsel te zien, en worstelt dus nag met het intteden van het moderrusrische en 

democrarische denken in kunst. 

28 .l'>J!nnemey(:r, Geskietienis van die Afrikaans/! letterkuntie 2, pp. 103-104. 

29 Shaka:r Children. A history Zulu people, p, 87. 

In Afrika wordt veel waaroe gehecht aan vooral in ttaditionele en stammen. 

Dat a1 vroeg en dat de juiste opvoeding leiders voortbrengt die beantwooroen aan het 

ap()ll11tl1S(:he arc:l1ellVlJe. therllariseert de novelle A gift to the troubled tribe (1991) van de Nigeriaanse "",I11>I'V<:l 

Segun Okunoren. Vit de Author's Note dat nieuwe "Shaka's" ruet gewenst 

The African continent is a troubled continent beset with numerous socio-economic problems which have 

stunted its growth. Most African nations now view their youths as effective vehicles 

have devised and progr=mes to reorientate the millds in readiness for the 

would play in the future. 

and so 

role 

It is my candid opinion that the millds of the African if well nurtured, would about the desired 

to all our hopes and dreams. in the continent and 

This short novel is for the of A frica, For those whose millds have been cOlrru]pte:d and need 

to be cleansed, For those who dreanl about their nations but need direction. 

Het is een sprookje dat drul1ge:nd V<:;.4.U\..I<:; • .LI1~ wil br(:njl;en en een toekomst wil gaI:an,deI'en . .LJllWUil. de 

hoot(1p(~rs,oo!n, heeft alle kenmerken van een Dawda beantwoordt aan het beeld van de 

wijze man, de sdlet:lnc::r. Zijn kracht en intellect worden benadrukt: 

His sharp and intelligent milld carries out a critical of the 18) 

You now possess, the greatest phVS1<lUe I have ever seen in a man at your age, your mastery of the 

art wr(~stllng is uncanny. (p. 

Dawda was the smallest in but he was the tallest. His well- pn)p()rtionl~d body glowed like and the 

ripples the fum muscles of his body made as he walked was a 

a fine human spl:cilnen. 

Dawda is een symbool voor de jeugd, een voorbeeld. Zoals de 

to watch. He was indeed on this day, 

Samori zegt: 

"Soon, our would be set free, and you are to have a great influence on their lives. New leaders 

would emerge who should strive to from the ways of their predecessors. Our youths should be 
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of all evil thoughts and deeds which the present corrupt 

honesty, dis,cipiline and hard work should be instilled in them, and 

there is more joy in achievements derived from hard work than 

has about. A sense of 

should be reminded of the fact that 

crooked activities." (p. 60) 

en !t:t::lU]USJ:uu In een w(J,rst:el11[eV,ectlt met Chuka is hij David tegenover Goliath, maar intellect 

staat hoven splerkxac:ht. Dawda is een humanistische versie van Apollo. Apollo was 1mmers ook begaan 

met het lot van "m'w,,,,,, rv .. J1t1!D'f'r''', en hier wordt dat sterk benadrukt. Hier en daar IOept 

The children loved him and he loved them in return. He could never stop them and telling them 

stories. For this reason, followed him around the compound ex(:1tedly wherever he went. (p. 27) 

Ook is Llawua. evenals Chnst:us, redder van een volk. Ziin apollinische eigemlChaP1Jen maken hem met 

IlU;Il~<;;.LIil1!.t: interesse in de ander tot een ideale 

Apollo als Shaka. 

en een nitstekend middel tegen een "decadente" 

30 Van Wyk Louw, pp.95-119. 

31 Het Blokboek van A.P. Grove wordt door als een van de heste studies over dit 

gedicht. Enkele andere studies worden in datzelfde Blokboek genoemd (pp. 29-30). Grove destilleert zijn 

materiaal nit verschillende bronnen. Dit maakt studie zo allesomvattend. 

Van UYk Louw. 'n LewenstJerhaoL pp. 324-325. 

&aka, p. 25. 

"N.P. van Wyk Louw (1906-1970)", p. 626. 

35 &aka,p.26. 

3Ii Idem, p. 28. 

37 Ook Kohl sal sy voorgangers in die van die ou he: Herakles, Apollo, Jason, SieJgfri:ed, 

Beowulf - met die een oelanl~te ~1"""'.kif1,,:t dat Van Wyk Louw se Kohl die Adonis) ondergaan 

in die stryd. Raka t.UUHW;;t::<, 'n fdt wat alreeds deur die tire! van die voorspel word. Raka, p. 4) 

38 Collected poems, p. ix. 

39 p. xx. 

40 Lorca. The poct and his people, p. 55. 

41 pp. 55~56. 

42 Lorca, Selected poems, p. liii. 

43 p.1ix. 
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pp.lx-lxi. 

pp. 695-710. 

heeft een tijdloze en universele 

en leettll!dlc)os beschreven wordt. Het 

met alleen door de taal maar ook omdat de hoo/4/iguur 
vond oorsprong echter in het w".L ..... ~.ul •• " leven. 

.'\rturo Barea zegt ltierover onder meer: 

[ ... ] And this poem became the qU10tessClilce of the Spanish sense of life'. with roots in the 

tradition poetry. 

IJUJllll~~lu;:r who, after retiring from his a man, 

returned to the mature. He had confidence, in his and 

courage, though he lacked the physical fitness of youth. But he wanted to escape the grey death 'in 

the blanket' and to conquer death dying proudly, After a few months of successful 'comeback' a 

bull killed him in the He had been an intimate friend of Lorca's, a man and 

impeccable mentally and and his death hit the poet in his inmost Lorea. The 

poel and his people, p. 70) 

47 Lorea. and his people, pp. 71-72. 
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Hoofdstuk3 

Narcissus 

3.1.1 mythe van 

Het verhaal van beeldschone maar eelnZI~lv'IP'e "I,H"'~'_LUJ,~ in het 
zoon van de 

~'-''''J'~UJ.u u"",."",u te sterven. Op van 
tm:l:!;olm~;tvan Narcissus. Het kind alleen een 

Narcissus. Zowel hem onwee.rstaanbaar. Toch • .u.<:U'~'HU nabij hem 

komen: zijn trots en verwaandheid is hij in nle:tnalnO gelntl~ressf:er;d. 
De nimf is een en al oe'J.lon01eml1g. is v~~r haar babbelzieke natuur, 

Hera heeft als sttaf haar !{Vl~lo~~en afgenomen. Echo is alleen nog in staat de laatste 

contact met Narcissus te en overal waar hij 
achtervolgt ze hem. Als in de bossen verdwaalt en zijn me:tgf:zel1en 
ziet Echo haar kans. Als hij roept 'Wie is hier?" Echo "Hier!" met Echo 
te hebben. wil dat met haar handen van hem afblijft en dat hij liever sterft 

,U::U,Ll'UU anders, macht over hem zal U""IJU'CU. 

verdriet. Ze verdwijnt letterlijk van de "'U.UUV,",'IO"! 

weg uit berouw en 
haar botten stenen worden en 

haar stem, de op zoek naar een woord om aan vast te klampen. 
Uiteindelijk smeekt een van de vele afgewezen dat zelf ervaart wat 

ar~'e'l.1l,ez,en te worden en een liefde te koesteren. Nemesis voldoet aan deze 
""" .......... >...., .. ,,.. ... en zo komen de woorden van uitrust bij een beek, 

voorover buigt om te drinken, en vervolgens zijn spiegdbeeld in het water is hij U'-'I"''''''''''-''' 
verliefd het en de gestalte in het water. Wanhopig probeert nader te AV"HU", 

zodra hij het wil aanraken, raakt hi; enkel water. 
ontdekt al snel hii het is in het water is afgebeeld. Uiteindelijk sterft en 

verhalen gaan dat hi; zijn blik kan niet van zijn 
beeltenis in rivier de 
narcis.! 

3.1.2 De Natcissusmythe en de -PS'VcllOl'(}2'ite 

thema in de kunst en de literatuur, maar de term "narcistisch" is voora! 
ook kunstenaars u"-', .... ~"u" .... u. 

Literatuur is psychologie. is van taal Maar literatuur is ook een 
bJ1lner11l1gvan diepst gewortdde menselijke drijfveren: een kijkje in de keuken van andere 

blrVOIJrtleeld zien in zijn and L.f)I;Zral~Jer 
Transformation. The Character Disorders. De schrijver neemt de literatuur en de 
my then als het duiden van zijn patienten. 

Verschillende kernproblemen die voortkomen uit de kunnen tOf:gepa!,t 
worden op een tekst. Zij kunnen niet-literaire pr(JCe:SSf:1l 
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The Narcissus myth is significant for our historical time, as it has been in other 

transitional for the world is no held in tension valid 

reiU!l()us forms, and thus has begml to constellate strongly in the human like a magnet 

drllmnl!: consciousness back toward the realm. Then egos may seem to be mU:OS!ll:!ILlC, 

but actually are drawn back into a realm of --n' .... _·"". existence." may become stuck, 

the pattern known as the narcissistic character disorder, or may become reborn to 

inner and outer to other as setlar.ate and distinct, and to the 

Self as the transpersonal other. A new Self structure may arise which is in the 

nO;i1tt~re sense: not a fusion of male and female elements with which the ego merges a 

consequent but a union of opposites that allows for an equality between doing 

and being, and a conscious eros union with others and with the unconscious.2 

Without the link of Narcissus to the world, one cannot any sense 

of the pwpose or meaning of the so-called narcissistic character one is then obliged to 

them to the barren heap 

gaIlgbare ~c:\ ... a","u:: het 

ill 

m(~erde:rwarutd.IJghieldlsgevIDeJlens een masker vormen VOOl: onzekerhcid en ll.L" .... ~;u" .• u. 

That is the phenomenology of the narcissistic character disorder: the self-hate, secret 

and lack describes is exactly the of the aeC!t)-lsealtea 

envy which rules the narcissistic character's inner life. 

clinical importance [ ... ]: This state of envy is a result 

also notes something of essential 

rele:ctlrll< the Self. A that 

recogJllZl!S the archetypal power of the Self can also consider the existence and effects 

of envy, without it as a concept that is of little use. Envy 

dominates the world of the narcissistic character, but the Self offers a greater order and 

that is a way out.4 

the felt conviction that "a!:lvtlurll1' I need will be withheld from me, so I will spoil or 

otherwise " is one of the most difficult emotions to experience 

and the "evil eye" of is a central feature of the narcissistic character. It 

can take a grossly destructive form, but equally a spoiling one of precisely withholding 

what a person for instance encouragement, comfort, etc. In this manner, 

the narcissistic chaucter often treats in the way he eXI)eriences being treated himself.5 

In de van Echo en .1.'1alraSSLlS ,...,'nt",...".,.. de psycholoog nog een ander fenomeen dat van 

pas komt bij interpretatie van een of een literair verhaal. 

Like narcissistic characters are terrified of being for they have so little sense 

of personal power. Hence the sadism and extreme cruelty that dominates their behavior when in 

any way as "Hands Off! Embuce me not! I die before I you power o'er 

mel" is Narcissus' reply to Echo's advances.!> 
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voormacht van hulpeloosheid. Elke keel' 

bC'lrest/gJlllll: gezocht van eigen kunnen. voor 
"''''Jeu'''''''''J'''' van Narcissus. Hij zichzelf immers ruet. Alleen door commentaar van aH .... "' ...... H, 

COlntllentaar, weet zijn in de Negatieve Opm(~rK111~(en "'Pl,"PP'''~ 
uit zelfbehoud. Daarmee laat zien dat anderen niet nodig Zonder het spiegelende 

van bewondering is hij echter 

De moedel' speelt een 1'01. is de beJlangr1lkste want eerste figuur, het kind van 
O1cntt)l] meemaakt. Het kind heeft behoefte aan maar dat alleen indien de 
moedel' een band met het kind. ~cllwartz-~.alatn 

In childhood, the of the Self is usually first projected onto the IIlU1llt:I, so that she 

embodies the of wisdom [. and later onto the of 

the father. [ ... J It is essential that the child, who mUlliLI>v or 

oneness with the outside world, be allowed to merge in a manner with these 

idealized For only through an initial eros union infant-parent IJU1:1I.J.LUgJ can the 

projections later be assimilated as functions of the child's own 

But if the spirit is not constellated in the parents, it is difficult or impossible 

for them to the child's The mother and father must accept 

treated by the child as if they were invulnerable, without their own and knowing 

that this is not the child's "selfishness" operating, but rather the 

otherwise will find the projections to demands that the child up." 

In tum, the child often does grow up, but and at the of acquiring a narcissistic 

defense that the archetypal from attaching to anyone, thus a 

Zo ontstaat het ah;ve.errnech:m1lsttle van Narcissus. De Hl'''''''.1'''1. '-"-'.lVI,,"', is volgens 
ge.eSIeUIKe toestand van 

en vraagt raad aan te vejrlle:zell; 
Het moet voldoen aan de cisen van de moeder en zal UUUKI;n:n naar el'k:erurung, 
erkenning die hij niet van zijn moeder ontvangt. 

But to know himself would mean a knowledge of self in distinction to others, and that means 

separation from the mother. Do we thus not see, in Liriope's concem for her son, the fear that he 

would separate from her?8 

Narcissus extra contouren door die van zijn de 
I'T""""'" Narcissus, aan de archetypische verbeelding en taligheid van de schrijver 
dichter. Geen ander heeft in de 1J"~·""U'V"VI!."t;; 

Het over 
een 

- Men kan een narcistisch Er is een sterk anvet:mlechalrllSlme 
waardoor nader contact ruet mogelijk is: alles wat verteld wordt direct betroltken het 
Ik. 

- Interpretatie wordt ruet geduld. Er is geen contact met de buitenwereld, en de bU:LterlWi~reJld 
krijgt geen contact met het dat wordt en dikwijls ook voor het 
narcistis che zelf onbereikbaar blijft. 
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~"-,, ........ , ..... wordt wordt als een beldr~~glng ook het 

karakter nauwelijks eJP'cn'waarcle 
dikwijls moeite om met anderen mee te voelen, om 

begrip op te voor de van anderen. one gets the that it is not a 
question a low empathetic capacity, but that is withheld cruel, ''', .. ='-, ... 

" (p. 39) 
- Men is er trots olets olemand te heDDen. 

Er is een aan historisch begrip en geen notie van tijdsverloop. Elke wordt 
tmlme:rs direct aan het Ik. "[H]istorical is only to the extent that it 
aru~lrld1zes the ego. Another of events remembered with are those 

vu ...... ".u the self-esteem." 39) Ook voelt een persoon zich jonger of ouder dan hij 
werkelijk 

Dit is de Narcissus zoals ervaren in de U<;;Jll<llJU<;1J:I.j;UU,<;;J.. 

de maar, met de 
n,,, .. I<',,·" weI kunnen maken. Literatuur is olet gelijk aan j.J::Il!'-ll.UUJ);llC, 

ook gelijk is aan De tussen deze entiteiten is de U\CJ""'~HU".'" met 
archetypen. 

3.1.3 Narcissus in literaire context 
talige verDef~ldlJtlge:n onbewuste. In 

L .... ~ .... U.'L .... ,lJ. • .u.~ tot hebben als doel de 
werkelijkheid te verklaren. 

De __ . __ .. _".,_". een van de in deze al is de 

in een context een belangrijk gegeven in Zo zagen we al in 
Giovanni's room, in het hoofdstuk over Ganymedes, dat de spiegel telkens werd gebruikt op 
momenten van David had ten nog 

een een ge:mc.edlsv;erand.enng. 
geweten, zonder 

met J'-''',HI-''''''''' 

g'ellSS1oaeel:a worden met de dood, 15 een 
U<::)~J.<::'ULlH); die olet werkelijk wordt tot de dood intreedt: een symbool voor oneindigheid. De 

die olemand kan doorbreken, enkel in de dood. Die grens 
hij water ziet. Het is een moment van 

ervaren als de Ander, maar ook een ervaring met 
zichtbare grens. Narcissus staart zo ruet aileen recht in het maar 
ook recht in de levenloze ogen van de 

Het is om te zien hoe naIefNarcissus aanvankelijk is. In het is Narcissus 
hi; iemand anders Hij is op verliefd, maar olet met het idee dat 

zoekt hij, voor het eerst, wezenlijk contact. Hij is duidelijk nog 
J.uC:L./<;;,el. omdat hi; het vermijdt en op 

ook worden geduid als een voor 
het Ik ervaart als de Ander. 

in relatie tot Onan dan tot \,.:n.l1¥llU:U\::." 

ve:ruf~runeJ.a en de plaats voor een tragisch besef: dat wat 
LJ"","""U".;U, het is immers al deel van het objectieve Ik. 
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diepere maar m medemens, 

\..1,,''''''',''- die 1S zijn en arr'Og:<lltltl.e. Hij 
tot een solipsist en is niet meer in staat tot contact met de 

Narcissus komt niet meer van obsessie. Dat maakt lot ttaglSCh. 

van mythe waaraan soms wordt weg naar de 
meer los van zijn ob,es~lle. 

Zo rr3,gr!lern van het water, het 
bseSSlc::t gt:w:ag. Narcissus staat symbool voor 

zoc~kt,ocl1t naar de zoc~tOC!lt naar het Ik en non-

kunstenaars dikwi;ls geliss'OClea:u worden met Oak 
kunstenaars zijn in hun werk bezig met het Ik, van maatschappijkritiek. Kunst 
is een worsteling met het Kunst is een van de 
kunstenaar temidden van een onbegnlPe:n(Jle 

De kemwoorden in vertegen"lJ'oc)rdigt de 
niveau is Echo 

een metafaor voor de en poort naar het 
onbewuste. De vormen een schaduw die Narcissus achtetvolgt. komt er 
niet van maar wi! er tegelijkertijd ook mee te maken hebben. Narcissus is betoverd door 
wat hi; in maar niet geroerd 
geen gunstige 111t'rn'Pf'Ir ....... Ze UI;I.lUI:;U 

woorden. Taal en woorden hebben 

WlC:ll.I.J.1I., de (apollinische) bilk 
Narcissus herkent de woorden van Echo als die van 

reactie en ("()'nv,~r~,a j 

Niet alleen de woorden schcikken Narcissus a£ Hi; rent weg v~~r Echo zelf hi; 
vlucht. Toch herkent hij onmiddellijk. heeft, 

~ ~~ ~~ 

ont:oeJ{t hi; later, is hijzelf, 

waa.L'~U'JJ.. tn diepste wezen een opgetrokken. 
Taal is tot de buitenwereld, maar alleen de blik kan de Ander "keuren". Met 

taal, de weg naar contact, kan hij niets. Ook de dichter en de schrijver werken ruet met taal. 
Ze werken ook met dat ze taal willen De schrijver ervaart slechts de echo van 
het onbewuste en is dus op zoek. De van de kunstenaar met taal is pr()blernlatlscb 
omdat de dat taal altijd ontoereikend zal zijn. 

het na de 
wordt een ster aan firmament, kwijnt weg maar een 

is ruet alleen een symbool voor SCIIO()nJlelO en leven, maar ook voar kwetsbaarheid. De 
natuur verzoent de toekomst met het in het symbaol van de H4JL\..J.~'.-

Narcissus is door eeuwen heen Ultli!;ernOIKen als literair Waar in het begin zijn 
.c.\OJ..UJ\olU\o als enkel negatief gezien werd, daar dat gedeeltelijk in de 

een 
ander licht als een van de meest 
voorkomende ~"""l"llll'\o "aandaeningen", intensief behandeld te worden. In de literatuur is het 
narcistische karakter het en dikwijls van kunstenaar. 
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Moderne V"'1~1"''''van Narcissus enkele :.:"' .. ,u ........ "'u 

3.2.1 Het met maskers: "Narcissus" van Ernst van Heerden 
Er zijn door eeuwen telkens weer dichters die het lot van Narcissus ...... ,'v •• l'. .. .u heOIOetl. 
Ze namen figuur rechtstreeks nit mythologie over en gaven er een draai aan. Zo heeft 

de loop van de eeuwen tal1loze afhankelijk van sociale 

context.12 

Narcissus 

Die bome Buister skalks 

~""'U<I"""oU"""" '"'''' vorm. In 
in kenmerkrJ1l van UC'.L"' ....... ~<U' ... J;l,.LI;1 

die een voorliefde kn,,.,,t.,. .. rl.,. 

Maar 

en trek 'n om die wouc11pm:1. 

terwyl die son sy sarabande 

ek sien die waterlleimenis 

oopvou en bind, 

en hy - met visse in sy hare -

wriemel nit die op; 

een 

tot honderd nng-j;!:es~gte oop, 

waar verstom 

om soveel maskers van die 

weet dat ons saam die bitter las 

van liefde 

in my oe brand hy koud soos ryp, 

maar op 'n sill 

ek my los lyflos 

en skeihom 

5005 'n ~1<'I1n"""'vpl van my af.13 

"'",..m,.· ... ,. is een vacuUm. De spiegeling van ik en de Het is heel erg 
maakt dat te scheiden zijn. De natuur wordt aangednid met be elden die 

in het water, een beweging. 
door wat zien 

("skalks").1 4 De eerste maakt een malle jongen die totaa! 
gec)O!.ed.eel:d is door zichzelf en zijn De bomen trekken een om de 
poel. De zon contrasteert met het toneel: de zon is hier de absolute tpn..,.,,·nn,nl 

"'''3 Lll .... " Narassus. De zon danst een wilde, "sarabande", een en Ultbu:ndJlge 
dans. De natuur is dus een objectief toeschouwer, en wordt vereenzelvigd met Narcissus. 

In een context wordt dnidelijk dat nit de chaos en de 
nn1"'1prul<'liktp zoekt. Hij wrietnelt zich nit de omhoog. Het water de de 

voorgoed Het toont de "ziel", het het vissen in de 
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haren en blijft De zijn ruet alleen een beeld voor de in het water, 

maar ook een verwijzing naar de primordiale van het 
Een mug de bewust van de De natuur veegt het spiegelbeeld illt 

De met de in de haren kijken naar al die maskers. het 

spiegelbeeld komen we te weten dat zich vele identiteiten en 
beeld is authentiek. is slechts wat hij ziet. 

De tussen de twee, de ik en het 1S een liefde. Er een 
dunne en maar oak tussen deze twee entiteiten. Samen 
ze de last. Waar de verstomd daar is ook verstomd. 
Het is een Zolang Narcissus blijft bestaat het onbewuste en 
het "koud als de blik: de confrontatie met het onbereikbare is ondraaglijk. 

slot biedt troost: weet te aan de scrlen~~e 
liefde en verdwijnt zander afspiegeling. Het dat de ik zich van zijn 
narcisme. Het kan dat de ik de kans am een confrontatie aan te gaan met het 
onbewuste illt de blijft van enige zelfkenrus. 

Dit einde ambigutteit: zelfliefde wordt en 
"I"''""",",LL dOal: elkaar, als nn:lP€~.I11:Lgen in het water 

'U!,:.<o,,,.ll<O" ... ;;;U zoals een , een dood omhulsel 
pa:ras1tererlde "schaduw". De liefde is "bitter". De 

maskers verstommend en ontregelend, maar een echte confrontatie wordt ruet aangegaan. 
Het is deze Narcissus beter dan het lot van de Narcissus illt de 

Hier de en verleden achter als 
hilld. lijf ("los Iyf'), dat verlangt naar contact. Hij gooit 

als een hiermee de SCluz.otr'ente 

e:e(llCllt worstelt met ".U;;11U''''''.\O'' am ten slotte gelouterd 
het eerste gezicht. 

3.2.2 De daustrofobische angst: "Narcissus" van 
De bij Van zo mooi veJebeeld 

Narcissus 

Ikheb lichaam dub bel lief. 

Het was uwe vertrouwde 

in 

2:0 lUC.KCUlCJU en 

en die :rich nu aan mijn besef 

voordoen rus lllj,(CUI,JUVVUC 

sm~llIligel[l, ruet meer opgehouden. 

Ik heb mijn lichaam dubbellief15 

Achterberg 
is oak te zien Gemt 

geIla<llelClZe "".l.IClLl:5llJil1 van die het Ik 
met het onbewuste en wordt verwoord in de eerste "lk heb mijn 

lichaam dubbel " Dubbel, want ik is gespleten, het lot van Narcissus 

"" .. ,''''' .... '''' ... Ander illt kan maar ook door de W<O<OU""-t.1.t:5.lHK, 

lSOlerneIlt ruet meer weet spiegel is en wie gespiegelde. 
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Dit gedicht handelt vooral over en het solipsisme van Narcissus. Er is van een 

buitenwereld geen sprake, en ook de sctIOO>nhe10 en de verliefde betovering is Deze 
Narcissus ondergaat de angstig. Het is de chaos 

in te duiken, de spiegelende en oaalro()or 
naamloos. Alle handelingen, rrl>"",."r.'M 

Maar Narcissus 

to(~eOell{t en 
onbewust en ongelnerkt v""n .. r.l1 

afspiegeling. En v~~r eerst 

wordt geconfronteerd met zijn is hij verloren. De dubbele liefde wordt 
de onar~taguJ.K.e lichtheid van het bestaan. De ~~'~'p:,~~' houden niet meer op. Sttelen is uv<.n .... ;; .... 

maar 
niet meer weet hoe hij cit een vicieuze 

LV'.lULI..1",-""" en overbewuste handeling van iemand 
moetkomen. 

De liefde is ....... U"l.LU.I.U ..:.C:'O'.U.l<:;L .... <:; verstikkend. Het gedicht slcit dan af 
maar om een muur op te trekken rond 

de onbereikbare Narcissus, ter claustrofobische en verstikkende 
Ik. Deze dichter wordt niet alleen n-"'Vll1"n-n 

Niets is nog relarief, er is geen verlichting, .t\.Vl1lllJK51ag. Humor speelt een te verwaarloze rol. 
Alles is nu zichtbaar door het 
spontaniteit ontdaan. Deze 

3.2.3 
In "Echo en Narcissus" van 

UU'LW"""""'."' ...... Echo en Narcissus zijn in dit gecl1ctlt 
is van elke 1nt,emiltelt 

............ ""1..1,,. Deze Narcissus 
ietnand die graag kunstenaar zou 

en zijn verbeelding 

de geliefde. Her gedicht is cit het 

Echo en Narcissus 

V 01 tere liefde het haar hart gebrand 

waar sy stillangs hom werk en deur die vrees 

en vroue-skroomte heen 'n warm hand 

aanskuif dat hy van haar bewus kan wees; 

!!taar hy, teen die vertedering bestand, 

het rustig in sy boek nog vO~Jrtl~el(~es, 

nCILlW'Cl15. bosse en 'n strand 

ge<lWlla1. geslote in sy eie gees. 

Dit was hul bitter lot dat sy van hom 

afhanklik was soos weerklank in 'n kloof 

is van 'n stem; dat hy deur late nagte 

lamp en boek bly sit en met sy hoof 

oor eie beeld, net soos 'n blom 

wegkwyn langs helder waters van gt:lJlagtt:. 

alles voor alrijd van 

vanD.J. Opperman 
cont~ICtlnOOrltl1s van Narcissus 

YUU.JU .. 'U van het burgelijk huwelijk {tP'"""t1riPn 

toedoen van de zelfbeheptheid van 
rt'l1rp .. lhp~"", en Van Heerden, een kunstenaar, in 

bezighoudt met kunst leraar, 
contact met de bcitenwereld, in 

IJY."""", Heilige Beeste. 

de gedachtegang en de houding van <U,",1""~1:> g'enl~[)tr~'eeJ:d worden, lijkt de sympatbie 
van dit liefdesgedicht te liggen bij Echo. en Achterberg graven in 

mythe zelf, lijkt hier het verhaal eerder te zijn v .. ""La ...... , en de rite!. 
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De vrouw belichaamt de V"'''''C.L''£''''''U'.LJ;~ liefde. Ze is om liefde te 
vrouw in dit gedicht om spontaan haar liefde 

over te dragen. W~lar!;chl1nll1lk weet ze gedoemd is te mislukken - zoals dit 

is een huwelijksgedicht, huwelijk in een mtI2-ltirecr:WJ. 

Narcissus lijkt maker van het ge1dtcht. Er is een zekere \TarlzeltsIPrf:kendtlel,O 
van de man en vrees van vrouw. Dat de vrouw een muur voelt maar 
niet De gebaren steken in kleine hand die vrouw uitsteekt, 

feit dat ze naast hem blijft zitten. De "vrees" en duiden op een angst 
voor de geliefde en voor de man in het En hi; is tegen vertedering , hij 

niet nodig. 
In al den ken aan , van 

Martinus Nijhoff.l7 In het gedicht van Nijhoff is de man hulpeloos en vrouw, en 
wordt de kunst bij het en de In het gedicht van Opperman is 

kunst echter van "Ivoren Toren"; onbereikbaar voor de ziel 
ruet in staat is tot De man is trots de liefde kan trotseren en 

heeft, behalve het verhevene, In zijn heeft hi; een 
vrijheid sterk contrasteert met de burgelijkheid van de huiskamer. 

Opperman een en man-vrouw 
verhouding, waar in de wordt om de afhankelijkheid van vrouw ten 
Op:zlcJtlte van de man, en de waarde van de en het te illustreren. man 
stil kan de vrouw geen tonen. is het van haar maarook van 
hem. In staat dit tegenover de vrouw. Zowel de vrouw de man ""),;or1,,.,... 
weergeven De man ervaart de ruet en dat is De man kiest 
voor voor zijn afgesloten maar tegelijkercijd 
''werkelijkheid''. Hem de warmte. 

Narcissus in een poel van en primordiale wE~rke111Ikh,eoen. 
Het geeft de tussen schijn en we:rkcel1jlltl1ce1o haarscherp weer: waar de man denkt 
dat hij vrij is in 1S in werkelijkheid en benepen. De huiskamer is een 
gevangenis, een conservacieve en plek die is een gevangenis te blijven . 

..... ., ...... ,u.,~. "The Death of Narcissus" van T. S. Eliot 3.2.4 
In het werk van T.S. (1888- is het het voomaamste 
maar in vroeg werk flirt hij LI.lA,W<ll" 

gefascineerd door de geejaalntceWllss<::J.1fllgen vande 
buitenwereld an~sloten is dit 

geJlootst)el1,loEnts van de verheven maar geisoleerde kunstenaar. 
gewone Narcissus, maar een Die heiligheid onaantastbaarheid en 

Het is bekend dat Eliot is door dichters als 
symbolisten als Baudelaire. In "Death of Saint Narcissus" is die lDv'loe:o 
'U~;.Ln.IJ"".J., door de teg:en,ara,ao!;e verg:el1lkm:gell, 
U1~ge.t·ekl:e metaforen. Hier is een jonge aan het werk 
1S, 

Zlen: 

naar rueuwe en bedden, de mogelijkheden van 
De eerste strofe is een De zoekt zijn gehoor 

Come under the shadow of this gray rock -

Come in under the shadow of this gray 
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And I will show you something different from either 

Your shadow sprawl.i.ng over the sand at daybreak, or 

Your shadow leaping behind the fire against the red rock: 

I will show you his bloody doth and limbs 

And the gray shadow of his lips. 

Dit is niet aileen de opstanding van de dichter, het is ook de introductie van een dood. Een 

primordiaal begin waar ons iets anders, iets nieuws zal worden getoond. Na zijn dood wordt 

Narcissus, in de kunst, in dit gedicht, opnieuw tot leven gewekt. 

De schaduw de afspiegeling van het Ik, het symbool voor de ziel, die aileen indirect 

zichtbaar wordt. Onze schaduw, de "bekende" schaduw, is een onschuldige schaduw, 

veroorzaakt door het licht van de zon of het vuur. De schaduw van Narcissus is echter de 

schaduw van de dood, de schaduw van de ziel. 
Narcissus is stil en onbercikbaar in zijn dood. De dood lijkt op een gewelddadige manier 

voltrokken te zijn: de kleren en zijn ledematen zijn bebloed, en het bloed is weggetrokken uit zijn 

lippen, die nu grijs zijn als een schaduw. Narcissus, die niet in staat is tot commurucatie en enkel 

in zijn eigen wereld kan bestaan, kan niet meer spreken. De bossen zijn bij Eliot veranderd in het 
strand, en de poel is veranderd in de zee. De primordiale wereld is leeg en verla ten. 

He walked once between the sea and the high cliffs 

When the wind made him aware of his limbs smoothly passing each other 

And of his arms crossed over his breast. 

When he walked over the meadows 

He was stifled and soothed by his own rhythm. 

By the river 

His eyes were aware of the pointed comers of his eyes 

And his hands aware of the pointed tips of his fingers. 

In de tweede strofe wordt Narcissus door middel van de terugblik weer tot leven geroepen. De 

eenzaamheid en de zelfbewuste houding hermneren aan de originele my the. Hier is niet het water 

een spiegel, maar maken de natuurelementen de jongeling bewust van zijn motoriek. De gratie 
van Narcissus is niet meer gelegen in uiterlijke schoonheid, maar in het ritme en de pracht van de 

vonn. Dit schoonheidsbegrip kan ook toegepast worden op de vrijere vonn van de nieuwe 

poezie uit die tijd, zoals geschreven door Ezra Pound en Eliot. De schoonheid moet onderhuids 
worden gezocht. 

De zelfbeheptheid blijft. Het ritme betovert Narcissus en stelt hem gemst, alsof het 
verdriet van Narcissus in zijn eenzame gratie ligt. De wereld is leeg en de wateren zijn het toneel 

van zijn bewustwording, de wateren die vanouds de chaos en het ongerijmde symboliseren. Maar 

ook is het water een metafoor voor het gevaar en bij de rivier wordt hij de kleinste onderdelen 
van zijn lichaam gewaar. 

Struck down by such knowledge 

He could not live men's ways, but became a dancer before God 

If he walked in city streets 

He seemed to tread on faces, convulsive thighs and knees. 

So he came out under the rock. 

Narcissus heeft oorspronkelijk niets van doen met de christelijke God, en toch wordt hij hier de 
christelijke figuur waar de titel ("Saint") aan refereert. Ook is de overgang van de leegte van de 
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wateren naar de overvolle een Door eerst de te D~;Chnl~,en en het PDll1l4c>rcUaJ,e 

lijkt de volle stad 

zou kunnen vinden. Dit 

bec:tre1g11ng, dan een plek waar mens zijn medemens 

'ULeVAj' ... \,. ... ,LU.1', van deze voelt zich in de stad ruet 

en zoekt het geluk in uViF'."''''\O, in het sublieme. Zijn is betoverend, in 
<CIV""',,,"""'C stad. Zijn innerlijke ritme is kern die hij zoekt 

de "rock" 
"last" kunnen Detell:enen 

letter,111k genomen wordt, dan zou de rots, het "juk" 

aardse en oppervlakkige juk waarvan Narcissus 
bevrijd heeft, en waartoe ook lezer wordt uitgenodigd Alles wijst 

Narcissus, van Eliot, de kUnsl:enaat'SZlel 

;:>"'I"'-""'H", het eeuwige en OnernlnI~~e van kan ruet leven zoals gewone mensen, 
nu hij zijn "diepte" heeft wordt een danser voor een dienaar van het ~ubW=me, 

goddelijke, hij wordt Het ritme dat hij hoort en IS voor 
anouC::ICll, en ook God kan worden een gedachte, een Het is de dans van 
spiegelbeeld, de ziel. 

First he was sure that he had been a tree, 

Twisting its branches among each other 

And its roots among each other. 

Then he knew that he had been a fish 

With slippery white in his own 

Writhing in his own 

Caught fast in the 

his ancient beauty 

of his new beauty. 

Then he had been a young 

Caught in the woods a drunken old man 

Knowing at the end the taste of his own whitenesss 

The houor of his own Sn:loc_tbJl1e,iS, 

And he felt drunken and old. 

So he became a dancer to God. 

Because his flesh was in love with the burning arrows 

He danced on the hot sand 

Until the arrows came. 

As he embraced them his white skin suuendered itself to the redness of 

blood, and satisfied him, 

Now he is green, and stained 

With the shadow in his mouth. 

Zoals in het l(C,.uWll het thema van ,","n,,, .. ,, 
, een rol. Narcissus is een acteur die vanbinnen 

zodat hij rollen moet aannemen om iemand te Het is van de verD4eeid.UlglOiv11llCh 
hij een boom, zichzelf uit pure lief de kan omhelzen: de 
veunenigvuldiging van verlangende armen. Ook de vis is een Prn,t""-h 

Hij houdt zijn buik vast, bevoelt zijn vissenhuid en wordt van 
schoonheid van de 

De dichter verkent ook het geslacht. Het thema van neigt naar een 
tussen het vrouwelijke en het mannelijke, de figuur van Heunafroditus. Het IS 
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l'l~ltCllSS\lS door zijn zelfotldexz()ek 
een nOln-llderlt1t,elt~ Hennafroditus bereikt een 

kent de smaak van zijn 
kelnrulslILakmg doet zowel denken aan fellatio 

zachtheid. Zijn 

ill."".' ....... ""u ervaart. De is de hij stoot de ander af als hij 
LU";W>I'Ulln, aan het Ik, het innerlijke ritme en velretiltlg van het en onbereikbare. 

Narcissus wordt ten slotte een malrre:laar. 

ee''''''''.'''''''!!'''''''' en afzondering opoffert voor 
kunst. Het bloed doet hem UI;;"<:;'J'<:;" 

is een Christusfiguur die zich in 
Het Sublieme zal hij met Del:e1k:en. 

Zijn bloed is zijn innerlijke 

Als hij leegbloedt, verandert met in een maar in een steen. Niet de 
Jr:'I;J\ret!;Da.artle1(l, maar de eeuwige volmaaktheid is van voor Eliot en zijn kunstbegrip. 
Narcissus is onderdeel van het landschap en UUI""".UI;;'<;! van de archetypische geesteswereld. De 
rl1,,·nn..- protleelrt op bezwerende wijze zijn smeekt om onsterfelijkheid. 

en kunstenaar een 

3.2.5 Narcissus 

Het verlangen van de dichter: Lorca 
werk Garcia Lorca en 

tOf~W!.ld1np" aan de kunst en een hoge eel'Dled 
thematiseren zij dan ook "de "",",HL'OJ.. 

Lorca laat in twee korte /",'-''''''-'''L'-'' 

vande 

Narcissus 

You'll fall into the river! 

Deep down there's a rose 

with another river inside. 

Look at that bird! look 

at that yellow bird! 

My eyes have dro,pp~:C! 

into the water. 

Good Lord! 

He's slipping! Boy! 

... and I'm inside the rose 

When he vanished into the water, 

I understood. But I shan't ""'L}At ........ 

en Rilke 

staat in het teken van een 
van zelf. In £11vi"rse 

zich vereenzelvigt met het n<>'I'r1'ot"!rh,.,. 
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In de eerste regel is de ik slechts rm:scnOUVi'er. Misschien is dit die ~'''UUl:SlH.l:S "',' .. "''-.. '''~ 

de stille lief de die slechts kan maar ruet nader komen. De retere:ert aan het 

uuu"" .... m'Lc_ het van Narcissus. De staat symbool voor 

kwetsbaarheid en schoonheid; voor het geluk., het hemelse. De vervlechten. 

De in dit gedicht zit in de De verandert de bloem in een 

£ll"''''''''', alleen is met L. ...... L. ...... 

De natuur krijgt een zich kan verliezen. De vogel 
stuurt de kijkrichting naar maar de kan ruet meer naar hij is 
gevangen in zijn innerlijk. De roos is ruet een symbool voor SCJ:10(mtleIll, 

dood. De dichter begrijpt Toch wi! hij het ruet van 

,u,-""" .. ",. terwijl hij van de rivier deze 
verdrinkingsdood. 

Dit gedicht is een L"l)~i"""" l1etdles~~edJ.cJ:J,t. een onbereikbare 
zeker wanneer de 

mogelijkheid tot een gesprek 

verdwijnt in de rivier. Met de van de houdt elke 
en Echo kan alleen spreken bij de van haar geliefde. De 

stilte is dus finaal. 

Narcissus. 

The smell 

And the river bottom. 

I want to stay on your banks. 

Flower of love. 

Narcissus. 

Moving across your white eyes 

are waves and fish. 

Birds and butterflies 

are Japanning in mine. 

You so tine and I 

Flower of love. 

Narcissus. 

These - how quick they are! 

But they never stop 

the mirror that holds in reflection 

your madness and my madness. 

Narcissus. 

And the pain itselPO 

Ook nu voert Lorca weer een een jij, en een rivier ten tonele. De rivier is ruet een 
element wt het maar ook het symbool van het onbewuste, de weg die leidt 
naar de bron. Zowel de geur van de bloem als die van de nVlerbodelD 
magnifiek. De dichter is over de geuren. De oevers enkel Narcissus toe. 1S 

bloem van de lief de. Weer lijkt Narcissus het te zijn van een naarnloze en 
weer kunnen we Echo als de dichter. 
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zoals bij van Ernst van Heerden, worden bier 

Het spiegelbeeld van Narcissus is zowel een 

van rust, vrede en harmorue. Het spiegelbeeld lijkt te leven; 
die gesplegeld wordt, maar ook de lucht die als een 

en vlinders. Een beeld dat Narcissus' :;CIlJZ'iJUCIllLt: 

en dus is Narcissus ook verliefd op zijn 

"''''~'_J. dan werkelijke Narcissus, zodat de 
"' ...... J ........ , wordt verheerlijkt door het object. Het 

kan weer worden omgedraaid. De veJche:erl11k1mg 
oppervlak is maar driedimensionaa~ 

spiegdbeeld, van 
"!JJ'C~'<:aU':;!cl,U slechts bestaansrecht heeft zolang Narcissus L<l".UL,';;U 

NatrClSStlS is verdwenen en ruet achterhaalbaar. Tussen deze twee 
de die in 

objectieve beleverus van werkelijkheid. 

is een kunstenaar die ruet meer weet wie bij 

.... ";;""'U"'.~lU. Wat bij wel is, is de belichaming van de pijn die veroorzaakt 
n"I.T,pf'~\f'IIO"h.,f'''' afstand, van zowel zijn "ziel" als de realiteit. Dit is een 

voor de dichter Lorca zel£ 

Het van Maria staat in het teken van de onthulling, het tonen van ziel 
de waameembare werkelijkheid, en het uiterlijk als een marufestatie van maar 

~C'J." .. JlUCU geschreven die direct het thema van Narcissus Oell1allOC~lelt1. 
ook een Narcissus, door zijn isolatie, zijn kunst als 

.... I.J, .... "" ... toewijding aan die eigen werkelijkheid en aan 
hoofdstuk vermeld, Rilke past dichter eerder in het raamwerk van 

1107711 een religie is. Het is maakbaar, en in een 

om te zien dat Rilke, die zoveel teksten 
en in belangrijkste jaren geen 1'>~'~""" 

maar weI twee aan Misschien was Apollo een en meer 
Mlssc:hle~ kon bij door de van Apollo de ziel en de schoonheid van de vorm 

Twee Narcissus gedichten staan in het nagelaten en verSJ:lreJlde werk 
ottencU!lfJ!, om aan te 

n-"r" .... n uit later werk. Dit 
thema's van 

dat ook veel onaf materiaal is nV,Pl"o·pl"'VP',..rll 

gecuC.t:l:t, hier in het .LJU'~"""'" 
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Narcissus over the 

0, how silent he is! 

And IDldlrugJat-vvan<1enng 

wood-loving Artemis. 

Eloquent all the year: 

love's dream 

breathed for the brutish ear 

o fora a mouth-

someone to 

just to hear :>UlJ'lt:lJmU~, without 

being the 

De eers te twee 
Narcissus ruet voorlmrnelLl. 

twee figuren toe in 
opgevoerd. Ze 

ze op Narcissus, Ml ze hem hp,,..t,rp .... 

schoonheid gedoemd is verspild te 
Artemis en Polyp heme de 

welsprekend." De lichtste bestemd 

"" ..... "n .. ' zwijgt en in de weer 
contact. De ik Ml zonder "het" te zijn . 

.... w' .... "'ul'" op zoek, op zoek naar contact, naar een naar 
J,U~'I.1.u,au",. Het is heel en dit duidt erop dat Echo 

woord bestaat bij de gratie van woorden. de 
"welsprekendheid',) van anlleren. is Echo ruets. De voort uit 
gedicht te willen moet de stilte maar 
beheptmet 

De een open Het slot klin duiden op wezen van de echo 
("zonder de woorden 
het verlangen zijn om 
latere gedichten. Dit 

te moeten op het woord zelf. In het zou dit 
de vorm te treden en van vlees en bioed te worden. Het is een van de 

verlangt naar en liefde, zonder van menselijkheid. 

Tussen de nagelaten l". ... , ...... "", ..... " die Rilke schreef tussen 1906 en 1926, 
f',,,,,..u'-JlUC,u die nauw aansluiten, zo lijkt 

Narziss 

Narzlss V"TlTlntT. Von seiner Schonheit hob 

sich U11aufh6rlich seines Wesens 

verdichtet wie der Duft vom Heliot!op. 

Ihm aber war gesetzt, dail er slch sahe. 

Er was ibm wieder ein 

U11d war rucht mehr im offnen Wind enthalten 

U11d schloG entziickt den Umkreis derGestalten 
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und hob sich auf und konnte nicht mehr sem.n 

Het gedicht is ruet meer dan een illustratie bij de Narcissus my the. Toch komen een aantal 

interessante aspecten naar voren. Zo benadrukt Rilke dat Narcissus een onbereikbaar figuur was, 

maar daarin ook volstrekt volmaakt: een perfecte vorm met een perfecte schoonheid. Zo'n 

schoonheid is gedoemd te imploderen. Het bestaat in zichzelf en het eindigt in zichzdf. 

De dood staat centraal. De dood is immers de ultieme vorm. Narcissus vergaat, begint 
het gedicht, waarmee de suggestie wordt gewekt dat de dood het uiteindelijke dod van Narcissus 

was. De eeuwigheid die bij Eliot gesymboliseerd wordt door de rots, is hier de dood zelf. De 

schoonheid geeft zichzelf op. Uit zijn schoonheid doemt onophoudelijk zijn wezen op. Dit 
wezen is verdicht, tot vorm gemaakt. 

Narscissus' onbewuste schoonheid is in zijn wezen veruiterlijkt. Narcissus was 

voorbestemd om zichzelf te zien. Rilke benadrukt de lotsbestemming die door de 

Narcissusmythe dwaalt en gestalte krijgt in de voorspelling van Teiresias; een godvrezende 
zienswijze. Opvallend is dat Rilke het water hier ruet een keer noemt. De dood en het lot zijn hier 

de spiegels die Narcissus zijn eigen gedoemde schoonheid doen inzien. 
De verwisseling van gedaantes komt hier andermaal aan bod, een geven en nemen van 

liefde tussen spiegeling en gespiegelde. Deze daustrofobische band tussen het bewuste en het 

onbewuste, blijkt door aile poezievormen een van de grootste thema's in het Narcissus verhaal. 

De dood en de intrede van de dood zijn voor Rilke mystiek en verheven. Het groeiende 
isolement is zo sterk dat Narcissus een Idee wordt. Zijn schoonheid is zo hemels en subliem dat 

hij ruet meer te bevatten is. Hij is enkel spiegel, spiegelbeeld, en ziel. Het innerlijk is ruet aileen 
door het uiterlijk aangetoond maar wint het uiteindelijk ook van het tastbare. 

Hij heft zich op, hij laat zich in zijn spiegelbeeld vailen. Door de dood vailen het 

onbewuste en bewuste tegen elkaar weg en is leven onmogelijk: vorm en inhoud, uiterlijk en 
innerlijk, bewuste en onbewuste, heffen elkaar op door de grens van de spiegel te kruisen. 

Zo brengt Rilke in dit korte gedicht zijn ideaal andermaal tot uitdrukking. De ultieme 

symbiose tussen lichaam en ziel is aileen te vinden in de dood, en daarmee is de dood het 
uiteindelijke ideaal. De ultieme schoonheid heeft de vorm van wat ruet kan bestaan. 

In het tweede Narcissus gedicht lijkt Rilke de hij te maken tot een ik, waarmee het een nog 
persoonlijkere en particuliere "geloofsbelijderus" wordt. 

Narziss 

Dies also: dies geht von mit aus und lost 

sich in der Luft und im Gefiihl der Haine, 

entweicht mit leicht und wird nicht mehr das Meine 

und gHinzt, wei! es auf keine Feindschaft stoBt. 

Dies hebt sich unaufhorlich von mit fort, 

ich will nicht weg, ich warte, ich verweile; 

doch alle meine Grenzen haben Eile, 

stiirzen hinaus und sind schon dort. 

Und selbst im Schlaf. Nichts bindet uns genug. 

Nachgiebige l'vIitte in mit, Kern voll Schwache, 

der nicht sein Fruchtfleisch anhalt. Flucht, 0 Flug 

von allen Stellen memer Oberflache. 
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Was sieh dort bildet und m.ir sicher 

und aufwiirts zittert in veIWemten L..I;.I<';Hell, 

das moehte so in einer Frau vielleicht 

mnen pn1rdF,hn es war rucht zu errelcnell, 

me ich danach auch in sie rang. 

es offen in dem teilnahmslosen 

zerstreuten und ieh darf es 

anstaunen unter memem K.ranz von Rosen. 

Dort ist es rueht Dort unten drin 

ist a1s Gleichmut iiberstiirzter 

und ich kann sehen, me ich 

War dies mem Bild in ihrem AUlgeJ[lschellnel 

Hob es sieh so in ihrem Traum herbei 

zu silBer Furcht? Fast fiihl ich schon die ihre. 

Denn, me ich mieh in memem Blick verliere: 

ich konnte daB ich todlich sei.n 

De woorden ''Dies lijken een te zoeken bi] vorige tekst. Maar de 
tussen lichaam en geest is nog zoek, en dus het van elk wezen. Wat van de ik uitgaat wordt 
ruet "Het" is dus en tegelijkertijd en kan 
worden benoemd met ',\Vezen", of "Ziel". Wat van de ruet het 
maakt zich los en Toch het, en het stuit op geen enkele vijandschap, zoekt 
contact en vindt dit ook. 

Dit is weg van gedicht zodra 111 

en vervreemdt van de Het van de "moeder" en 
een "vriendschap", een band met de lezer. Onophoudelijk vlucht het van de ik weg. 

echter op plaats, aan het water. Hi] wil ruet weg, hij draalt en 
een glimp van de reflectie waar hij naar hunker!. Maar er is geen enkele herkenning, 
Narcissus ook snakt naar contact met 

in de droom vindt hij "" ... '.UC. ... LL Niets bindt. De kern is zwak en ruet in 
staat tot het verzoeken van kern. De zwakte de 
oppervlakte en er IS slechts oppervlakte. Het spJ.eg.elbeeld 

In de strafe de vervreemdilng tussen de anima en de animus Zoals de ik 
geslacht: vervreemdt van L"-"U,£,'''u., 

een zichtbare andere te do.or2crOJ[ld(!n 
Dit is een zoektocht naar een vruchtbare tussen het en het VHJU'NOCII.I\.C. 

zijn dat ook het :SfJI.Cg~:!U'CC!'U 
maar door de onbekendheid 
inzichten voelt deze zoekende 
van wat hij ziet. 

V'~'F.~~UF. van taal en beeld, een deurtje open: zou het kunnen 
is de 

heft de '-!tenze:t1 
arclssllS plotsel1r.tg een 

Door die nabijheid verliest de ik meer en meer in de blik. Door de heJ:kenrul11g 
eindelijk het besef dat hij stertel1lK zou kunnen Door in het :SI-'J.cg,elucclU verloren te 

raken, wordt de :S<'11t:l1 . .ll11g wezen en en N u 
en dus gedoemd te sterven. De dood is het 
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ultieme doeI, de uitkomst van ZOleKtoCJlt naar apollinische vonn. 

en Lorca lijken wezen vat! de kuJnsten:aar en de dichter in de 2()ste eeuw te Velrge111.k:en 
met het archetypische wezen vat! De ml)d4~mle kunstenaar is en 

is al gedaat!, tcveel is al het onbewuste naar gekomen. Meer en meelr 

Ik van de dichtelr een 
vat! de at!delr 

en zwak. Soms is er een 
UCJ.C;C;lLUC; menselijkheid, het moment WOd.;d.HJIIJ 

lcven en daarmee het besef van 

'''''""'I ......... "''' .... betekent. Dit besef is en van 

De dichter zoekt naar 
sarJlenvallen vat! vonn en inhoud, 

onbewuste, maar bereikt nooit wat 
nnnl"rvl-;ak"1rp lichaarJl en ziel. 

In gedichten waarin N arcissus aarlP'evol~rd 
opsomming dat steeds dezelfde 

worden oVelrschaduwd door een voor 
met het zoeken en verliezen vat! identiteiten en 

In de directe, emblematische KC''"'''"\-'''';;;'', 

lichamelijke aat!trekkingskracht vat! 
ZO(:Kellue psyche. Bij Eliot is 
Oppennat! is Narcissus een VelCS{IJKI:e farJllliemat! . 

"'K.J ..... ;ULU"J.H<: en de 
schlZoltreIllle die sarrlenl~at 

te wijzen op de schoonheid 

K",..u.\.JLU"'H identificelren zich met de 
waarden en begrippen, bi; 

Lorca is de homoseksuele context 

........ v" ... tussen dichter en de ziel, tussen het 
vr(,)ID~ejlllke en tussen an'ontm:ltellt. Het contact met het 

of zelfs de aardse lief de, is zoek . .1. ... , .. ,,,<:.1.,, w()rdlen wanhopig op en af gezet, maar het 
isolement 

3.3 Narcisme in bet ", .... I1.,."n,·""" h .. 1i11nl,lOIt .. van poezie 

On;l!'eltlS}:IOf'trelt" van Martinus Nijboff 3.3.1 De kunst als redding: "Florentijns 
Het narcistische superioriteitsgevoel 
Jongensportret" van Martinus Nijhoff (1894-

Florenrijns Jongensportret 

steenharde 

de twee IUVI't:1en. 

ver uit elkander glanzend losgesneden. 

haar, aanhoudend als door wind hI"" ..... .,."..., 

vertrouwt zijn oor iets toe, iets waar beneden 

zijn meisjesmond, om lacht; geen tweede 

dauw heeft ooit druiven als zijn kin betl)jl;en. 

V oor ii buigt de rivier zich door de 

voor ii, in wijn en brood, stremt de natuar 

haar ZWare stroom; en 't is alIeen 
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dat de ezel zwoegt 

en de oude vrouw hurkt het houtskoolvuur.24 

Het lijkt alsof de alleen VOO! zichze!f. De 1S In 

dit 
is een Italiaans een De conventie van deze ,,!J'.'-"..l"r .... 

schilderkunst komt ook in het gedicht naar voren, al is de naar de 
achtergrond De van de wordt in taal tot iets dat 
onwe:zeltll11K is en de jongen inneemt in de (de in de 
\.\..JJ'UUU"'j is dee! van de conventie uit de bee!dende kurJst. Maar daarnaast is het een die 

mjst op zowel als op 
Het aan met de beiscb1111'V11lg 

heeft de ovale vonn van een olijf, en ook de terug te 

vinden. De ontpopt zich tot Echo. Narcissus is mooi maar onbereikbaar, uit een 
superioritcitsgevoel uit angst voor de Ander. 

De is in balans maar zonder 
.... n,.No"t 1S door de 

Het verlangen van de schepper van dit 
pre~ClS:le van de gelaatstrekken. De 

"juwelen", staan ver uit een kenmerk voo! "'",'''r'''' en zijn alsof ze 
ooit dee! van slechts een ede!steen. 

In de tweede strofe wordt isolement van de archetypische schoonhcid verder 
De natuur streelt haar. De wordt dat de 

"\.JLUJ'O"~uo l1Chllanlsdlelen zelfstandig met elkaar Het is een vel:'V!I!enldend 
bee1d, dat alleen bianen de context van de c1austrofobische van Narcissus aannemelijk 
wordt: elke of vohnaakthcid is in gekeerd de velt'W()nciet1lOj?; 

zijn ogen, haar geven aan van 
be'wond.enng door.26 De "dauw" maakt Florentijnse zeer aanschouwelijk: men z1et de 

prt~ClS:le en liefde weergeven, fenn en toch zacht.27 
gedicht een wending er komt in het 

Door de wordt de schoonhcid geprezen en Kijk bijvoorbee!d naar deze 
oa~;sru;te uit het seun" van Johann de "Vir jou blaas die lug sy blou 
tto,mj:>et, / vir / sy geel in die water, / die in sy 

"28 Ook hier werkelijkhcid aangesproken om de goddelijke status van 
de te aanbidden, en ook hier de en mythische 

De dichter voIgt de conventie van de romantische nal:uurvf:rQ'(~ 
van de geliefde: "de zon", "het water", "de lucht" en "de bloem", allen ze tot het 

tradltlolliele .. ",::<o'u'u:>,,,.,,'" van de dichter. Nijhoff echter met deze .'VlI"LIJlC 

mC_dClm11telt is een belangrijk als contrast met het en COJrlVC!ntlorleel 

De natuur een ode aan de door het buigen van de Ook biedt 
de natuur zich aan als christelijk in de vonn van mjn en (druiven en tarwe, graan). 
Deze jongen is echter ruet de die zijn Ieven de mens, dit is een voor 
me mens en notuur het leven geven de kan worden. De jongen van 
.... nrt .. '·t is ruet langer de schoonhcid die slechts wordt, zet de 
be1;v'el!1ll!l. zoals enke! en in kunnen zetten. De zware stroom 
van de natuur wordt licht en kan door het besef van schoonheid afbuigen naar de stad en de 

wereld Schoonheid is de ontbrekende schakel tussen natuur en c:ultuur. 
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In laatste deel wordt de omvang van het 
en llnlvp~plp schoonheid moet 

vem:t'oolt. Het zorgeIoze van de 
L..O'rJ!:(:lo:~e S~Cn()Oli1nieIO kan slechts bestaan 

het onmogelijke De ezel 

scijf, 
I)LU'KC],].-- De oude vrouw staat naast 

ook v~~r "wijsheid", en voor een m()Qc:rn begrip als "levenservaring". Dit alles 

voor de schoonheid en jongen. 

ware van vlees en bloed 

".",,,,,,, ..... jongen, al is hi) zo w<:rkehllk 

n ....... fT,,,t een ktin,rtwerk. Sublieme 

., ..... v" ..... "''''' kan enkel in kunst worden ........ ,.......,. .• , kunstwerk moet al 
ondel,gesctUkt worden gemaakt. Dit is een gedicht die de schoonheid en het <:J.J..I,~u.,,, 

" ... ,'v.JU,l<"" .... bezl:ng;t, maar een ode aan de m"ll'smeI<::e en onbereikbare n~'rn'::t1~,rh 

aan al wat 10 v~nn. 

Het gedicht is een ode aan kunst en VPt"\U111711110" naar de stad) en 

aan al wat is en superieur. Uit een hUm!IOlSO!!ch OO:llPllnt is dit dus ook een ttagisch 
an'We;2:1Jl;.helld van een onbereikbaar maar betekent 

DOen(:a van Rilke stemt overeen met die van De mensheid zal dit 
Del:e1i'(en en dient daarom in het te krll1pen. Of zoals Gerrit Komrij 

~",.u""LL nog een stap het weI dat de wereld haar 
m()to,neK ondeent aan de aanwezigheid van een 1'. .... ,' ..... , ... 

3.3.2 aan het onbereikbare ideaal: "James van Johann de Lange 
VPf,kpt,t in zijn poezie de van de mantlenliefde. Maar 

ook bil hem komt de pure bewondering nu en dan naar die vucig is maar op 
een In deze gedichten wordt het ondeJrw~~ de afstand 

tussen en zijn onderwerp Daarmee wordt de 
voornaamste stem in die gedichten die van en de geliefde als vanzeIf 
in een en een machtsposicie duwt. Door van Echo wordt het object een 
N",rrt""n" onbel:elll~baar door de van taal. De I"."lj,,,,,,,,,, is niet noodzakelijk zelf 

Dean 

Die hare en donker terug-

en die kuif so 
effens vorentoe en laat vaar, 

die frons bokant daardie gebelgde 

en onthou en verwyte versamel, 

die luisterend groot, 

die meisiemooi mond en sterk kakebeen, 

die effens sodat die nel~spller 

na!cisties span, die borskas 

deinend onde! 'n raoi windb!eaker 

maar na me? of wat? ma 

wat in 'n lU~~Plt:ClllIl~wink? 
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Om so (na hom) te IS om te leef 

bewus van die skedel wat in jou kreun.3J 

is dat deze nooit Narcissus bereikt. Net als bij Nijhoff 
van de geliefde al voorbaat onbereikbaar. De adoratie 

llllJLL"'~.L\.'''' en Dean. De titel met een knlPC'O~ naar 
LV,,,; ..... "."',,U,,, ... Byroruaanse held.32 Door de afstand is dit geen "j.J~;l.lLl<:A homc,se!{SUieeJ vers, maar 
een vers dat in de lijn van van de archetypische SCI10()tlIlet(]. 

Het beeld van deze jongen voldoet aan het "J.M,Ual'l::llll::llL 

schoonheid overduidelijk, maar Byron Dean 
verwezen naar van de 

benut die om ze in te passen in het van de at~tezonOet:(1e 

ontevredenheid en zijn hang naar meer ("altyddeur verwyte versamel"), 
~e(joe:m(le en held. 

alles op. is zich bewust van Toch hij ruet uit 
zijn cocon. De tweeslachtigheid van schoonheid komt naar voren in zijn 
("meisiemoai") mand en zijn sterk en krachtig Zijn spant "narcistisch". 
is zich doorlopend van eigen en hij zich alsof hij 
voar een camera staat. 

Narcissus maar de, blik is ruet maar gesloten. hij naar 
moeder die in een Iuchtspiegeling naar hem wenkt. Het beeld van de en haar zoon 
he:r:moet:t ons aan opmerkingen van Schwartz-Salant en de moederbinding. De Sple~€~lerlde 
band met de moeder is bij Narcissus problematisch. Werkelijk contact met de betekent 
de dood van de van een van de zaon in 

""'''''''-'''''''''- gewekt dat de maeder hem wenkt vanuit het 
""" .... ""',,.""".;) en haar zoon zo roept in de dood. Za wordt moeder het in vijver, 
het spiegelbeeld dat de in zal trekken. In regel is de moeder 

in het rlnlpt:lerlOe 
naar de werkelijkheid. Dat is wat 

Narcissus kijker 
naar over de veJrlarl~e:n naar zuivere schoonheid. 

De schoonheid en het U"'I"'''''',.J.l''' 

De VUU<;JLu.J"'U'1.L<;; SC11m)nlrleJO 
maken het besef van vergankelijkheid 

, het leven is tijdelijk. Het bot ("die 
dat 

onJi2:erlsp,orltre1t", legt een rueuw, christelijk motief Dit gedicht, evenals "Florentijns 
bloot: Narcissus door zijn wezen en 
velt~nKlelllKllIe1(1 van het aardse leven en de 

lSClletneot, de lezer van 

lS ruet voar ruets 

& Hyde: ''Virtuoos'' van Antjie Krog 
lSO'leI1UetlI van de en breekbare is het ill een van 

Het is bekend dat Krog vooral in de eerste jaren van haar O1c:ntl~rs,cnllp 
j!,<;;, .... I.,uc<;:u schreef die dicht leefwereld standen. Ze over de schooltijd, de 
tuclenten:Jaren, af over het en het gezinsleven. Maar vanaf haar eerste werk geeft 

ze blijk van een kritische en maatschappelijke blik en in haar beste werk weet 
e:elbetlrtleruss(!n een uruversele klank mee te 

Toch is in het "Virtuaas" de jongen een van en 
matief en het motief van Assepoester. Zaals bij Ernst van r;L<;;Cl:~!Cll 
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met .N" ............. een u<;;Jia.u:I'>uln. ... tol. Het gedicht is dan te delen in twee episodes. 

Virtuoos 

mfa.v.s. 

saans 

as jy die voordeur uitstap met jou jas oor jou arm 

verander ;y in 'n jong - koninklik in selfs kleinste 

met aankoms vervaag die 

word die deure 

kruis alle op jou voor die bot klavier 

verdonker die saal om die kring van hande 

jou hande wat soos 'n fontein 

en klanke laat spoel oor die handskoen atmosfeer 

en aan die einde 

soos 'n mantel van jou gooi 

steek die sy hande na jou uit 

druk jy die applous met 'n teen jou bors 

om twaalfuur glip jy die sydeur uit 

ill hande nog 'n program 

en jou breek die silwer koets SODS 'n ryp pampoen 

die voordeur met jou boeke onder jou arm 

verander jy in 'n musiekstudent 

loop jy verenkeld en oor die KarnP11S 

in die konservatoriurn dra jou skouers hulle blonde son 

met UU¥<UlI::1J:l.u:: 

en lyk jy dikwels na 'n ontttoonde 

'n verIore wat deur die sarnelewlnP 't.1K<;;~ht:l word 

O1U~emlerk ruaru ;y jou kop skuins 

om te luister na die alledaagse gesprekke in die banke IOU 

laat jy jou oe ontspan op groepe wat 

sien jy hoe jou hande die ruinue met yl breek 

want treur jy oor jou onmag om los te raak uit jouself 

wens ;y die oggend wi! oopvou en 

los van die aarde 

om weg te raak in skares 

ommenseom 

los van alles wat meer pyn bring as eensaanlheid 

sodat iy roeteloos word en sterflik onsterflik33 

te he 

De dag en de avond bieden elk een identiteit. De is als een mps 
een vlindet verandert. Deze gloeit onder de aandacht 

's avonds in 

In de avond is de jongen die 
ill zonlicht vet te zoeken is. 

leugdllghetC1 straalt een wt die 
AVUllLllU.Jll"', zelfs in zijn gebaar. Dit doet denken aan 
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"narcistisch" Byron Dean". Met dit verschil dat 
's avonds hi; zijn. 
Hij weet de aandacht hem In deze hoedanigheid, die van kunstenaar en 

sctlep'pe.r, is hij ideaalbeeld. staat boven het schudt applaus van zich af en 
leeft, zoals ill een cocon, een waar hem raakt. Zijn 1S 

bestemd voor iedereen en voor niemand, en er is geen werkel!Jk contact. De van 

is een kunstenaar. 

1S en dienaar. Als een Narcissus. worstelt met 

zijn identiteit, in een eigen Ultcll:·lIl1. wi1 weI contact maar dat is niet mogelijk. Hij 
alleen voor de muziek, zijn spiegel. In de HILlLn:,l\. zichzelf, en "ziet" hij '£'ll.,11£o;;.ll. 

het van de kunstenaarsziel Rilke en Lorca, maar vanuit een 
objectief tandp11ll1t Het gedicht het """",-,,,u,,,, ..... lso,lernellt door worsteling met 
Kunst en W(~rklehllkh(~d. 

Geleidelijk aan dat er tussen kunst en een enorm gat 
dagelijkse stil, en onttroond. Alsof hij in WC .• l\.CllJAHCJ.Ll 

'hr • ..-,..," is: pianist. Wat is werkelijk, de of de nacht? De samenleving geen plaats 
v~~r hem. in de dagelijkse gesprekken - slechts observeren. is een 
LUC;:SI".JllUUWCJ., en houdt zijn hoofd zo als iemand aandachtig naar een kijkt, 

een concertuitvoering Jongensportret" en 
Narcissus" is hier het door een interne communicatic: jy hoe jou 
hande Veltlatllre breek". 

een verouderde wereld en 
v~~r de eeuwigheid 

dan anderen: hij wil 
goddelijke status 

achter zich ("enkelvoudig"), de van het tastbare leven 
ervaren en door sterfelijkheid het t1lcU02~e mogen zien. Maar dat is Net als ill 
"Death Saint Narcissus" is ook " ... 1.'44""'<,10.;.' op en on.elllOl:ge. 

niet leven als gewone mensen: hij zijn 
De verteller is een Echo niet betoverd is. het uiterlijk, maar door 

enigmatische kern die hoort bi; Kunst, toewijding en onbereikbaarheid. Echo 
motieven. Ze hem als een die in 

"-", ...... ,...,.'''1 komt zij echter zoals Narcissus niet dichtel'bij andel:en 
eenzaamheid is voelbaar, ook omdat hij spiegelbeeld dOID1'Zlet. Maar 

k100f blijft bestaan. 

3.3.4 schljnbare loutering: Helicon" van Seamus 
Bij was Narcissus al naar contact maar daartoe in 

van Seamus Heany (1939) de lezer, ogenschijnlijk, van doen 
te hebben met een "gewezen", Narcissus. 

Personal Helicon 

As a child, they could not keep me from wells 

And old pumps \\lith buckets and VJindlasses. 

I loved the dark the the smells 

and dank: moss. 
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:Ill a \Vith a rotted board top. 

I savoured the rich crash when a bucket 

Plummeted down at the end of a rope. 

So you saw no reflection in it. 

Fructified like any "t'n ...... n .... 

When you dragged out long roots from the soft mulch 

A white face hovered over the bottom. 

Others had gave back your own call 

With a clean new music in it. And one 

Was scaresome, for out of ferns and tall 
I-in· .. al,nv.· .. a rat across my reflection. 

to pry into roots, to 

To stare, 1:lll>··eVE!O 

Is beneath all adult 

a:rotssu:s, into some spring 

I 

To see to set the darkness ectlO.IJtlg."4 

"As a child": direct schept de dichter een "'Li:>LruJlU 

vorwassen manl dichter. Of: tijd als 

een afstand van het kind tot 

Het een enorme voor wat en Het 

van al duistere voorwerpen die zo vol betekerus zijn: waterputten, pompen, emmers en 

wat bier te maken met het de naruur. In de 

naruur zoekt het kind het is sterk met 

Het is alsof het kind het isolement en de eenzaamheid opzoekt: de "trapped sky", "the dark 

is het van een kind dat buiten de ''werkelijke'' wereld staat en een 

e1gen SP1~00kle:swere:1( en creeert. 

De dicpte wordt door de klank van plonzende emmer in de waterput. 

De is Het water staat gelijk aan het "'~ •• ~ .. ~. van het dat veroverd 

en ontdekt moet Het kind dus 

Narcissus 

voor het kind nag een wit 

gezicht op de van het 

behoorde tot de jongen. Het gezicht is echter een is ruet 
meer Het is ouder p'e'l.Vo,rd;~n. 

De oak een en 20 ontdekt het kind het geluid dat door 
de weerkaatsing als een antwoord. De echo biedt het contrast met de eigen leefwereld: 

rueuwe dringen het besef van en toon. Zonder geen maar 

zander Echo oak geen In deze wereld de dichter verzeild in een 

zoektocht naar het Ik en het onbewuste in een talige Soms wordt de met het 

"I-', ..... "" .. 'u' .... """"" verstoord door een element uit de buitenwereld maar die is nooit van lange 
duur. De rat, een 1S een van de voor het 

In de slotstrofe is dichter van nu in beeld, en .... ""l,LUU:C 

Ironisch begint de dichter met zijn conclusie dat dit splegf:lSp'el KlrIClf'rlll.'l'f'n iets is waar 
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een volwassen man voor moet schamen. De vecw(:>n(iermg 
nnclt"'rnJ,;>1"t"'lrt behoort achter te zijn. Maar 

met grote de te belin:llipen. 

planten, waterputten, dat is nu de taal, een toegang moet 
VUUCt.C1J.U<:. De is ruet betoverd de oppervlakkige en I.I.W<:UJlI1l..t: SCJtlOiDum::llU 
ge~~lCr.lt, maar met dat hem huist, en 

met rijm, klank of woordcombinatie, kortom met iets van die moet Want 
nrJlISQev<~n doet die nooit de diepte echoot slechts. De zal altijd 

blijven bestaan. 
De serieuze en zoals Rilke en Lorca in de 

Eliot. De ., .. ,..-hp1""'" 

Aan het einde van 

cn:aIl~~cn van de 
Lorca, of zelfs 

"'itU .... ,,;ut:;u wordt, is ver te zoeken. 

uitzonderingspositie van de kunst en 

gelrOlllSleerd. Relativisme en no:staJgJ.e ov'erJJlee:rsen. 
Ut1J,,-!~.u"'~H<: VeJrlallgf:n naar een 

Ivoren toren, elke 

En al is het mikpunt ruet meer de 
van Apollo, waar de kunst 

Q:el:>etttt!~n1:ssen rI'~""<TA'''' In wordt geboren wordt, als een waltel:scl1e1:d11llg 
voor taal en verbeelding get)oren. =1i •. u~t"'U een te zijn met alles wat leeft en ," .. ,.nr ... n-,>., 

in de ziel en het pnmC)rdlaie de echo van onbewuste, 

en blijven dus op zoek. 

3.4 Het gelaat en de ziel: lJi'~UJ'e of Dorian Oscar 

He felt that the time had 

decided that .for him -

shame: that was all. 

3.4.1 Moraal en tahoe 
Over 

85) 

van Oscar Wilde (1854 -1900), is veel Over het 
Over uitgesproken homoseksualiteit. Veel 

van deze aan het begin van de 21 ste eeuw noog:!rellS 

materiaal. Voor de waarde van de roman in zijn tijd zoveel stof 
verschillende ruet meer relevant. Veel taboes die in The picture 
WU'''''''''lJ zijn heden ten dage doorbroken, en in die 
met zijn beroemde IS nu 

T och is deze roman nog altijd C:Sb;t:llU!::I::l. een 
verloren pel:lO(le maar vooral omdat het nn,,,p .. ,,,,·I,, thema van en kwaad op een 
.n1'1'10·"' ... ·"r1lp en co:ml=)le}ce 

inhoud, en vooral U;;U;'-l~lHC 
aan de orde wordt )!,CU""l'-lJtL. Diepte en oppervlakte, vorm en 
therna's die sterk "",un"',, ultg,eb()IDN'd. 

De mens staat in de tijd van in het de sieele, onzeker de 
to(:komst. Dood, verderf en verval zijn de hoofdthema's. De mens is aan het Lot en 

lot is een van taboes. Schoonheid en kunst 
natuu! is 

vv.uU\,!""1l aan het verhaal verheerlijkt 
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beautiful things. To reveal art conceal the artist is art's aim." Met deze LllU'U.Ld.at<.. 

Wilde zich onmiddellijk van cntld morele hebben tegen l".'"'UU<O''-''U''llCj,U en 
verderfelijkheid van werk. Hij dit korte na:mIlet. 

UP:l:ICcUlC'll doet denken aan de "UO.LJ..ll".U,",A.U "'Lun""". "\Ve can 
LUa.lllL'll". a not excuse 

""'"""""'"l", a useless is that one admires it intensely. All art is quite useless." Kunst is zinloos en 
VOlffillaKt, perfect. Kunst is het en ruet de 

kunstenaar, verheven te worden. 
In de roman vrouwen een van 

en 

zeer en verh(~laere:ncle oeS(:nO'UVlll1lji2:, 
volstrekt evidente, mogelijkheid van homoseksualiteit: 

De ttansformatie is wanneer Wilde Dorian begint te met de term 

'languissant', het tekenend kenmerk van Henry vanafhet eerste moment dat in het verhaal 

voorkomt. Hier heeft een homoseksuele een hermafroditisch klonen van 

seksuele personae. Ook hier zien we het van onderwijzen als erotische transactie: de 

hofmakerij kaarslicht, de seksuele inwijding en insenIinatie en de decadente De 

dominante Lord doet de Dorian ontstaan wt koude ivoren voorhoofd. 

[ ... J 
Homoseksuelen, toen en nu, herkennen elkaa! door de mv'steriellZe manier van elkaar recht in de 

ogen kijken, als van westerse "~l''''''''J.<O.--

De blik rus de veroveringssttagie was bijvoorbeeld Forbidden colors van Mishima. 

De rol bij is die blik de kans 

om laat 
na. 

Deze roman wordt te 
tu"j.jv~.n blijft. ervoor het boek vooral te 

beJtlol)rt ook een 
auteursintentie is ruet om door de eeuwen stand te houden. De van 
een tekst of onmekt aan een spe:C1tlek tijdvak en in elk rueuw tijdvak 

kan worden en gefuterpreteerd. 
zeer The picture ook geworteld is in ae«:adlennsrne, men ontkomt er 

aan ook een zeer opvatting op te merken. het geheel van 
..,v',,,,,,,.'U'"' en U1tibreja(~ncle motieven en thema's maakt 
interessant. 

de roman steeds lee:sb:aa.t 1S en 

3.4.2 De mismaakte ziel en het vohnaakte kunstwerk 
De opgemerkt door de schilder Basil Hallward. De cyrusche 

re~;elnilatlg bij de over de vioer en raakt naar 
zoin 

Tussen Dorian en 
van Dorian ",p· .. "lrI,,:rI. 

prc.etcller waarop hij 

een wederzijdse aantrekkingskracht. Lord 
en Dorian is voor 

ievensvisie kan Ultp.r()be:.reJtl. 
.LJ'-, .... ,,,'u in. Het portr(~t is een meesterwerk. De woorden van 
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mt:eSter111.1i:e porttet, maken nai'eve bewust van schoonheid. 
" ..... ·pplrt de wens dat hij oud wi1 maar zijn 

ttekt steeds meer op met Lord Henry en bewondert diens de actrice 

Sybil Vane ttouwen, tot grote die daarmee zijn levend kunstwerk 

ve:rl1e:zeln. De avond aan zijn twee acteett 

gruwelijk slecht en beschaamt verwerpt haar en de volgende wordt haar lichaam 
het'de!~verdt1.et heeft 

van drul!SgebrwLk. Hij 

(waarmee 

Campbell. Er is sprake 

Dorian van gekregen heeft, legt al het 
wordt de Dorian en het kwaad van 

Dorians innerlijk gesch:ilderde af te 
Basil is verlamd van schrik als hij de waarheid ontdekt. Dorian wordt overweldigd 

een voor de schilder die hii de oorzaak ziet van zijn ontst)O()rdle 

en doodt hem. Ook van Er is die nog van 
Dorian zou dus om het schilderij te Als 

het met een mes wi1 verwoesten hoort het personeel een V oor het schilderij, met 

daarop de afbeelding van jonge en prachtige ligt een en 
m hart. 

SC!lWUenlls """" .... 1"=".'" het belangrijkste (Ip,,.,,,,,rpt'l uit de roman. Het is een 
"'" .... ",,. ... ".,.,...,.1 Dorian spiegelbeeld bewust wordt van zijn 

schoonheid. Het tbema is "de ziel", het plaatst de roman m 

een sttikt genre. Zo komen verschille:nde motieven en onldeI'l1gj:!;er:lrle thema's echter 
met aan bod. 

De 

is van een zie~ 
IS het een een Faustiaanse ziel. De ziel Wilde is echter van een andere 

orde. De roman is verrasse:nd moralistisch. In f?!Donan wordt ziel 

afkomstig zou Eliot of Ernst van 
Heerden. 

Een kunstenaar geeft zich altijd bloot in een kunstwerk, diens ookis. 

it." (p. 6) Hij wi1 Basil Hallward al direct in het verhaal: "I have too much of 

van met ten to on Basil is geen 
J.'13rC1SSu'S, hij is de bede:nker van Narcissus. Narcissus is een exhibisiomst; is de " ..... U..~.UM •. L\ .. 

De beteke:nt het alles. Zoals bij het 

De ziel en het thema van het gespiegelde, waarin het onbewuste 

\Vhy, my dear he is a 

eXj:lreS;Slon, and all that. But 

Intellect is in itself a mode 

versus UULU::U.lt; '''.lH.JV!.!U':!U IS 

'Ul.J'~"U'" and you - well, of course you have an intellectual 

real beauty, ends where an intellectual ex]:>re!;SlC,n 

C;;"'AA'CJ."UUJ,., and destroys the of the face. The moment 

one sits down to think, one becomes all nose, or all or something horrid. [ ... J Your 

"''m •• p ... n'''~ young whose name you have never told me, but whose fascinates 

me, never thinks. I feel quite sure of that. He is some beautiful creature, who should be 

here in summer when we want sornet:.ll1rlg 
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Dorian is nog .., .. ,,u ... ,,-,. 

en ook die van 

schoonheid en intellect, is in de roman de SCJle1Ia.u::J:g 

naarmate het toeneemt. 

van Gray 

tussen U .... <OLJ"' ..... en 

en 

De kracht van het de maar het is de maker die aan 

het kunstwerk. Dat Basil dan ook aan Lord 

[ ... J The sitter is merely the the occasion. It is not he who is revealed the it is 

the on the coloured canvas, reveals himself. The reason I will not exhibit this picture 

is that I am afraid that I have shown in it the secret own soul. 8) 

H.LI"" ... lJJ.~;U is het over het 

kunstwerk, dat UUeIDae.U]K 

zijn verborgen pomet alsmaar 

alQ·edrcv·en en 

te 

manen. het kunstwerk hem veltffi<DOl,dt. 

De 

een 

}!;t:~;lll.~lgu is, en daarmee zoals ook al 

te zien was. Juist wat Ibe·retkbaar en 10 geval van 

Dorian Gray ook zonder nioraal, ziel is een kwade 

Het schone heeft een enorme aarltt(~k.k:1nJ;skra(:ht de kunstenaar die schoonheid 

wi! annexeren en nerif'ctllorleren. Van de eerste ontmloe:tltJlg zegt dan 

I knew that I had come face to face with someone whose mere was so ras:arlanng 

that, if I allowed it to do so, it would absorb my whole nature, my whole 

did not want any external influence in my life. You know yourself, I am 

nature. I have been my own master; had at least always been so, till I met Dorian 

(p.9) 

De toeltredllng betekent voor SCJlll(ler een L4 .......... 41<:: 

arulsc:hcIUViTd, zal nooit meer iets 

[ ... ] But in some curious way I wonder will you understand me? - his personality has suggested 

to me an entirely new manner in art, an entirely new mode of style. I see things I think 

of them differently. I can now recreate life in a way that was hidden from me before. [ ... ] The 

mere visible presence of this lad - for he seems to me little more than a lad, he is really 

over twenty his visible presence - ah! [ ... ] he defines for me the lines of a 

fresh a school that is to have in it all the of the romantic all the pel:tec:non 

of the that is Greek. The harmony of soul and - how much that is! We in our 

sel)arated the two, and have invented a realism that is vulgar, an that is 

void. (p. 12) 

Ull1.U<O"L Basil de in de kunst. Zelfs als hij iets anders 

naast dan wordt de schoonheid van Dorian uitgedrukt in het werk. Wie zo 

bloot zoals Basil, weet zich kwetsbaar. 

Basil is ruet verliefd. De van daagt de uit om 

na te boots en, wat enkel mogelijk is ziel te 

Niemand hij zou letterlijk zijn ziel en leeg en inhoudsloos 
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achterblijven: 

'Because without it, I have put into it some expression of all this curious artistic 

of which, I have never cared to to him. He knows about it. He 

shall never know anything about it. But the world guess it; and I "\\rill not bare my soul to 

their shallow prying eyes. heart shall never be put under their There is too much 

in the Harry too much 

1S 

belt1.et)the1d met en vorm is die van 
werk van Rilke sluiten dan ook nauw aan. Ook Rilke 

voor het nPlrtp,rtp ook Rilke is erdoor OV,pt"t'1npf'~Tf>rl1 

van Basil is ruet de au.'a .. 'n. ... '-'j" .... ,. ... '-'. En Dorian is absoluut een noodzaak. 

Dorian is de muze die hij onbewust is jaloers als Lord met die muze in 

..... '.ll ....... I..1;'><. komt. Vanaf 

Lord 
Dorian 
leven als een 

dat dat "Pol'''><,''!'''''''lU 

vande 
uiterlijk, al vervormt de verborgen ziel met 

Henry Dorian 
invloed uitoefenen een zelfs .lUJ"""""',,,,, •. 

voor Basil . 

. .. 
llUl"J.'UI" m voor zlJn 

zijn natuur. vindt 

'Because to influence a person is to him one's own soul. He does not think: his natural 

"UU'~jH", or burn with natural pa~iSlOUS. His virtues are not real to him. His if there are such 

as sins, are borrowed. He becomes an echo of someone else's music, an actor of a part that 

has not been written for him. The aim of life is To realise one's nature perfectly 

- that is what each of us is here for. [ .. .]' (p. 18) 

het "lot in handen nemen". Lord 
n ... TT""r... maar ook de meest immorele: aan woorden of 

daden. Die onafhankelijkheid oefent een uit op Dorian 
De woorden van Lord een in Dorian sporen 

lijkt Wilde nalaat in de kunst. De wordt "bezield". Vorm en inhoud zijn 

hier te willen zeggen: kunst zonder inhoud is ruet U"'.H..~.'. 

3.4.3 Dorian Gray als Narcissus 
Dorian geen "a<:hterf;!;tOll1d' 
Toch wordt er wei iets 
was beeldschoon. Zijn 
lang daama. Dorian heeft geen .u~, .... ,,,~,c 

door de Dan 

genoeg. 
""-,,-, ... ,,,c van Dorian 

in Spa, en zijn moeder ruet 
buitenaardse schoonheid beseft 

narclsme vorm. 
say sometimes 

SUlpelrt1C:lal as Thought is. To me, 
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rn""~,,,...., of the 

not in waar ,",U'un" UL1 ..... 

Yuichi Minami tot 
Lord Henry ,,,u,,,, ... ,,~u 

protege neemt om zodoende iets van zijn jeugd te 
Dorian in, om de van leven te ervaren: 

To a extent the lad was his own creation. He [Henry] had made him premature. That was 

~otn.,'rnl1na. Ordinary people waited till life disclosed to them its secrets, but to the few, to the 

elect, the mysteries of life were revealed before the veil was drawn away. Sometimes this was the 

effect of art, and of the art of literature, which dealt immediately with the and the 

intellect. But now and then a cOluplex pe:rSOifiaury took the and assumed the office 

was indeed, in its way, a real work of art, Life itself having its elaborate m~lst~lrp,ieces, just as 

ga1thenn.g his harvest while it was 

but he was be(:o~l1l11lg 

and 
rl .. lial,tnl1l to watch 

Dorian al een dat te is met 
maar hier is het "horror variant" van dat motief, ruet het onschuldige dubbe41:anf,!:elrSDnoll1et 
zoals hu'vnnrl, .. ,>lrl in «Virtuoos" van 

De is te aan de voorkeur van voor 
"Voorkeur", want van liefde is eigenlijk geen sprake. Dorian zal altijd VPf'l1plrt1 

volgens de staat. De heeft geen werke111 

Sibyl Vane. 
het 
voor de 

De naar een identiteit zoekende J.J'.JJ.J.."H. vervuld is van het leven om 
valt voor een vrouw elke avond '"",,1'""'''''' maar nooit zichzelf. Dit 
hem van een serieuze binding, een finale ""Pre"',,'" aan de die immers ruet te 

kennen is. De die zo eigen is aan Narcissus nu handig omzeild. kan 
liefhebben en toch "buiten schot" 

'[ ... J I do love her. She is "",·...,I'lii",(7 to me in life. Night after I go to see her play. 

One evening she is Rosalind, and the next she is I have seen her die in the 

of an Italian sucking the poison from her lover's lips. I have watched her wandering 

through the forest disguised as a pretty in hose and doublet and dainty cap. She has 

been mad, and has come into the presence of a guilty king, and given him rue to wear, and bitter 

herbs to taste of. She has been innocent, and the black hands have crushed her reed-

like throat. I have seen her in every age and in every costume. vrUlll:ary to 

one's [ ... ] But an actress! How different an actress is! [ .. .].' (p. 43) 

aan 
zijn vel:t>e,cl<llng 

De liefde voor 
deelt met Dorian: "I love acting. It is so much more real " (p. 65) Wederom staat de 
kunst, zoals in "Florentijns , op een voetstuk. De 
.... " ... ,,,.,. De intensiteit en het sublieme die eigen aan kunst, "uwr1l",n 

L..,,,,, ... "'-,..,,,, dan gezapige 
Vandaar dat het zo'n enorme teleurstelling is 

de zelfverheerlijking, 
volkomen doorbroken. Zonder 

geen spiegel voorhoudt, maar 
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Narcissus leeft bij de gratie van de dt()ot:nW'erf~Ja, de fantasie. 
zich opsplitst ten minste twee het subject en het ge:spleglelOe 

metamorfose is wat Narcissus waardeert de acteur als 

identiteit. 
ziet juist niets in het kunstmatige, het 

wi} niets meer te maken hebben met het 
wi} de nu voor het eerst voelt wat 

hetis am waar de liefd~ van Dorian Gray e~:e11Jl1lk 

gericht was. Niet 
minachting voor de mens: 

van Dorian wordt bewezen, maar ook zijn 

You used to stir my lm:agulau.on. Now you don't even stir my curiosity. You 

no effects. [ ... J You have the romance life. How little you can know 

produce 

if you 

say it mars your art! Without your art you are nothing. I would have made you splendid, 

l.lH •. j<i;llJ.u ... ';UL. The world would have worshipped you, and you would have bome my name. What 

are you now? A third-rate actress with a pretty face.' (p. 

met Vane komt ware Narcissus in Dorian Gray naar Sibyl Vane 
klaSSlc~ke Ve1:hOuCIJI1lIZ van de tegenover de liefdesverklaring. 

letterlijk over de maar hi; net als Narcissus, ruet dat hem aanraakt. 

behouden, en is met geen enkele maar de 
geringste van empathie. Het is schrijnend en het 
vermogen om haar trots op te geven voor de liefde, Dorian houden 
door trots. 

Het is dat het voor het eerst een De wens van 
Dorian lijkt waar te worden. 

'How sad it is! I shall grow and horrible, and dreadful, But this picture will remain 

young. It will never be older than this particular ... If it were the other If it 

were I who was to be always young, and the that was to grow old! For that - for that - I 

would everything! there is nothing in the whole world I would not I would give my 

soul for that!' (p. 24) 

Als hij het " ... "!.1.l ....... ul terugziet na de teleurstellende Vane, waar hun liefde 
heeft heeft het gelaat van een lichte VCl:an.uenng ondergaan. 

The ardent showed him the lines round the mouth as as if he 

had been looking into a mirror after he had done some dreadful thing. (p. 

Het van Narcissus. ziet het water, maar is ruet 
maar tevens verdiept in de krochten van De ziel, zo 

OUllOell1JK, liegt ruet. De roman bevat een zeer en bijna conservatieve 
moraal, dan Paglia De kunst is ruet de versie van de 
werkelijkheid, is ook de en eigenlijke versie van werkelijkheid, die door alle schijn 
prikt. eeuwige jeugd wordt daar In een 
context: wie het goddelijke nr()hf"pM' 

schilderij wordt een van de ziel. Het heeft dezelfde als de 
neus van Pinoecio: Dorian Gray kan nog zo'n vlekkeloos leiden, verscholen in 
zijn huis wordt de verdorven ziel van Kunst is genadeloos. Narcissus kijkt 

139 



Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n

DE GESCHIEDENIS VAN EEN JONGE GOD. NARCISSUS 

dieper en dieper in het water en dat het rimpelende water wc,ehiiler 

verschiint, een wrede .... p.L"~"lU"::<:;JlU en Narcissus van verWJl1d4eren. maar 

dat gebeurt aileen in het Ulterllljk. 

De tragische van Sibyl zijn '-"',,,,,,,,1>.., vanuit 

eigen perspectief. heeft geen binding met de "'''~T£., .. I'''n van anderen. Ziin eruge 

vergelijkingsmateriaal is het SUilUtm4e, de kunst: 

'So I have mw:dered ' Dorian Gray said, half to himself - 'mw:dered her as sw:ely as if 

I had cut her little throat with a knife. Yet the roses are not less for all that. The birds sing 

just as happily in my And tonight I am to dine with you, and then go on to the Opera, 

and sup I suppose, afterwards. How dramatic life is! If I had read all 

this in a book, Harry, I think I would have wept over it.' (p. 80) 

Dorian Gray is in een dr()Olnv.rerleld steken waar ailes ,"""h"r"",,, ....... de do ad: 

'[ .. J And yet I must admit that this that has does not affect me as it should. It 

seems to me to be like a wonderful ending to a wonderful It has all the terrible 

beauty of a Greek a in which I took a great part, but which I have not been 

wounded.' (p. 81) 

Ook Lord Henry esthetiseert 
samen. De ervaring die 

en hier vloeien de alter l<;<:;'LJ..U.J'~ en leenneester 

maakt hij zich 

In the present case, what is it that has happened? Someone has killed herself for you. I wish 

that I had ever had such an It would have made me in love with love for the rest of 

my life. (p. 82) 

Het thema van maskers en ' .. "unl ..... 

roman. Dorian Gray wordt 

llUUUI;:U, men aan het onantaguJIl:e 
U.Ll.J.u.u.,~ met de werkelijkheid, aile 

Lord Henry houdt 

meedogenloze minachting . .LJl.'UiI.U 

droomwereld te leven waarin 

de achtergrond. Zo wordt 

het fascinerende onderwerp voor hoofdfiguren in de 
door Lord Henry die gelooft dat aileen door afstand te 

ontsnappen. Geen van drie karakters heeft een 
kiezen ze voor een uitweg. 

een afstand door zijn en zijn 

houdt de wereld op een 

meer speelt, behalve 

vet:antw4:l0l:deUtkhelld en teleurstelling. 
put geluk uit zijn oer·tecte s<:nc,onnet.a onvf:rgank4elljl(e werkelijkheid op 

een 
on.stf~rh'iliIJldlle.td zijn voor aile drie van 

""Lrua.llll-'<OU aan schoonheid en UJU::J.llJ'" zal hen fataal worden, ook Lord 
vriendschap zal kennen. Tot einde gelooft hij in de onschuld van 

omdat Gray "van een andere mooi, perfect, en da~ltd()or ruet in staat tot kwaad. 
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CIIII.tU-l!CU naar onsterfelijkbeid 
De roman een opvallend die ("o!n~f':rvll 
is dan men op allerhoogste bereiken wordt Kt::J[!it~.t::ltjU::l 

afgestraft.36 Kunst is allerhoogste, een van maar ze 1S 

meedogenloos, en zonder oordeel. De kunst is Basils dood: Dorian is een hij 

De buitenkant is Basil het canvas vereeuwigd. naar 

" .... 'IVU'UU ....... wordt hem fataal. De kunstenaar is schuldig: 

'Years ago, when I was a ' said Dorian the flower in his met me, 

flattered me, and me to be vain of my good looks. One day you introduced me to a friend 

who to me the wonder of youth, and you finished the portrait of me that 

In a mad moment, even now, I don't know whether I 

regret or not, I made a oel,hal)S you would call it a prayer .. '(p. 

Deroep naar ~~<'~O'<TO~ aan narcisme, is de roep 

uit een maar ten dele wordt "Lead us not into (p. 
als een lam voor de zaak van de kunst. 

veJrantw,ool:dillg neemt dus ten dele in het feit 
1S: is ten tijde Kunst kan geen daden Het is 

van de werkelijkheid. De ziel van Dorian vettaadt dat die ruet te 
ontlopen is, omdat de aardse van het zo nauw met hem verbonden 1s. 
Narcisssus geen schuld hij in een kan 
onderscheiden en kent geen empatllie. Wie geen empatllie kan zich ruet schuldig 

De onaantastbaarheid van de kunst is het iliema hier, in het gedicht van 
Nijhoff. Ook de schuld van en wordt 
bijvoorbeeld, door toedoen van 
giftig, want decadent boek. Dit IIl<llll:scr:IC en 

~H.I., .. o~ en keert er steeds 

The the wonderful young in whom the romantic and the scientific ternpl~raJments 

were so strangely blended, becaJme to him a kind of prefiguring type ofhimself. And, the 

whole book seemed to him to contain the story of his own written before he had lived it (p. 

Ook maatschappij is dee1s schuld aan de ondeJ:gatl12 van Dorian. De tijd van Oscar Wilde is 
slechts gericht de het vertoon. 

civilised at least, is never very ready to believe anything to the detriment of those 

who are both rich and tas'cm:llllllg. It feels that maJnners are of more than 

and, in its opinion, the 

a good (hif. [ ... J For the canons 

is of much less value than the of 

the saJme as the canons of art. 

Fonn is ll.;>JUn .. ,out) such a terrible I think not. It is 

method which we can multiply our peI:sortal.11t:les. (p. 113) 

1S van UULL<;;':ll:l.l 

t"'"U"'IJVlln..J.lUC"'" wordt via via verwoord door de commentaren 
ru{:ts~~eggellde sociale de en het als hoot':ltnOlll~t 
te verbc!rgen, Picture if Dorian Grqy. 
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Die van aan De 1S OIlUeJrS{!emaar 

vemield, Narcissus herkent zich met 
slot een 
De ,."" <'-llH~""', de sctle1!:tm.g van vorm en 

inhoud, is in het AUJ""'W I!""HUIIJ""" Nu is het een duivels kunstwerk: enkel vorm, geen inhoud. 
Narcisme raakt aan het en 
nieuwsgie:righeid hebben hun tol 

de bwten:kallt C()ttllOt. 

Uit verwoest eerder nog had 
om drievoud te bewonderen. De drie-eenheid van man, spiegel en 

voor even in elkaar over om te smelten tot een enkel goddelijk, 
wezen: 

The very snaIpllless of the contrast used to quicken his sense jJlt::a:SlUC::. He grew more and more 

more and more interested in the COl:rut)UOn of his own soul. enamoured of his own 

103) 

Dorian Gray anderen van hem. De 
onvergankelijke zoals hij corrupte aanbidt. Tot corruptie meer is. 

Het niet het uiterlijk is belangrijk maar de van de mens. Zelfs Narcissus beseft dat 
ziel de de uitweg al is hij in vorm 

ongeschonden en De ziel is dan uiterlijk. 
Zo het kunstwerk in. Het hemeemt 

een ne1:tt111erl11g 

ook bij Rilke al was te 
werkfl1Uce ...... 11 .......... van De dood is het de 

eel1W1P"e schoonheid. Voor mens is de <:;<:;''''W.''''L 

schilderkunst) bestaat bij de van van Narcissus is 
schilderij, in het water. Het sublieme wordt door de 

verdrinkingsdood. Kunst is dodelijk. 

3.5 Nalrcisstls als parodie: is elders van Milan Kundera 

3.5.1 De visie van een schrijver: het verschil tussen Dorian 
De Milan Kundera (1929) is een die de roman 

als 

1<:;11<:;'-',I1<:;j,<:; groei Van de westerse mens. 
In Het 'even is eldm Kundera op zoek naar het wezen van het U ............ £H ... '''''''~,' .... narC:1S11ae, 

en het gevaar dat lyriek, een bij 

Het auctoriele vertelperspectief wi! invalshoeken en gezichtspunten en is meer dan een 
intertekstueel "M1sschien is Milan Kundera een voorstander van dit omdat hij 

<l1.!U<:;,L}!,lUUU komt: de voor 

voortdurend keuzes maakt die soms aanvechtbaar zijn. 
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Kundera gelooft in kunst van de roman. De roman een die uitstijgt boven het 

entertainment, en lezer nieuwe perspectieven en een me~er(lU1idlg ttlzicht. Poezie heeft 

voor Kundera een andere dan de roman. De dichter in Het ieven is IS 

een uitvloeisel van de '-'''''-U ~'- van de narcistische lyriek, en het van het karakter van de 

schrijver, de en achtergrond van de 

In an interview with £1UlUHJIll Liehmin 

lyric at some 

excessive love may create a social mentality 

Kundera discusses poetry, especially 

he holds it up to doubt: A country's 

while not ne<:es~;anly irrational, could 

be described as "rather h'''.h''''''(,~ sentimental, and to kitsch." Exclusive interest in 

creates an attitude into perfumed, rosy, clouds." \V'hen Liehm challenges him 

about those VI-Jll.lll'-'LI", Kundera responds that "in periods bias it seems to me that among 

the accused before the court - somewhere between Enthusiasm and Gullibility - I 

recognize the face of ,.n'JU~O::U' LVlLlcl:sm."37 

In He! ieven is eiders wordt de de genomen, 

en dus is er sprake van een P"'~''''.u, • .u ... ontwW~ellng en VCl;:> .... J.lll1'I::H\.lC dichters uit de 
geschiedenis, zoals CHH:;UCV • .I.' ...... lliUl;l!U.U, 

In boek E\..HllUt'TU. behandelt Fred Nfisurella een keur van Kundera's 
Nfisurella als een 10g1sch Echter, zo zegt 

___ .,...,_._ uit De grap sympathiek bij de lezer daar blijft er een 

afstand tussen 

gebrnikt om het slot te ""',","'-H.I." 

in He! ieven is eiders. Alhoewel Nfisurella het Narcissusmotief 

laat hij dat bij de eerdere hoofdstukken na. He! ieven is eiders 
kin niet begrepen w()rdlen 7n,,,,<1,>1'" en het narcisme als 'I::1:::>:>l.l."'O::);';o;;; te hanteren. Het 

boek is een onderzoek naar de oorz~lak en de gevolgen van H""'.""'''"'''' 
archetypische adolescentie. 

N arossus is niet roman, maar ook een bindmiddel 
met andere literrure werken. Steeds ae;zellrae 

Zo heeft Jaromil veel weg van """''-1-'-'''11 

hoewel gevarieerd. 
jeugdigheid. Echter met 

een verschil: waar Dorian daar verlangt 
Jaromil naar erkenning en VO.IWelsSlenJ:le1iJ. Beide verlangens zijn narcistisch. Jaromil raakt, evenals 
....... 'J ...... "'H. corrupt door schreef echter een Kundera leeft in 
een cynischer tijdperk en een komedie. Hij zet de die door Wilde nog uiterst 

wordt genomen, te kijk, op het koude balkon longontsteking zal 
opdoen. 

O"P,rnl<:tPn van zijn daden 
Het karakter van ....... ~}.I.l""l 

malen naiever dan Dorian 
"dommer" personage. zo;E!ktoCllt naar volwassenheid en "' ... .tl''''U.lLllJl~ is te verklaren vanuit die 
domheid. 

Van Donans adlte:rw::ond wordt de lezer niet vee! een duistere, 
hu, .... ~,P"'P held, een Dorian heeft zijn moeder al heel verloren en is dus 

van de moederblik. J aromil, zou in de tennen te denken 
van ................ " ... .1..11 lLA<UllJl<:;HJJ\.<:; en slimme held uit de roman van Oscar Wilde. 
Jaromil is het van hij is een open zo beschreven dat er 

heldhaftigs aan hem noch aan daden, noch aan zijn woorden. woorden 
verdrinken in pathetiek. Bovendien heeft Jaromil een verleden. dat verleden te 
ontvluchten, de zelfbedachte toekomst in. Maar helaas: de blik van de moeder laat hem geen 
seconde met rust. 
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3.5.2 De van Narcissus 
ieven is is een parodie op de roman". We volgen van de kleme 

J aromil tot aan N ergens zich echter met J aromil J aromil is 
niet alleen een hij is een llr(~l1f·t\,'t)e. De is al eerste bladzijde merkbaar. 

Als de moeder van de dichter zich waar de dichter werd Vell'Wf~.I!:t. kwamen dne 

mc,geJ111kll1edlenin aanmerking: 's avonds op een bank in een opeen in de flat van 

een van de vader van de dichter of's morgens in een romantisch landschap vlak onder de 

/even is eiders, p. 9) 

De eer'stg;en()ennde oel~o:nrure als 

vormtechnisch, 

dood.Ook 

tot aan, en de 

komt niet los van 

roman een ongelillakkehlike beklemming 
nooit WI"O'O'f'W'f'f'!~t 

mo'ea(~ van de dichter. Zij is een aanwezigheid die de 
de laatste en ze is 

De wo,orClen van Schwartz-Salant AV,l1l<::U weer in de herinnering, 

aangehaald: 

eerder 

But if the arcnet'lTDe is not no!utl'trf'lv constellated in the parents, it is difficult or impossible 

for them to accept the child's The mother and father must accept 

treated the child as if they were without their own and needs, All'UWllllo' 

that this is not the child's "selfishness" but rather the of the 

otherwise will find the leading to demands that the child 
In tum, the child often does grow up, but prematurely, and at the of acquiring a narcissistic 

defense that prevents the archetypal from attaching to anyone, thus inhibiting a 
no!!1tl~re psychological development.38 

Jaromil moet zal aldus altijd blijven 

in .mil voor de 

succesvolle zus. De zoon is de manier om haar leven van een te vooum:ll. De 
~ss,ep()ester die sprookjesavond. 

LV.u"" ... ,U.l~:U is Jaromil wel verwekt in de flat, maar dat zou een glorieuze start 
Dus kiest ze het dat is "belicht zon", waar "licht 

"dag in plaats van kiest voor het ailes of niets, 

tijdens zijn leven. Alles en dus alles: de rOlna.ntlek, 

kuns!. De de rots en, 
natuur), en hopeloos op een steenworp van 

de eerstel:Jalt~ebouw'en 
willen wallde,len. 

leclerc:en die een zou 

Bijna niemand heeft een naam in roman. noemtJaromil dikwijls 

dichter", en brengt hij het naar het niveau van universele. Jaromil een 
pn)totyp'e van lyrische dichters, Kundera ook bij hun naam noemt in de loop van 

verhaal. En niet aileen de dichter en worden andere pel,SOnal~es 
worden hun we:1:etlskiCnrneJ'k ~eJn()ellnd, en de banaliteit en de die daar het gevolg van 
kaatst ook weer met terug'werke:ndle 

vader", maar die is nooit aanwezig. sneuvelt als J aromil is. De 
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.... ,,~F.u.~ ...... van de wordt dus door diens afurezigheid, en bij is de uitbeelding 
van de mannelijkheid zlJn naar zal zoeken. 

De moeder is op verschillende dominant. Ze is een dominant ze 
is in de tussen vader en moeder de en ze is de dominante factor 
binnen de opvoeding en het van van de moeder is zelfs al 

als Jaromil nog maar een vrucbt in de schoot is. De moeder wil een 200n, een 200n 

een kunstenaar een Apollo, van de kunsten. 

[o]p een brede voet lag een zware ronde plaat van marmer en daarop stond een beeldje van 

een naakte man; de man hield met zijn linkerhand een lier vast die op zijn gewelfde heup steunde. 

Ziin rechterhand zwaaide alsof de vingers zojuist de snaren hadden beroerd; 

rechterbeen stond een pas naar achteren en zijn hoofd was achterovergebogen, waardoor de ogen 

omLhoo~l~eken. Bovendien was het hoofd van de man buitengewoon mooi, met krnllend haar, en 

verleende het witte albast waaruit het de figuur een vr()u'Illelilke 1t:1...t:IJllt:l'U, 

ofwel het uiterlijk van een kozen we trouwens ruet 

zomaar: volgens het in de sokkel "pO!T~~rE'E'lrdp op:schntt was de man met de lier de Griekse god 

(pp. 11-12) 

wensclro.Dmvan de moeder. Ze stelt haar kind gelijk aan en 

dromerig lUll""'L'''''' JUl.'~"1.LUl':" zal wensdroom te laten bestaan. De liefde 
ze 

beeld 
het beeld als 

J,!';C:HlLJlll.UC.=Hl in de voor 

is de oeJrkrac!lt 
ULi.1;Ul<;:U, met het achterwerk naar de 

en banaal wordt. Indirect de 

verzet door 
een sok erover, zodat 

LVL'l"I...H<:: vader bier 
vrouwelijkheid en het narcisme af - banaliseert - en dus ook de to(~ko'm~;tlfl:e 
zoon. gooit de poort dicht naar de volwassenheid 

2:eIJot:en wordt, is tussen moeder en zoon ",,,,,,,h'''''r! en 
bevuild, op het incestueuze af. 

Ze keek naar lieflijke gezicht en vatte de hoop op dat het in haar bulk grc)e1!!ncle kind zou 

lijken op deze mooie vijand van haar edltglenC)ot. Ze wilde dat de gelijkerus zo groot zou zijn, dat 

in haar ruet de eCl:ngeW:Jor hp~rn"'ht· ze smeekte hem om 

met ziin toverkracht de onlgehlkkige ontv~lnD'E'n:lS .. ,-,.",,;.1.«';'", te hel:dnw.en, over te scllllld,eren, 

zoals de grote Titiaan ooit een scbllld,enl maakte op verknoeid schilderslinnen van een prutser. (p. 

De m()e(ler heeft zo'n obsessie voor On2:eIJOl:en zoon en de kunst dat ze Apollo 
wi} noemen. Die naam voor haar die geen m(~nselll'Ke vader . J aromil is 
Tsjecbisch voor die van de lente houdt" of "Hij van 

Zo is al door de m blijkt zo 
UUllllU,UH dat hi) er ruet meer onder vandaan zal dat Jaromil daarom zo'n 

lichaam: in zijn licbaam wordt de neurose van het moederlichaam 
2:eIJOt'en IS en op leeftijd is, ze lichaam op. 

hem te eten en voelde voor het eerst dat ze met aileen vriendin maar ook heerseres 

was van dit . het lichaam verzette het wilde met sillen maar moest met een 

vreemd genoegen keek ze naar het verzet van het lichaam en naar 

naar de smalle waarin de weg van de ongewilde hap zich aftekende. 
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Ach, het lichaam van de zoon, haar thuis en paradijs, haar koninkrijk. (p. 19) 

De zeer onge,mrlde en ongelijke "",· .. h(~l1t11nO' m()e(ler met zoon komt voort uit haar 

frusttaties en neuroses: de rivaliteit tussen U"IJU.4"'~ jegens de haar 
maIl haar meer aanraakt. De zoon wordt de ge:sUI)1l!neiercle moeder. 

De minnaar kon haar schoot gebruiken, maar heeft er nooit in "' .. 'u .... ,,,..... hij kon haar borst 

......... J'L"""," ... , maar hi; heeft er nooit uit Ach, het voeden! sloeg ze de 

Vls:sebewegtage:n van de tandeloze mond gade en stelde zich voor hoe samen met de melk ook 

haar haar veJrl)e'eldlln~~en en haar dromen haar zoontje binnenvloeien. 

Het was een toestand: het lichaam mocht volledig lichaam zijn en hoefde zich 

niet met een vijgeblad te bedekken; ze waren verzonken in het onafzienbare van de mst; ze 

leefden samen zoals Adam en Eva voordat ze in de van de boom der kennis hadden 

geb1ete:n; ze leefden in elkaars lichaam buiten het goed en het kwaad [ ... ]. (pp. 

De mOled<!r keert terug in de pnmc)rdllale llctlatrleil11khe1d, voor J aromil we.rkellJk 
een zijn onbewuste "aangemaakt". 

zijn tussen moeder en De loopt H;I'~"lllO"'AL 
taIldeloos n""."u·" aaII borst van is 
minnaar hij het lichaam VaIl de moeder niet dassificeert maar 
overleven. 

DemoleQ(~ tot een erotisch en ontte:rrr.len,d subject. Ze is zowel 
velrzorgsiter als VP'''lp11t1"tpl' en beide taken projeceert ze, bij aan een op zoon. 

jaloezie die moeder voelt voor de VUIOUOW-lJ'Uo;;iLl VaIl J aromil: er is geen duidelijke 
scheidslijn tussen zoon en lustobject. 

Haar bezittelijkheid zover de moeder met niets minder nee1Dt 
Was daII niet koninkrijk? Jazekerl" (p. 

20) nle!mee veranderd in het 
ook 

een 
van zijn met 

in eerste instantie opgebouwd uit taal. Taal is het en 
onbewuste medium waardoor de ziel zich de is Q:eIJoren. 

taaluiting VaIl de worden geboekstaaft en bewonderd. 
Zo omttek: hij wordt zich bewust dat taal alles een instrument is 
om te ontdekt de kunst van die boven alles is verheven. Hier ontstaat 
de dichterlijke Narcissus. De van het woord wordt ontdekt. Vooral wonderen die het 
woord bij aIlderen, een reden voor luid te scanderen en zelfbewust 

van de dichterlijke ziel (vooral in de ttaditie VaIl de lyrische 
tusiseJ:lK()mst van de wordt daadwerkelijk een spiegel voor 
zesde VP'I"1<1"l'rll<lO' een eigen kamer ill 

loop van de jaren legendarisch geworden in heeft de moeder 
die heeft zij teksten uitgezocht uit haar (selectieve) en heeft 
hier en claar een zodat ze ook in deze op niveau's 
heerseres is. 

LU".' .. '-"<.,.L u." •. uu ......... ''''-, het kleine l1 .... ,u~·..."U .... van de "'r' ...... ' .. De regels LVJ.~'l.lUU", ik geef 
je een likzoen" en "!vfijn mamma is mooiste mamma" (p. 23) zij niet voor niets uit. Ze 
n""T"'~·I'i,..."f"I de erotische en amoureuze band VaIl moeder met haar De 
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dichter daar op zo'n 
en zijn teksten, die als een 

nog ruet doorheen, hij is enkel gt::\JU~.<::U<::"'~'U met ,l;l'-JlUo;;:l1 

tonen. 

Hij wist weliswaar ruets te zeggen, maar was ruet ontevreden; hij pronkte toch altijd met 

woorden en wilde ruet dat ze als rook zouden vervliegen; nu hi; ze daar zag, met 

tekerunkt tot voelde hij succes, een succes zo groot en zo onverwacht 

dat hij daar ruet op kon reageren en werd; hi; had het begrepen, hi; was een kind dat 

belangrijke dingen [ ... ] Vanuit zag hij op de muren 

dan hijzelf, en dat betoverde hem; hij voelde zich door 

zichzelf omringd, vulde de hele het hele huis. (pp. 

De be,;vOlld~~Il!l:g die hier 
identiteit. De eel1W:lgdlurc~n(1e 

U<::WU'UU"::l.JLUj; voor het Ik en het mysterie van de 
meer aflatende zoektocht zal echter weer 

stuiten op dat leven: de moeder. 
Haar op Ze is alleen me ze is in de hoedarugheid 

van een moederlijk en barend wezen. Omdat het haar ruet gegeven is meer kinderen te uu ..... t;;;.u, 

wordt Jaromil een Als Ze voor een vertrekt en op het idee komt om haar zoon 
mee te nemen, ze: 

Jaromil, je bent mijn eerste en tweede kind,' en met haar wang tegen de zijne gedrukt, 

vervolgde ze haar kral1lkZ11lru~:e l'>'~"'''''''U'''' Je bent mijn eerste, tweede, derde, vierde, zesde 

en tiende kind ... ' en ze kuste hem over het hele (p.34) 

Jaromil oogst overal en n.L"'''l''.''''''JV<I'''' weet hi; te bcindrukken met woorden. Maar 
natuurlijk wordt hij door zijn van nature en houding ruet De 
schuld ligt bij de moeder. 

Die liefde liet overal sporen na; ze kleefde aan ov\~rbemd, zijn kapsel, aan de woorden die hij 

zelfs aan de boeken die hij thuis voar gebmikte, aan de tas waarin hij schoolschriften 

zijn plezier las. (p. 27) 

Jaromil raakt afgezonderd en taIlta:Sle'we:reilj, waar hij machtig is en kan doen wat hij 

wit. De die tekent hebben steevast nonaenJI\:Ol'p(!1J omdat werkelijkheid 
g!()tellCH!elS bestaat uit de lief de voor de hond. 

wereld bestaat. Daarbij: o-p~71rl ... tpn 

is werkelijk 

inleven in de ruimte die buiten 
werkelijk voor hem. Slechts zijn eigen gezicht 

Het wordt een belangrijk .. .1........... van deze Narcissus. Hij zoekt 
reflectie, ook rus hij een ziet dat de zijne is, zoals het geval van zijn latere 

vriendinnetjes. In het zoekt hij h"'''''eN,.,.,'..... leest hij afkeur. Zoals Narcissus 

aanvankelijk geobsedeerd is door liefde en de "..., •.• VIJLJ.':>"" ..... van het andere gezicht in het water 
(voor hij het herkent als van hemzelf), zo is het gelaat waarin hij zich 
gewaarborgd weet. In het gezicht van de Ander tot mythe, tot 
dichter, tot held. 

De blik die hem achtervolgt is ruet 
buitenstaander. Zo ontstaat tegelijkertijd het SOllpslstllsclle 
overbewustzijn. Hij vraagt zich in elke situatie af 
de ander met waardeert. l:raLande'weg 
duplicaat voor terug. 
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l\.Un!;LCIl"'~U. als opvoeder 
in de war stuurt en evenwicht verstoort, het leven van de moeder en 

De.llcn:a.anlt zowe1 "'><"'''.'''''-'IA<O erotiek erotiek van 
anl1tl:lese van de aspirantkunstenaar, maar zal, juist door zijn 

volwassenheid en compromisloosheid, ten in het terwiil 

Jaromil met de meewaait en niet 
De vormt de tO€!gangsp'DOJrt 

het voyeurisme, en hij leert dat hij het UUU<Ol~"'lJ''''''' moet verkennen. Tot 
aIleen wat hij ervaringswereld opdiepen, maar de S(S'cruJ.Q(~r laat hem de 

diepte van ziel verkennen. 
zander hoofd. Het U!':;,ll"';ll 

een object 
bevestiging maar 

I'p""'nI01"" .J\.,l1Ju.u,;J.CU 1S en afk.ijken. In 

UT."""' .. bran van zijn 
indruk is van 

gezicht blijft 

zoekt J aromil 

zielsgelukkig als de " .... 'Ul\.j'''', die niet 
Jaromil SCllO()!Voelten aan komt zetten, 

lo!<o,..u\.,JllLCU waarmee 

De " .... lJ.llu.;l. is mj, hij volgt slechts de kunst, en het is 
is oV lerdlon:c1e,rerld dichter. Voor de zoon is 

leert kennen, en nieuwe gedl1chten. Hij bevuilt 
met Dorian De is oak zelf een 

creeert en zijn en wijsheid kan 

woorden ............ 1 .... "" w()OrOell, en 

zelfs de moeten 
eigen identiteit 

,;U.JUlll. Ofhij neemt de 

'-J~''''''''LJ''''' va«lerm()ot:c1 door in een ....... "'- .... ,',, ..... met de schilder en 
diens de en intrede van het te verdedigen. 
verraad sluit zijn eigen gedichten in, regime. De discussie 
tussen is het duel tussen en tussen vader en zoon, 
tussen en onstuIDllgheid. De Narcissus waar 
vat op omdat zijn hele wezen doortrokken is van de Zdf is hij leeg. 

Uit woede omdat hij zich vemederd voelde, formuleerde (vond hiD boosaardig. Een 

echter trof hem al bij de eerste woorden die hij uitsprak: weer hoorde hij in zijn stem die 

autoritaire intonatie van de kunstschilder en hij kon zijn rechterhand ex niet van weerhouden zich 

door de lucht te bewegen op een manier die typisch de kunstchildex paste. Eigenlijk was het 

een vreemd twistgesprek van de kunstschilder met de van de man kunstschilder met 

het kind van de kunstschilder met zijn in schaduw. was 

zich ervan bewust en voelde zich nag meer daarom hij steeds hardere 

lV"UU!t:LlUI-I'''J om zich op de kunstschilder te wreken vanwege diens gebaren en diens stem 

waarin hij gevangen zat. (p. 

Het dod de middelen. Maar is hier niet de n",,, .. f1,,,,...'., cOInrn,urulsme: het 
dod is arulzl,en, waardering, de tnf"tt'prh" tot de wereld van 

J aromil zag dat door woorden alle aanwezigen met afschuw werden vervuld, dat in hem de 

vl""~or"u;r ...... ,1,,,., ondergang van alles waarvan zij hidden en waarvoor Ieefden. 
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Het was triest, maar ook mooi: vedoor VOO! even het kind te 171) 

Aan het eind van roman wordt het aan de kUlnstscl:ul(ier 

zo gefascineerd is, wordt hij a':Ull!.<;;."I-'J'VIl,<;;U 

l\.UUJ:>'.J:>UlLUIJC1.1S het uU:U\!II<:;. 

"volksvijand" . 
schilderijen worden hp,oj-p"".,,,'rl 

in. Het raakt Jaromil in het hart. 

is nit de academie gegooid en werkt nu rus hulparbeider in de bouw. Omdat hij er ruet over 

te waar hij in T och maakt hij heel mooie terwijl iii 

weerzinwekkende shit schriift!' (p. 

probeert zich ten overstaan van te revancheren en de te Maar 
zijn en woorden maken de maar op 
het balkon wordt gezet. Daar wordt hij door de kou bevangen, maar terug naar binnen wil 
ruet, v~~r een Zo wordt ziek op het balkon en niet veel 

sterven. 
on'tffi<)ettng met kunstsehilder wordt hem dus wteindelijk fataal. Hij wil zijn 

J:>IJJlC){,""U<;;<;;!U Ul<;;1';.<;;ll, en daarmee hij Ook in het geval van 
Narcissus is de dood de enige "",,,,0-,,,1,, 

De moeder wordt ook 
is die ze een De voor 
de ouderdom van haar lijf verdwijnt als de kunstsehilder haar liehaam in dienst stelt van de kunst. 
Hij de lief de met haar en behalve laat gaan en niets 

terughoudlt. De die aan zo'n 

bohemien komt meer en meer 
Soms zit hij kamer naast te we"n..:u. 

Deze aan komt voort wt de van moeder met 
de zoon . .Aileen een minnaar kan zo bedrogen worden, een zoon ruet. T oeh blijft de moeder 
moeite met de relatie en kan ze zich helemaal voelen zoals ze zou moeten 
voelen: levenslustig, en vrij. 

De demoeder in de kunst, maar hier steekt haar 
minderwaardigheidseomplex de boeken 

ze ziet dat zoon de boeken 
orrtru:lgd door rnrlvpntl,f'>" 

wet ten en belper'k1tlgen voelen dan de 

En hoe meet ze ttachtte vrijheid aan te des te meer werd een "'"'<OW'I''''''' opgave, een 
plicht, iets waarop ze zich thnis moest voorbereiden lQc>or,aellKf!n met welk woord, welke wens, 

welke daad ze de kunstschilder zou verrassen en hem tonen), zodat ze onder de druk 

van gebukt als onder een ware last. 54) 

Als de kunstsehilder haar haar stolt in haar en 
voor haar verstikkend. Ze stikt in de 

U411U1i~U':lU. Onder blik ze. Waar Narcissus en 
Jaromil hun bestaansreeht ontlenen aan de blik, daar verdwijnt de moeder onder de 

149 



Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n

DE GESCHIEDENIS VAN EEN .laNGE GOD. NARCISSUS 

Dus stond ze :in het midden van het atelier en dacht alleen maar aan haar buik; ze durfde ruet 

te kijken, maar ze zag in haar buik zoals ze zich herinnerde uit duizenden 

wanhopige blikken in de in haar ogen was ze een en al buik., een en al rimpelige, 

afslchllwel1ik:e huid en ze voe1de zich als een vrouw op een opleratlel:at~:l, een vrouw die aan ruets 

mocht die zich moest overgeven en geloven dat alles weer kwam, dat opera,tle en 

pijn weI over zouden gaan en dat ze nu maar vol moest houden. 

De schok uit kent alleen liefkozende intimiteit tussen 
Ten t\Veede vodt ze zich van elke bescherming ontdaan. Haar naaktheid was 

>t,Ullill;l\..I""'''''11l... de is als een Met wordt ze 
leven door naaktheid en De schok is ook een ontroering. 

en ze merkt dat ze rich met hoeft te schamen voor blik. 

De primordiale angst voor het vuurwanne, komt even naar door het 
intreden van de Maar snd is de orde alweer herstdd. achteraf, als hun verhouding 
ten zal ze wens en dat ze had Maar al Over 
hem ze nog Bovenruen moet ze Ut:l;~l;It:lJllll::Il tegen de 

lichamelijkheid, tegen eventuele rivalen. 

3.5.4 Hilke en de aap: Jaromil als weke Narcissus 
Het van moeder staat aan de van het karakter van de Jaromil 

Ul1..'';; ... ';;;1. hem in de wereld van Hij zich te ont\Vorstelen 
.!.HV·LV'-'''. Poezie is een vluchtmiddel. In weet hij zich groot en Ul1;~Cllaa.IIo.U'l=, 

de Als een gerucht schrijft over bet dat hi;, als een 
ware door bespied, merkt hij 
leiden. Daarin vindt herschept, maakt een de 

was even autonoom, en als de W<:;JlA<OllIA .. "",'''' 

zelf die met ruemand overlegt en er eenvoudig autonoom, onafhankelijk en onbegrijpelijk; de 

onafhankelijkheid van het een schuilplaats, een welkome 

mogelijkheid van een twelldo hij vond het zo leuk dat hij de verder dichtte en 

langzame:rhllnd raakte aan deze activiteit verslaafd. (pp. 67-68) 

De ruchter wordt geboren een naar een verborgen 
geraas van het dagelijkse leven. Als Narcissus, ver weg van de we:rkl~111j!illl~ld 
en alleen ziel. De is zijn 
is voor haar de de verloren echtelijke 

de moeder over hem kaatst temg via zijn verzen, waar 
en ontzag naar kan kijken, maar met bij kan. verzen hebben een 

maarmetbewondenng 
macht over de 

moeder en macht staat gelijk aan volwassenheid, ........... LJ'JAJ ..... .Lu. De kunst ""."1,,.<-" 

hem een goddelijk dat echter alleen door de moeder Zo is zij de eerste 
die "ruchter" noemt. 

Het werd donker, de vader kwam ruet en de moeder bemerkte dat J aromils 

ted ere schoonhcid had waarmee haar man noch de kunstschilder zich kon meten; deze 
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zich zo Op dat ze die met kon kwijtraken; ze vertelde hem hoe ze tijdens haar 

zw:an,J;l;erSch3Ip smekend naar het van had gekeken. 'En zie je je bent echt net 

zo mooi als Apollo, je ]ijkt zelfs op hem. Het is met zomaar bijgeloof dat het kind altijd iets 

overhoudt van datgene waar de moeder de zwangerschap aan denkt. Zelfs de lier heb je 

van hem overgenomen.' (p. 70) 

wordt schrijnender duidelijk dat zowel de dichter en de zijn en 
LAu"n,-.",", zullen De zoon heeft de nodig om te en de moeder heeft de 
zoon om haar eigen bestaan te Hier zijn zij elkaars de animus 
en anima binnen een karakter. 

Door de roman groeit narcisme van en daarmee UllLW1"."y,'Cl 

zich tot naieve wreedheid. Dichtkunst, . spiegel: steeds vormen 

zijn arrogantie 

componenten 
aan het acties. Jaromil wordt een kritische Narcissus: zijn zellllil!td.e 

walging, en daarmee compliceert hij de Zijn liefde voor het gl;;'~i"'JJL 
verstoord door besef dat hij het van een kind, waardoor hij in de vande 

adolescent gevangen zal blijven. 
J uist dat karakter weerhoudt Hij 

ge~,l1ngeI:d rossen trots en schaamte, al naar 
SU11pS.lsu;scn als extrovert: hi) leeft in 

heen en weer 
ltelIlWerf~d. De dichter is 

W<:L<: ........ zonder benul van 

-~"-'f;-" om gezien te worden. Deze 
van zijn eigen gezicht. Deze Narcissus 

UL~;n.<:IL!, mede door toedoen van de die de 

Niets had door mets werd meer D'ek:weld en 

in mets kostte het geweldig vee! hij meer vertrouwen. 

Het leek op het van de moeae:r, een man was, sprong de fijnheld 

van trekken nog meer in het oog: neusje en een licht kin. 

Die kin was een marteling; in een bekende I.J<:I,UIVU·WllU" van Schopenhauer heeft hij dat 

een aigest.ompte kin in het bijzonder afstotend was, want juist door een vooruitstekende kin 

onderscheidde de mens nch van de aap. Later vond hij ergens een foto van Rilke en ontdekte dat 

ook hi; een terugwijkende kin had en dat bemoediging en troost. staarde hij in de 

in die J.<:u.~"",uUl'l" mimte wanhopig heen en weer geslingerd tnssen de aap en Rilke. 

(p. 110) 

Het gezicht van dat van een aap. Rilke en de staan symbool voor de tnT,,,.""' ...... 

woedt bij uitstek een leeft voor 
De IS groot kunstenaar 

"''-'~~\..'HJ "kenmerken" heeft van een kunstenaar . 

• u.u .. "...uI'''''''''L'''' van zijn trekken zoeken in 

1n 

de 

" 
(p. en het mysterie van de als archetype ligt besloten in 
gezicht. wi! een duive!skunstenaar zijn, maar is en blijft een jongetje. Zijn zeJtbc~W1:lstheJ 
het gevolg van mislukt spiegelbeeld. Hi) heeft de van een f'f'llW1!o-e " ..... J."''''-'-,UL, 

en de 1n leven komt dee!s door aan liefde en meisjes. 

Zoals Dorian het "".LU\c'\...LJ." .. '1 .......... 1> 

J aromil in drieen ~"'<.pUl" "j.JJl"'~'<;J.U"<;;.IU lS ruet 
tevreden. De 1S een 

regels, is en bedenker en is afgesneden van Zoals de 
moeder bestaansrecht vindt in haar zo vindt de dichter bestaansrecht in 
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verzen. 
De die zijn verzen waardeert, is iemand die 

h""""",t",\ niet schuwt, integendeel, hij herkent het als de bron waar 

impliciet aan dat het onevenredig 
kunstaar te worden. Jaromil wil macht UltoeJten,en 

eer opstrijken. Jaromil is van mening dat een "'~,~~ ••• 
OnDe(lO~10, willekeurig en "dus ZOlnO(;:t v,erdlen.ste 

"""'liJ~''''" met een groeiend besef van de 
terug en hij is tevreden. 

en leest daama tevreden de tekst vol UU1U'''lC, die hem 

lijkt. 

lk ben een ik ben een groot dichter, 

da~~bo,ek: Ik ben een groot dichter, ik bezit een 

hij tegen zichzelf en 

gev(Ieligllcid, ik 

vel:bec~diing:skt:achlt,ik voel wat anderen met voelen ... [ ... ] 

woest 

het ook in zijn 

naar de spiegel en kijkt lang naar zijn tot hij daarin ten slotte 

het licht ontdekt van zijn originaliteit en uitvetkorenheid. 

is een in de kunst, de dood is het ..... u,.c"',... en 
Dood is, net voor Dorian Gray, geen werkelijkheid, maar Inlln~tm<lt1o-. Zoals leven 

Tnr1.,<,',<:",,, is met de dichter als middelpunt. 

dood was geen werkelijkheid, maar een droom. 

Maar wat zocht hij in die droom? 

zocht daarin onmetelijkheid. Zijn leven was hopeloos ailes om hem heen was 

onbestemd en En de dood is absoluut, ondeelbaar en on,opl.osl:>aa.r. [ ... ] 

T och zocht hij in zijn dromen over de dood met aileen het maar ook het [ ... ] 

dtoomde van een Iichaam dat langzaam in de aarde smolt en het leek hem een schitterende 

liefdesdaad waarin het lichaam traag en zalig aarde werd. 

De wereld kwetste hem voortdurend; hi; bloosde in het van vrouwen, schaamde zich en 

voelde zich door ailes bespot. In zijn droom over de dood werd gezwegen en aileen maar lang, 

woordeloos en gelukkig geleefd. dood was dood: hij leek merkwaardig veel 

op de tijd waarin de mens de wereld met hoeft te I1pf1"PI1IPn omdat hij in zichzelf de wereld is en 

omdat zich boven hem het zoete van de moederbuik, (p. 122) 

v~~r in zijn dr()men, 

pnmo.r01.a1e hoedanigheid terecht. 
helmaltroldltlsctle hoedanigheid "yu ..... u,J.!,,";"' .... 

De van Narcissus is Narcissus. 

kan uitoefenen, wei in de 
ge,dr()oInd,e ~t:J.!':lU't: in een wezen (de 

een opperwezen. 

Met een meisje dat hij van dansles kent eerste maar zijn lichaam 
is voor hem zo onbekend dat zijn erecties schuwt. Het lichaam 

~J.U'LC","'. Het gezicht is wel belangrijk; dat is tot van Daarop kan 
be'wond.enng lezen en onderworpenheid. Het lichaam komt in zijn verzen regelmatig voor, 

ter compensatie, maar omdat de baas is van de poeze. Het kunstmatige 
is de werkelijkheid. 

Jaromil is een modeme Narcissus, met to~~volegJlng:en Z11!spI'Ongell, maar de kern is 
ontegenzeggelijk mythologisch. Jaromil heeft 
hij he eft geen contact met de Ander 

nu geen beek maar de 
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V.UC;U'UJ.J.J,UC'IC:>,ook "de samen er 1S geen 
contact, alhoewel hij de erotiek en aangezien hi; een man wil De 

hem en is Aileen met de rooie, die hi; door het toevalleert 

kennen, verkent hij de wegen van de In is hij haar hi; seks met haar 
een bewijs hij nu een man is. Maar hi; blijft een omdat zijn ziel corrupt is en 

groei nihil. De schaduw van de moeder steekt overal onverwacht de kop op, en zo 

hij altijd maar weer heen en weer tussen de in de van de "'-lAU"'''''', 

en de moeder: 

En omdat hij wist dat aile ogen weer op hem waren begon hij zich pijnlijk bewust te 

worden van zijn 

was die in hetkende hem onmu;kenb:;l.at, die fijne, bittere gwrua.cn, 

mond vastzitten en kon hem ruet kwijttaken. Hij voelde dat de moedet in 

dat ze hem omwikkelde zoals een pop een larve omhult die geen recht 

gedaante. (p. 

De ge!'p!letennieJ.o van U".lUll".'.""", tot wring get)ralC:ht in de vele ple:gellbeeldlen, staat het afscheid 

van de in de weg. 

In het hoofdstuk "De dichter vlucht", staat de vlucht voor zijn 
aO()le:scentl.e en zijn Zoals 

en het avontuur opzochten ze dachten daarmee 
wereldvreemdheid zijn inherent aan het 

en zeker het Ivn:scrle Ull .. IJLlC;;J'M"U"I~' Kundera laat in een aantal parailelle anl!KOIOf(!S 
zien dat het vluchten te eigen Want 1S 

... hj~nr .. ,u,nl weg van de en naar de het oude 

VP'r-u',F'rr'Pt1TI Daarom zich ook aanslwten bij het communisme. De 

de ultieme Narcissus de kunstenaars, heeft geen weet van de en is met in staat tot 
werkeli;ke met de medemens: het gevaar van de 

Kundera ziet in dit de ru~!l?:egr~latJlOO'Shlel0 
want geen standpunt Jaromil 
genomen worden en ziet in de massa van 
de beek waarin Narcissus kinderlijk spiegel van de aarlb11::t<11ng, 

heJldenvlerenng. De bevestiging alle van hun moeder hebben ontvangen 
zij daarna voorgoed na, zonder die ooit te vinden, behalve bij de moeder: Rirnbaud, 

Lermontov. 
"Het is elders", een van is dan ook de opmerking van de 

lyrische en verlangende als een commentaar fJjJ de dromerige, onrealistische en 
SOllPS1St:lISClle blik van de lyrische dichter. Kundera het verhaal naar andere tijden, 
andere in gang de - in 1949, in 1968. Door aile 

verkeerde intenties bil de jeugd: 

tot een verrader van de kunst en 
kunst in het bijzonder. Om de lmpOnelren begint te En 1S onder het 

gellcc:eptee:rd, 10 LC~,Cll"lC;;.llUJL)l. tot het surrealisme, het dat een gevaar 
,,>\O ...... 'UU.'\..Llle..1 vormt voor de .. ",,·nh,N.. Met dit Fausttaanse verwerft hij 

kunst wordt echter cliche. 
naar macht sttekt zich nu uit tot de die hem aanbidt. AI is 

" ... ",,,ul........,,clll·r..lelijk, de en de hunkering laten hem haar blijven. Haar 1.I.y. .• «al.U 
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wordt nu zijn lichaam. mannelijkheid komt tot in Dat 
maagd meer is kan hij verdragen, dat dokter haar nu en dan "intiem" moet betasten kan 
hij ruet verdragen, en haar voor is Zij is kans op 
heldendom: hij \Vil dat ze als hij zou sterven. 

neemt de moeder meer en meer van Jaromil, zoals meer en 
meer bezit \Vil nemen van vnendin. De op het van zlJn 
v .u'~U~llU. Haar jaloezie de die haar zoon wegkaapt voelt ze sttomen door J aromil. Zij 
weet aileen een door wreedheid. 

Ze keek naar haar ;.::oon en zag hoe hij rood jaloezie vulde lichaam 

en de moeder leek de hitte van die golf in zich te en zeker: het was toch dezelfde 

hete die ze voelde toen de rooie aan haar laten we dus zeggen dat ze daar oog 

in oog stonden, de moeder en de zoon als twee met elkaar verbonden buizen waardoor hetzelfde 

ZUllI Het van haar zoon werd weer en onderworpen; Ol()tsl~lJrU1' 

stond daar geen vreemd en zelfstandig persoon, maar haar kind dat het kind dat 

vroeger haar zocht en dat ze troostte. Ze kon haar ogen ruet afhouden van dit 

schitterende ~I."''''li~'''~;l. 

De blik is macht, en blik van de moeder is Ze een boze heks, die haar 
zoon met wreedheid bij \Vil houden. hem heeft ze nut meer. Een 
primordiale is bezig te lichamelijk en seksueel. Het 
l1dtlatne.I1Jk:e contact dat de moeder met had, nu symbolisch aan kant 

aaIlra.k1r:11T van een concurrente, die gaat waar de moeder bleef en zoon 
waar moeder met haar zoon nooit zal Deze zo 

overspoeld door dionysische van jaloezie 

Bracht bedwelmende woede haar naar de kamer van haar zoon, nu restte alleen nog de 

bedwelming: die kleine, zich teder mond keek haa! aan en ze kreeg verschrikkelijk veel 

zin de deken van het rooie meisje weg te rukken en haar naakt voo! zich te de VllanCleU)Ke 

l':",'''VllCllUCj.", te verbreken van de kleine wereld die de rooie aan te raken wat 

"a,.u.,,,,,,,,, het haa! te het te beide lichamen te omhelzen met haar 

ornlarrllUl:g van Iucht; tussen hun zo pover bedekte naaktheid te treden 

het gymbroekje datJaromil onder zijn broek op de vloer we:gglesblOgercl); bmtaal en 

onschuldig tussen beiden te treden alsof het om een ma.aglcralmp met hen zoals 

ze met J aromil was toen ze hem voedde met haar naakte over een smalle loopplank van die 

dul)belzit:mi.!~e onschuld hun spelle*s en hun liefde bl1llOelildrtng;en; als hemel rond hun naakte 

lichamen te zijn, met hen samen te .. (p. 

Dit is het naar contact, ge:mt)l1nClet!rd m moeder-zoon verhouding. De 
moeder verlangt naar hernieuwde conttole. ze letterlijk welke 

situtatie haar eenzaamhcid bevestigd. 

Zo rent de dichter bij de moeder weg, om in de allerlaatste confrontatie met het Ik, zijn 
ontwikkelt zich cindelijk als waait met aile winden mee, 

ego wordt hij verwelkomd een grote 
belofte en dichters \Villen iets van hem. de dichters en 
hun uitverkorenheid. Het dichtersavondje wordt krakkemikkig een 

en gaan samenm meuwe t11C1Pe:rK. m~Lcntsa'pp:U'a:at heeft 
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een lyrische inpuls nodig en '""'~.u l'=" lezen voor en de 
voomamelijk bestaande uit pO.lltljemafllOerl, het "hoogtepunt" in 

dich terscarriere van] aromil. 39 

Na de pauze, als achterblijven om vragen uit het te beantwoorden, zit 

niemand meer in de 

aan de gang is. Kundera 

voomaam de vragen 

Iedereen is verttokken naar de zaal emaast, waar een vrolijk feest 

narcistische aard van blijven zitten en 
""·t",I',,r ... voor de narcistische lyriek 

die buiten de we:rkcelll:1:tll4:1d staan en vindt bij het dagelijkse en 

alarmerende leven: 

Een van de 01J~an15atO!'en kwam overeind en herhaalde tegen de man met het houten been woord 

voor woord (wat hij al vaker had moeten doen) het besluit van het Tsjechoslowaakse 

autobusbedrijf waarmee bushaltes op zo'n korte afstand uitdnlkli:elijk werd verboden. 

De man met het houten been antwooldde dat hij ook en had voorgesteld, de 

halte zou precies in het midden kunnen komen, tussen villa en de fabriek. [ ... J 
De strijd duurde al minuten en de dichters in het debat te 

mengen; de waren in beslag genomen door het dat ze illtentreuren 

kenden en lieten hen ruet aan het woord. Pas toen de man met het houten been het verzet van 

ziln du:sdanl$!; beu werd dat beledigd weer op stoel ontstond er een stilte die 

werd overstelpt door de JU1ciru.chl:tge blaasmuziek uit de andere zaal. 260-261) 

"'-"Cl'U"'J.I" tuggen de kungt en het De ivoren toren is zelfs 

tijdens het communisme verbrokkeld: het blijft . het kreupele volk dat de 
terlaarSC::llt.e, die zich in een handen vol heeft aan "'''1",''.1.'1''''''' besl,on:l.ffilertJ[lg(~n en de 'U~,"""V<"'U 

marginale positie t\p',,., .. ,,1t 

Een redding van avond is de ttaditionele muze, hier Kundera de "cineaste" 
2:ell0(~la. Zij is een vrouw en alle dichters zijn onder de van haar. Haar blik is 

doorlopend die zich met minuut belangrijker 
vindt. Na afloop eindigen een en een oudere dichter haar thuis. Nadat de andere 
twee heren Jaromil en de cineaste alleen hebben gelaten verder te gaan. Let 
hij heeft geen de roole die Narcissus heeft inJ.mers 
geen geweten of empathie. Maar Narcissus is wei zelfbewust: beseft dat hij een gruwelijk 
lelijke onderbroek afbij het idee dat de cineaste de 

hij haar huis uit, zich voorwendend dat hij zijn 
kon verraden. Opnieuw van zichzelf in de spiegel, die nu tot een lachspiege1 o-.. ,,,,,,,,rnp'n 

1S: 

En weer zweefde hem het beeld van de mooie en vrouw voor ogen. Gedreven door een 

velrtallge:n naar liep hij naar de trok zijn broek illt om zichzelf te zien 

in die onderbroek; lang en vol haat keek naar zijn komische 

lelijkheid. 

En opeens besefte dat ruet degene was aan '\.'Vie 

moeder; moeder die hem zijn ondergoed aaIIWlI51. moeder voor '\.'Vie hij 

stiekem moet en onderbroek in bureau moet hij dacht aan 

die op de was van elke sok en elk overhemd. dacht met haat aan 

aan een lange, onzkhtbare lijn hield die diep in hals sneed. (p. 267) 

De sadisttsche LH'J""..l= een pact met de cineaste. Samen ZlJ een ~V'-""''''_'''.'''L<\.. 
over] aromil. is nu onderdrukt door twee "vijanden": "de moeder" en "de 
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femme fatale". De bewondering voor de vrouwen is met en 

Eerunaalliepen ze op straat, de rooie aan arm, en ze waren weer 1ll een 

koppig zwijgen (want als ze elkaar geen vemjten ma:akl:en, zwegen ze en ais ze ruet zwegen, 

maakten ze elkaar vemjten); op datzelfde moment twee mooie vrouwen tegenover 

hen. Een was tamelijk jong, een wat de vrouw was en maar (weI 

verbazend) ook de oudere vrouw was nogal en boven kende 

beide vrouwen: de jongere was de cineaste en de oudere 

Door de rangschikking van zinnen laat Kundera 
dus zichzelf: "boven mooi". Itu'Ull;W 

De onmacht omsingelt hem nu aan alle kanten. 
en bovendien wordt er een ac,cum~em:aJl:e 
zel~e:ns!cn~lp heeft. Het vrouwelijke in en het 
AIleen door kan hij zich nog afreageren. Hij foetert meer en meer op de 
"tu.u""",,,,,,",.,~,,xu,.,-.... van de ondergang ruet weerstaan of u;;!<.<ouuu' ........... u. 

De haat die hem als alcohol naar het hoofd steeg, was prachtig en betoverde 

betoverde hem des te meer naarmate die van het U~"'''"l~'<;; en hem op 

de haat 

beurt 

kwetste; het was een zelfkwellende woede, want Jaromil wist heel dat hij door de £Ooie van 

zich weg te jagen de eruge v£Ouw van zich wegjoeg die hij hij voelde heel 

woede onterecht was en dat hi; het meisje onrechtvaardig betlanclelde; rnisschien werd 

daarom hoe langer hoe wreder, want wat hem aantrok was de van 

eenzaamheid, de afgrond van zelfverwerping; hi; wist dat hi; zonder het zou 

zijn (want en ruet met zichzelf tevreden (door zijn maar dit besef 

stond machteloos tegenover de fantastische bekoring van de toom. (pp. 278-279) 

Vit het verlangen naar erkenning en heldendom, hij van aan 
pakt nog de volgende dag de rooie op en brengt haar zoals hij van een "l~""U.U 

slaat. Zoals Dorian Gray, beseft ook Jaromil ruet werkelijk wat er Trots ovc~rneers[ 

en het ttagische gaat aan hem voorbij, ook al weet hij wat de "'v""" ........ ,""uu."''' 

voor zijn vriendinnetje. Als hij na een paar dagen beseft dat zijn vriendin 
zijn levensbegrip bovendrijven dat ons sterk doet denken aan Dorian en 

de dood van zijn Sibyl Vane: 

En weer verliet Jaromil het politiegebouw in de I1sli:oude, £V.1llL'~<;; morgen en voelde zich 

groots en vervuld van lot. En toch was het anders dan twee daarvoor. Nu pas kwam 

het hij hem op dat hij door zijn daad zijn intrede deed in de tragedie. 

onder het afdalen van de brede trappen naar de straat zei 

traJ~dle binnen. 

.<;;,.,<:: .. JI.1, .... bij zichzelf: ik treed een 

wq:!;enlodlgd op een avond bij de cineaste hoopt hij eindelijk indruk op deze femme 
rnC)e(ler er ruet bij is. Op een feest vol kunstenaars en vnnn,1P<l pr'DDeel,t 

zich te verheffen boven anderen. Als hij verwikkeld raakt in een twistgesprek over 
Irultlstscl11l(ler en zieh wil verweren wordt hij op het balkon gezet en blijft ill een 

11Si~OtlUe nacht wachten tot de kust veilig is. Hij wordt door de kou en zal SpC)e(llg 
sterven. Een banaal einde voor deze Narcissus. 

Het voor de diehter ligt buiten de spiegel, de wereld die hij ruet kent. 
wereld zich overgegeven. 
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Alieen een ware dichter weet hoe triest het is in het spiegelhuis def Buiten het rum 

klinken verre schoten en het hart ineen Vall veld:Ulll;c:n naar de wijde Lermontov 

zijn uniform Byron een revolver in de la Vall het nachtkastje; Wolker marcheert 

verzen met de massa; Halas vloekt op treedt lied op de keel; in de 

woedt een schitterend gevecht. 319) 

Rilke, Wilde, Eliot en Lorca het LUU'\..U.'''' slotakkoord. De eeuwige roem is 

met de verzc:kerd, maar het leven in kunst. De dood van is 

ruet herolsch: 

Ophelia daarentegen is ondenkbaar in vlalllffien en moest Vt:I:UDIlK't:ll, Wallt de Vall het 

hebben in in hun waallzin, in hun en draaikolken; in 

het water WIer met uit de in 

het water sprong Harriet Shelley; in de Seine verdtonk Paul Celall. (pp. 320-321) 

ton~~onltsteJW1g ligt Jaromil ijlt in slaap. AIleen de moeder is hem: 
Ha.L1HUU,,, is hersteld. Het is langverwachte esverk:Jat1:ng, verpakt kitsch om de 

van verhaal te benadrukken. 

voelt zieh uitgeput. heeft geen hacht meer am naar een alldere vrouw te gaall, ze 

allemaal zo ver weg en een reis naar hen is eindeloos: heb ik niet een vrouw ooit leuk 

ap1Ynr.tip'fi ' zegt hij, 'behalve mama. Jij bent de mooiste Vall allemaal.' 

De moeder huilt en kust hem: je nag die kleine ba<lplaatsr 

mruna, ik bield Vall jou het meest' 

De moeder ziet de wereld door een traall Vall geluk; alles is bedekt met een 

waar, llt:\/CUl.lllT 

'Reht waar: zegt J aromil. 

ontzaglijk moe. (pp . .1"1"'-.1"" 

houdt de halld Vall moederin g1c>e1e:ndle halld en is moe, 

Uiteindelijk de vel:dnnklngliidood. 
ap~"rflt en dus op het van de m()eCler, 

Andersom is Jaromil de van de moeder, 
haar volwassen leven. 

Het slot van met het thema van en diens 
wi! door de weg cit de en een worden met zijn 
is de dood. De moeder, die hem het leven schonk, is tevens het splegt:lerlde 

gezicht in het water, de dood. 

. In 

opende 

haar. Dat 

ogen en zag een voor()Vf:rj1;ieb()j1;en 

was zo vlakbij dat bij het 

beeltenis te zien. 

Nee, geen vlammen. Hij zal verdrinken. 

metlichtter~Mll~efJlde 

had boven een 

Hij keek naar zijn in het Toen zag hoe het gezicht zich 

plotseling vulde met sehrik. En dat was het laatste wat zag. (p. 

a"ll1>~."",u.van de dood wordt alles helder. Tot in die dood is hij verbonden met de 

157 



Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n

DE GESCHIEDENIS V AN EEN )ONGE GOD, N.~RClSSUS 

methet 

een 
mo,eOl!r en de zoon samensmelten, 

gezicht van de m()eCler en het is het rr .. ~"r.,r 

van een verschrikt ge2:1Cl1lt. 
wa:ardloor op 

ge~;P1C~gelld in de 

moeder, het ~"'j'''''''H van dood. 

3.5.5 objectieve bilk 
In leven is elders Kundera van het eXl,erlnllent 
in de kunst. Het van de de tussen kunstenaar en UULgt:rlll<l.<l.l;:,~.Hap 
en de positie van buitenstaander, worden een gevaar zodra maatschappij verandert in een 

lUI,i1ll'l<WCI: staat. 
Twee intemezzo's bevat de roman. In een 

manipuleert Kunderamet het verhaal door te 
1-'1aa'''<OH. De wordt een aantal verder rooie komt 

~rp'>rl1,n-P" met wie zij een affaire in de 

Mlisurielia toelicht in Understanding Milan 1S 

aarLbr,en~ten van een contrast tussen en lyrische 
zeJlr~en()e~(Zaarr.Lhe:la. De een wordt zo het symbool 
van de onlbet'elk,bal:e identiteit. 

De is ruet volwassen en mannelijk door leiftijd, maar door zijn optreden. Dit 
klndel:l1Jllnelld van J aromil. De nf'llrrPi'!",n vOtmt een schril contrast met de vlammende 1i1lI.JI:Lll: 

vP,>m,o-pris aIleen een ideaal, hij is 

concurrent, daarJaromil nooit van het 
Een is "Xaver", dat 

Xaver is een die bij een vrouw 
haar brute man in een 

begin van roman is 
klimt, haar schaakt, en 

met daadkracht, een held, 
iemand die voor reI1ug(]elltlS( en een aatltr,ekiongslcracht op vrouwen heeft. 

Daama zei dat nergens een thuis had, dat voetstappen, en 

zijn reizen zijn thuis betekenden. Dat zijn thuis daa! was waa! onbekende horizonnen zich 

aarlli:o,ndlgd,en, Dat alleen maar kon leven door van de ene naar de andere droom te gaan, van 

het ene naar het en dat dood zou gaan ais hij te lang in hetzelfde decor 

net als haar man als hij langer dan twee weken in de kast zou blijven. (p. 

Xaver is de archetypische wensdroom van de lyrische adolescent, het sutHleme 

hij 

Wanneer Jaromil de rooie van Xaver verteld 
of "Xaffie": "die voor altijd 

is slim: door deze woorden te 

Xaver is een man IS en enkele binding 

hun intieme momenten zouden 

sust ze menigmaal de , .... '-' ...... " ... 

met de 
moeder. Hij is Ul<uu ..... .LIjn.., tart het lot, zoekt het avontuur, en 

in de andere. Dromen is aan leven. Xaver is de creatie van een 
veroveren verlangt naar aandacht en maar toch nog het Ik en de 
opzoekt, de van de droom. Xaver geen kans om te wv ....... ~;u 

maar hij bestaat bij van de droom. 
Zelfs die droom laatJaromil in steek Elk symbool van mannelijkheid 

narClsme indirect af: de de Zelfs Xaver 
aan het dude van leven. Ook de 
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Xaver zich voorover en :n"':Cl""C zijn wang: Je bent 

'Doe met alsof ik een vrouw ben! Ben je 

Maar Xaver liet zich met van de wijs urc:ngcll; bent beeldschoon, maar ik moet ie verraden.' 

draaide zich om en naar het open raam. 

'lk ben geen vrouw! Ik ben tach geen vrouw!' sc.tu:e(~uvii'de hem achtema. 339) 

SU[)Jelme ",,,,-.,,,,",,11' van 

heldhaftige "lJl·q!.,,;IUC;t:lU verschrikte 

het water. 

Narcistische .... ..,. .. ",,' .. in Moedertaalvan Charles Ducal 

De narcistische VVt;; ...... "'. tekst - .... LA ... , ..... ". 

De dichter is een Narcissus. Dat laat IMilan zien in zijn He! leven is 
Ook in de van Van Heerden, Eliot en Lorca komt dat naar boven. 
Narcisme is een wezenlijk van dichter Charles Ducal 
publiceerde tot nu toe 4 dichtbundels: He! huwelijk, De hertog en 
al deze bundels komt een obsessieve band met de analyse van het Ik naar boven. De 

bran van kunst, die hij in taal wil en onttrekken 

aan 

"' ... ' ... u"' .... ,"'.,:'" malen over zijn VlSle 
Ducal staat met zijn opvattingen over en w(~rk,e111kheld in de romantische 

nterb(~g, Nijhoff en Hendrik de Vries. 
Ducal, en de ik in de poezie van in feite de vle:esl~evV'ot'den 

en leven. 
van 

zoals vroegere dichters, de buiten de deur houden, maar voortdurend 
worden neuroses en in de 

10 

modeme de wereld is allc~sc.m·\Tal:tella€~ dan een 
eeuw terug. 

Toch Ducal zichzelf in elk gedicht opnieuw uit. 
het verleden en het spiegelbeeld. Dit toetsen brengt de 

toetst zichzelf aan 
tegen'NocJrdlge blik met zich 

mee: de blik van de blik van de blik van de 
blik van de literatuur, en zelfs de blik van de ultieme macht: God. Narcissus is bij 

eeuWlg in oordeel van de ander. 
De is ijdel, ze naar het eeuwige 10 

stteven ligt van verborgen de dichter zo kenmerkt. Wellicht meer dan 
kunstenaars is bezig zich uit tijdelijke en ban ale werkelijkheid te 

niet lukt, een ontnuchterende die paradoxaal genoeg het narcisme 
dan tempert, en gehalte van veel poezie erkent dit 

ruiterlijk: 

De dichter prc:tellC1e~ert iets te maken dat ontsnapt aan de tand des 

dat zijn leven als "kruimel op de rok van het universum" OVf'Y'5:tl1ot Deze my the is 

misschlen met geheel onrealistlsc.h, maar in 95% van de "C~'<Ul<:ll he1aas wei. Toch schnjft ook de 

in beheer prclduce!'enc:le dichter van het zevende knoopsgat voor de eeuwigheid.40 

In de poezie van komen telkens weer dezelfde obsessies naar voren: het en 
verhouding van het Ik tot buitenwereld. wordt die bereikt. Zoals 
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kan .. n' ...... "I'" inleven in wat er buiten hem Er is 
een taak: de wereld naar zijn hand zetten in 

Het uit bij Ducal in een verering van de tekst. Dit is een 
Kundera creeert: is de tekst enkel een midde1. Wanneer blijkt 

meer succes heeft bi; het rueuwe regiem, past hij aan een 

""""'u~;"u naar mannelijkheid en erkenning zijn .., ... ,,,.ul'>""'j .... , .... 

u ...... "'~ ...... ingewikkelder. Hij is een dichter die de 
tekst. De dichter heeft recht op erkenning maar mag ruet en 

veJm1:aak ....... ·u .. ,,,. De dichter is een Kunstenaar, iemand die in 
onderscheidt van de "Q'c!w()ne '"t", ... ,,~I' .. w·n 

a.".au ...... tussen hem en het publiek, 
achtergrond. zowel de poetica van Ducal bevindt de dichter een 

claustrofobisch uruversum waar hij ruet uit Bij Jaromil is dit omdat 

is dat omdat hij zich in een """ul"n''''''''' .... n .. 

1\(:hterIJel:g en Lorca al te zien was, en 
Zonder dat de dichter sterft en 

OIlcer'IJ.O<DQVan de dichter is noodzakelijk voor een 

Het gedicht is de bron waar Narcissus over 

tot 

waar de obseSiSle lSUIOClIllll:lU en onbereikbaarheid groeit, en waar hij uiteindelijk zal 
ten koste van alles wi! ontsluieren. De persoon van 

Ult4:m'l:'lereld als de innerlijke wereld een mysterie. 

Ik ben voor de cultus van de tekst. Ik ben voor een literair klimaat waarin de maker sterft als de 

tekst wordt. AIleen dan blijven de vrijheid en de creativiteit van de schrijver onaangetast. 

Ren klimaat waarin het leven van de schrijver, zijn kunde om permanent in de te 

beslissend wordt voor de die hij als literator krijgt, is een klimaat van 

intimidatie. Ren klimaat waarin aultot'101~ahs(:he stofkeuze leidt tot morele oordelen over de 

~r~'''''·tr'''· of tot priveleven, is een klimaat van censuU!. Ren ", ... tln,·",,, ... 

zich immers nooit bloot. AI vertelt hij zijn leven van a tot Z, is het een een 

literair een bewuste keuze zichzelf nit te wissen en te vervangen door een die 

hij bestuurt als een in dienst van een een toon, een 

tormuiler.mg, 'To reveal art and conceal the artist is art's aim', schreef Oscar Wilde. Dat 

evenzeer voor Proust als voor Flaubert.41 

SCfUZ()tr,eru.e van 

Za is Ducal ook 

W""~.'" van de gespiegelde en het Jekyll en 
narcistische visie van De dichter is zich bewust van zijn 

soJlp~ilst als exhibitionist. Hij zaekt de verlaren liefde, 
vaal' de vreemde buitenwereld 

........ ' ........ "1'" zaekt elke dichter zichzelf. 
kolltetter,emle dichter. Hij tart. Hij speelt met de meer van 

hem wil weten, maar enkel een tekst vaar gehouden, het masker en het ware meen. 
is de uit en van Opperman. 
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3.6.2 
Het narcisme wordt zo sterk als in de bundel Moedertaal. Niet alleen staat daar 
de russen de moeder en de zoon maar wordt dat 

de cocon waarin de jongeling zich bevindt ruet doorbreekbaar 15. In taal, in in is de 
zoon via een lange verbonden met de de moeder net als in Het leven is 

de zoon via "een lange, In hals . De ma,eoc~r verb'Incit 
met het van het onbewuste. graaft, graaft en begraaft. 

De houdt het kind in haar macht. Zowel Jaromil als de ik uit Moedertaa/willen uit 
de macht van de macht, die verzengend is, 
ontso,appelrl. Maar waar de moeder aversie wekt door haar verstikkende liefde en 
aanwezigheid, waardoor hi; blijft steken in een afhankelijke en aO()le!;Celtlte 
m(l,eo(~r In op door haar ajWezigheid en llet:oe.IO(liSnleIO. 

vele1Z,egj;~nO met een citaat van Hermann in zijn oel:oemCle 
de roman Nar.;jj und Goldmund: "Aber wie denn 

du einmal sterben Mutter hast? Ohne Mutter kann man rucht leben. 
Ohne Mutter kann man nicht sterben." citaat is ruet alleen 
und Goldmund of achter ze is de essentie van de problematiek Narcissus. Het 
verlangen of het vluchten van Narcissus is in beide gevallen veroorzaakt door het overheersende 
aCJltergl:oolOVve2:en van de moeder. Terug naar het 

naar de mannelijkheid, het naar door van 
kunst, een eigen dood - alles kan en moet teruggebracht worden tot de 

samen een verhaal, een dat van 
vu""",,.,,,,,. in gedichten WtOe,elOlt. 

"Uitdrijving" , F. .. ·~ .. u,. Het ~C<J.I"llL 15 een pr()10og bi; de UUI.1U<;0l, en ______ ,,,_ de ik 

aan als ge()O~ieaeeI:a en "v'~J.I"'" 

Het woont, klein en gek:rornd, in zichzelf 

een in de haverkist 

of de schelf van het hooi. 

Het hoort door de wand van de avond 

machines Url.llIllU!:]:I, gm::(laarw,g. 

Het slaapt als een mnis in het meel 

of kijkt, 1.U~""d'U!5, 

van de ham aan de balken, 

en nit zichzelf. 

Tot het vo,'t.t".",,.., 

van emmers, ongeduldig en boos, 

een rowe hoest nit IJ'VU<O'1Yo;; 

het van messen, een riek 

in het hooi. Het 

het wordt willer. 

En woont in de lUVI:u<;:r, 

woont in de vader, 

eet van hun !iefde, 

hun arbeid, hun taal 
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dankhaar 

dat ik besta.42 

Het begin is c1austrofobisch. Het Ik is nog een concept, dat zich als een voedt met 
moedertaal en vadertaal. De 18 nog ver weg, een "klein en 
gekromd" is primordiale waarin ook taal ontstaat, taal zo de 
dichter wordt. Het is invloed die ik zijn verdere leven van zich af 

orc)beert te " ..... , ........ , .... '"' ... 
De nadruk valt op de talige Narcissus is al voor zijn " ..... ""lrlr, in zichzelf 

gekeerd, in taal. De oerwereld en de worden 
beelden uit landelijke leven. De is stil, er is van 

en de machines brommen "goedaardig". Het is naar dit eeuWlge en rijk 
arl,.;lM;~J:S terug wil. Het verlangen naar dood is het naar eeuWlge 

De illusie Het is echter er is ruet aIleen schrik en 
het besef dat onherroepelijk maar ook is er dankbaarheid. "Het" is dankbaar 
een "ik" kunnen worden. heeft een zoektocht oel:Q.nne:!l. 

De sfeervan 
en het landleven 
buitenwereld die 

In af 
we!~e!!ch()pt, / / speelde hi; tot 

ontbloot van 
bedacht?" (p. 12) De 

afkomst is zo in het 
dringt binnen in verhoudlng van en 
wordt een voyeur, iemand verbeeldlng en taal gebruikt om binnen te dringen in een 
wereld die van hem ls. De ik verlangt warmte, dogmatiek. 

aan de maar haar "row". De 
huis straalt af de kleine jongen. leert ruet 

wat warmte is, de moeder reageert af in een blik en taal. 

Voedster 

Winteravond. In de voederloop 

hangt het licht koud om de AVIJ)J<;.Il. 

Bars vee. '-"£l'A .... "U"' 

in mest. Het loeien van 

Het kind kijkt. Grote beelden bezetten 

de taal: urilde ogen, tongen van boosheid 

die illt de kribbe slaan. De vrouw. 

heeft ruwe zij 

de mand: een biet voor elk beest. 

is van kind en vee de moeder, 

een taal die haar monsters voedt. 

Gemaal van tanden. Wit vlees.43 
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De oermoeder is het eerste en "''''''''''I';UI'''''' 
ac:.,p .. lcp".. De voyuer 

andere wereld. Het heeft 
het kind de hand te nemen en de 
moeder, ze wordt <Cde vrouw" gell0(~m,d. 

ijkpunt. Maar er is geen 
moeof:r; de mo,eoc~r 

fJ1C:!";C:JLll'~~, het is een 
is deel van een 

moeder doet ook geen 

!A'''''''"' U'l te brt~nQen. Ze is met een 
is er om te voeden, om de banaliteit van de natuur, 

kauwen, instinct van UVUK'_L en vreten. 
In het 14) nit Narcissus zijn geJt1elme woede de vader: "De 

lJiiLl..I.i1.lC ..... ligt in zijn dood is zo 
dat hij de lief de, waarmee hi; is "blijft blijft: "alsof oogieden 
kijken, / een koude overziet / " "Wij moeten hem 
dood zien te krijgen" is het 
rniddel van de en 
v .... J'u.JU,.LLLI.1', tussen moeder en zoon. 

Zo is de ik in deze eerste ge(itcJl1ten uv,.:;u .... chet 

op de vader (door 
in de een:zlJcuge 

verleden te verheffen en te 
ffiVi:h()iOglSleren, zoals ook het leven van Jaromil door de cineaste gemythologiseerd. De 
m(~e!'vOlldJ..ghce1d is in deze eerste gedichten Op een lCI.ILCU'lI'" en bijna "'l\.'~L;d.U""'U 

zou er met de woorden "wij" en "ons" sprake zijn van de ik samen met broers en 
zusters. ''Wij'' en "ons" zijn dan "de kinderen". Maar daamaast is er weI uCi~C:JJ.Jl\. 

van een archetypische betekems. in "Op maat"; 

gebrek aan woorden op maat 

van het lichaam woekert de geest. 

Zij ons zondig: zwak vIees 

in de mond van de moedertaal. 

leren de lief de alleen 

in stallen en sferen, 

die 

gevoelens, hard rus een schedel 

moe!:, gaan vreemd 

in onszelf op zoek naar een taal 

VOOl de de razende tongen, 

leven in lichamen die ons vermommen, 

schrijven gelllcJtlten op maat.44 

Bier is oak sprake van een "wij", maar die "wij", aan het "schrijven 
dus dat het van "wij" en "ons" "pM.tnIH,t naar de scJuzot.rerue 

. Het is 

lOe!11LIl:ellrSc:nS:1S van Narcissus. De komt een gebrek aan spllegeUllg; Narcissus 
zoekt nag, ontdekt nag. 

De de oV1erb:an,d, het lichaam telt met. Het leem!'Ooes wordt ge!(enme:rkt door 
sttakke en in de sttakke ncP,1,rh""'., op maat. Waardoor 

DoeU:SCDle proces: de dichter in de taal van de moeder 

De kille taal blijkt erfelijk ...... " •. <1";0; 

Zijn f'rPrl1rhl'pn zijn dus noodzaak. In de 
"kenrus" , "razende Tn .. ", .. , .... ' 

moeite die ik zal in het contact met het 
was, een '-V ..... UIIJ<'- band met de 

kan zoeken naar de vel:wc)QrdlrJlg 
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Ducal van Moedertaal een hechte ..... ,.JU,., ..... Als in een verhaal elkaar op 
uit. Steeds meer verkrijgen we in de eerste afdeling over de 

van de ik. 
(p. 16) komt weer de vacjerttwlur aan bod, en weer is ad(!1't~gu\l! alom 

metbogen da~ld\\rer~;:ell:lk a:ln'\11eZJIP" te De kinderen 
wasg()eCl in de en vredig 

Vel:leClen tijd van de werk:\vo()rdlen. 

I een vijand die onze 
",,,,,,err,jOt1 te drogen hangt kinderen toe, en 

lijf". De moeder is de figuur omdat 
machtsverhoudingen is duide1ijk. 

UU.'U\,.lljS" ...... in "Vuile voeten"(p. 17). Narcissus en de 
zijnen staan de hat:ClhelC1 

doorgronden 
buitenwereld, 

goed genoeg ruet 

men nog jong 1s. Het is 

I het 
duide1ijk te maken is 

deze blmdel) Clo,orcttellkt met de symboliek uit het 

Tot hi; thuiskomt is het huis heilig. Wij durven 

mo'eae~r, de mad. 

Er klinkt een 
het 

Wachten op vuile voeten, 

Op de vod achter zijn 

dan van de vader. vrouw behoort warmte en 
uit als de man weg is. Haar ontluistering (zij 

vrouw. Zij 

F. ... '~ .... ~L (en overigens ook 
Testament 

van de moeder een 
uit te stralen, maar ze 

een "meid", een w{:rkster, 
is), is een jonge Narcissus. De na;:mmt:rI1.e wordt voor even hp'7"I,u,n ... ·f'\ 

maar 

wordt 

De nntlm,,,t,,,t'1 ... is aan het eind van de eerste ':I.L"'l<:J.I.u~ compleet. De ongelma:kkehllke 
zelfstandigheid in. 

Zij zat op de doodwit, 

de haren los, rus in waanzin ontbonden, 

een koude steen haar 

Ik was op het 

uit een slaap zonder IUst. 

De deur stood open, ik kon alles zien. 

Het hemd, samengewrongen tegen haar 

de witte de veeg uit haar oog 

die blonk in het licht. 

Ik werd ik wilde roepen. 

164 



Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n

DE GESCHIEDR"lIS VAN EEN .I0NGE GOD. NARClSSl'S 

Toen sloeg de dem dicht.~5 

Narcissus ziet de machteloosheid en de banaliteit van moeder maar er is geen 
beeld van haar zoals hij haar nog nooit heeft 

Hier is geen meer van een "wij": 
valt de spiegel in stukken de grond. 

Het en lichamelijkheid wordt en ook incest is een onderwerp 
in de . Zo delicaat als Nabokov het onderwerp behandelt van de 

van een oudere man en een jong 20) zeer delicaat, en 
ontwijkend en suggererend dan is een voyeuristische blik 
geworden, een komen. 

weergegeven, Het is een onuttspl:ekellJk het slot aantoont. 
"Zij" is de m()ecler, die aan de deur ZOti "' .... uu ............. ,n' ........ u. 

[ ... ] 
wist omdat je adem 

omdat kon 

door het donker kon zien 

hoe jij hand en waar 

iij het liefst 

en liet 

omdat er geen omdat 

haar lichaam misschien, maar 

omdat wat wist 

adem misschien en mijn 

hand, maar met 

De wordt 10 een "''''.,."u. .... ,,-v De moeder verbeeldt door de zus, 
een vorm van re(lernelO, een het ontluikende erotische besef van Narcissus. 

moeder is er een de lichamelijkheid. 
doortro.ld{f~n van een sterk zondebesef. Ook masturbatie is en 

(p. aan de erfzonde. In de 
Do·erCleIlll. in de stal geeft Narcissus zich over aan bee1den van lust. 

van hem God en dier, I voelt hii zich naakt I en II Zo leert uw 
zoon bidden." De blik van de ander is nu v~~r altijd verbonden met de blik van en 

de 
In van deze thematische '-<;:J.Hl<"U. "Wed", komt Narcissus uit bij 
de primordiale zijn ware ze1f en zijn ware en erotiek zoekt. Dit 

is ongerept en onto(~gank.el11Ik voor "-UI.,,;;!.,-U. 

Wed 

In de verscholen: 

een bron, waarover een ton lleSiCn4Clve:n 

oud wed, kikvorsland. 
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ontsnapt uit een :sra.1jJ"JLC nacht, 

zijn gedompeld in kIaarte. 

Hogerop is de were1d verbrand 

verlamd, achter ttaIies. 

Daarin hijgt de rune, huivert een hand. 

staat bij het raam, slikt 

zijn willen weer in. het huis waakt 

is zijn schedeI te dik 

voor de vlucht uit dit lichaam. De sprong 

in het donker, de ren door het gras. 

Zijn slapen hij voelt zijn geslaclilt 

als iets wetends. een drager van U"""'''''''', 
gezien op de 

in de modder, naakt 

en bewust. 

Daarna wast zich. 

HC'lrelrOp rust de maan op het 

koelt het af.46 

In de tweede strofe koketteert Narcissus met zeltdc}d1Jtlg. Maar hij uUeUJloeulK voor het 
geJ.SOJleerde leven, een surrogaat voor de dood. De wereld is verbrand en bestaat wet langer, 
aIleen de van de en het spiegelbeeld werkelijk. Het wodure en geheime 

af. De seksuele is vol beelden de tast"), maar 

die hem hier 

3.6.3 Het knippen van de navelstteng 
In de afdeling 
VOO! eeJrSte 

ABN I 

Het woord is vlees. Zo was het vroeger: 

ik liep zij haaIde mij in 

aan een draad die de hele wereld snoerde, 

ik bing aan de ik sprak blind. 

Nu ben ik aIleen. Ik spreek voc)tZlchtlg, 

leef in een taaI die ik zwijgend ruet ken. 

De draad trekt strak, ik 

bel:1.'11l~en die ik naar de hoofdstad zend, 

op zoek naar het oog van de wereld, 

waarin ik ZWlil1f!Ud ruet kan bestaan. 

Het woord is vlees, maar ruet vaIlze:1tsprt~end. 
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Ik als een teek aan de taal.47 

Het woord is viees. een rueuwe in ABN (Algemeen 

Beschaafd Nederlands), een die spanning zet op de met de mCieCl(~r 
de nieuwe taal kan een ze1fbeeld ontwikkelen, een nieuw maar als 

aa,.,u<OUCl1 (gelezen) wordt: zijn lot is voor verbonden aan de blik. 
(p. de aanwezlg, 

aan het woord, ze neemt in fcite de 

onvrij, 

Wi] je weg, dan laat ik je lopeno 

Ik draai de bol, je draait mee 

om groot te worden en mij te verstoten, 

de lief de te doden die je be'Ne!~I!t. 

rol van een waan:eg~tf:r. ill V1'11It'1P;ir! is hij 

Narcissus bestaat dus bij de gratie van de moeder. De banale moederfiguur, die op de zit, het 
vee voert, en hard en de was die is nu vervangen door een .rymbolische 
m!)e(ler De is veranderd door van de taal en de van Narcissus. 
Ongemerkt hij mach tiger te worden. 

De moeder ontneetnt werkelijke op de vrouw. De macht die 
Narcissus in zijn ontwaart, bestaat in verzen. Door moeder, 

in de en afgestorven moeder hesloten ligt, de zich een mogelijkheid van 

Ik ben ik. Jij bent een ander. Ik heb lief. 

Tussen ons een vreemde be}'Orll!l~. 

Ik kan ruet ik honger naar ruets. 

Heb lief. Sla geen acht op woorden.48 

Martinus Nijhoff 
Moedertaaf. 

"'''''''';''''II1\. om de hoek kijken in een van de oe}(en,as1te gedichten cit 

Zo vond de vrouw haar man, de dichter: 

gehurkt in het het hoofd geklemd 

tussen de 

het oude de vel:sCJ10Inpe!dle stichter 

van haar geluk. Zij zag hoe gebogen, 

hoe naakt en menselijk buiten de taal. 

Dewarmte vrede zong uit de kraan. 

dit maar verwoorden. 

Hi; zag haar rook zijn zweet, 

keek naar lid in het water. 

Het water was heter dan kon VC;Lu.J..l~<":l. 

haatte. De vrouw had hi; lief.49 
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van tonen een 

overeenkomsten met de geCl1eJtlten Dretlgen een seheiding aan 

tussen het hogere en het a.w~a~lagse; tussen de diehter en de 

vrouw, ~<;;'J.J.'-JLH"'U is de diehter 

staat wei op papier. De ...... " ........ uu,u1'} "kon hij dit maar 
wordt gedieht. De diehter niet in werkelijkheid buiten 

"".~.u"","'u treden, maar wel in zijn verbeelding. 
\Vaar in bet van Nijhoff de diehter om aandacht maar de communicatie 

wordt verstoord, daar is bij Ducal geen enkele sprake meer van communieatie. De diehter zit 
alleen met ziehzelf, in spiegelbeeld. Hij ziet meer maar voelt een 

lijkt op zelfstraf. De Het is de van Narcissus: waar 
ge1aat en zou moeten tonen, daar is seksualiteit 

zweet zelfs. De wordt hier 

De diehtet is alleen in zijn en alleen in zijn 

De diehter is er in ~<;;"il:I.'I.~U .G ... JU.<.<;;U te besehrijven alsof hij een spiegelbeeld heeft 
het spiegelbeeld van persoon enkelvoud. Hij is gt:lli1.Ut:IUU:;; narcisme grenst 

L"'J.LU'~'U, Dit is de ontnuchterde die ook spreekt in van Seamus Heaney. 
Idealen zijn niet meer verenigbaar met banaliteit en de lelijkheid van is het 

"het water is nooh diep 
getloe:J;C: er is nog geen U1tvet'ko:renen, de en zijn spiegelbeeld, 
maar me is de eehte? "Tussen ons hetzelfde 

Ik Ik / tussen jou en 
met: "Ik je nllssen, ik je niet "Noodgedwongen is hij met zijn 
"I-'J<::~':,I.U't:t:lU, egoeentriseh. AIleen door deze karaktereigensehappen is in staat tot het 

Dat sehrijven wi! hij ruet maar hij wi! Wel af van de VeJrwlUTJl11ll die leven en kunst 
nu In de spiegel worden geseheiden. Hij wi! een seheiding 
tussen werkelijkheid en een duidelijke scheiding tussen 

Zowel de diehter als dood, omdat er 

"Moedertaal", de dichter ""."Wl11f' 

vrouw liefgehad. Hij leeft in 

taal. De diehter zoekt zo """.uUI""""U""~ naar een 

Bij het sterven zal 

sehrijfwerk, want zijn 
kan zijn. Zijn leven 

de vrouw aan de kant, zoals ze aan blijft in Oppermans "Echo en 1"12XClSSUlS 

iVelrke:lO()S z1et de vrouw toe hoe worstelt met zijn taal en zijn J.U<;uuu;:u 

\Vie is de muze van voor me dieht hij, of met welke 

in de "Muze" proberen lieht te in dit probleeJm. De muze is een uv,u ...... "'''' .. 

De dominantie muze gemeen met zowel met de 
mOledc;:!: van de diehter. Net Narcissus aan het In het 

maar bezinken als slib, / verteren als onbewust 
voedsel". naar vrouwelijke een onbewuste 
en onaantastbare oerkraeht. Maar de muze van is werkelijk: de moeder is overal en 
aatlWC!':Z!Jl)", en haar aftakeling in het leven kan hij niet aan. 

Zijn moeder, die hij zo graag sehakelen om een eigen taal te niet 
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hij, door haar 
nooaZak(elllKe rlrl.iviF'Pt" tot Het UU,LU"JlU';; 

vu;,,,,,,,,"\... Die 

je uU'''''''''', ik wil je 

ruet kwij t" 1';'-''''''''''\.., en ook voor de dichter zeif, Narcissus lijkt ruet in 

staat tot cUJllJ"I.111C. 

[ ... ] 
maar met dit lichaam dat ziek wordt, 

dit somber asiel waarin zij breien 

aan meesterwerken die ik moet schriiven. 

de zottin in rnijn in maag, 

die in ronddoolt, krabbend en 

de des die heeft 

Na de moeder wordt de rol van de geliefde overwogen. De 1S een 
''Verzoeking'' 33). De vrouw is eveneens heilig: beide zijn vu,~"LJ.C"" 
afstand. De man tot de en zoekt contact met LOl<'ULO'C,"U, 

maakt contact, Zelfs de dieren hem ruet. zien aileen: 

een mager lichaam dat zich 

dat 's avonds neerknielt en 

en 's nachts door de madder rent, 

huilend, door handen 

splrek:en de dieren tot hem. In zijn dromen vindt hij contact met 
lJJ.J.u, ............. ,AJ.'- wereld. denkt aan haar verleidelijke en neemt wraak zichzelf, gtraft 
zichzelf voor zijn liefdeloosheid. In zijn droomwere!d waar hij maehtig is en met kan 
"I-".<::"'<::U, masturbeert waarmee hij de liefde van Eeho VPt"UlI"rnt 

In 2" (p. ten de voor zijn De 
muze is maehtig, en hij willos van die macht. In "ABN I" was de diehter zoekende. Hij had 
nog geloof in de identiteit van de dichter. De desillusie klinkt in "ABN 2"; de dichter kan maar 
ruet Ook en zijn land van zitten hem in 

wil geen ook aan dat hij wil de eenzarne en 
eeuwigheid van de dood. Het uit 1n een die aan 
l!.<::,.JV'U",,;lU is: ruet aan de ruet aan de taal en ruet aan een 

Narcissus uit te het Om dit te ontlopen leeft hij in 
het geheim, leidt hij een (schuldig) schaduwbestaan. Dit schaduwbestaan veroorzaakt de 
schizofrerue en de in de kunst. Daarom wil hij weg, "ver van de starn": 

in een taa! die rnij met kan vel1Jl1lchten, 

geen IHL,e:Ue:U;I1<U, geen borst in de mond, 

maar msttumenten, s})ra:ikkuns 

en woordenboek, om een ik te enten, 

llel:delloos. hoog boven de 

Dit is hetzelfde verlangen naar mannelijkheid Jaromil had. Maar deze sublimeert die 
mannelijkheid tot een eellW1l{!e. VU"UIlUU,"<:;lll'~';; kunst. I_~_"'~ verlangde enke! een 
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autobiografische VU4U,'411AClLlIJ:l..UC;Jlu. 

Het ongeloof van 

lUl.l<:;JJ"l)1. "In de . In 
zou kWlnf:n b.re!llge:n. 

geen bel:oerm!l:." 
met "Ik denk dat ruet bestaat" om zijn onluistering bij te zetten 

en om aan te geven hij ruet gelooft hij onsterfelijk Er is genade voor een 
dichtersleven. Zijn vrouw weent maar "even", worden en een 

enkele ruets begreep van zijn 4U.V~'<UJlllo;;; Er 
ernst en genadeloosheid Waarnlee het IS geJleden. 

zonder doel te zijn ge'\Ile(~st. 
(p. 37) is God "In het water staat 

Het is koud." is overal te zien: woud is 

een park, 
II Daarna 

herten "tanlffier dan koeien". Er is geen gevaar en geen ''Wi) leven. 
wij dood." 

marge" (p. 38) 

o-el:tev'en van de 

auto teken van welvaart, 
in de marge, en kan 

versus de dichtkunst verder 

uitgebouwd, en net als De dichters weten beter en 
Ut;;;'JUI.:U uitzicht op het moeten het leven opdat "hoe 
onhoudbaar I de vlucht, hoe zeker de val." Om kritiek te kunnen hebben op de maatschappij en 

de moeten ze afstand de eelSt een 
ma,atscn:1Pt:lellIKe taak. Hij is de het dwalen van 

Het leven van Narcissus is vol misverstanden. 
Hi) gelooft in de kunst, maar de taallaat hem in de 

de wordt ontnuchterd, de 
I wist de sporen, ben ik De 

41) een terughoudt en geen 

"I-'''':;;uo;;;u, laten hun ogen lijden I aan spiegelbeeld / 
een, maar ruet als gelijken: / God die bloedt, God die veracht." De dichter legitimeert zlc:l1Z;elt, 
geIoort hij woorden ruet. Een van de 

Ik heb van u nog nooit R;etloo.rd, 

zei de man. Wat hebt u vesichreven? 

Ik was u1tl~eg:lan om inkt en 

had geen lege! op zak. De winkel sloot 

VOOl ik antwoord kon geven. 

een bundel die over de van de lyrische De 
dichter heeft voor zichzelf een leven uitgestippeld waarin teksten en daarmee zijn 
voor de zijn bewaard. Door de die hij zoekt met 
van de hij de te trotseren en een ultieme 
te winnen. Maar die geen m dagelijkse en banale 
werkelijkheid. De teleurstelling en desinteresse echter de kan geen 

A~~'<A_,"" en tijdelijke, 
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werelcjse li:U1U.".uav staat centraal "Varkens" (p. 44). Her landschap een 

het wordt "vuil" en: "Wij ad,erntden en " De dichter is 

verwijderd van zijn zelfgeschapen 'dU ........ ". De zuiverheid en vo.ln1:aall:th.eld 

tot in lucht die 

steeg het gas. 

'Dood brood,' zei 

wa:an2mflt1ge taal - stank 

die de hersens verwoest, 

vernwlKt, zelfs 

De dichter zich niet in de wCU'.C;.u.IIUlt:1<.1. Om te eindigen met: "Het 1<111<.1"'.'''''1-' was 
J..IL<;,,<1,;UU-L." De dichter wil de, tekst doen hoven het het suhlimeren 

in een nieuwe taal. Hij is ntt"t'F'n Maar "de literatuur" is 

iets anders dan het individuele ){C'J.1 .... Ul, 

venol. 
llL<;;"<1LUUJ. 18 even 

''Melk en is maatschappijkritisch en verklaart de afkeer van de 
dichter voor het leven dat hem Het (noodzakelijk om in 

geloven) spreekt uit regel: "Wij lopen met 1...,<.-<.u ... J.J.u 

lO()p~~!:llgen kent." Het en dan hier het leven in een 
COnSll1n:ptlleIllaatsc:happlJ, is door macht en Het De 

zal aan alles een einde maken: "De aanvoer is zeker. II Niet wordt 
snelweg" dichter wereldse Hi; verlangt naar warmte en Hi; is 
verward en De "wif' "zochten een huis met een vuur en een stem." 

De heeft een leven de rug hij met de met de liefde 
en met werkelijkheid. en zelfs kan naar het 

3.6.4 De moeder herzien: de verwezenlijking van het primordiale 
De dichter de van Ik in de hart". Weer staat de moeder 

acblter'gt<md van de en eITlpathle. 
mo'cu(::r 18 altijd zelfzuchtig, maar heeld van de ondraaglijk harde en 

dominante moeder wordt ,"" .. ,,.,..,.,,;-,,,1,;' 

Moer 

Zij bi;t haa! jongen ruet 

als de wereld ze aan wil raken. 

ze als talenten rut 

om winst te maken: ri;kdom, 

roem, kroost - krenten 

in de korst van haar liefde. 

ze bi;t ze ruet dood, 

maar knibbelt en aan hun adem, 

snibt in hun taal, roert haa! tong 

in de tussen hun lakens. 

hokt in hun 'Wil, een lll:swu;r, 
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kunnen het nest met verlaten, 

bouwen hun huizen rondom het 

een blinde een bloedsomloop 

van en baren, 

van zich vervolmaken 

tegen haar dood.50 

De dood van de moeder is met langer een wens naar zelfstandigheid en 

Ditis een en instinctieve verstretlg<!i1tlg van de zoon met 
«P1rnvl",i~·" (p. 49) is de moeder "een goede moeder" Er is 

leven, "nit / tot voedsel voor / een kast 

halen. / Wij .. "."" ........ ze " Het ser:lntlnerlt 
kanten. Nu is er nog een hand "oud en ~"'.Ll""''''', 

voor haar 
mochten 

spreekt de van de en 
instinctief. De als een beloning 

In (p. 51) wordt verloop van het leven bescrueven. Narcissus 

kwam met dan kijken naar Als baby, als kind, met mond vol pap, 
was ereefl 
zuinig hart, een 

aL'''aJL ...... tussen hem en het lichaam van de moeder. met een 
dat met in staat was om veelliefde af te staan. 

[ ... ] Het lijkt weI rijmdwang, 

dit dit spaaaaam gevecht 

met de dood, zonder klacht. Zij 

zij gaat met naast zich een 2:oon, 

die wiens mond is verstopt. 

Nag steeds is de zoon onmondig en aileen met ""n .... ...,.,'wL. 

veranderde tussen moeder en zoon de tijd toen de .",..·nTO .... 

was. Oak nu weet hij te zeggen en komt 
kapot, maar wist zoon van mets. Nu heeft 

dood begrijpt 

een kind 

zij 

"la:rUSSllS in het reine met het sterven van de emge vrouw hij ooit 
onvoorwaardelijk heeft gehad. Een oud de in stilte moeder. 

Hetpaard 

Het paard staat het staat lange na;chten, 

een donker lichaam dat denkt aan de dood. 

Het lijkt het is een molensteen 

om het het wegen van dode !';" ... a,.U"~H. 

jonge ge"noera om de flanken 

en hoge verliefdheden wann in het oor. 

Het is een de versleten kadans 

van een beeid dat verder loopt 

uit gewoonte. Het is oud, 
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en ook staat het onder de hats. 

Soms het vel, alsof er iets ~"lu:a:UH, 

maar de loopt bedaard nit de ogen.51 

Het paard wordt een metafoor voor het ve'rd'we:nen leven en de voorhije van de moeder, 

die in het en zonder perspectief. Het hewijs dat 

""U'LL.lJl1. Hij zich voor dat tranen een 

van spijt haar 

Dat leven is een erfenis, herkent, nu hij 

ouder en wordt, veel van het Ieed dat moeder moest t1nn .. ':t"~ 

Ik ben van je lichaam, i.k ben je zo kwijt. 

Ik weet met elkaar ooit omarmden. 

sloeg, je was het bevel van een ander. 

Ik heb van jouw handen geen enkel 

De was aanstichter van de rOfl/:lR;tng in het ou<C1erU1K 

,u,-"",U;) geen aan verwijt haat meer. v~~r 

laten gaan (''Wij waren met zevenen"), niemand meer liefde geven dan de ander; haar motieven 

waren hij Het feit hlijft dat liefde nooit aangeleerd, 

dat ze hem altijd vreemd is 

Ik ben van ie lichaam, i.k ben het vergeten. 

Ik oefen 

Naast mij 

mond in 'lieveling' en 'schat'. 

een vrouw, even even 

even ver van mij af. 

Hij zoekt naar ideale vrouw. Hij hegrijpt 

be!I!T<::ep van de moeder. De 

V<:J''''-Ull is de ~eJtlet'tJtJ.ts 

s terks t SD1:eeJll:t in 

Om haar te ontlopen hield i.k 

van memand. Ik schreef in de 

een vrouw van ivoor, 

en 

Ik kon met veruezen. 

arutn1~jdllg heb i.k haar weer gezien 

in de stad, volstrekt overtlocl.1g, 

op zoek naar een 

die nooh meer past. 

1S ""lJlVV,U, 

al schoner dan oud. 

Ik heb haa! lief. 

gaat dood.52 
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De dichter bij aan beter een vrouw, een vrouw die dienst als 
moeder als geliefde. Een vrouw die niet kon maar ook niet hoifde te - ze was 
ontsproten aan :djn verbeelding. De en eigenlijke moeder is gereduceerd tot een nietig 
hoopje. Nu hij dat zal kan haar onvoorwaardelijk als 
de ideale en onaantastbare kern van 

In een na laatste afdeling. "Een donker wak", komt de thuis in het onbewuste en het 
de verdrinkingsdood valt hij samen met zichzelf. Het 

onbewuste en de verbeelding. In "Het huis" wordt het 
gezocht, de vrede zo bruut werd verstoord in het eerste 

Tittiriivirla". De dood brengt balans en harmonie, verandert het 

leven in kunst. 

Her:tezen uit de moerassen van 

wit en licht als een 

het huis. Iemand moet door de f.'''''~'''''''', 

iemand moet het do!)rdnn.gerLd gezoem 

als een toverdraad volgen. Het huis 

zo ijl, monotoon dat het bloed ervan 

een dwaalstem, van alle taallosgeraakt, 

een luchtbel uit een mond. 

De houden. Het heeft geen 11:"""<"'1Jll. 

dit rennen van naar huis. 

De loopt achteruit tot in het !';"~U'-"'" 

Maar niemand komt thuis. niet.53 

De dichter eindelijk in zijn waar harmonie en een taa!. In 
(p. 57) wordt 

toen." De moord die 

".-tel ...... ,., .... ',... terug "Een jonge god het mes, I en rustte 

doet is de moord op het zelfbeeld, de afkomst, 
taal van de mo~ea(!r. spiegelbeeld, maar Dorian 

werd een dichter die naar van llupal;se 

wordt de echter hernomen, dood is positief. Narcissus valt in de uu ...................... 1') 

jeugd weer samen met me hij niet verloochent hij De veJtd.ttnkJ!1~;Sd.ood 1S 

zijn re(idiltlg: "een sprong in een donker I verdronk. Het water sloot." 
In de dood vindt hij zijn moeder maar nu werke1ijk lief devol, als in een droom. Hi) 

hetwater, 
58) u" ... ,I' .. nr\1r 

vrouw komt naar hem toe die hem "stil en 
bedrijvig I alsof zij voor altijd bi) wilde blijven." Ze is "oud en verwelkt" en dood. In 
leven na het leven, valt gelouterde sarnen met 

[ ... ] 
Het kaarslicht bleef russen ons 

ik wist dat ik op haa! zou gt:J.l'lIS.I!:U, 

dat ik verder geen woord nodig had. 
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In een droom te 
voort in het archai:sche 

.......... w.....,.'-. kabbelende 

gemoedelijkheid. Het erf is --Vl:1erlOell1K 
De is aan het woord, maar nu niet om aan een IJC~}"'''-lUC maar 
om diezeIfde te de aan de VC'LULU.f>.lC, uu;;u .... <U'" herinnetingen: 

nep en schreef met een krijtje 

op iedere deur de naam van een land. 

Wij voeren naar .cngelan(l, 

het water binnen de muren. 

De karn de is vol en de moeder Er is een eeuwige maar trage de 
is met zichzelf en het vededen in het gekomen en is thuis. is weer een kind, 

maar nu in geluk, warmte en harmonie. De vader is Het is een en 
tegelijkertijd een wens die daadwerkelijk uitgekomen is door de zoektocht in de poezie zeIf. De 
"p'"ln,'PH is ill daar is het ., ... UJ..., ........... UCL.CU..l. 

De hechtheid van Moedettaa! is LV ... ,",'",,- I-UJ''''tu.L1.IU van Narcissus als mythe en psychologische 
In met de dood van 

ruet door een romanschrijver 
opgel.eg(j, maar een zo sterk Narcissus maar uiteindelijk 
een weg uit de daustrofobische ruitnte vindt, al is het dan slechts 

3.7 Gevangenschap en vrijheid: (yk') van Kf'f'·'UtE·n HrevrtctlbaLch 

Want nOli ekdeur 'n 'It raaisel 

maar more van tot 

begin by die tJOete'~ Die Ysterkoei moet sweet,1964) 

3.7.1 De tra:gmenltan.sclle spiegel 
Een van uit de moderoe Afrikaanse 
Jjr<::ytenb:ach (1939). Als beeIdend kunstenaar en schrijver boodt 

attlee.ldllag, velr\V()OrdU:u;t en thf'1TI,~tlf'k 

bel{enlO als en een van 
"Sestigers", waartoe ook onder andere Jan 

Brink en Etienne Leroux behoorden. In 1961 hi) in Parijs, hij in .r-...a.apsrnu 

hij met dichtbundel Die y!terkoei moe! sweet en 

vee! publicitcit ge~[!'eJ;en 
<lU'U U.IClU en zijn haat-liefde verhouding U;:V'r:lllJV 

geboorteland. Het is dan de van de 
bepaalt. Het is de buitenstaanderspositie die zijn 

Breytenbach is een Narcissus en poezle 1S n.,"n~,Ir.~.rI 

rn1,nttpt' van een leefruitnte. Het ...... J.a..u, ... n:arc.1SITle 

7 )aar gC'1ranlgeJtlsc:halP, zijn 

van 
een m~Lat:sctlap,pe11111:e walging, een onvrede met de en pruradloxaal genoeg, een hevig 

CJ."'U!~~CH nair die buitenwereld. In het geval van J aromil is dat een naar U'.'HAJ''-llll\.11'''''''', 
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bij Ducal is een naar harmorue en "'- ... "'H1<: is ruet nOOd.:z;a.k:eI11Ik het 
van ijdelheid en zelfverheerlijking. marufestaties van het 

halm()melli~e wereld. 

De ...... """ .... h ... vormen van Nijhoff en Lorca wijken sterk de 

rus van het Ik, 
"t~·n":lI> .... lrI en de "ivoren toren" trekt Breytenbach hevig 

komen bij KI"F'm-F'" en zeker in 'n Seisoen 

En Skryt: Om 'n skip blou te veifreageert ondubbelzinrug het 

UJ.J.~""'U"'" samenleving. Zijn betrokkenheid bij ondergrondse 
opstandbewegttlgen (in een andere context besttelnpeld 

het avontuur en 
distantieert. De redenen van zijn peIlocle 

karakter van de dichter. iirimleniJac:h 
dan ook. 

een 

werk volledig behept met het Ik, dat hi; onderzoekt, tegen het licht houdt en 
toc~ne:mi~n(le venrre1em.dU:lg van de en de 

ge1ranlgelrllS, maar ook in zijn poezie, die anders is, en bevraagtekend 

nri=vt1em)ac:nis een Narcissus 
essay over het werk van tlr(~yt,enl)ach 

se werk is aanvanklik as "~b·L-~'''h'' sieklike bel~:ste:llmtj:; ill en 

vertoning van sy eie anatomie" (Grove 1967). Sedertdien het selfs die twee ekke van 

VC:I·~p.lillll.r in '.0 hele reeks selwe: Fanus, Jan Don LJJjf.Jl!l"'CUJ, B 
Breytenbach, Bird, Barnum, 

U merk die Pr()lJ1leern: oor wie moet hierdie profiel eintlik handel? Wie is die eintlike 

tsri~yti~nbladlr Die beroemde en bekroonde 

skrywer van prosas, soms nogal in Die onbekende skilder van 

beangstigende doeke? Of die hater van apartheid, wat homself'n "albino tenons" noem (en 

daardeur doelbewus afsonder van die Afrikaner en van die swart mense van 

tog almal), want die verdubbeling, gespletenheid, 

geltra~~,enteex:dhe1d van die self is in die oeuvre wat ons aan die naam 

koppel so'n opvallende tema [ ... ] dat '.0 mens twyfel aan die relevansie van die idee van '.0 

"_1. __ •• __ " daarvoor.5-1 

Kl"f'vtf'" tsre,\rtellb~Lch is een Narcissus voorover buigt bij heldere poel en geen schoonheid 
maar ge::rjchtsmomenten. De verschillende de v = "l..lllll';UL.<: k:arakters "I .... " ........ 

los van elkaar voor 
gelooft ruet in U"'l1.1U.uu<:,,,, schoonheid van kunst. 

In het uiterst 1Il2:1CI1Ig,eVf:n(]le werk Brryten Brrytenbach as openbare jiguurvan Francis 
Galloway, van de in verband met 
leven '"1"· .. ",..'1"111 met het dat '-''',,-1.''0'' 

staat: dichter vel:bo.rg€:n 
\..I.U .. H''-.... , ruet voor de persoon. 

De het klimaat. 
Opvallend, omdat de van de dicht de buurt blijft van die van 

De "Cultus van de tekst" is ook hun ruet vreemd. 

Die nuwe insigte in die erv·annw.we:rk(~.I1I!:heJ:d werk deur tot die se sienings oor die aard 
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van die roman. Omdat die werkelikheid voortdurend verander en dus rue kenbaar en afbeeldbaar 

is rue, kan die roman rue 'n ··m.~ ... ,~n" afbeelding" van 'n "realisriese werklikheid" 

wees rue. Dit is eerder 'n 500rt taalgebruik wat 'n outonome "wereld in 

woorde" "buite-literere sake" soos die buite rekening 

ge1aat moet word en die kunswerk beooIdeel moet word in terme van sy funksie as 

Het accent ligt en de De tekst is met literatuuropva tting 

w(~etbaar(ler: zij kan de censuur eerder dooIstaan omdat cr!-, .. 1i-"P1" of rI.~.h~,,~ 

"l..ll"'''W.H.~ kan tussen tekst en ~C:l"".}U'.'"IJ,",""'U. 

au ... "'''' ... '." ze is autonoom. Zo de "t::;~O!t:l::; 
van de jaren '60 en '70 toch een aantal hte:ra1lre 
Etienne Brink, naast werk van Br,eY1:enba.ch. 

u"'''u".u, .. u,~ een buffer. 

van 

terattiuropva·tttrlg van 

aa:r:lsll.ll1tir.lg by die nuwe Iiteratuuropvatting on,dergaalIl ;)el;tl2ers-prosa (en ook die 

van temas en vorm (tekssitralte~dei:). Die veranderde radikale vel:anl;:termg ten 

loop 

en 

siening van die mens en die realiteit, van die funksie en aard van lei onder meer tot'n 

wegkeer van die realistiese uitbeelding van die plaaslike en Suid-Afrikaanse en 'n aansluiring 

by die surrealisme of die met werklikhede die aksent op 'n voortdurend veranderende 

realiteit val. Die van die wesenlike onkenbaarheid van die mens lei tot die "".,..1<",,,,,. 

van voonirelun:~s en 'n voorkeur vir die prf~-ralS1o'nejle pers:oonlikhie1d. die anti-held, die 

uitgesprokenheid oor sake wat VIod:r taboe was. Ten van die 

val die klem vir die op die uitbuiring van die woord en die sm:[aK:SlS, 

collage, die die hp,~n":~'!1'. 

De nieuwe de tekst en als medium. Tevens richt 
zich de juist door die verworven onafhankelijkheid van de op taboes in 
buitenwereld die tot dan toe werden stilgezwegen. Politiek is een van die taboes. En vooral op 

dat verder 
betrekklltlll tot de technische werk komt 111 

de buurtvan zoals blijkt uit de opmerkingen van de dichter en recensent 
Ernst van Heerden: 

bei:rell:ki.rlg tot die besondere woordhantering in die verse sonder [Ernst van Heerden] die 

volgende nit: die wyse waarop die in die woord" die 

afbreek van "klasseverskille" tussen woorde en die van die 

taaJge:bIl.rik. Verder val die verruklike beeldvondste op en wisselbaarheid van sintuiglike 

aa1J"u.rlwl~e truuks van die ek"pelcim.enitele 

we,oniral:l.blaking, sintaktiese de:smt:egl:asle, rym- en mt,erpunlltsll!lol)sh.eid, furlks:ieWlssleli:r::Il. 

Het .r,,"'"'''',.... .... van het 
soms radicaal verschilt met die van 

"r"f'o~''''''''''''' voor meer onder vooral de 
onder de Het is vooral met deze stellingnarne dat Brlevtenllla(:h 
van kunstenaars die de dichter zien als een buitenstaander. Maar l:SreY1:en.ba.ch 

door opvattingen (zowel als een buitenstaander blijven, 
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een en een vrjeernoeUJlg, nooOllecjw,onl;ren terUlli2'e,1101tDel1 op Ik. laat 
misverstand bestaan over zijn rol en 

vertoon 'n diepe afkeer van die en stel hom selfs teena6r die digters, 

[ .. ,] die Franse het [hy] dit teen die oo,rattlnll'dat die'n 15 

wat hom in 'n ivoortoring om daar sy "Kuns" te beoefen, as mens~ 

onder-die-mense is dus geen verskil tussen menswees en rhn,y-". .. """."c rue) en stel die kuns 

6op, rue net vir die skone maar vir die volle werkelikheid,58 

Dit staat haaks op de gedachte dat Narcissus zich niet met de buitenwereld wit inlaten. 

wordt een die in een isolement terechtkomt.59 De 

polirieke situarie mens en, hij niet in ideologie. raakt 

verwikkeld in een strijd niet alleen om woorden en kunst draait, Breytenbach kan de wereld 

hij zich bevindt niet een afstand hij wordt een kunstenaar die werk en leven 

Dt:8;crunJ v.mg van J aromil en al die andere 

dichters om het oude omver te goalen en de macht van de 

Kundera als echter over hoofd: 1S 

op mannelijkheid, maar op rechtvaardigheid; niet op maar a!gjemcene 

belangen. De confrontarie met de dagelijkse werkelijkheid van Zuid-Afrika het voor hem 

onltkooflllba:tt 01J10C~l1JK dat die ophoudt bij schrijven van 

zoals hij 20 mei Want wat 

Afrikaanse skrywer do en of hy ""'''''''''''.rl. 
van sy noonemer D, 'n soort nrl,p«:l'pr. 

indruk maak as hy in 'n teenQ<orQ~est:e1cle rigting sou werk en die alg-.em.eeIl

aanvaarde "ondermyn" [ ... ]'61 
Het met de IVtl.sctle U! .. lJlL\;;J." 

01(::ntl~rs:SCl1lap van 

ofals 

onttrekken aan 

verwerpt. Ook een dichter staat in de maatschappij en is daar 

JUJ." ...... "'UJ.j!. en de verantwoordelijkheid VUUVU"",J. 

Niet de de ""we",H,'", 

schriift omdat hij wit communice~n, hij schriift voor nu, 

Charles wit communiceren met de lezer, maar diens an:ve~~lgjnel,O 

zal niet "Het leven is elders." 

van, en 

eens zeer in de hoek van de 

Vr{~errlOe1U1jf?:. En evenals de werken van Jean Genet of de Zuid-
.Ll,.LJ..Ln."' ..... ,,'" Herman Charles .ljosman, 

tronk" (de g-ev'anl2:enls), uc;;u'.:;c;;.t" 

Gevangenschap is een Ul<'l"jLV~JJ. 

ook Breytenbachs uit de van "die 

ldellllt{:1t en 

meditatie. Het is de paradox van fysieke onbeweeglijkheid en g-ec~stcetillk:e, ong-ec:ensU1:eel:de 

een die wordt door het ontbreken van een buitenwereld. Deze wereld 

bestaat uit niets tastbaars: ze komt tot stand in taal en VelCbe:elClInl::!:. 
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Lyriek in de claustrofobische mlmlce 

In de met Het werk is 

en volkomen een onderzoek naar de k.tochten van de ziel. 

Eerst Mouroir (bespieiflende notaJ van 'n roman). Het is een moeilijke tekst, waarin 

de auteur zich verschuilt maskers en maar ook 

tasctrlatlle met executie en decadentie zijn thema's die aan bod komen. De wordt 
rh~'"v"n aan de van Judy het stelt: "These be 

syrnptornallC of his cell as is his in mundane of life outside 

a profound dimension which would bim".65 0ok 

recensenten het als van de voornaamste van de 

Breytenbach. Malcom steIt dat het door een kon 
worden than a more structured book could have done, and 

few to us what to a when he is for a 

period contacts with the world outside head."66 

Dit meuwe werk is vanzelfsprekend en in hoge mate \"'UJ'~U>"L'''\''''', 
Brink een zinvolle en geschriften die am de UC'W"-J"C' 

moesten worden Wat men met kon begrijpen zou met aarlstC)otg;C'1,en 

IS dichtbundel waar iedereen heeft gewacht. De receptie is echter enigszins 

zowel Brink als vinden dat Breytenbach met niets nieuws naar 
wat natuurlijk te verwachten is van een die noodgedwongen van 

de nieuwe met heeft kunnen 

Maar dan verschijnt de bun del ()k '), ook in 

ontvang en beskou as een van 
r;rcevt,eniJach se oeuvre, ten daarvan dat dit dowwer kolle bevat."67 De pers is >"0.'\",11,'-' 

mCmS1Last en de bun del wordt vele malen De bundel krijgt de 

Breytenbach en de eerste Rapportprys. Het 
is duidelijk dat Breytenbach een snaar heeft al is ook ()k') verre van am~KdotJjscb 

~V.u'''''''''lll<::U IS ') zelfs een van en ll\.-:t!CL1 .... U 

tot dan toe. 

Een UCldUl>1,UI'l\. oeuvre van K ... ·vt.·n 1S 

Hij het vrije vers, en vele UJ.'.llL'':;l.i> 

worOf,n door taalkundige vrijheid. In ()k') is de nog meer hybride dan in vo'o1Jl:aatlde 
bundels. Neologismen en te vinden. De titel van de bundel is 
een taalpuzzel, maar met 7n,nr1., .. b,etekeCllS, 

wys namelik daarop dat die mees van "yk" die "stempel" 

van is wat op die teks is: 'n bestel waar individualiteit ontmoedig of 

illg,eroel word, ten gunste van die gemene delers. is die besig om sy 
allerindividueelste en denklewe te deur dit te 

vorm van kommunikasie is. Die hakies om die titel, iets wat dui op afsondering, ont-yk die 

"CYP",n'np" menslike, kommunikatiewe wereld. Die op hul 

en daardeur verskuif die digter die leser se van die 

is aangewys op woorde en in hierdie tekste word daar dan 

ook, via woorde en in wV'v<uo;.;. na die woordprosesse self 68 

Brink door toelichting van kernptlDtc::n bloot van zowel ()k), 
oeuvre. Wat Brink echter 

"I-'A,"'~'''-'U''-''''U, los van de drift ~CJ."".lIo.lC en 
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onwerkelijk geworden buitenwereld. 
Van nature is een die toepast in de 

kunstvorm om zijn buitenstaanderspositie te bepalen, een zoals eerder 
heen sterker en wranger werd Van het gedicht van die 

oog en die oor se lied" in bunde1 Die van dowe (1967), Iuidt 

wat sien ek buite die vellster? 

myeie 

somber lantern van lOne bruinvlees 

en gespan oor die van 

'n kamer met sy vanmure 

om meubels en motte; 

'n gloeilamp S005 'n SOI,em'll kyker;69 

De van het spiegelbeeid is bij Breytenbach, het beeld wordt verdoezeld 

~~ ~ 
het lyrische lk, immer loer. Breytenbach u<:: •• ;aUL.l.W,.l 

spiegelbeeld, bijvoorbeeld door het van ironie 
ook in Die huis van 

ek tel my juwele steun vir steun 

en sluk dit in my bioed en my been: 

ek 

[met daarinJ" illusie van een 'UI<~"J.'JU""'" 
een beeld: 

ek staan verder in die biou voorkamer en kyk 

en kyk na die biou ontbindende ek 

so 

De beroemde introductie van Breyten Breytenbach als gespleten en schizofrene (talig en 
we:rkeJI11k, dichter en en In het oplerun~;ged1cht, 
"bc~are1gtng van aan "B. debuutbundel Die 

ySlerkoei moel sweet, is Breytenbach zowel een poetische creatie als iemand die tot de wereld wi! 

behoren en een merutllg 
"maer man" met een 

over de tOc$tana 

trui" 

is ...... "",... ......... een 

.72 

is de verhevenheid van de traditionelere en is afstand tussen 
en publiek. Althans, dichter wi! die afstand opheffen, maar slaagt niet in. smeekt 
om Hij ernaar om in de armen van de ander troost en geborgenheid te v LU ........ '''. 

maar schept van nature een afstand die gevormd wordt door 
scepticisme, onbegrip en desinteresse bij de buitenwereld, hoezeer de dichter zijn ook 
ae:mc)cr:am;eert door in de , voor iedereen "zichtbaar", een aPl11rt,'t 

diepe communicatie is voor deze de 
soms koket, noodgedwongen, tot zijn 

.... .1. .. 1<."' ........... \..1. Het gedicht is een van N arcissus-ziel zoals bij Ducal 
maar bij Breytenbach valt de ziel uit eikaar, de titel uit 

'"''''1'>''''''''''' Of, zoals het slot Iuidt 
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wat Jock jy hier 

die venral van lyf en drome draai voon 

vryf oar jou oe en en die diepste reels op 

al glo jy dan me in 'n siel me 

ontrafel ten minste die frases wat in jou donkerste wese eggo 

en breek hierdie moment oop in 'n stom kreet73 

I:Src~enIDa(:hs nnPM'orr.p zelfkritiek en zelfonderzoek zijn direct terng te voeren naar de 
de genuoclelOle, bcevoorr,echte 

omtrent de aard en de welvaart van zijn bestaan. Het is met 
het doorlichten van de "frases" in donkerste wese" die van Breytenbach een dissidente 

Narcissus maken. 
Is die verstoten Narcissus zichtbaar in al het werk van Jjrc~vtc~ntlaclt1, in (yk') is het een 

centraal thema. Zoals Henning Snyman opmerkt in zijn de bundel een hO'[)lltePllnt 
in de Afrikaanse poezie noemt: 

Met die Vf',rtr"lcr.nn van die tronkruimte die ek-waamemer en deur die 

werelde van die natuur, die kuns, die die mens en menswees en slnit weer in die ek, maar 

e1IldP1Jllt van sy siklus in die dood vind. Vit die dood word niteindelik weer die 

nuwe lewe ><I:LIUU:. 

g(!\j'an:f!;el1IlS is een belangrijk le1(1motllet 1n 

van het Ik wordt alleen 

wanhopige poging 

die tuiskoms 

dis me'n dop wat ek soek me 

ek wi! moet lasarus dronk blubber 

tot ttane dem die biggel 

wi! tussen my skatenrriende staan 

te hoe borsies aan VIoue 

verwonderd oor die bloei van tOf~genec~ne:e 

verwarm dem 'n walm van rook en musiek 

en tong in 'n ruimte sander roetine 

waanran die deme ook nooit ooit kan slnit 

met geen spier of mapusa 

se siIhoeet flakkerend teen 'n wand of as vloek 

l".",,,,,,uuID 

en bnite lids die lang 1!illllll.!>..'<OiUUfJ 

van 'n land I'.cjJ.CLl!"" .... deur die see 

maar so sal dit me wees me 

ek sien dit reeds 

daardie geprojekteE~rde ek 

van skimme 

die wellewende dop van die (J.u:~Ul.Ut:I 

geroep nit die vergeet en vergat, 

die dood aktief in ~"Ll:>l"i~C. 
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koud, kaIm, 'n van binne kaal 

met'n water tussen die ongevoelige Vl11lVel"si5 

Zo verheven en hoopvol als zo en onlt1wste:rend 
pr()beert zijn taal nit de leven bniten 
UC;.Lll'''CJ.l. Hij ziet zichzelf staan tussen vrienden, zorgvuldigheid en beheersing verliezen 
een overvloed aan gebruikt woorden die werkelijkheid wellicht l?1l)"U"':U. 

en aanschouwelijk maken, zoals "~ln'ltlf"rv,pru1p' 

oomem. In deze is er plek voor 
opengebroken. De tong zoekt de op, vrijheid, weg van 
routine. De natuU! zo node gemist wordt, is ~elpel:soruflee:rd in de droom van de 
zee streelt het 

Deze extatische emotie is enkel zo blijkt nit de tweede strofe. De ik is ontlnisterd: 
benauwende staat hem ruet toe het te al is het in taal. 

De verbeelding is vruchteloos tegen de afzondering die de dichter ondergaat. Steeds weer komt 
nit bij zijn geprojekteerde ek", omdat wat daar 

on'we:rkehlk is en te verbeelden is door het woord, dat ambigu is en Het 
woord is ruet het is Zo prachtig de tegemoet straalt, vol 

direct waameembare eel van Narcissus. De eel is koud, er 
hem omringen van van de ik) 

en Narcissus is leeg, empathie of macht over 
en de drank is water. 

De is een van de en 
ge!HOlcenneJlO is door taal---,·'- __ '-I 

.De 
in de verbeelding, die van 

persoon van die 

daardie ek gedig 

daardie ek van verb1t1tennge en frustrasies en mooi 

drome droom en toekolnsl~lruIDe room en vrome 

altematiewe - die van ontvlugting dan 

sal 'k net daar ge.ltrullsbl!en teen die mUll! laat bly; 

mag dit maar sit en mediteer tot die 

ys in jol, mummifieer, 

verknol en hoi 'n asemruimte word (ook sUI!) 

sodat ek hier my lewenstake kan 

van bed oomek en kakbak poets en sel (-) uitvee 

en worteltjies woorde uit/van die ekke skei76 

nit zichzelf en laat zijn poen:SCl1le Ik als een dode slangenhnid 
c.u,cv .L1l>'. De is de ziel sCflO()nrlOtlden 

,-U ... V.LU",. Een gevangen Narcissus verliest de macht om te en 

te 

hem Het van Narcissus wordt vervangen door een 
gedwongen solipsisme. Dichten en dromen zijn zinloos en de om de macht hem 
resteert, in "4"UI;;,H te nemen. 
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werkelijkheid heeft een andere 
tijd, WO,Or(len van eIkaar worden. 

Deze onl:nu<cht,enrlg 

bestaat. 

louterend, en is gel:1lS{SrelUemler dan de valse droom die slechts in taal 

Urloertllsse:n1s en 
schrijver is schijn, en hier is een dichter slechts nog bezig van uit te KaJtnrneJt1. 
De Iezer kijkt toe ondanks al hoe meer verzinkt in een zelfgesprek dat 
aan waanzm Zo begint in 26) bijvoorbeeld met de regels: "in die 
nag was 'n ander man / terwyl 'n helder oor die klippe . De dan 
als en man / (vaagweg: het 
ontmoet?)" om te sluiten met: "ek staan op om ander W()OI'oe 

Het spiegelbeeld van ik is hier een andere als een CJJJ"_";;;lUL,<; 

van "ikken", een duidelijk of treedt de sluimerende 
narcistische de Het is ook spiegelbeeld 
dat in water rimpelt, maar de eenduidigheid van Rilke, Nijhoff, Lorca 
is ver te zoeken. De ziel is heel, omdat ze ge(iW()fi(Ten 

Jjrl~ytlenl)ac:h 1S een "vlerslgttge 

mondhorlosie" (p. 31). Heel voorzichtig z1et 
natuur, maar elke doet 

!;<;;"Vi1lj'!;CU:\\.ll<lV is dan 

J.J44LUU';; beweging bo-aan die paal

is dit die wind of die vlag?" 

dis die verstand wat so wapperwag.") 

Het verstand wordt heen en weer geslingerd tussen droom en werkelijkheid, tussen daadkracht en 
apathie, tussen ik en Ik. De is gekleurd van de DUlltellst:aarloe'r. 
De mengeling van is maar ook worden arulg(:bclorld. 

aan het slot van "sept. 1981 mondhorlosie": 

ek bedoel: die way soos ek voel 

kan ek my self me afford me 

In verlies van en blijft de aanspreken: de alsook 
werkelijke "hierdie mondoloog (met so min leestekens) . De de gell1eIOe, 
is de "oervorm" waamaar ver1angd de en de veiligheid die 

moei1ijker drukt hij zich meer is. De taal valt 

zowel oorzaak van de van de dichter: 

ek bedoel my h,.""p ... ,,,... bewe 

maar om jou, in so-te-se 

'n geC)S111Lkr()nilese wentelbaan ek bedoeI 

dat ek die epifiet is van my ou verwinterde versinselwoorde 

me die wat die verwurg tot sin 

taal is zlcnttlaar in een zin als "so hp'rrn''' .... 'pO' ben ik neuroot" waarin 
werk:;l1o()rdsvc)rID gebruikt wordt. 

De ik is een die door ruema:no wordt opgelt1a~llO, maar deik 
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wordt gesteld. 
gezien wil 

de ,.h ... ti" ... nrl .. en NarClSsus, die 

worden. In "autobiotrophy" 

maar de boodschap komt 

34) mist de ik geliefde. 

aan in een surrealistlsche 

vet·be(~lchng. De jij is een corlsttuctte [C'Vt::ll"-''' de de bOIJd~;chapl)er overdracht van 

commumcatie is ook slechts een scJll1tlC(lnstnlc ,"u,,, .. rlp strofe te 

en ek mis jon so 

ek stik. vir jon 'n brief die boodskapper loop 

dell! geswolle riviere met sill mikstok waar bruisend wit ysskotse smelt 

(uit die met soos die aan eende 

te swaar van die kane uit 'n nag sonder einde 

water word 

my brief is vol woorde 

water word 

in deze positie zoekt naarstig naar een vorm van die bij 
hem alleen kan bestaan door een vorm van machtsgevoel, al is het macht over taal en de 
verbeelding. Willem Kloos' "Ik ben een in 't diepst van klinkt hier 

ook door Breytenbach: 

die stroom is 'n skuit 

ek staan jou hoe is ek 
'n in die diep poel van J1f't1~H:rtIf'~ 

ek is die rillt wat jon stom maak 

en die krom geglas deux die nag 

nade! bring om VOO! jon te Ie 
die kone bewe vasgepen in 

deik is na al die " ........ LUl'!, ...... en spl.eg,elb'eellC1en met meer dnidelijk. Maar de wil tot 
nog steeds mee 

een veJtblltldlng tussen binnen en 
acJltergr'Ond. Narcissus is een een 

stelt hem in staat om door 
van taal een brug te vormen tussen onovert)rugbare '~rpt'pll;pn 

Taal is "ontbinding van die beeld", 
gekrabbel doet "een" spleglelbeeJd ontstaan, zo Maar de 

bestaat alleen bij de van ondeltscil1eld 
atsonlderbrure jy sou wees / wat streng e:et)rolke 
koester / met vryheid". Hoe rel:htva:lrdllP1' 

="'""HA" overmeestert moet 9;eJleglttrne,erd "rn ... rI~ ..... 

"minister en die simpelste UUI>..L\.'vu 

of in leven is. In de ogen van l:irl~vtlenl)ac:h 
meet, zoals te zien is bij nit Het 'even is 

In "klanke" concentreert de zich op om zo de doodsgedachte te 
atschl11wvan alles wat blijkt nit de eerste strofe. De 

d\1\ran.lmlat!{!e toestand waarin de dichter verkeert, kleurt het palet van zijn Maar de 
<>< .. 'rr"""~'nrl worden om een toekomst te en de dood te Ondanks 

de ontnuchtering in "die gevier" of "daardie ek blijft de proberen, 
ook in verminkte sonnet, met alleen nit maar ook nit een inherent 
narcisme77: 
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kIanke 
("ecnre ... pour diminuer les doses de rcallte enles evacuant ... 

la Iitteratufe &air pour moi une defecation salutaire.'j 

in hierdie dae reeds so koel en blou 

is winters se vlinders die swart vet vliee 

wat oor die mure knoel en in 

koek, ook op soek oa rue bestaande wee 

van :Miskien (dink jy) is daar uit die wans 

tog 'n kanaalkraak na bloei uit die ure, '0 kans 

om iewers buite die paringsdans 

te versinnebeeld in 10 mt:sh()pe 

opdat buitenstyd mag ontkiem die 

maar die brein se bioubioeiseis dra kaal die wete 

van een sortie eo soort orgie vir idee: 

jy hurk bedruk oor die ootaboek om weer 

ontbioot te raak van die infertiele seer, 

die dood woord vir woord te evakueer.18 

De decadente beelden in de eerste strofe) direct atk:onlsoJ.!: 
dua .... OLUJlK van Narcissus. De jii 

was te zien, is olet te ooderschelde:o van de ik. 
monoloog iedere De 
te zien in de van de taal eo de AU ............ ." 

De van de ik, door UI<''-1!.!:!\.JV •• ULLU 

uit de wereld van het 

iy''), zoals ook in 

heeft is 

gegeven in een gedicht als "oekra" (p. 43). In "autobiotrophy" Breyteobach 
vol woorde". Die zin wordt als ware in het eerste deel van "nekra": 

die gedig is 'n vorm van isolasie 

ook die is vol woorde 

anders 

op gesekIeer (soos '0 skulp) 

om die ruet te sekwestreer 

watek woorde 

wat woord ek is 

is om met my ander se kalwers te ploe 

en '0 valse ontbloting van die kern 

De in gevangenschap schrijft woorden die in elke willekeurige volgorde kunnen staan, ze 
hehben geen daadkracht. De dichter is zijn is zijn en de woorden dood 
zijn en is ook de dichter dood ("nekra") en 

[ ... J 
en meet my vasmaak aan die ek 

daarom omdat ek dood is 
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veral aan die dood 

en noem dit dan die dans 

want o.a. 'die aan die dood (vas) 

is 'n loslit danseres' asook wat getnteigre,er 18 

kan jou rue opponeer rue 

(kan jy rue besweer rue) 

[ ... J 

kijkt in 
van het woord. De mllC!1lteJlO(J.sne1a 

p"el)ot'en nit de machte100sheid 

bllitenwel~eld dieLau.~~~'Lu~'Lu<,uu 

"" ..... 11",'"' en haar "nit te 

zitten". De dood is een dans die 
aan de dood leidt tot niets. Deel worde:n 

3.7.3 houvast 
LVU,CIOJ.UL", treedt op, een I ... ,""..""",." doet denken aan het ~""'.L" .. L£L 

sweet.79 In dat ~C,.u"'l.!L is er ook sprake van een lULlLCJ'.lUJ~, "JJIC~';lUCClU. Een 
dat is door de "'".",,"' .. ,-1 .... 0" 

Het innerlijk 
"nekra" a1 

ingeruild voor een goddelijk, zniver en probleemloze idenriteit. Dit wordt in 

llit!5earagen, en 10 (p. 
~",F. ~'~MM" te maken is een 

komt een grot, een spe10nk en tuoo naar binnen waar hii niets 
het zichzelf te treden en situarie 

vannit een 

[ .. ] En nadat ek lank 

so gebuk het twee emosies plotseling opgerook, 

naamlik VIees en dis bangte vir die donker, grot, 

dalk mirakuleuse 

gaan sit het met albei hande soos 'n hottentotsgot 

se bo die het ek geweet dat ek nooit 

verder hoef te gaan: dat VIees self die 00lLlhl,oe1 

van wellustigheid is: [ ... J 

vreet omhe1st de en van de ziel, en 

De ziel overleeft door het dat taal een nitweg kan scheppen door de en 
het te beschrijven. Niet de toekomst en het onwaarachrige paradijs, maar 
... a .......... ,lluiF;, de dood, de stilstand. te schrijven 

daaronder. De kan in 'n 
met en baard verspot / het jy ook 'n portret van die " 

Natuurlijk deze omwenteling gepaard met inzinkingen. De strijd die 
Narcissus moet leveren wordt nog alrijd in een claustrofobische met een 

dat niets anders is dan een voor zoals blijkt nit een ritel 
"p'OIl!On;OiC'g:U!Se "",ltn,,, .. t<I',,tmet 42 en die van 'n baard na 6 a.g.v. toe te 

aan benoudheid" (pp. 108-109). De aftakeling en de ontlnisteringworden gebanaliseerd, 
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door kracht van de De ik is drol in zoals dit specifieke eindigt. 
Het ego is een sta in weg. Ook het lange "die digter ontmoet sy 
w()ordr~lrus,el" (pp. 139-141) is taal nog hermetisch en solipsistisch. Maar tevens is weer 

van humor, te in de titel en ook het 
Deze taal is een lyrische realll!Jnatle 

'\Jl.'uc.a.au het gec1icht staat: "(Onrleen aan J..WJlI.Jl.lc:,.La;dl:)':;:l 

De dichter met behulp van een 
kan werkelijkheid van de Hij 111 geheim een rueuwe vitaliteit die 

op zichtbaar is. 
De taal, zoals blijkt uit de van "isis": 

jy toegespitst op iets op tafel. 

in die donker kan dit rue uitmaak rue. 

leun oor jou skouer en sien: 

iy is om 'n '''1->,''''''''"' saam te pas 

stuk vir stuk: 

neem die patroon 'n vorm aan (ek) sien: 

dis my pomet, my buitelyn, my ek!80 

Door taal wordt langzaam maar zeker buitenlijn van zoiets als een hervonden lUCHti'ell 

zichtbaar. De door de 
1S jij duidelijk een ander dan ik: er is geen =VVa.L.nll~. oak omdat de ik nu naar de 

acl1tergrond O",,,rlr"'Vf't1 is: "(ek)". Er is weer een vorm van cOfl1murucatie, een hpl'lt1cr<::n.r ... u'pc:: IS ill 

gang 
Breytenbach is eenNarcissus zijn en zelfs, door 

een vorm van Niemand minder dan de eveneens afgestorven Echo 
maakt Narcissus weer heel. Maar zij is ruet langer Echo: ze 
metamorfose ondergaan. Als Isis ze brokken van het dade lichaam van man, 
am het Ik te begraven en een rueuwe Ik te doen n"'~'I"'V"'t1 

Dat is de macht van de de kruipt langzaam zijn en 
schudt tijdelijk zijn vijand van zich af: zichzelf. De buitenwereld wacht. 
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Noten: 

I In een alteroarieve vetsie die 

twl~e!lng:lUs vetliest. Als hij op een 

ptobeert te tarionaliseten, is Narcissus een mooie die een 

in het water kijkt, denkt hi; zuster te zien. Zo blijft hij achter bij 

splleg1elb'eeJld en stetft ten slotte van verdriet. 

2 ::'CIIWll!tl!:-::>luarlt. Narciuism olld Charoder Troniformation. ,..",mn."''''' ofNarciisistic Charader Disorr/en, p. 72. 

3 p.73. 

4 p.24. 

5 p.41. 

I) p.86. 

7 Idem, pp. 43-44. 

8 Idem, pp. 81-82. 

9 Idem, zie pp. 37-41. 

is de 

nog enkele verhe1derende oplme:r1rulgen omttent Narcissus en het spiegelbee1d. Zo 

een o"~nh."1'\1 voor de ziel: 

An Iml)OIitant to undel:st~Lnd.ing the reflection 

1I1JJbm, reflection and shadow. are used 

you behold is but the shadow of a reflected 

is found in the IUtCdU:lll~ of the words and 

in the narrator's ap':lstwI,he to Narcissus: "That which 

" [ ... J 

the narrator is reflection with shadow and un,cierSCClIltlLg its meamng. This meaning is clear 

if we recall the manner in which so-called cultures viewed a shadow. 

TrGm.mirmatio'n. The Psychology of Narcissistic L/lJi""''''J, p. 88) 

Naar van de Griekse verhalen over en waar Narcissus lJlonvsI1S doodt 

nadat hij hem in gewaar wordt, Schwartz-Salant: 

Thus the mirror shows not his own but his Dionysian soul, ritual use of the fact that the 

mirror can reflect an not of the ego, but of its roots. [ .. ] 

Psychologically, the shadow or reflection carries the of the Self, not the ego. (Sc:h"rarl:z-:'iahmt. 

NarciJlirm and Character The Psychology p. 90) 

11 In zijn over de betekems van de narcis Schwartz-Salant naar de veelomvattende 

studie van Louise Vinge, The NomSSHS Theme in Western Uteroture to the Nineteenth In haar 

OPS01D11D11,g heeft de betekems een connotarie: 

Over the centuries 

flower that is made to 

Iy .. ,mCUI"TIV been Spl:CUlaULon,s, from the Middle Ages till now, about the 

associated with the concept of flower or 

with the narcissus have been stressed, '''''" .. ,'' "".h the motifs that were as essential to the story or 
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read into it: the flower is beautiful and it withers after a short the narcissus flower is late, is 

sterile, has a is poisonous, bends over water or grows by it, is visually attractive and 

isolated - these are some of the Narcissism tlIId Chamc!er Trall$formation. The 

Psychology J\ldJrT2" •. rucCharacter Disortim, p. 140) 

Schwartz-Salant voegt hier aan toe dat in de waarin Narcissus eeo lWJt:ellll~'.Gu:~[t:r de bloem 

nn,,,":>'u,e .. kan worden Pausaruus suggereert dat de bloem al groeide toen Narcissus srierf, 

eeo die hij afleidt rut de Homerische van Demeter en Daar wordt de bloem 

bescrueven als "[ ... J an object of awe for all to see, both the immortal and mortal men. And from its 

roots grew a hundred heads, smelling a smell so sweet that the whole broad sky above and all the earth 

and the swell of the sea." 142) Hier is de bloem in eeo veel komen te 

staan. Schwartz-Salant verklaart: 

The Homeric the answer. The flower is connected to the transcendent, arc.helt\'Pallevel, the 

numinous dimension as in the Hymn, 

broad above and all the earth 

a smell so sweet that the whole 

so common in the transformations of 

DarC:1SS1Sm, and the '<:;";Ulllll!;"Y masochistic reality [ ... 1 has an "~r'hp1"",,,1 

(Schw;art:;~-S~liarlt. "JanJCHurn and Charact,r T mn.iformation. The Psychology of 

12 Zie ~ctJlwartz-~al:aot. pp. 91-107. 

p.31. 

14 Ook in de nel:SCIIDlVlt1.g van Ovidius' 

bomen ruim aandacht. Ze zijn 1'\,,;ouUJ.Ulj<;C 

beoadrukkeo ze het isolement van arUI:?SU:S, door hun spraK~:1o()sne1G. 

He sat up, and his arms 

Called to the forest: 'You trees, 

Was there ever a love 

As cruel as mine is to me? 

You voyeurs, you ea,reSliroPDJers. 

all the lovers who have hidden 

Unde! your leaves 

Was there ever a love 

As futureless as mine? 

What I love is untouchable. 

Weare apart 

Neither by seas nor mountains 

Nor the locked-up gates of cities. 

at all comes between us 

the skin of water. 

He wants my love as I want his. 

As I lean to kiss him 

He lifts up his face to kiss me 

can't I reach him? Why can't he reach me? 

In that very touch of the kiss 
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We vanish from each other - he vanishes 

Into the skin of water. 

Ovid, p. 81) 

15 AcJi1terbe:re;, /erzaf,'1euie JI.'edil,ht6'n, p. 381. 

16 OppeIDlan, Versamelde poesill, p. 33. 

17 

Wij stonden in de zij en ik. 

Ik dacht al vraag het 

Maar omdat ik mij schaamde voor mijn vraag 

wachtte ik het onbewaakte U!{.""L'llK. 

Maar nu, haar ziend in haar 

en de kans hebbend die ik hebben wou 

dar zij onvoorbereid antwoorden zou, 

vroeg ik: waarover wil je dar ik 

vangt de fluitketel te fluiten aan, 

haar hull end in een wolk die opwaarts schiet 

naar de door het tuimelraam. 

Dan antwoordt terwijl zij langza.amaan 

dnlptlele:nd water op de koffie 

en zich de geur verbreidt: ik weer het niet. 

(Nijhoff, Verzomeld WIIrk I, p. 208) 

18 The and pl,!JS ofT.S. pp. 605-606. 

19 Collected poems, pp. 457 -459. 

211 Idem, p. 497-499. 

21 Latllrpoems, p. 176. 

Werke in drei Biinden. p.56. 

pp.56-57. 

24 Nijhoff, Verzameld werk I, p. 206. 

25 In haar interessante en studie Het seksuele masker. uksualiteit en decadentie in de westersl! 

bcschaving, besteedt Camille Paglia in een hoofdstuk over Italiaanse kunst in de renaissance ook aandacht 
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aan het fenomeen van het Flo,retltIllnSe kunstbe.~:p. De beschreven conventies br€!ng;en het gedicht van 

ogen: 

Het renaissancistische ap()llirnsme in Florence en breidde zich uit naar Rome. Zijn kracht.tge 

belijning, die via de terugvoert naar de Griekse kouros, was een homoseksueel 

die regen de natuur werd werd het een rugemeen 

getlruikre kUl[lstgre:ep en verloor het controverse. intellectualiteit en 

homoseksualiteit waren SaIJUeIlilallg':l1L,e fenomenen. Mooie 

kunst, komen zelden voor op Venetiaanse schiilderijen, die 

Het stksuele masker; pp. 

waarvan het wemelt in de FIc,relltijll1se 

met V!c)U\'\/eliike naakten. 

Ge:stroomllljm:le lcmgen!,bouw zit besloten in de FIc,relltij!nSe esthetiek en is ongetwijfeld van invloed geweest 

op het naakr, zoals de Venus van Botticelli, met haar kleine borsten en ranke 

Vruchtbaarheid is ninlmer een of Atheense norm geweest. De wulpsheid, die door de 

Venetianen in vrouwelijke werden kwam in de kunst tot citing in het 

we·elderij~e haar van mannen, een van de meest fascinerende morieven cit de renaissancekunst. Het 

schuele masker, p. 193) 

26 Deze kunnen we met de van Eliots "The Death of Saint Narcissus": "His eyes 

were aware of the pointed comers of his eyes I And his hands aware of the tips of his " De 

invloed van Eliot op in Het wonderbaarlijke 5{;haam. Martinus 

door Luc Wenseleers. 

27 Gemt heeft moeite met dit beeld: "Ik kan dit terzijde nooit zo goed wennen aan de achtste 

Ik weet dat daar staat: geen tweede dauw heeft ooit druiven z6 als ze hier kin Ja 

be-wat? Wat is de tegenwoordige tijd van lees ik in Van Dale. HemeL Ik weet dus dat daar 

staat: geen tweede dauw heeft ooit druiven zo als ze hier kin betiet. Toch lees ik uUW<JU"""lJlll>' 

steeds weer: geen tweede dauw heeft ooit zuIke druiven zoals zijn kin betogen. Die voorstelling van een kin 

als een tros druiven stoort me. Zodra ik me weer heb vermand besef ik: hier is het klassieke pomet 

geschilderd van de zonder genade." (Komrij, 'Trou moet biycken.,) 

2SDe S nel !/yJ fantoom, p. 22. 

29 Ook in Raka van N.P. van Wyk Louw is aan het einde van een pr()mJlfleJnte rol wegge1egd voor de oude 

vrouw: 

en sy het rue 

die oudste van die vroue wat vee! bewaar 

van die stann se en van sy swaar, 

en met hulliedere die kinders en seuns voed 

soos aan 'n naelstring van sagte, kloppende bloed 

in die skemeraande sri! gesing 

vool' haar uit van die glal!lsel110e kring 

van get)oo'rte 

van die vroue se wag en hul pyn; en die groot 

skoonheid van die dapper man in die 
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Deze VIOUW !Oemt de schoonheid van Koki en moed. Zij het verdriet uit over de dood van 

deze "skoonste". Bij zowel Nijhoff als Van Wyk Louw knielt de oude vrouw bij het VUUI, maar bij 

dat op oude Afrikawaarden en is de oude VIOUW het en de ge!;chiedscilrij'ver 

van de stam. Ze is de belichaming van wijsheid en en daardoor kracht. Zij staat als het ware 

boven het aarcise geluake!~l. 

Bi) Nijhoff, met zijn narcisttsch KunSloeJf.;OlP, heeft de oude VIOUW de funcrie van 

ge!;chiedlsc!Wlvelr" en geweten verloren. Ze dient enkel nog ter van de kunst en de onaardse 

en zuivere schoonheid. In het van Nijhoffbestaat alleen nog het voor Kunst, en in 

zekere zin ook voor de omdat zijn aanbeden wordt. Het is een waarclev'erltn(lertng 

die het narcisrische denken in een kouder daglicht zet. 

30 ... ".,"u ...... 'Trou moet UIV<";.I'Jwl. 

31 De Lange, Nagsweel, p. 19. 

32 Deze figuur, uit het werk van Lord (1788 - is "volsttekt eenzaam, t:)!;'J<.,;t:llUA:><.,;U, 

ffilisanttoplsch." Hij leeft in oumin met de met het met God." 

pnooplele rebel, hoogmoedig, verheven boven alle wetten, door het satanische en het 

duistere. Hij vindt een voldoening in zijn aan het ook in meditaries over de 

er~:anKe.111Kne:IO van alle " rv an Gorp, Lexicon vtln liter-ain lermen, p. 59) 

Eersle gedigte, p. 57. 

Opened ground. Poems, 1966-1996, p.15. 

l5 Paglia, Het schuele p.562. 

36 Camille bel;tnjdtvoor alles dat het boek een moreel oordeel herbl~rgt. Hoewel haar uitleg emdiet is 

is de uitkomst van haar ee!lZl]idJ!;:e ".ge!lIe:mllt1~te" leeSWlllze "'''1,0'''''', en van 

Niettentin is haar weI zeer W~lar,[le'IIUI al is het alleen maar omdat hier het is dat een 

gei;lallgCle tekst zeer verschillende en plausibele lnt:eq,retatles kan verdragen. Bovendien vullen de "rituele" 

en de "ethische" inte!'J)retatles elkaar aan: 

In cen brief aan de Un:~L,,,, •• waann het boek V<:LU",'U'" tegen ge:,cand:ahs:eeJrde recensenten, Wilde: 

'Dorian die een leven heeft dat slechts bestand uit sensatie en genot, probeert geweren te 

Vel:lll':lOl:den, maar vemlOordt op dar moment zichzelf.' Zijn be,;verul!t dar die moraal een 'artistieke 

Vet·!>1S~tn.,.> was ontslaat ons van de hem in die kwestie van het geweten serieus te nemen. Maar 

als hij meende wat sch:reef, de man die de brief schrcef zelf clet wat hij in Dorian 

had. Niet een werk van de romantische fantasie heeft ook maar iets te maken met het geweten. [ ... J We 

hebben geen morele axioma's om het te Dorian verboden handelingen 

en wordt daarvoor Maar hij handelt eerder tegen de rituele dan tegen de ethische verboden. Het 

van de goddelijke wetten duikt ove:caI ter wereld op in arbittaire rituelen van verbod 

Door zijn ovennoedig tarten van de tijd verdwaalt Dorian in een waar hij is 

cmprO"pleVPlr<1 aan daemonische krachten. is zijn porttet fn ... _.;;.1 ;'rt zin van het 

woord: 'devotus' betekent oorspronkelijk behekst, betoverd, vervloekt, 

~V<JU<"U, en oak aangewo!{!n om gos/nth/le worden. Doria.n Grt!Y gaat ruet over de moraal, maar over het 

taboe. Het slot is niet de van het geweten, maar de van de persoon door het 

kunstwerk. [ ... J Dorian gaat over de amoralitcit van schoonhcid en over het fascisme van het westerse 
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kunstwerk. Het gaat over de van de kunst in de van de persoon. Het seksuele masker, p. 

Aan de hand van verschillende kan men echter tot de conclusie komen dat NllrCISS'us, in de 

gedaante van Dorian ruet enkel het slachtoffer is van de pDmjJICuallte.lt, 

wereld. En vooral van het in de narcisrische is zowel een 

boek over taboes als over moraal. 

37 De VU')(l::llUC alinea versterkt de indruk dat het werk van Kundera vooral 

van Kundera lezen zonder kennis van de polirieke erfenis heeft dan ook een 

visie is. Het werk 

)flt)evrecl1gl~d resultaat. 

Ulllna"'CalHt:as those comments may sound to Western ears (our most beloved poets tend to be 

after we can place them into greater pelcspeclive if we consider Kundera's belief in reason and his 

comments to the Fourth Czech Writers' Kundera made an 

impassioned pride in the native traditions. 

"Ine very principle of authoritative, institutional evaluation" is unsound, he said, "institutional" r .. t .. rrtnlt to 

its government or party censors and critics. He went on to discuss the Czech nation and culture, 

nttlet,ee!lth-c~:ntury national revival, underlining the idea that the Czech nation must elevate its through 

art and culture in order to survive, simply because, hemmed in more ag);!;£eEiSiv'e ll''''KUlJ'UIO 

(GemilarlY and Russia), its art and thought the most historical weapons for defense. From 

that principle, Kundera criticized the motivations whom he called cultural vandals to 

transform the world after their own and he equated them with the adolescent thug who knocks the 

head off a statue because the very act of self-assertion to him. " Kundera said, "who live 

in their own immediate present tense, without culture or awareness of historical are 

of turning their country into a wasteland." (lI.lisurella, Understanding Milan Mndera:p1lblic mnts, private 

offairs, p. 67 ) 

38 Schwartz-Salant, Narcissism and character trans/ormation, pp. 43-43. 

3<) Kundera geeft hier ook een historische veltkl:mrlg bij: 

Denk even aan rut historisch detail: het was een van pr:aatav(}ficlen en bii(~el1lkorns;terl; de rneest 

ulteerllolperlde instdlingen, en letlgdlorgrulis:atic:s belegden avonden waa:rvoor de meest 

uiteerUolperlde kunstschilders, dichters, astronomen of economen werden uitgenorugd; de organisatoren van 

deze avonden werden naar behoren voor hun werk en gehonoreerd, want de tijd eiste 

revolutionaire activiteit en daar deze ruet op de barricaden kon worden botgevierd, moest ze worden 

ontplooid Op en Ook dichters, astronomen of 

economen waren or zulke avonden graag van de partii, omdat zij daardoor bewezen geen 

specialisten te zijn maar revolutionairen die meeleefden met het volk. (p. 

''De gelJIU'Stf:n u.""',V!,;,lClll"'" ,p.39. 

41 Ducal, ''De cultus van de tekst", p. 90. De dichter wil " .... !u., ..... ,', maar enkel via tekst: 

lk ben voor de cultus van de tekst. Een 

met de gelne1em,cnap. Hij neemt het woord en wil 

worden. wi! geen aandacht voor 

en zijn Val~arltl{l'l:amlerl, maar aandacht voor reksr. 
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zijn van hun stemmingen en vluchtige indrukken. Hi; liever over voor en ruet de 

een publiek van gelnte:!es:se(~rd,en dan VOO! te lezen voor vijfhonclercl sfeersnuivers. willezers die 

werk w~U"Cleren, geen rij van vijftig bedehws naar zijn harldt<:kelrllnJi::. Hi; wil dot tekst /tift. (Idem, p. 

90) 

42 Ducal, l\1~leaeirtat:.fI. p. 9. 

43 Idem, p. 13. 

p.15. 

45 Idem, p. 18. 

46 Idem, p. 22. 

47 p.24. 

48 Idem, p. 26. 

49 p.28. 

50 Idem, p. 48. 

51 Idem, p. 52. 

52 p.54. 

53 p.56. 

54 Viljoen, Breytenbach -) alias alias Don nspelue10, alias Bird, alias 

Kamiljoen", pp. 274-275. 

55 Brrytenbach as opmbare jigllUr, p. 29. 

56 Idem, p. 29. 

57 p.32. 

pp.39-40. 

59 Dit isolement heeft te maken met de buiten de literatuur. Dat blijkt bijvoorbeeld uit 

een brief die een zekere dr. C.W. Louw 18 1965. het huwelijk van 

met Yolande is onderdeel van de Breytenbach, omdat zo dikwijls 

met de neus op de feiten werd gedrukt: tussen hem en veel van mede-

Afrikaners bestaat een enorme kIoof: 

Oor twee Suid-Afrikaners is claar nou 'n 

Breyten tsrf'vt€:nnach 

polerniek aan die gang, te wete mme. Naude en 
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[ ... ] 
En Hrt>vt,>nt-,,,rlh; Hoewel ek geen voorstander van die Ontugwet is nie, besef ek tog terdec dat 

huwelike van 50'n aard BOOS syne deur sy mede-Afrikaner as vreemd beskou word. Daar bestaan tog so iets 

as 'n soort-eksklusiwiteit of soort-andersheid. In wese is die Vietnamese Oosters en die Suid-Afrikaners 

Westers. Die gods(liell1stlge en rasse-andersheid maak van hierdie huwelik iets vreemds aan die norm war in 

Suid-Afrika 15""' .... """, .• , die Afrikaner nie praat van sy eie norm nie? Laat 

liewer Franse burgers word. (Galloway, Brrylenboch OJ openbare jiguur, pp. 92-93) 

Reeds teen die laat sesngerjllfe het tot die ge"obrtr{:kkinggekom dat daar 'n tyd kom 

dat 'n vind en vlees en wapen word nie; dan is dit vir hom tyd om "die geweer 

op te neem". In 1972 gaan s6 ver om te se: "But I cannot convince my friends of this words 

alone. There must be a break, a decision, a I must get tied to the my own 

exIJerlen:ce, my own concrete It is while walking that I learn how to walk" [ ... J. \UlWUwav. 

Brrytell Brryfenboch tIS opel/bare jigUHr, pp. 78-79) 

61 '-T,lllL' W'1V Breytenbach as p.135. 

62 H",~uT, .. nl~",..h erkent dar een scimi'lI'er nergens buiten kan staan omdat ook hi; een produkt is van zijn tijd 

en van gel:>e1:lrte:ru!!Se:ll. [,egl::ll)}'erttld helpt hi; de waaraan hij deelneemt te vormen. 

"hlilgaigenlen:t" beteken vir Brt~f:nhach dat die daadwerkelik aan die kant staan van watveg 

Vir re~:verdigh,~id,vir gelyke kanse, vir 'n eerlike verdeling van mag in werkelikheid vir die mag aan die volk. 

Die motivering sal verskil na 

gedomllnec'rdegroep. Vir 

behoorr tot die heersersklas of tot 'n 

teen die wat hom 

vemeder en in die skande steck dem: die uit,oei:ening van hul gellaClel()Se en afstornpemie mag· wat alleen 

P'e,'eO"ler,dlO' word deur 'n wit vel of Europese kultuur. 'n Swart sal weer die wat sy 

mense ondergaan aan die kaak moes stel en sy betrokkenheid uitdruk by hul om mag te 

(Galloway, Breyttm Breytenbach as opmbare jiguur, p. 

H .. ,·vt.""1!-.,,,-h concent:reert zich op "taak", maar ruet uit zelfverheerlijking of een stteven naar erkenning 

en ",,",LGJ..;;;.u, maar vanuit een gevoel van onrechtvaardigheid. 

Ondertussen bevindt rich wcl in een isolement. Dat bliikt uit het volgende 

ctaat van Jack 

met 

As as he kept on being a great poet he could count on their [het Afrikaanse uncritical 

admiration. But not for prc)m()tin,g the revolution; not for the whites into the sea or for the smell of 

blood; not for castrated and If it came to action he could not count on one in ten 

thousand of the white population he UC!iplseu. The blacks, so far as knew of him, dissociated 

nallollaU:ty, or in the case of those themselves from him because he was white and a member of the 

who were concious, because of his ideas which were unrealistic to say the least. \ual.ll.Jwav. 

Breytenbach as openbare jiguur, p. 176) 

die door de heen stabiellijkt. Weer is hier de 

ondoorzichtig, hermetisch, voor het grote 

duister. Maar de dichter zelf wi! ruets liever dan in de staan, 
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Poesie is kommunikasie - "a transmission me:an:lngs, of which >me:arung' is only one element" 

Mit wie of wat kommunikeer die "I know. that the poem, to exist, needs a a reader, a 

PaJrtlcjpant, otherwise it is a dead letter. All the poet the reaction in the receiver that 

will provoke that impossible fleling or proms that we describe [ ... J. Wat kommunikeer die 

"Often the sadness or the or ne'>VI,:hnes,; of living. The harsh for death. 

The honesty. The bre:ath worn thin. also the 'positive' statement (or existential 

CO{ldltlonmg") that there is a purpose to cOlntrlunicajtin~(' (Galloway, Brrytenbach as 

jiguur, p. 271) 

64 De geschriften kunnen alleen worden omdat Breytenbach 

mocht blijven manuscipten werden hem na zijn v.tijlating overhandigd en zelfs werd 

to!~estll:an dat die zouden worden Niet alleen een 

schizofreen oeuvre, ook de bllitmwmld benadert hem op een zeer schizofrene wijze. 

daarover: 

There is a certain interest, even for official, establishment Afrikaans culture, to see Hr,>"...,>..,h",.h as the bearer 

of a talent that he cannot, despite himself, and to view his politics as an aberration that does not 

touch his poetic souL There is an interest in not ad:nowle:dviiut:r that there can coexist in a single breast both 

a belief in a democratic South Africa and a Afrikaans . Hence the 

notion that the "terrorist" in K,.,'Vt.~b"ch can be incarcerated and punished while the poet in him can be left 

free. By divided pecsonality, one self a poet to be saved, the 

other self a traitor to be the greater Afrikaner family preserves its belief (and does so 

faith) that the language, the is greater than the fallible vessels 

who bear it. Brryten as openban jignnr, p. 287) 

65 Galloway, J:jn'Ytel~/:Jai,fJ as openbare jigunr, p. 289. 

p.289. 

67 Idem, p. 292. 

p.292. 

69 ..... L.~Yl.C.uLJA"J ... Het hili! van tk dove, pp. 195-196. 

70 Idem, p. 171. 

71 p.160. 

72 Idem, pp. 21-22. 

73 Idem, pp. 36-37. 

74 Galloway, Jjn-yteltiJa;:b as openbare jiguur, p. 293. 

75 Jjn:yt(~IJ'acll, ()k j, p. 13. 

76 p.23. 
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77 Wellicht is er van een op de crisis. Het Franse citaat bij het staat immers in 

de vededen De dichter blikt in "klanke" op een crisis en op de clausuofobie. wi! deze crisis 

overwinnen. 

78 Br!:yt!:n[laclll, p.39. 

79 

rurvana 

toe het gautama boeddba onder 'n boom 

gam sit en gese: ek 

sal van hier rue opstaan voordat ek 

rue my ek 

opgeeet het rue 

en teen die aand van die soveelste 

was die bodhiboom oordek van rooi vye 

en hy het opgestaan en die 

en blomme in die aarde se hare 

en die water gesoen en 

die we!~rkaatsttlg van sy 

sodat sy wange nat was 

Het hllis /Jan de Mile, p. 57) 

80 BreyteILba(:h, (yk,), pp. 155-157. 
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Hermafroditus 

4.1.1 De mytbe van Hermafroditus 
Hermafroditus is de zoon van Hermes en Aphrodite; in naam zit het van 
sarneltlsrnel1:l1lg en eenheid al Het van is erugszins te veJrge11111:eJn 
met van Narcissus; HeJrmafroditus is een beeldschone eJn relatief eenzame jongeling. 
Maar eJnkele punteJn wijkt af. 

De zoon van HeJrmes en wordt al toevertrouwd aan de >.LU.U".U 

beJrg Ida. Daar een waaghalzige en avontuurlijke TijdeJns zijn 
gaat hij op in de eeJn dag de jacht 

waar hij kan uitrusten. Een nimf die hem Salmacis wordt h.,I,1t"\,tTP~'lcn ... 
"""I,,,,j'£1 op de beeldschone jongeJn. moet echteJr ruets van haar avances eJn negeeJrt 
haar en Hi; water in. Daar 
wordt hij door de 
smeekt hun lichameJn te 
wordt met Salmacis. Vlak voor meesleurt in 
smeekt Hermafroditus om een weJnS in veJrVUlling te gaan. En zo gellCDl1e(1t 

wordt een plek waar maunen en hun mannelijkheid verliezen, 
ieJrm~ltn)ru1tusis~~'J~~~u. 

Herma&oditus en Narcissus 
Ook HeJrmafroditus is eeJn jongeling die veJrsmaadt. Ook hij is bang voor 
buiteJnweJreld, al wordt Hermafroditus getekeJnd als een veJrlegen en ruet ais een 
veJrstokte Hoe dan de licbamelijke liefde van Salmacis naast 
zich neeJr. veJrhaai van wraak: al 

;:'W.IUll'l;: jongeling in de oudheid superieur aan de vrouw, 
en De nimf in de 

aan. Ze zijn berusteJn in hun lot, ze 
door van het Hogere. Hun slachtoffers zijn jong, tieneJrs eigenlijk, maar toch: 

WllUU:U het en in het geval van is de 
....... U ....... JUI.L ... " weet zich ruet los te 

anIVll;~lllVvan HeJrmafroditus duur te staan. 
De veJrschilleJn tussen de de oVeJreenkomsten. Narcissus is 

eeJn symbool van voor de bUlltellwereld. SOJl1pll1Slne sctllZ()trlerue. De "Wie ben ik" 
speelt een uiterst belangcijke rol. Narcissus kent weI maar aIleen de vool' zichzelf, al 
beseft hij ruet direct dat zijn eigenlijk is op het "'..., ..... ); .... 1.1..1 ............ . 

besl:eml:>e1d als verlegc::n 

1eJrm~lrr()Oltus is een onbeschreveJn 

Salmads speelt een actieve rol in de my the, terwijl Echo eJn terugJg'etl'old\:e:n is. 
Door haar actieve is mythe van erotisch geladeJn, in tp(l,pn-:tp,lhrIO' 

van Narcissus. De worsteling is een seksuele vol lust -en anJ~tj1;ev·oel 

198 



Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n

DE GESCHIEDENIS V A.N EEN JONGE GOD. HERMAFRODITUS 

u.o. ...... \OHL'- or~:astne. De is de kern van 

iennatrodltus de 

Va.lU".C:llJ"'C: eenkennigheid, zoals 

;U!.lu ..... ". Deze jongen wordt door de erorlsche samensmelting hardhandig uit zijn 

zeJ.tztlcl1:flQ:heJld getrokkeJll. en doet denken aan als we aan de 

Hennafroditus als literair symhool 
beteke:n1s van Hermafroditus moet 

uu,,'-uc:. J.J'''''''.U~'LAI'''''' "'."''''.'''''«':11 in de 

ITP'7At-htin het epische maar in 

en het de £,U''''''.U\..11l naar 

voor de en 

de mysterieuze aantrekkingskracht. 

ertle1,deltellld om te kijken naar de ''hertaling'' van 

van Ovidius in and 

tussen Salmacis en Hennafroditus. 

sef'SU.ele onOelttolon. De erotiek vindt al in eerste 

those demi-gods, those girls 

W'ho about the bright source and Jive in it, 
The beauty of Salmacis, the water-nymph, 

Was 

As among damselflies a darnse:i:tl'I'''s 

As among the <:;U:;~""'l"'" 

Of a viper, or a swan's grace among swans. 

De i:5'-l.IUU'11.HClU :-.ruma:ClS is overweldigend. Met de """V'JU""'",, van iermll.tr()d1.tus ontstaat 

een bO'Verlffi,en!.el1lke schoonheid, een is door een harm:Olll1etlS 

Sarnell1glilan van tegengestelde maar cOim'(:llerneJlltarre \O\01.llL\,..,-,,,,". 

Zodra ::SallnaCls J-JlerrnatJrodltus UfJ1UC:1..I'-l 

sPlrek:en een 

She held back 

Checked her 

a moment, 

the swing of her 

Let her lust flood hot and startled 

her 

Into her eyes, - made her whole face 

as a flower that offers 

Wet with nectar. Then she spoke: 

'Do you mind ifI say - you are beautiful? 

But are urlmarned here I am. 
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Let us lie down and make our own 

Bridal where we can love each other 

To sleep. And awaken each other.' 

Het thema is eellWOr(i1nI?;, en heelhcid een De 1S een 

natuurverschijnsel en met de oerkracht van een natuurverschijnsel, waar zowel 

als machteloos tegen zij zijn die worden 

door een innerlijk en "'UJ~""'-U."'L UHUCWU.1>U: seksuele en 

angst. De wordt door jeugdighcid en onschuld: 

The boy blushed he had no idea 

\X7hat she was about. 

Her heart lurched when she saw 

How his blush bewildered his beauty. 

ietm~lm)dltus is niet aileen een buitengewoon jongen, maar tevens een kind. is 

hem meesleurt in zijn lot; hij is mooi ondanks ifchze!f. Hij bloost en 

puber, het andere vreemd en HH:.Lfi.W<Lltl.'LUV 

leu.l?;dll?;held en .H<".1', ....... "'I"''''-I.u <c "'" niH <T eJt1 
van Salmacis: in de tekst veI:gel.eKt:n LUlI,.,""'"'-..., terwijl hij, na haar avances 
aar.iVaJ1KelllK te hebben atQ"ew~~zeJt1. . De toenernerlOe Sp~tnnIDg 

is :SC.I\,:SU'CCI. 

nemeJt1 bijna V.L~~",",'u.,,~.ll"; pr,op'ortles aan: 

water 

een 

He peels off his tunic and the air 

Makes free with all that had been hidden, 

Freshens his Under the leaves 

Salmacis groane:d softly 

And began to tremble. 

[ ... ] 
She was 

Up and leaping towards 

She had grabbed him with all her dr"'n~l,t 

Yet still she crouched where she was 

Shaking all over, this go her 

Like a dreadful cramp. She watched him 

And 

forward. 

terughoudendheid van .:Jallila.u:s 

could not help U""''''''''L. zieJt1 van haar 

De gewelddadige eJt1 hartstochtelijke VH.U ..... u:..u.1', is een vertoon van licharunsdelen, 

L4L1VH''''1",@eU'''1'1''''''''''llj.~ 

pnlnll:>r(liaI.e verl:an~~en naar CCI~WjU<C 

laatste 

be'iTre:~;mgvan Salmacis: ze is een "sinewy otter / Hunting some kind of fish"; 

met een en een is de oerfase van de ""'ll,,",U'<UlLQL. 
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primordiale naar en het ultieme De is de kern van 

U'\.,U'''CJ.1,.~", Olest:aan en hun eenwording is de graal. 
Waar Narcissus een solipsist is, tussen identiteiten, daar is Hermafroditus de 

die een identiteit door de met de Ander. De ligt 

op zijn eenkennigheid, de eerlW()rdJl11l2:. 

tussen anima en animus. Deze jongen wordt door de illt zijn 

zelfzuchtigheid en doet eerder denken aan als we aan de 

"verkrach tingsscene" denken. 

4.1.3 Hermafroditus als literair symbool 
De nF1FK,t"TH 

synlbcll1s(:he. :V\-,lAU/,;,U,""'" elemente:n ill mythe 

door de erotiek. De onbewuste angst voor de 

naar 

voor harmonie en 

heelheid, is even groot als de mv'ste:r1eltlZe aarltre:kkll11f,;:skrach 

Het is om te kijken naar 
Hu;ghe:s, die de mythe van Ovidius in 

moderniseert.1 

onlsll1ctttlJl~e ll.llClUUll/,; over de van Hermafroditus - zelfs zijn ouders worae:n 

stClIQ(!lI1lIl. en ook geen aandacht aan de van de Hughes' hersctll:JLJVll11g 

wer'kellik van belang 
Hno-h,'<: ligt nadruk de ontmoeting tussen en Hermafroditus. 

onscrmJ(l. naIviteit en de sterk ondertoon. De erotiek al in de eerste 

those aerD1-I!od!s. those 

Who sport about the bright source and live in it, 

The beauty the water-nymph, 
Was 

As among damselflies a UaI,[lSelllY 

As among 

Of a viper, or a swan's grace among swans. 

oVie!'\lvelidigemd. Met de schoonheid van Hermafroditus ontstaat 

een bO'velunen:sell,lke l\"'11U~)lUl0'.l, een ideaal dat te bereiken is door een harmonieus 

cOlll1plenaerLta1re eenheden. 

ze een van 
"n .. "Ir~·n een leuke en maar een ge<lachte 

She held back only a moment, 

Checked her girdle, the of her her 

cleavage, 

Let her lust flood hot and startled 

Into her cheek, eyes, - made her whole face 

Open as a flower that offers 

Wet with nectar. Then she spoke: 

'Do you mind if I say you are beautiful? 
[ ... ] 

But are unmarried - here I am. 
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Let us lie down and make our own 

Bridal bed, where we can love each other 

To And awaken each other.' 

Het thema is eenwording, en door een ""Ln,,,,,'" vereniging. De IS een 

met de oerkracht van een waar zowd 

mC~trurnC)rI()se en 

The blushed - he had no idea 

What she was about. 

Her heart lurched when she saw 

How his bush bewildered his 

Hertnafroditus is niet alleen een bUlte!lge:wclon maar tevens een kind. Salmacis is 

een die hem mf:eSJleUIt in lot; hij is mooi ondanks bloost en 

een echte puber, andere geslacht vreemd en merkwaardig. 
malagdeJIJItl:letd staan lijnrecht t""o,pn,n-.71'1" de "r..'''I''1:na Zijn sluwheid 

van Salmacis: zij wordt in de tekst met een lU11)aaLld, avances 

aanvankelijk te hebben verder spedt, "c~lIeless as a child". De toenemende spa,nnmg 

nemen 

water 

wordt des te De vrun .. :nuu,,,, .... ,, 

orgastische prlDP,ortles aan: 

He off his tunic and the air 

Makes free with all that had been 

Freshens his nudity. Under the leaves 

SaImacis groaned 

And began to tremble. 

[ ... ] 

She was 

and leaping towards 

She had grabbed him with all her str«::ngJ:lt 

Yet still she crouched where she was 

::;h~LlruJlg all over, this go through her 

Like a dreadful cramp. She watched him 

Slap his shoulders, hu~~:g UJUllO,CU, 

And his belly to prepare it 

For the plunge - then plunge forward. 

het laatste 
::'alma:ClS is zo sterk 

IJUt:u.':;;lllalU'-l ook in het 

t:lUU-"'I..U~,t: en hartstochtelijke omhelzing is een vertoon van l1cJtla~unSd(!lelll, 

Oeltlelnnl1nI~, angst, een beheersing vrun 

Hertnafroditus) met het irrationele en "'L"~Ul',"'U naar eeuwige (en 
onophoudelijke) bevrediging van :SalmaClS: ze IS een "",,,,,,,,,", otter / some kind of fish"; 
een "snake" in ap"·,,,..I,t met een en een . Dit is de oel:[a~ie van de seksualiteit. 
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Ookin baas over het lu~,uU·<;;J.1!i""'<;;' 

- and smiled." Als in een an:LptutJ:lea.ter velt het DuilJJu:k het nn1rnppl 

het gevecht van U....,J.U"W" 

met ve:rre.ga~mdle ..... "'ur'I,...~'1"l 

h-iirltrlnp·,,! dat een VV'Y<;;U,.u".lH<;; uitlokt 

Voor !-In .... h.·" 
verbeelden de 
krachten 

OnSC!luJ1d.tg:e, H".a:I;'-"'ll!E><;; I""U~."U. Zij zijn un .... '-""'-

kunnen COllt.r(Uer·en. 

Hermafroditus wordt een metafoor voor tot stand korning van een ondoorgrondelijk en 

....... «"3','-" naar bevrediging, en inclusieve 
schoonbeid. Een hermafroditisch ........... an.I'=, of een he:tm.atl:oclltllsctle vertelinstantie, 

is reeds bereikt en er is sprake 
samengaan van animus en anima, rede en 

zOI~ktloCllt naar die tnC:iUS1Vlltelt 
volkomen be\rrelllgJlng. De is gewelddadig en onlthutseJnd, 
ov,erdxac:h tl!1l11;;:e zin. 

Het is een zoeken naar ..... "Ut.JLL<.;;><. ZlChZlelt, Hermafroditus buiten 
zicbzelf, <In;n,,:..., maar 

en 
ierm~ltr()d1tus staat 

betekeJnis van Hermafroditus sluit aan de wereld van voor de van chaos 
en wereld die nog is in man en vrouw, 

Het is de van de zowel als geestelijke "' .. E .. ,"au •. <';;><' 

of is bij uitstek zij alles behelst: 
eenheid van Sinds man en vrouw gescheiden lichaam, is het uP,",,,,"P.., 
ideaal de van eeuwige zoektocht. Volgens Plato en de Grieken is het androgyne wezen 
een ideaal; in een christelijk is In die 
context is een is er, een geen creativeit 
omdat er geen dynamiek is, en geen dynamiek omdat er geen onderscheid is. De zoekende 
Hermafroditus naar zijn helft, naar van eenzaamheid, en een 
volmaakte toestand van harmonie. 

Het zou te beperkt en alleen in de tegenstelling van man en 
vrouw te J.1.aaL"<;;U. geslacht" of te 
spreken; zoeken en vinden van tnC:luS:1Vltelt in U".L<"'V.L'" 

geestelfjke een lichamelijke al het als au.(~gc,ne een fysieke of aaillsc:rlouweul vorm 
aannemen. De ideale toestand de dualiteit is is een geestelijke 

in de dan in de biologie kan (al zijn er W<;;J.u\.llL ultzl[)ncjelm~~enJ. 

v»'''an,,",,- indusieve 
Hermafroditus, een ideaal v~~r ..... "" ...... , ...... " 
iermattoi~nlSnadem{:tMnOlITo:se 

" .... l.u..tr'U<;;<;;lU voor 
van de 
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decadente gestalte van Hennafroditus bij Hou(le'Wl1n 

Het bereiken van een ~"",U"''''tl.J.l~1: 'U~;"'Ul'UU de thema's in 

volgende gedicht van 

aonLoan 

ik zal een lied n .... '~rht.·11 

dat poerisch androgyn is 

volmaakt twleeSlaC.lltljg. Een beelterus 

met twee, onscheidbare O'P?'irhtpn 

een rueuwe taal 

licht en ttansparant aZUlll 

mooi; monumentaal 

gezongen haute couture 

je bent het hem en haar 

rus je sill bent - onschendbaar 

door de nacht gereden 

in hartstocht aangebeden 

kijk je ergens heen. Is het water overschreden? 

ben je doodloos nit dit 

is het een 

~'"""' .... u ... is een volmaakte ll"'U'U'"CJJ.J~""'lcau, een volkomen 
vre:d1ll:heJld en volmaaktheid. Het 

onljerwetn van het gedicht. Met 
is dan ook letterlijk oPJ2;edlra12;en, 

~"'~JJ."'''L vereert de dichter 
Het ideaal van de kunstenaar is een gedicht op te volkornen op 

sterte111kheJld en geslacht 

V11'''''''''''.o,;; tw,ees,lac:htlgheld is de 

""l.Jll.t.C:U staat, in balans is binnen 
Dat is ook het 

en 
statisch en Vl1LVC;j;au"'.CllI ...... 

mc:1uS1V11telt toe te schrijven. 

Waar narcistische kunst 
hermafroditische knrlst 

ll<U1UCU te nemen. Het is 
"''''~",....''' van de geilheid, en het Q:e~~1c1:1t 

oertecte kunst. Kunst is 

een eeuWIg 

V11U"''''''.''''''''' in een solipsistische UVU .... LU~ 
externe, bepaald door dualiteit en en 

en transparante taal, maar monumentaal gezongen. De 
ondoorzichtige solipsisme van maar 

bmrenlrnelosenl1jK, goddelijk en om.tertel1Jlk: 

herschlcPt. of w:il 
heJrSCJaet:men met een nieuwe taal, met nlf"U'-li.re 

In de derde strofe is 

werkeltlkheJld zien worden. De dichter 
droombeeld; in de derde strofe is er 

want zowel mannelijk 

over "zal", niet 
van "bent". In stilte is de ............. n .. u ... 

dus geslachtloos. Er is geen 
meer, ideaal en het schrikbeeld vel:elnlgd in de stilte waarvan 

lln • .J.U~"V.LL"'L en de dood, het statische kunstwerk. 
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Net als bij Narcissus zijn kunstenaar en door een mum gescheiden. Maar de mum van 

..... '-'''''''''' 1S trots en de spiegelende lief de; bij 
Q'e,rorlden wederhelft. Het zoeken is voorbij, is 

w(lrden. zijn esthetische kan 

die 

een hermafrodiet creeert, 

ge~;la(:h tskc~n.tlneI~k, en ...... , ........ ,'"'V.L 

water, een vloeibare grens vormt tussen het Nu en het Eeuwige, tussen Hier en 
tussen tastbaar en onaantastbaar, doorbreekt Hermafroditus. Los van de ,,'-<J, .... uu"'"" 

is Hermafroditus niet meer vu' ....... , ...... u", 

\,ll'-J'U<:CLlllll,';; emotie); hi; treedt 

Hermafroditus geen vat, 
in het gezicht van de \,ll'-ULC;j.. 

van de dichter en de wereld af. De n<lTT"n,rn 

V<;;J"aJ.l~C;H is bevredigd. 
kaatst 

Hermafroditus staat boven leven en 
dan ook "doodloos", in plaats van "le,ve,nICIOS 

metafoo! voor kunst en mt:nSelllK ';;j."Hl~,';;ll, in dit roe ruf~U'l:!lP't~()fl(len 
f'f'llU1'1IO'f' sterfelijkheid en stervend dood, 

levend, maar in een p~thpl,~rh e'Vell'I:ITIChlt. 

Wat dit gedicht tevens du:tde111k aan de 
mythe van Hermafroditus. Het inclusieve ideaal 
komen tot uitdrukking het "n:I0l1lUl11erlta~1l gezongen haute couture": vluchtige 
en verheerlijkt en met groot vertoon. De van de 
androgyn flirt met dood en verval, worden inuners overschreden: van geslacht, van 

en pijn, van Bovendien is de toestand van en chaos ook 
van moeras, de stank (door het bewegingloze), en die van het bederf 

en het verval. 
Het transparante ideaal is delcaclent. De heelheid wordt 

naar de troebele wateren van prinlordialiteit en het mc!nsel11 

Q'~,orlden door terug te 

taboe. n.alngc;:Zlen de dichter 
grip heeft op die wereld, laatste regels met een vr~lagtek,en. ierm~ltr()d1tus 1S 

ongrijpbaar. 

4.3 Verlangen naar een nieuw begin: "Tabula rasa" van Paul Snoek 

De Paul Snoek 
schilderijen blijk 

vrouw in haar ten,em~e F,',", ..... ,au.,", zijn thema's die 

genezmgsproces. 

Tabula rasa 

Er moet een wijdere wereld U"~L<'l:I.lll, 

een toegang tot een doorclmllgbare 

Snoek dan ook niet 
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die ons en went aan 

het lichaam dat wi; waren. 

In een kamer waar wi; rostig onze roggen 

kunnen zien en waar wij sierlijk met vlugge 

armen zwemmen naar de versmelting, 

in het wier van het ijle. 

in de ruimte waar het huivcende 

van vrede ons beide verenurt 

en buiten het leven in een L.UJ.V<'J.<O. 

ee\lW:l~, luchtnieuwe eenheid verenigt.4 

AI in de titel raakt de dichter aan het scheppingsideaal van de het visloen dat ook 
rasa", dat w:il zeggen: oprueuw Oell111.nell. met een schone lei, zonder voor 

van een echo. Paul Snoek in dit ruet de decadentie maar 
dat van Hermafroditus. 

Het aardse is banaal en ruet toereikend; er moet een wereld zijn, een wereld die 

zich ruet aan de (natuur)wetten van het wij kennen. De wordt 

opgeheven, een wijdere wereld U'-L'-"" .... U 

een in mystieke en metafYsische 

be~!;I:eltlZlng, en O1l:sscruen 

"1-'~~<:1, de grens tussen dood en 
ondoorlmnglt:lat:e maar zichtbare The picture 

is nu doordringbaar. 
en leven in over, net geslachtskenmerken. Het 

velrlatlgen naar het wezen van is ruet aileen Vel:larlgen naar een volkomen rueuwe 
is ook een doodsverlangen. De van de sloIpt ons op en laat 

ons kennismaken met een lichaarn. 
Het is tweede lichaanl dat het ideaal VCIU"~'U van de dichter is een 

schepping die het en het oude sarnensmelt tot een ~.L<:U"'<:;"'.,,,,<:; entiteit. Het is een eenheid 

van en een overschrijding van een "nuLl'v ..... " .... ",,, g!es1:actlte,lll~:he:1d. 

De rueuwe is dezelfde spiegeling als die in 
de kijker een man die in de spiegel zijn rug ziet, 

""'JLU ...... UJ van Magritte, waarin 
plaats van zijn aangezicht. Dit is 

de blik van van de alwetendheid; ruet terugkaatst, 
wordt; zo ontstaat een rueuwe ve.rh()u<lIng van ruimte en maar Zlen 

tijd. Deze un.,""",!" is een versmelting bereikt 
ve:rSIlflel,DIl,g is als een primordiale geboorte. 

dichter 
waarmee het ge<llcllt a:nd,errnalU 

"bevrijding", 
ideallstische en lyrische r.4J''''''',L<:;1 blootlegt. De ideale eenheid 

water en het ijle, het I'."'."' .... ,LAW,V""". zoek naar de verloren 
hierarchie 

en VllU"-'." ... JLJ\..1U. 

In't'.N' .... t". neemt een V1Sl0na1te sprong UVV\.L,U,""" , het tijdloze, het 
geslachtloze en het ~.LC;U£QV£<:;. de dichter weet dat de weg door het "blevtl1d1em1e wier van het 
ijle" naar een totale waar zijn droom waarheid en eeuwige, al 
dan ruet seksuele maakt de dichter duidelijk 
orgasme is een vol:maal~te vrc~<:I1:ghc~d die, door het 

met het geestelijke, ze 
visionaire blik; het is ruet 
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de is de 111'1l'K!fJ,l111! reuk. 

in de ogen van de kunstenaar. Het 
staat en op oog 

van 

naar een platform 
cOlntllctJloze "'';;UJ''' .. J.'''' van ............... ,., .... JJ, ... 

De gaat, zoals bij en met een 
maar bier is het een en versmelting; de versmelting is volkomen 
lichamelijk, maar Het is een die beschrijft, op ual.Uu.LllJl""C 

ruet waameembaar maar in de kunst krijgt, een droombeeld. In 
het (dynamisch, want scheppend) wordt het verlangen naar de statische hoc~da1'lij2:helld 

H{;:mlatrO(1lt11S is ook een ideaal dat alleen met "rueuwe" kan worden 
aallQ:e:duld, zoals het een schepper beltaa:mt Bij Biich was het "dood1oos", bi; Snoek is het 
"luchtnieuwe eenhcid" - wat op ..... ""' ...... "", ... n.eClrk()mt, ondanks de in connotatie: de 

ontaarding en van Biich is ierm~ltr()d1t1lS IS nu een 

gedachte, een toestand van ijle vrede die Ve:l:enlgt. 

4.4 De absttactie van Henna&oditus: Wallace en 

Het is Harold Bloom die in weer 
John Ashbery kenbaar maakt. Hun verwantschap is evident: taalfilosofisch en abstract. Een 
gedicht van Ashbery 1S 

"''',.,,'-''''''' ontregelt, tot taal en lWf>l1i~r~ coherentie. 

ruveau van het als wil het gedicht van het 
in duidelijkhcid en eenduidighcid is verdwenen. 

Toch hebben dichters een met heelhcid en mcluslv11:el bij Stevens is dat 
het op een Bciden een helm:itr()c11hs(:h verhml2;en, 

abstract niveau. 

4.4.1 Wallace Stevens: de zoektocht naar on2'e:scllel.Clelllhceld 
Wallace Stevens (1879 - 1955) O-PI'l1rnr"'n blijk van een nalef vertrouwen in 

hi()SClhsch traktaat. de context van het is ''Waarhcid'' een 
wordt binnen het gedicht het gedicht is zo een 

"~11pl:en:Le Fiction", een fictieve waarhcid. De Nederlandse schrijver Frans Kellendonk m 
een essay het vo!}.;ena,e: 

Het Stevens is ruet transcendentaal. vergeet geen moment dat zijn een 

geloof in verzinsels is. God be staat met. Er is geen hiemamaals. [ ... J Wat hebben die ficties dan 

voor zin? Ze zijn bedoeld om ten slotte afgebroken te worden. Als Stevens een 

religie heeft. dan slechts in de betekenis van het woord: hij wil verbinden 

wat is. In 'Notes Towards A Supreme Fiction' (1942) heeft hi; het 20 'From 

this the poem that we live in a place/ That is not our own much more, not 

ourselves.' We moeten ons die plek eigen maken door zelf die te worden. Bij onze "pt",,,,rtp 

zijn we van de werke:lijk:hejld gescheiden geraakt en ons he';llm;tztlf'l zelf die heeft als 
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hoogste doel om in de werkelijkheid op te gaan.; 

Kellendonk ziet terecht dat het element van verlangen naar heelheid, genezing en indusiviteit, 

vooral in het latere werk van Stevens een allesbepalende rol speelt: "Poezie is zijn utopie, een 

toestand van ongescheidenheid, van het Woord dat bij God is." Bij Stevens is kunst religie, maar 

het uiteindelijke doel is om te Zijn, om via de metamorfose van het gedicht de grenzeloosheid te 

bereiken. Dit hermafroditische verlangen is geen verlangen naar liefde, maar een verlangen naar 

een werkelijke oplossing, naar sublimiteit en zuiverheid. De conflictloze eenheid is echter enkel 

een gedachte, die als fictie aileen binnen het gedicht te rechtvaardigen is, vandaar dat Stevens de 

poezie en de macht van de waarheid in poezie, "heilig" verklaart, afgaande op titels als: ''Life Is 
Motion", "How to Live. What to Do", ''Poetry Is a Destructive Force", "Of Modern Poetry", "A 

Completely New Set of Objects" en "The Poem that took the place of a Mountain". Het gedicht 

is zowel het altaar als het offer, een visie als ook het argument voor die visie. Ironie speelt een rol 
in deze poezie, maar tegelijktertijd neemt deze poezie zichzelf zeer serieus: het visioen is ten 

slotte heilig, zoals het ook heilig is bij Paul Snoek. De ironie die deel uitmaakt van de 
hermafroditische utopie is geen stijIrniddel, maar een laatste uiting van twijfel. 

Het zoeken naar eenheid is bij Stevens toegespitst op een indusief "gedachtegoed", 

eerder dan een indusieve "gestalte". De grenzen die worden afgetast en die de dichter wi! 

opheffen, zijn de grenzen van het menselijk voorstellingsvermogen. De zuivere gedachte is 

subliem en helend, niet decadent. Bij Stevens is de balans russen rede en gevoel belangrijker dan 

de balans russen anima en animus. Een bijna naIef en fllosofisch voorbeeld is het volgende 

gedicht: 

The house was quiet and the world was calm 

The house was quiet and the world was calm. 

The reader became the book; and summer night 

Was like the conscious being of the book. 

The house was quiet and the world was calm. 

The words were spoken as if there was no book, 

Except that the reader leaned above the page, 

Wanted to lean, wanted much most to be 

The scholar to whom this book is true, to whom 

The summer night is like a perfection of thought. 

The house was quiet because it had to be. 

The quiet was part of the meaning, part of the mind: 

The acces of perfection to the page. 

And the world was calm. The truth in a calm world, 

In which there is no other meaning, itself 

Is calm, itself is summer and night, itself 

Is the reader leaning late and leaning there.6 

206 



Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n

DE GESCHIEDEI-';IS V J\:-'; EEN JONGE GOD. HERM .. I.FRODITVS 

Dit is een .I.Cl.l)!."=UL~t: alleen in gedicht logisch daar buiten. Stevens 

een scheppingsideaal: het in rust, 

er 1S UYJlld.lU.";:I\., alles is statisch. Irrc~m~en van 

!!t'enz<:!n van dood en In 
UU ..... "JL" ... W ............ is tussen licht en donker. Die chaos heeft en is dus 
ruet herkenbaar als chaotisch. De van Stevens' wordt duidelijk door soort 

van tegenpoIen, het 
zomemacht wordt 

boek en rueuw uruversum met rueuwe wetten. 
Het verheerlijkt, maar en de 

ve:rbe:elcllnl2:. De wc.or~len van God: ze zijn "waar", allijkt er geen context 
("book") te zijn. De UC.Ull.ctll.U\..UU.;'\..l.":; DletatrlortO!le is ruet maar weI lezer 

is de tekst. Maar 
is een voorwaarde: de lezer/tekst wil"The scholar to whom his 

book is true" Daarvoor moet kunst een context sctleppell1, 
beginnen (de "tabula rasa" van Het rueuwe is ruet mogelijk in het rueuwe 

het oude. Daarom moet het huis stil zijn. Zonder die 
we~k!ell1jk:hc~d, is de rueuwe of 

is de 
inclusiviteit en de eeuwige (geestelijke) be"re,dlgUlg 
ideate is alles onderdeel van maar, en is 

waarin de 
);C~lal.lllt: mogelijk is. In een 

2:ecllctlt tot slot. De waarheid is 
betekerus, de stilte en de is de waarheid. De volmaakte doodloze waarheid 

en tekst. 

een zomeravond boven een boek gebogen 
waarde door de de als 

een "ULJU\;;.lUI;; 

Een ander vo,ortleelld van het naar die statische en hermafroditische 
is "Final soliloquy of the interior paramour". De lyriek achter het ideaal is echter 

UP.·rI",·Pt,,>n wat overblijft is de in gedeeltelijke on·[oere.uc;:enlanelO 
ideaal. Het is een van de laatste gedichten van .""',.·v .... 'Tl" verz:al1:l1~eld Rock, waarin 
25 latere gedichten zijn afgedru1ct. paramour" is een laatste 
meesterwerk, een op de te}wrtk()mmg en de ontoereikendheid van de ll!C=l1~it:llIKC 
verbeelding. 

Final soliloquy of the interior paramour 

Light the first cve:l111lI!. as III a room 

In which we rest and, for small reason, think 

The world is the ultimate 

This the.rei()re, the intensest rendezvous. 
that we collect ",,,·r.,,,I,,,,,. 

Out of all the indifferences, into one 

Within a 

Wrapped 

shawl 

round us, since we are poor, a 
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warmth, 

£\. light, a power, the miraculous influence. 

now, we each other and ourselves. 

We feel the obscurity of an a whole, 

A that which auan~~eu the rendezvous. 

Within its vital boundary, in the mind. 

We say God and the are one ... 

How high that highest candle lights the dark. 

Out of this came out of the central 

We make a dwelling in the eVf,ID1llQ' 

In which there is "'."'UKU. 

Het taboe van het hennafroditische is af te lezen aan de verboden 

klonteren samen tot een voor de laatste keer. De en 

«paramour" wijzen in nchring. Dit is een monoloog in het als een gedicht dat 

is dit de laatste keer een poging ondemomen 

te bewerkstelligen. Het het van die en de 

66k te lezen in de titel: is de laatste ("final''), dus pogmg. 

De inclusieve hoedanigheid wordt nog een keer aangeroepen: alles is in rust in 

een ruimte. De is voor de maal het doel, maar nu is de 

reden niet langer reason". 'We" is eerder dan een een 

meervoudige dit gedicht is een vurige wensgedachte en het Goddelijke wordt wanhopig nog 

keer aangeroeJ:ten. 
'ntpt"l"p samenkomst". De 

o;:LLJ'<::<::J.UJ.J..l~ en de wens tot een nieuwe een 
rueuwe ov,erJj;oe:peletllde dtcllter stelt de menselijkheid de goddelijkheid. 

arrnoeCl1e,oftewel en "tijdelijkheid", en 

w()fl(lerbalul1jke ,n"·'''''''£1 komt voort de 

invloed op elkaar omdat de van de menselijke 

de tekortkomingen bestaan 

helme:lr11k heerst een 

Toch is er geen totale gOdCl1e111khle1Cl, ...... ,...u.'w. ... en het concept een vaag 

gevoel, een Dit is de 2eloo:tsovel:tUl2ll:l2 zoekt en de 

eenzame, 2~un1Dulteerde creatieve ~<::'J.a\..u 

Hier zien we het cerebrale karakter van Stevens poezie nog eens goed: de verwenste versmelting 

v ... ~,,,,, ... ,,, .... u, maar bij nader inzien niet lichamelijk (seksueel). Alles ontstaat in de 

Zo ook m en de 

de gee:,te111k 

Wll""-'."''''!U en vet:De,etamg van het goddelijke 

highest candle". 

De "."':"'."i ...... rl op de kracht van de verbeelding die mystieke goddelijkheid aan 

O1ezettCle vet:be,e1d1lllg verSCh.a.tt: die eenheid die de sterfelijkheid 

ttotseert. In de poetl:Kl:1le nlet:amorJeo vCltbc)fldlen om m een 
alwetende en IUl ..... lJl~~C; verbeelding nog enkel te "zijn": wereld is een 
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goddelijk, en tevens 
gel:1aC:htj':Wc~re.[o voortkomt Poezie is een en Stevens 
..,.un.,.." de kunst en aIleen het 1<. .... , ...... '-••• bestaat de hoop op een ....... L • ...,""'-,1::"".,"'"'/"",, 

Deze betekent Die macht krijgt gestalte in de laatste twee 
weer is het ijl, vluchtig, "luchtnieuw" en "doodloos": ''We make a dwelling in the 

van het een naar een van het 
en van de vruchtbare en 

werKe:lljHllellO bestaat echter enkel in het ijle, in de avondlucht, 

in het ongrijpbare. Zo blijft het van voor Stevens zoals 
me zonder bewijs. De hoop op een nieuwe werkelijkheid die de 

blijft een na verwoede pogingen dat ideaal in kunst 

In een de dichter ruet meer te De kunstenaar is 
eenzaam: m te geven aan een schepping zonder staat hij De 
isolatie van verbeelding en identiteit wi! hij Ten slotte is alleen een vluchrig 
samenzijn, zodat die verdreven al genoeg. blijft "een utopie", de 
wens naar "ongescheidenheid" wordt nooit voIledig De blijft een mens, met een 
verbeelding is. Het gedicht is dus een van de van de rl1rhr,· .. 

met zijn hermafroditische de is op zoek naar wat hij verloor, maar vindt dat 
waartoe zijn verb(~el(:itng in staat is. 

serieuze met de grenzeloze 
De van John Ashbery (1927) is met die van Wallace :-.teverl5;. 
streven naar indusiviteit en merkbaar in de taal en de vormlelllke 
kenmerken. Het verschil tussen het bij letterlijk voor 
de duur van een zin een beeld, maar wordt daama weer direct opgevolgd door een 

een beeld dat of ruet aansluit bij het beeld of de vorige zin. 
Een citeert uit Kafka, maar ook uit Walt Disney. 

Net als in de van Stevens vinden we ook bij een van 
"we" in plaats van "1" Het is een van naar het einde van de eenzaamheid. Een 
voorbeeld van is te zien in de laatste strafe van "The ecdesiast": 

Fine vapors escape from whatever is doing the living. 

The night is cold and delicate and full of 

Pounding down the living. The factories are all lit up, 

The chime goes unheard. 

We are fOg'eUl'EI at last, far apart.s 

Ook is het verlangen naar en eenheid te zien door het gebruik van "we" in regels 
als: "\Ve haven't moved an has / We are near a tennis 
court at / We get lost in life but life knows where we are. / We can always be found with 
our associates." (''More adventures", p. 309) 

Deze is geen het is een deel te laten worden 
van zowel de lezer als de dichter, of liever: het gedicht. Door de "wij" -vorm wordt de 
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Paradoxes and oxymorons 

This poem is concerned with on a very level. 

Look at it to you. You look out a window 

Or You have it but you don't have it. 

You miss it, it misses you. You miss each other. 

The poem is sad because it wants to be yours, and cannot be. 

What's a plain level? It is that and other things, 

LO~J'U5'U'O a system of them into play. Play? 

Well, aCI'uauv. yes, but I consider to be 

A outside thing, a dreamed .. nlp_"",tfPf>11 

As in the division these long 

Without proof. Open-ended. And before you know it 

It gets lost in the steam and chatter of typewriters. 

It has been once more. I think you exist only 

voorde~le~'ouiili,~e:ld, 

chao tisch is. 

To tease me into it, on your level, and then you aren't there 

Or have adopted a different attitude. And the poem 

Has set me beside you. The poem is 

Ai bij de eerste lezing van dit gedicht zijn ~ee terugke.rende aSj":,eclten bij Ashbery het 
gedicht is op een mamer en het toont zowel de titel rus in de tekst de 
Hennafroditus in 

J..JV'<:OlliA,l" Wallace Stevens gedichten van John zelden anekdotisch, maar 
pU'<:UI.,."u. De titel Van het 

over het doen 
,is ook 

"Paradoxes van lichaam en 
Maar waar Stevens nog gelooft dat een ........ u.'-', ........ uu .... " voor de duur van een gedicht tot 

stand kan worden en hij de als een vorm van al zove.r 
"ontnuchterd" dat hij visier enkel nog richt op een indusieve ve:rst:amih()U(llng 
en De heelheid zit ruet meer in maar in het 

Het en het idealisme van Stevens zijn ve:rd'l:!Terlen 
aelmClcr~me van de taal en de ra!lgscn;lKKmg gramtna1t1ca en zmnen. 

Toch blijft l-nrlll<:'U'iCPlt die van het als lezer 

en de leze.r als !". .... ' ....... UL. IS geen 
is hij zelf. De taaliru:nolge waarde wordt in een kort 

in het gedicht 

l",""""'''''' Het gedicht is 
begaan met en cnkel taal, maar "on a very plain level", waarmee Ashbery indirect zijn 
cntlcasters een sneer staat bij velen bekend als hermetisch en 
oflloolorll:rOlt1d(:illlllt. Maar nee, het gedicht is taal een doodordinair de dichter. Het 

het is een Het gedicht is een die de 
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lezer wil I;UI;!U.CU en w()rden~ onscheidbaar en daarmee j;U;l1Ll;lU'U:;. 

De relatie is die van de j;CJ"C!UCJ". er wordt en met de blik. Het 

het 
aIleen 

worden: ''You miss each other." De lezer en 
ruet bestaan: een lezer zoekt een tekst en een tekst 

ondemomen tot samensmelting, tot een 
mc'geJI11k: er wederzijdse obstakels, 

en 
4.U<;u,,"K" vlak", wat is "spel"? De taal 

daar de vragen naar. Wat is een 

de lezer een rad voor ogen. Het gedicht blijft een 

..... ....,"'u .... , zoals enlg:n:la blijft, maar juist aantrekkelijk. De 
wf~ze.nsj{eruner]~en van Salmacis en ierm~ltr()d1tus zijn op het en 
de lezer. De en het CtP(1'rt\t 

"." ...... ", .. ..,,, .. ,,. Het spel dat 

2:ecir()ornd J.Ul~I;!J'I-'''U.U'uu. een rueuwe 

"\"'"'''l-'l-'llJ'~ van de Dromen van de 
werkelijkheid en vloeien samen in het goddelijke. Op dat terrein spelen de kunst en het 

gedicht en de lezer zich af. In dit 1l1c:lm;lev'e Viler,elOOecelO 
want er is er 

de dood voor de van het overwonnen, omdat :su::rU::JUjKnel,U 

onsterfelijkheid (kunst) samenvloeien en een j<."'~'"'''.UL''' teg:en~; teJilnl~en zijn 

strofe heeft de metanD.O!'ios ong:emc~Ktalpla:ats~~~Jnclen, onderscheid 
is weg. De lezer bestaat zodat 
inwisselbaar. Het efllgrJllatlSC:ne j<. .... ' ........ n 

bewustzijn van lezer en dichter. Want UUe1n.oe.ulK 
opheffen, zijn verloren helft complementeert 
gr(~z,en te en zoeklicht is het ijle en statische 
en absorbeert: "The poem is . Het 
NftrCllSSllS maar een spiegel die O'pr,pp'ot 

wat 
identiteit door buiten 

dat diehter en nader trekt 

"" •• 1-1"." .. " ........ spiegel zoals 
grenzen 

De lezer moet nauwkeurig lezen bij Ashbery, maar het vt:lnallgt:Il naar contact en een onbegrensde 
associatiereeks, spreekt uit elke De wil de lezer en daarmee wil dus ook het ge(llctlt 
de en taal, of llctlarun 

" ......... LU.u'1", en vaag, het is stem 
Het !cin dichter zijn, het kan een Vandaar dat "we" ook zo dikwijls voorkomt. 
De schimmigheid LUI';~J'U'" ais de Ander gevonden als het zich weet te 
voegen naar de een Ook "A m .... <."' ..... " .... gaat .... "IJll\ •• "l 

over ...... ", .. u~;"u naar eenwording en een doodloze lLn;UL.l\cJll. 

m rusgm~se 

they are alive and can have those colors, 

But I, in my am alive too. 

I feel I must and to tell 
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Of this in a way, that knowing you may be drawn to me. 

And I amid and isolation 

Of the chance to know you, to of me 

Which ate you. You see, 

You hold me up to the light in a way 

I should never have eX1pec:te<i, or suspelcteld, n'f"'than~ 

Because you 

And The 

tell me I am you, 

spruces loom. 

I am YOutS to die with, to desire. 

I cannot ever think I desire you 

For a !Dom in which the chairs ever 

Have their backs tutnedto the light 

Inflicted on the stone and paths, the real trees 

That seem to shine at me through a lattice toward you. 

If the wild of is true 

I me to be truthful unto you 

Whom I cannot ever 

RememlJerl1lJ2; to Remember to pass beyond you into the day 

On the wings of the secret you will never know. 

me from myself, in the path 

Which the of the day has to me. 

I "you" in the plutal, I want "you," 

You must come to me, all golden and 

like the dew and the air. 

i\nd then I start this of exaltation. 10 

leven door een te worden met de lezer. Het 
een De ik verleidt de aarlgelspr'ok(!ne 

zang en door een uitgesproken 
De vervlechcing van identiteiten neemt in de tweede strofe serieuze vormen aan. De 

eelnz:larnheld en de worden en een It'1~:tlr'(''rlpu'p zoe,Kt()Crlt 

Kel1lflel::l, zodat die W'-"""'-llln.uu,,-, 

.., ... ,"""."' ...... De tegenstrijdige elementen moeten elkaar leren kennen, maar het 
vervloeien van verschillende en moeizaam. De de m 

gedicht, de taal met alle macht te het licht te nOtlOen, 

"'"'-'II!£.\O'''' Tot van het gedicht, dat is en en vin £',-U£'IO", 

ruet door interpretatie van huiten af. Het verlangen krijgt een seksuele toon in "I am yours to die 
to desire." Samen een worden en de grens van sterfelijkheid en (identiteit) 
cru1loen, is het van de tekst. 

Het wordt verwoord met het heeld van staelen die met 
hun rug naar het zo zit de de wa:arnelO 
"real trees". Het gedicht wil dat werkelijkheid met alle macht door zal '-""'''!,>'-u ware 
ldc;!11tltelt van de om daar vervolgens mee samen te De verb(~el(dm!!: 
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werkf:l1Jll:11eIO ruet los laten. net als bij om voorbij de grenzen van "ik" en 

de zesde op de vleugels van een dat nooit kenbaar 

is dan de werkelijkheid en kunst. Dit is een het 

111<""""': 1I.lt:lllUIC:1I aanneemt: die van de 
Un;I<l.llHU'LL\.IM;:. Het ideaal is een geheel 

rueuwe creatie, Ct:ll:GaalIlcllt:JlU wordt 

OOi;renlevc~n en de verloren heIft tel1LlgJ;revon,den 
Dit is wens van het "u,~ .. "'"'"'' aan het 

getleun en de taal ook voor de duur van het Q"ecllctlt. 
moment wordt de rueuwe waarheid, die van de totale en "'L<;:H~";;:'l\.1L" be1tek,ems, 

is het wonder van de kunst en dus die van de luenUlCll van het 

ft'''''i ... ·I~t en die van de voor de duur van datzelfde gedicht een UTClI'c!Pfl en waar 
De ("exaltation") is die van het ", ... ,,,,,CMC/'h 

hermafroditische waarheid. Het is het genot dat het 

gec:licihte:n van John Ashbery, maar die van Wallace zijn irorusche en 
absttacte die veel en duisternis bevatten. Toch is ook in hun op 

het ruveau van de taal maar soms ook de te ontwaren: het VeJriatlgC:Il naar 

Hermafroditus als voor de indusieve identiteit van dichter en van taal en 
werkelijkheid. Hun de willen voorbij de were1,:fse Ut:!!Ct::U;GIHj;, 

sterfelijkheid en IS eenzaam daarmee de rl.~h .. ~, ... , 

zoekt zijn verloren helft in de fictieve betekerus van een W",L"''':lll~''Uo;;:.tu, om zo "waar" te 
",.." .. rl~·" De zonder de werkelijkheid, en we:rk,eliikheid bestaat ruet 

zonder 

4.5 De dood als oplossing: '~ir vier stemme" van Hennie Aucamp 

4.5.1 De hermafrodirische ruimte 
lUI..lU1JV (1934) is bekend om zijn toneel -en cac'are:tteJkstcen 

decadentie. 

bUJtterlst~laflider en de 

decadentie een grote 
ba:slSlltlg:rec:lientf!n voor een verhaal over 

De tite! vier stemme" al aan dat een en ZUlver 

consttuctie. De sttuctuur van de vertelling wordt ruet aileen ten behoeve van 

sp:anroolg, maar ook de inhoudelijke en Een op het oog verhaal 
de karakteristieken van een my the, door de schematische 

verojnam~~en tussen motieven en personages. 
Het verhaal spedt zich af in Die 

droogte en armoede. Het decor is "'''''h", ... ,,,-l,~ 

de "filosoof" of 

Frik van Onsden; de stoere 
McTavish. Met deze 

alsmede 

tot 
m~)e(ler:til!1:lur Das van Onse1en; de vaderfiguur 

en de verfijnde 10I1lgelmruu, 
de in 

komt en zich 
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Die nestelt. maakt daar kenrus met Toon, Oom Frik en Tant Das, en hun 
dochter Let, die een lelijke vlek haar Hij en Let goed met elkaar 

en ook met de jonge en man kan vinden. Let is 
J!;eJtrusttceerd: jj'e:tnlen ziet haar ruet staan, terwijl ze zich 

Op een avond waar allen weer bij op het een 

""".U".'''t, waarbij wordt verkleed als vrouw, en in de 
van Let verleidt Beimen, die ruets in de gaten heeft. In de tijd 
regelmatig het postkantoortje van t-'1',>rlrlv 

("FiB'') en aan ,.. .. ".1£1" 

neerschrijft in brieven 
grap een gekomen vindt men 
dat er nu een aan moet is lang genoeg voor de gehouden. 
ruet dat de grap stopt, bang als hij is voor de gevolgen. Als Beimen op een middag bij 1-<1"'/1,1" 

JaIllgsl:saat, zit Freddy slordig in zijn en op een stoel. Beimen 
verktacht Freddy en ruet veellater komt het bericht door dat nadat Beimen alweer weg is 
en heeft van zich door het heeft. 

"Vir met vier verschillende np1~n,~rn 

hoofdstuk 1, "'n door Toon hoofdstuk 2, "Aan alles moet 'n 
einde kom", vanoit het perspectief van Freddy; hoofdstuk 3, "En hadde de liefde I", het 

Beimen; en "En hadde de II", vanoit het Let. Al het 
eerste deeI, het waarln een ik-verteller optreedt, vertelt Toon in de 
openingsregels: ''Die hele het as 'n grap begin oom T oon 'n boerepo,ets. 
Want sonder sou die Iewe in Die Hoek 'n man ondergekry het. Dit was depressie en 

dl:o'oJ!;t:e, en ons [".] kon " (p. 222) De 
<;;Cl1"'44H1Uo;;;'iU is terug te context. 

Het land is een oase van rust, maar een rust veroorzaakt door isola tie, onvruchtbaarheid 
en Het is een tijd van die zich het land 
bewonen. De is een gelso1eerd niemandsland waar ruets een land 
waar het zijn gang kan gaan de van een of wetgeving. Het land is 

de rechter is de natuur. En de natuur kent geen taboes. Al deze 
on:lst~lOdltJ!:tledlen SClletlpen een situatie van stilstand en oneindigheid.l2 

wereld proberen de karakters oit «Vier stemme" zich staande te houden. Allen 
zoeken naar vervulling, "De Hoek" heet de plek ruet voor ruets. De h"",~'()np1'~ 
in een hoek geplaatst, aan de aandacht van de wereld ontsnapt. Hun wereld is die van de stilstand: 

en vervoer was die en bowendien wod jy op jou om te red wat te 
red is. Maar was almal se doodsteek. As jy 1S JY maar weer na 
oom Frik toe." (p. De vervelirlg en de larnlendigheid in het landschap hebben een directe 
invioed op de de grap oiteindelijk fataal zal worden, is een directe oorzaak van de 

het als in een context. Door hem 
en vormloze landschap in de canon bijgezet, in een brief aan een "boesemvriend 

tn . Het landschap wordt een befuvloed door andere litetatuur: 

1S en'illJ!;'Otatln,g, 
droogte beJle(~rst het leven van de tn"U'ot1f~rs_ ze 
doordrongen.13 
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De speelt ook een in het als 
besluit om dan ook een eind te maken aan de mythe van 

""U:LV'-',", naar het slatton eel. T oon en zicht 
onmiddellijk in een wijde en natuurlijke context geplaatst: 

staar hulle agtema. Die is nog rue mooi rue. Dit is te vroeg. Later sal die 

pers word; die kaal bulte raak dem die laaste lig. 

Maar nou is dit nog .... ""v""~. en alles is verlate en 

stap heen en weer in sy en verward. Soms uit op die maar Slen 

die twee tamanskbome rue raak rue. (p. 229) 

Niet de gel~stlestoeista:nd van 

wardoor van ...... '.""""" .. "'l!L,,,a.J.,l!Ww .... 

"tamariskbome" is opvallend. In een 
De tamarisk is hier het svrnOiDOJ 

is een bloemrijke boom die op Za110f:njl,e g:rorl0e:n niet vcr van de zee. Het gOllOt:lll};:e 

en het in deze (J"""")','" Freddy ziet !Wee bomen echter niet. Hij is 
al zover weggezakt in de wereld van verval en isolernent, dat hii niet meer open staat voor het 

en leven. 

In het np,r"np('t1pt 

verderf. Nadat hij 

Beimen is de natuur een prinlordiaal en vijandig wezen, een van 

bij de ontdekking dat zij Freddy is, verkracht en op weg is naar zijn 
en berouw. Hij wi! zich reinigen van het kwaad maar 

wentelt duistere laat tussen die flardes 

paddaslyk stoat die slyk opsy, en begin hom driftig was, veral die gaan Ie dan 'n 
oomblik lank plat op die die water en slyk 'n dak bo hom." Hier is misschien 
een anti-wedergeboorte: wentelt zich in troebel en water 

maar waarin alles stil staat en verrot. De nai'viteit van Beimen is 
de dood nog een keer staat er: "Dis die uur wanneer 

De en dagelijkse van het 
en de vel~geJl1,kmg 

t)!()nt.ee:lQUle lalndlscllpei ' is hier 

Let, die in het sluitstuk tot een ware "boeren" Femme wordt als onverschrokken 
en liefdeloos de van de "Dit IS te warm vir 

Let weet dit. Die hitte van aile kante af aan, van bo en van die af. 

.,n~''-u,,~,.,-. Maar sy wi! dink, en daarvoor moet sy aileen wees." (p. 23S).En zo 
"",...t"1r,,,.<.nt in een voorwerelds rijk van en bedenkt het plan om tselmen 

OJ"",""-... ,,, door als vrouw te verkleden. 

4.5.2 De femme fatale als katalysator in de zoektocbt naar beelbeid 

De natuur een voor de wereld van en het 
verhaal zelf. Ook de karakters zijn getekend door eerlza:am.helld 
een inclusiviteit. 

.... '-"~ ... ,.~"J,,&.'-.. "", en op zoek naar 

Beimen een meisje, hij is een Adonis die eenzaam in een uithoek moet wachten. 
naar t"IP1'tp("l1p en naar het ultieme ill niet 

vtJ'''' .... ,,,.'-C van maar ook in 
volmaakt is voor hem een decorstuk door haar 

zij alles doet om zijn aandacht te winnen: 
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Twee jaar lank stop en herstel sy reeds vir sander U""<UJ.l,~. Hoekom doen sy dit? Want 

kyk haar rue aan rue. 

volmaak wees. 

233-234) 

kan haarrue rue, vanwee die vlek op haar gesig. Vir hom moet 

gru V1! V>OL'=IUU"!S, V1! .,f"r<rlrino- 'n Dier moet vir hom mooi wees. (pp. 

sctlO(mtlei<lsbeg:tnSle\ van Beimen is irl 
"'.Ll;""~~<:;U naar schoonheid, en die schoonheid als nitweg, als 

Vp'V""J_"~ van de lelijkheid. Dit verian,gen samen met een dnistere drift, die 

nit tijdens de k""nrl" Maar is opgebouwd nit een tastbare 

231) 

nit de levensomstandigheden irl Die Hoek: 

Die aan die an(lerJ,an:t, het seker nooit weer in 'n boek gekyk fili sy katkisasie rue, 

behalwe in die Bybel, en oak rossen vriende ek. Nie dat hy dam was rue. Hy 

was net rue die soort mens rue. 'n ]\ian van die daad, ja; van aksie. 

En dis hy wat die knaendste oar 'n nooi was. (p. 

en swemen 

"Ek wonder my ofBeinlen vanaand kom," se haar pa. "Hy sukkel glo weer met daardie 

windpomp." 

inbreek. 

"0, hy sal kom," Toon Lourens. "Want hy kan vrek oar geselskap. sommer in die 

middel van die week oor na die poskantoor am met te " (p. 235) 

op de woorden van 
En verliefdheid 

want iemand wil he. Iemand wat nog mooi is ook." 

Let is door haar moedervlek. Haar cyolsme en sarcasme vloeien voort nit dat "U"P'l'"rit"lpt 

Dit verdriet en haar miskendheid maken van haar een eenzame 
man (doelbewust) irl . De 
m()eclervlek 1S een van het bes;m~~tte 

is irl haar vermirlktheid 
geJ:ee,c!mlaaJlttvoor zijn metamorfose als vrouw, staat er: "Let gaan haal die skeergoed; die mes, 

die seep en water. Daar is lets omttent haar iets manneliks omttent 
die hale waarmee sy die mes oor die wat oom Frik verbaas." (p.236) 

De kant van Let word door de paarse vlek gesymboliseerd, maar haar 
mannelijkheid, haar doeltteffendheid en maken haar evenzeer Biemen noemt 
haar "Lelike Let", maar is toch door haar Haar hardheid maakt zelfs 
de stoere Beimen irl zekere zirl kwetsbaar: "Later was dit weer Lelike Let wat irl sy het 
toe sy met haar ewige kom het." 232) In haar buitenstaanderspositie 
is zij alwetend. Vandaar dat zij weet dat Freddy zich zallaten verkleden als vrouw, om die 
maoler Beimen te Ze "met dodelike selfversekerdheid" als er 
v.:", '''''''u of wel zal toestemmen. Ze kent Jmmers veel en hij is 
"5005 'n broer vir haar" (p. Ze weet daardoor ook dat hij olet acht slaat op het 
vrouwelijk geslacht. 

De dubbelzirlnigheid van u<:;"i<tuu. U'''l irl mannelijke handelswijze 
en haar Haar eenzaanilieid is statisch en V"'VI-"''-''''''''''''', en heeft maar een nitlaatklep: 
wraak. Haar vrouwelijkheid ze aan irl haar wei "",lUi<tULl 
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Haar wraak uit ze haar "dienende" vrome taak van dienares. Ze is het van 

te wassen: uit wraak op haar en miskendheid. 

4.5.3 De l!eli:)O(lrte van Hermafroditus in de dood 

Het motief van de keert telkens m en 

van de door Die Hoek. Maar als persoon een 

geografisch hoort hi; in het landSC:ha'p. ~'HU".uU""" de verborgen h .. l'p!<'pn, 

van het ontoegankelijke landschap, loopt hij er in de 

waar hij de twee tamansken ruet en ook in de V'~;"'L;'''''- passage 15 zlJn als van 

bwten:sta~lhderslJos1tle, duidelijk te her'Kerme:n: 

Voor oom Frik se huis met sy hoe stoep en 'n heining van die rooies 

met hul suikersoet sap; en dis ook al beduidenis van 'n tuin in hierdie dr<)o~~e. 

Freddy een blommetjie na die ander nes die kinders maak. Die soet smaak en die 

hitte bedwelm hom, maar tant Das se stem verbreek die ban. leun oor die onderdeur en wink 

hom nader. 

"Kom binne, Freddy, jy sal sonsteek En oppas vir die die blomme is verlip." (p. 226) 

In onschuld hi; het van de natuill. is uitetmate aan 
bloemetjes, is gecu1tiveerd en belezen, maar is misplaatst in een rauw en bezeten iarlds:chap 

als dat van Die Hoek. 
'-Wl" .... ,,,/,; wordt door T oon Lourens aan het van 

klein Skotsman, moes ook die eensaamheid in 'n wereId vol verdriet 

het, want hy het hom af en toe maar hy kon hom beter verweer 
Uiii:Lll<::<::U, want hy was 'n boekewurm." (p. 

Beimen karakter van is op zoek naar andere 
heIft, een mannelijke kracht die hij zelf ruet bezit, al weet hij ruet wat hij zoekt, en 
waarom: zoektocht is instinctief. Als de anderen ruet zeker weten of Beimen zal ",\JUlIOU, 

voelt hij een zekere ourust in hem opkomen: was toe oom Frik oor 

Beimen gewonder het? Beimen dra tog niks by tot gesprek lag net oor En is in alma! 
se pad met sy allemintige lyf." 227) Het is dus ruet de ditecte zichtbaarheid of tastbaarheid van 
Beimen die Freddy al Beimen en Freddy vrienden, en wordt er zelfs "Ja, 
want waar David ook wees. Lees maar jou 

twee entiteiten 
Als echter enkel een verlangen had naar een ander, en zijn oppervlakkige 

eenzaamheid wilde zou hij slechts de liefde zoeken. Maar Freddy 
hij zoekt principieel. Hij is die op zoek is naar een com]:Helce .. "'-,,, ..... ,,", en zoekt 

ru.<'..!.""u,,. in ~chze!f, maar in de wereId om hern zichzelf. Beimen is in 
een gcisoleerde wereld een voor Freddy, in een meer 11"""PP1.rlP wereld zouden hun 

.... I'i,'-u.uJ"" ruets te bieden. IS ge:zelscilall, meer 
ruet. ... .. "l1rhr rutld;unenteler is dan een <:;.LL'<:;L'll<:;, en dit wordt 

Let scheert de snor van 
hij krijgt een oas,!!'elbOl:en identiteit, waarm hij zich verheugt: 

af en maakt hem als nieuw, 

Daarna neem sy hom kamer toe waar sy 'n rok het, 'n bloue met 'n madeliefie-motief. 

Tant Das sit by, self verwonderd oar die gelja~Ultlev~:rwlss·elirlg wat Haar boUa 

wat nog rut baar smelt mooi saam met Freddy se langerige blonde en 

Let se rool oorkrabbetjies laat sy bessierooi lippe nog rooier Iyk. Selfs skoene is geen pI()bleern 
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want Let het besonder voete vir 'n meisiekind. lets snaaks gebeur in die proses: 

verander ook van binne-in. lag sy stem effens hoer as gewoonlik, van pure 

oPI~w"On(lenhell:1; en sy hafldgleDare raak vroulik. (p. 236) 

UU\.UUl<;;;H tweeslachtige wezen, Zijn .n':1hn(·tI hem dus naar het 
ierma,trcld1t:us, zander dit te beseffen. Freddy voelt als man/vrouw gelukkig en op 

plaats. in een man, en in de van Beimen 
is hij een vrouw, dus in wezen een mannelijke vrouw. De balans is volkomen. De voor 
Beimen is voor Freddy eigenlijk niet meer dan instrument om zijn ware Ik te ontdekken en te 
U<;;;.llULIU<;;;H. Zijn rode 

belladlruJ"t in zijn , want hij een figuur russen !,;"""","L'I;'" 
"Hoe Beimen so maklik bedrieg kon word, bly vir ons almal 'n rarosel. Want het met sy 
.... "',.,,"' .. ,," stem 'n tenoorstem." (p. 223) Geen maar een vrouwelijker stem: die 
van een tenoor. 

Ook f-''''''''rh, zelf he!:kellt af 
waarom Beimen ruet ziet dat hi; voor "Hoe later dit 
onwerkliker word alles vir Freddy: speel hy iemand, of is hy uiteindelik tuis by homself? Hy skrik 

ge<iagtes, en probeer, maar en 
sy (Sien hy dan My hande en vel? En die mense wat so 

en kort-kort (p. dat zijn IH<;:U>\!<;;; "' __ • __ •• 

onbewust en was; hij "schrikt" van eigen gedachten, als .<OU .. AUU 

nu ontdekt wie hij is en wat hi; wiL Beimen ziet niets. De is zo sterk 
zijn naar letterlijk blind wordt van Beimen is immers iemand die zich 
richt op het uiterlijke schoon, de van de buitenkant. 

De hermafroditische wordt door de reactie van 
Beimen. Door Beimen wordt Freddy Hermafroditus. Sterker nog: hij bestaat in zijn 
rueuw bi) de van Beimen. Beimen weet ook ruet meer hoe 

Maar wat hy kon sweer, het Beimen self rue mooi geweet rue; weI het hy rusteloos by Freddy 

gevoel, of Freddy sy na Fifi versterk het; iets in Freddy se gebare, se het Fifi 

vir een martelende oomblik na hom en dan moes haar by hom wil hoe dan 

ook. (p. 

Zelfs in het van Beimen is de hermafroditische van gewaarborgd. 
Als Beimen in slaap valt, nadat hi; heeft dat Freddy Fifi is en hij haar verkracht, droomt 
hij: "Hy Genoveva voor hom in 'n ruin of in die en maar as sy 
op haar skouers is dit Let wat na hom met rool oe in haar pers, geskonde gesig, en 'n 
lelike op haar " (p. 230) 

Beimen verwart de ,~,.UL"'''''''U, Door hem wordt "'·~,."'~I .. ultelndel1lK wie hi; wi} 

ielm~ltr()d1tus iemand met een indusieve, mannelijke zowel als vrouwelijke rol, buiten de 
ge~;lac:ht, en buiten De uit "Vir vier stemme" 

maakt dit UUJlU<;;;JLlj!I.; 

Dit was wonderlik om met oor Genoveva te praat. Freddy het alles verstaan. het 

amper rue na haar solank hy by was; sy was skielik so 

Poon struikel, en Beimen moet hom met 'n Dis die lig is wIs. En 

'n matelose verdriet neem van Beimen Botes besit. Hoekom het hy dit aan Freddy Oor 

Genoveva wou U;;;L\~H'''' wou smf? Maar so sttaf? Met en velmedel::lnl:? 
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met 

"""'f'Ul"'''' in Freddy se 

Geno"eva. een met 

en sy was anders in die 

em haar bolla en haar hande was en 

op die tone. Hy wou hom wreek op hy wou haar he. 

on,Clel:scll1el0 meer 
tussen twee en samen tot een A;tJl,,"'.u:a 

ruet meer prijsgeven: rus hij een eind 

''''''''UU.I.''''' In voelt hij zich eindelijk ";'-.u ...... ,,..~. 
De dood legt Freddy vast rus Hermafroditus. Beimen treft aan in een toestand 

van in Fifi Deze daad 
zich daama door 

het hoofd 
laatste daad wordt ruet meer te 
draaien, maar binnen in een en indusief universum. wordt me hij is de 

voor en vrouwelijke gedaante die die liefde mogelijk maakte. 
Freddy verkleedt zich voor de laatste maru. Dit is een dodenritueel dat het lot van 

met het lot van Fifi 

Met sorg, soos vir 'n huwelik, trek Let se ou rok aan; 'n blouel:1l!:e Iok met fyn blommetjies. Hy 

sukkel met sy maar kry die bolla In die wat met sy 

kamer verbind is, hy en 'n maar sy hande bewe so dat hy al 
buite die 1yn van sy mond 230) 

maar LJ.UCllJ,""'C.ll,A 

of bereiken, in het eenzame landschap van 
Nadat hi; door Beimen "ontmaagd" is, rest hem ruets anders dan de dood. De verkrachting van 

door 1S even rus tussen en 
oak in het Freddy is nu oak in seksueel 

rus m rr"""r"~" 

lUt.AACll,A v'~msseld worden met u~LnV'mC~O($ 
mc)gelllk.heJld tot 

VeltvC'lmakJl!1g en invulling van een 
door zijn met zijn 

te brengen. 
Freddy is een versie van Hermafroditus. Het verhaal speelt met verschillende ",( .. nl'''~·n 

UUllUaJ..LVu.u.o,'-u .... thematiek. Zo wordt een het rwee!Ha(:mlge 
Slelnotlveel:d en ondex'steum::l, 

ve:rmmlang en de van de IJCJ,"Ull"I"C" en 
alles plaatsvindt. Een primordiarulandschap dat door 

be'\!lell;m~~i()osheJd U:lmC)dlj~t tot het naar cn:l:Cl'DD:SUc:lU, oec:a<Jlente s(:nc.on.heJlO en 
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4.6 '.TJ.)·pnrpn tussen ve'wusuun en onbewuste:Joemaal vanJoMvan D.]. Opperman 

4.6.1 
Joernaal van Jonk, geschreven door Zoals blijkt bij 
van in een ne:rmaH'OOl1U!lcn:e het mythologlsche karakter van 

llL"'J.<W'''' \\i'erl!.:en. zo ook Joemaal van Jon'k. De Hermafroditus een meer aOfltracte 

U1t,erlllke en verschijningsvorm, 
r.nrtp,n",>t'1'\ is van picturale 

In Joemaal van Jonk is hoofdkarakter een He:rmaltOdJltus niet door zijn 

w .... • ... .,u, ..... u~ •• '-" ... , maar door het J orik belichaamt het 
ideaal van iemand die aIle vlocit, verschillende 
ide:ntitei1ten aanneemt en zo een wordt. 

Ookis de de gedichten van Ashbery, 
Stevens, en "Vir stemme" van 

Er is over joemaal van Jonk. andere, in 
voortreffelijke Die galei van jon'k, een verhandeling over de ontstaans-wijze van joemaal van Jank, 
met ook de Ook critid als T.T. hebben of 

vande 
een grote rol in van 

vJ:)pe:rman. Dit kan een nadeel zijn voor iemand die gefuteresseetd en 
weet van de Zuid-Afrikaanse en achtergronden en ..",-.t1""F·n die in de tekst ve.:rb()rll:en 

Het is hier de be(iOeJl1ng de ao,eKe:n te 
maar enke1e ve:rwl)Z1l1ge:n 
de in een :>UC; ... H.1C ..... 

T.T. bl1,d.ralge tot vel:kl~Lt1t1lg van de 

Joernaal van Jorik verte! hoe in VIoeere eeue om ons land se kus heen genal hoe die 

vollksl)iarlt1lllghier Suid-Afrikaanse situasie ontwikkel het. Die 

I. ..... i;u;;';w:>.''''j glesklederusb()ek van die Afrikaner se ontstaan en UUI.W....,Ul.I::Jilll" 

tot [ ... ]15 

In een gesprek met N.P. Van Wyk Louw komen de eerste ideeen bij 
nadat hij al een in de recente van de en 
Afrika.16 Deze Jung en Dar-win, en deze 

In de woorden van 
dat 

bopersoonlik is en dat 'n in 
saamvat, ontstaan as na die oppervlak kom en met die kollektiewe 

\\i'Ord. Verder leer Jung hom dat die wat in die arl1:et11peS 
en dat 

ge:m()010e1er word."17 En ve:tae:rOIP: 

se 
Urme:t1l1lan 'n tartende U1taaJ~.g en 'n opdrag aan HV.l""",l 
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verkenning van die land se natuur, mense, op 
e.d.m. - "dichterlijke aan Suid-Afrika te 

Joernaal van Jorik is ruet "Vir van of het 
... "",i'r!,;- van waar hermafrodirische gestalte gepaard met een mate aan 
decadentie. De tekst is het ideaal zoals bij Paul Snoek: een visioen, een 
'7,,1'O'p1'P v·en;me.ltll!1g en een allesomvattende Het is wens van kunstenaar: een 

nt"l.l"'InllUTPf> die boven het 

J orik, en U""J.H"~<; 
onsterfelijkhe.id garandeert en gQ(lOell1K 

omdat het zich ruet bindt aan een "P"~'.L"''' ..... 
lesweterlQ en dus ruet eenzaam. 

De eenzaamheid van Jorik naannate zich bindt aan het aardse en het 
wanneer hi; ruet hecht aan het aardse, is het ruet meer relevant. 

4.6.2 Hermafroditus als verkenner 
Het gedicht is opgedeeld in vijf afdelingen, van min of meer gelijke In "Duikboot" wordt 

get)oren, in het slot, "Beuel" wordt hij opgehaald en is zijn einde op aarde en m 
"SJuwerim,re", worstelt hij met 

van de van 
vo,olVver~eld.l,e en het 

ve:rte!l2:etlw,oo:rdigetl, en zowel en historisch. Ai in het 
eerste ontpopt de tekst zich tot een hermafroditische die tegenstellingen 
samenvoegt tot overtuigend wereldbeeld en landschap. Het is het ideaal van Wallace ,t"·u".,,, 

dat al in "Duikboot" naar voren komt een ongescheiden waarin de wereld kunst en 
kunst de Zoals John Ashbery and oxymorons". 

In is Jorik op weg naar het vasteland, naar het van 
tocht wordt afwisselend als geboorte en dood bescmeven. De duikboot trekt door een volsttekt 
Cn~il.otlscne, 1l.J.<4''''.';;''-'U<O en wereld, "deur re.ie vlugtende engelvisse / tussen heup en 

van twee vastelande / in 'n se / / bo die kopbeen en die gelbat'ste 
klok / van matrose en lankal . (p. 119) De zee Is een orgaan moordt en 
geboorte geeft, vandaar de die Oppennan maakt met de eierstok. De seksualite.it en 
de grenzeloosheid van de extase ook in dit beeld ingekapseld door het "heup". J orik 
wordt in de buik van de de kabine als baarmoeder. 

Twee hun tegenj~stel(1e ..... rLI."'Jl\.l<;..l<> 

maakt ook Oppennan zijn nellD1:att'OCIJlns,ene 
karakters, eenzijdig getypeerd. Pas samen, als we hen 
waardevol en Waar Dabor het Kwaad en de veJrJel'll1hlg vert·eg{!n"l:lvO()rdlgt, 
staat Manuel symbool voor en het Goede. Manuel is 

de koers uitzet, en Dabor is de teek, de luis in de pels, de luiaard die zich behaaglijk 
uittekt en van kaatten houdt. De christelijke bij Opperman in later werk meer op de 
achtergrond, is sterk evenals het lotsbesef. bidt tot een hogere 
"Ek wat U wee rue verstaan / en rue word in U / maar word in 'n 
kom en / / verlang reeds in die VIOt lug van boot / na die heuwels van my 
vaderland [.. . (p. 120) Dabor haalt 
aV()fituUlr1111.e en rue:U'W'Sg1ert~~e in 

zo sterk onthou altyd, jy word .., ..... 'v ... J.. 
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van en dan SKc)ppensbo(!r. / Maar bIy, ou oor jou bestennming 

ontpopt zich tot een )<,"''''''''''VI-'''<O clnru'J.atan, met zijn n",."",lcp 

wa~U'Ze:gg(!t11, en toch verte!t hij de waarheid, evenals 

woorden van een martelaar die voor het Goede 

woorden, de woorden als van God, zal J orik, als een on,geJl0()rz:am:e 
"verraden": 

"Wees voorbereid wanneer ons kom 

selfs gunstelinge weet die uur rue eers; 

ons kom en gaan word heimelik bepaal 

deur welbehae van die Een wat heers. 

dan geen oorlas en hoofbrekens 

sodat jy daeliks sal wees 

vir voorbodes of triterlike tekens 

maar verwag ons altyd na die gees. 

En so, dat jy rue gans vedore 

neem hierdie bart en die klein koffer. 

Onthou, jy moet ter wille van die doel 

soos ek eenmaal, gewillig offer." 

Het leven is onbepaald, en tijdelijk. Memento Mori wordt hier nieuw leven ingblazen door het 

aardse als te van een vIoeiende dood en leven Het 
leven heeft een en de taak van Jorik is om dat doe! te en zo cit te 

VOeren. Hem opgedragen te en de nietigheid van mens (door zijn 
tijdelijkheid) niet cit het oog te Een koffer en een kaart zijn zijn attributen: een richtlijn, 
een om verleden en toekomst mee sarnen te dtagen. 

in de wordt hij zee, in 

baarmoeder van de duikboot, ook verschijningsvormen Het primordiale 
voOrj2;etlOrch'te IS een letterlijke als symbolische "Wanneer die maan VjJn.v ... , 

onder cit die van die see / styg wit na die nnnf'fvlll 

mee; [ ... J." (p. 121) zich in de 
Bojador. De woeste en gevaarlijke were!d 

van naar een gevaar en de LV' ............. ", .. 

beirellloe van IDe zeeen. En , maar ook hij die 

'''wat I<ruis / tussen die pikkewyne op die eiland / Santa Cruz, 
lil;:l;:lWl,1;: / uitwarmer strome die eerste plant: [ .. J" (p. 122) 

van Dias in taal over te nemen, werkelijk het llerm.atl:ocl1t:lJ,ctle 
grC!n2:el()m;hel0. een rueuw de naarngever 

oPJgeroeJ)en in bee!d van de tijd nooit stilstaat 
van ruimte of "Spookskepe e1ke golf se kam / 

met sy wind en / na Londen en / met 
(p. 123) De ontdekkingsreiziger bezit een waarachtig 

HCllllltUVUiU>J,Wi verlangen: instinctieve of onbewuJte naar een een 
wordt de van een nieuw leven, een 
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schepping. wordt een voorvader: HIs weer na die onbekende? / Die J. .. n.UU.J<::\.l>U.J.". 

wat vaar / en in en / sade van 'n bewaar?" (p. 
De zee «Duikboot" is de Styx, en de alter ego's Manucl en Dabor zijn de die 

hem van en naar tijdelijke Jonk is een rueuwe die zich als 
U'F;~~"'H tussen de mens en wan en, als een Elkerlyck. staat boven 
geslacht en sterfelijkheid; zljn leven is een en het tijdelijke aardse leven maakt even goed 

van die als de tocht over zeeen. 

In "Kamera", het tweede decl, taak aan zal pakken. Hij komt terecht in een 
die hem zal verwarren, OeJlWl,en ...... ,,'-'u· .... u. Alsof hij vers het ........ , .. v,'''' .... 

komt, herinnert taak, en wijze woorden van dat hij 
behoort aan het tijdloze en zich ruet moet storen aan wat vergankelijk Vandaar dat hij 
Tafelberg ziet als "lank hij kijkt door en over de heen. "Hy weet met die 
we:erJcaatS1l1gs in die roit / van dem / en niks is in sy tyd en stof 

stroom grens en eeu aaneen." (p. 126) 
verkent Kaapstad, en en histor1sche elementen komen De 

tekst verlangt op deze ze DUllrel:lSlW('en. 

m~~e.k.ap:selld: wel en 
.., ..... 5'-'-u.5 van het oerlandschap, maar ook met tekens van en moderruteit: "Die 

son bak neer op vlaktes, en drie peperbome; / op vlaktes gras, 
klipkoppies, gras, / 'n " (p. Door de herhaling 
U<::lH'<.JIJ.UJU de de uitzichtloosheid en van dit landschap, de die hier 
heerst, zoals in "Vir vier steDlffie". Dit landschap is werkelijk 
het Dit is met vee] schatten ve:rD()rg'en 

In het in de "moederstad" houdt hij bij en voIgt hij en 
kaart. Zo houdt hij zich aan opdracht. Maar ook al wil hij graag, hij staat ruet hOven 

de mensen. verdween in ''Duikboot'' in het stadsverkeer "soos man met koffer 
en / tussen die mis en die mense [ .... ]''' (p. Hij wordt nu blootgesteld aan 
contact Hij knoopt een gesprek aan met Wiesa, en vertelt hem, met haar en 
wijsheid, van leven en de van de en diens Iotgevallen.19 Ook hier 

"'''_1-''''''''' het van de tekst en dichter In 
V"".l"J"LU~';j.J, door ruets tastbaar te maken en enkel de te zetten, 
verkrijgt het volk haast myiliologische proporties, wat ook de sympatllle van Jonk zal 
opwekken. Alles komt voorbij, van de opstand een ras", de 
ho,tte:ntc:>tt,en, de Godsvrees en de Grote het ons van afgesonder / ... 
kwyldrade van die osse blink oor gras ... / ons in sriltes weer opnuut die wonder / van 
Hom sou ken, 5005 eenmaal was." (p. 129) Ook de bi) de tlo,er(~nc)or.log 
met de en de massagraven komen aan bod in het verhaal van Wiesa 

De en ral van al deze OlIZOlnOlertJ.eo.en is hier ruet mren:SS!lnr 
bovendien ook in het gedicht van ondel:ge:sctUkt 
voetlicht en wordt te weinig 
Wat weI van belang is, is de tekst van 
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Die inclusiviteit is natuurlijk ruet mogelijk, maar het ideaal wordt 
die de 

zich een weet: "Toe 'n 

~/~ M 

het hy met SktUdj!..evoel 1,l1;;\.IWi1a!. 

land rue mis [ ... J." (p. 130) Het is alsofJorik sinds zijn landing en 
helft" heeft verloren. is hij werkelijk kwijt als hij en 

tijdelijke "thms" en vijandig blijft. 

Jorik en sterfelijk 

gevoelens: "Ek is aan 

v~~r-en 

zoek naar een "''''''''ll''''L, 
zoektocht (verkeerde) beslissingen maakt die te Ultc;:nstaalnOt!l'si)os.ltle en 
eellZalanlh«!1O. Pas wanneer weer wordt opgehaald en 
door Dabor en weet hij weer geIDOl:gen. 

van de onafhankelijke status 
OeJlI:etue.lliS van en staat van groeit Jorik in 

meer uit tot mens. Het leven op aarde is een bacchanaal waar snode plannen 
worden ontwikkeld. Op het tiert de terreur men draagt maskers, de ware Identltelt 
blijft en als de 21et iedereen er mt. 

De waaruitJorik een 
echo van een echo. De onn1()ral1allltel 
zwemt in De onigel'errloe 

en de zwakke echo de mens daarvan meekrijgt in 
dromen, vervolgens oak in 21jn de herinnering aan zijn oude wereld en 
belofte wordt zo al verder afgezwakt. In zijn keren de terug, maar de 

is veeleisend: geluiden verstoren droom en maken hem wakker. Hij dat 
hij gevaar een revolver, en stapt in de vroege ochtend naar Voor 
een mes geslepen, metafoor voor naderend onheil en hoort een kind schreeuwen. 
In ("ateljee") vindt de en "'n . Het en "brood 
en . Hij is nu 

Jorik is nu een hij geeft zich over aan -en wraakgevoelens: 
peins en glirnlag - 'n aorwonne volk / vind in die ook sy krygl" (p. 133) 

ook bevindt 21ch in een en raakt hij vervaerd als hij de aarde 
is bij de zaak van de maar hij gebruikt zijn macht verkeerd. 
haudt een toespraak voar de in "myne en fabriek". 
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Het goddelijke is verdwenen als het avondmaal van brood en in "brood en bier": 
"maar uit die smart / niks as brood en bier kon haal; [ ... J." (p. 130) Dit is ... 'n''''liilr ... · ... irl 

zowel als puur leefden en maar 
tegelijkertijd is het ideaal van vrede en (brood en wijn), ver weg. Hij op tot 
opstand door kritiek te uiten: "ons is volk / maar 'n spul opstandelingel" 

Men moet in opstand komen en ook met en Jorik roept 
op om bommen te vervaardigen en verzet te "Raak in verset teen hul verowering / en bly 

net aan ons ouer staat; / m1skien moet jy met bloed bydrae bring - / want hul 

maak ons (p. 134) 
J orik is totaal vrouw vertelt hem dat ze zwanger is en hij voelt zich 

zoals een gevangen Een man is zoals Jupiter, die en toe een vrouw aanligt maar 
aanstonds weer verder trekt. Hij zelfs even maar dan duikt Manuel op, zijn 

'Is lewe beplan hy snel en staar ... 

en as sy stil haar arm lig, 

herken hy skielik in die okselhaar 

die baard en daardie hoI 

hoor erens: 'Heer, laat ek vaar in U naam 

engeen maj!,lletiese myn 

my ruk wt die waters, soos 'n miskraam 

op die bodem verfrommel tot slym.' 

en hij het van abortus. 

Interessant is dat hier de IJLLUI'-'LUJl<1IC als toetsteen 
maakt voor het tijdelijke en aardse leven. Het """"",,,'£"1,., wordt het 

Geweten van de mens, iets dat oordeelt en ... VA ..... "' ......... op het mveau vanhet (collectieve) 
onbewuste. geeft het chaotische en het en 
een positieve connotatie mee. UH<;;'uJ",,,;;j"I"'-

mens de tekst hier. 
V1Jp<:mlan maakt het deel van "Granaat" duidelijk dat men ook dan 

u ... .I.1\.,..u<;;.l' als onderdrukten kan zien. Iedereen tegen iedereen. mtte en zwarte 
soldaten zullen de opstand onderdrukken. Hi; is een terrorist en journalist ("hul my 
drukperse" - p. 135) en ook het communisme wordt zijn wisselende en 
vloeiende identiteit. Maar Jorik blijft een hem mee dat verzet 

Onswag met foto's en met kaart 

nou dew: die hele land net op die teken 

dat bme spat, sambok en millU~;raI:laal 

ons vry maak, sterk om af te reken. 

ons yolk sal skrik vir die bederf, 

het ek rooi Sekels en rooi Hamers 

verlede nag met bree kwas 

in kerke en in konsistoriekamers. 

aatlgezet met toespraak, als een Faust die zijn ziel verkoopt 
v~~r ""'"'U"'~Ul, =",.O:;ULJllJ,.!!, en vriendschap. Als hij J akoos VJil tegenhouden omdat en 
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nu onderdeel van het we:derotn een 'J om, als stel jy dit nou 
sus / iY bly jou woorde na Ek het eers vermoed, nou maet ek het ons 
lanka! in jou " (p. 136) 

De mens is kansloos en beklaagt het lot van die zijn in 

hun die in Noorden ligt neergestort;Jakoos, die zo haastig en jong 
was; Koot-Faan "wat sonder nrVrTrP1"n"'''1" / skielik is doringdraad [ .. .]". Ook 

hier wordt het naar een werkelijkheid. gesneuvelden 
wordt:n beklaagd. is mogelijk de tekst de karakters algemeen en oningevuld laat. Zij 
gn:)C1f~n uit tot symbool. 

In "Silwerlinge" krijgt J om een omgeroes voelt nu liefde voor 
hen en is bang voor het lot dat ook hen .. ,,;< .... uvJ.~;u aci:ltergrc1nd weet hij de 
grenzeloosheid van tijd en ruimte 

vrouwen 

metsy 
wereld in die ruim: [ ... ]." (p. 

Op 

en de A ... '''''''''''" .... .1. 

indusief zijn 
ook al in in een bijna 

J.ag;;:S.M:lJC dem die suidelike nat / verby die 
"'Al11..l"~V, Le:run:gr~ld / met skatte van die 

~ •• :.~~,~''''~ .... en onschadelijk gemaakt, 
sand." (p. 138) 

u""'" ..... u vnl!O-Ptl<;: J om. Mense111k 

.. "".., .... 'Ull<;'" se van 
Dat hij waarde hecht aan authenticiteit en het oorspronkelijke, landschap, blijkt uit de 
volgende strofes. De vier in het zand in een visioen uit tot een 
l1'tn-.,."t,."lrt en land, kaal en 

Hier bezingt Jorik, zoals het lot van plaatst daarmee ook 
tekst in een nationaal kader, die een klaagzang wordt voor allen. De tekst is met alleen 
met het lot van de maar ook met het lot van aIle Deze belangrijke 

naar het plan van "de mens" en zijn "schuld" 
me:de!TIeltlS en de geschiedenis. De visie van Opperman laat geen 

onduidelijkheid bestaan over de aard van die schuld: die is erfelijk, de mens is schuldig vanaf zijn 
Q'et>oo,rte ("[ ... J en vaar my eerste skrede op die straat / was ek reeds skuldig en verval in sonde: 

in die klier en hart skuil die vettaad." p. 130). Zo verwoordt de al eerder 
en zo verwoordt Jom het eveneens: 

[ ... J 
my land met stad en disselsttuik. Waat eens 

die buffels en die sebras skouerhoog 

in geil na someneens 

kon wei en Boesmans met hul pyl en 

kon regop stap vir konel en die skoot, steek 

nou vaal skowwe van die dongas cit, 

van daardie kudde wat die laaste vreet 

aan niemandsland se laaste gras en kruid ... 

o vier vetplantjies in 'n bakkie 
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ons het die van ou Ooms verraai 

waar ysterstruike in hulland 

en warrelwinde cit mynhope 

en dcisendes met bruin en swart 

cit die donker hole van 

soos smorens vroeg m cit 

die dassies sku hul koester in die son. 

En saans wanneer die beue! sy laaste 

daar groot skares moeg en al~t:m:in 

met voorstedelike ttem- en tteingeraas 

na die grys katakombes van die stad. 

De mens is ver """ .... "'M"' .. " van het ideaal van 15 VJ.lL\o'-,Ul'V<",,J,UJljo! 

keer op Via krant zoektJorik een weg om aan het onrecht te 
mens op van de 

Jorik wordt uu".u,"" ...... ,1"" .... en allt;:'U<:::l-llUt:IIt:U 

"U~J=Jl\OU.L<;;H zijn met blij met hem: "Ons met hom 'n bie~ie in pekel! / 
"",,-rlp,pl / en in die van Hamer en die Sekel / by Swartes en die 

stellen hun journalist, hun voor een 

=",<lU,;;V<OJlU<ll<OU en vrouwen, zodat 

mtegJelte1t van De Kunstenaar en elke man in het 

zwicht men vom men verraad uit voor de of is 

men dapper en men staan voor de de tekst kritiek op een die 

haar soevereiniteit koopt. 

De wereld van Jorik is aan het verbranden. In het begin van "Silwerlinge" voIgt Wi een 

roet door de Iucht die hand komt, 

brand? Het kunnen de fabrieken 

verandert met 

':-'!lWf"1"11110'f'" opgevoerd met het nu"u\Oun"ul"" 

"Trippe, trappe, trone" dat een steeds en langzaam zijn onschuld verliest en 

aan die onschuld. Het liedje symboliseert het verraad van die God andennaal 

verraden heeft te gehoorzamen en de mass a te sussen met zijn 

serlsatle've:I:halen over moord. De mens, al heeft goede kan met anders dan 

kwaad doen en verraad 

De mens kan ve:rarltv.lroc,rdel11khe:ld omgaan die 15 verliest zich 

in van haat en wraak en hoop leven. Het kinderliedje heeft onschuld 

verloren. Ook het verraad aan de J oden wordt in context het verraad vanJorik 
zo uit tot een '-Vlle,-u"", V"1"1'<l~,n 

VVJLL"dlL, / ek het om 

111<;U::.UCJ, .... aan het ''Rabbi, moet my rue 

aan God verraai." (p. 143) 

4.6.4 De dood als wedetil'e~bo,orlte 

In "Beud" is het tijd am terug te keren naar de hennafroditische wereld van tijdloosheid en 

grenzeloosheid. Hij is als mens echter zo vervreemd van de primordiale en inclusieve 

werkelijkheid, dat het vooroitzicht hem nu inboezemt. De van de duikboot is nu 

CAI.JllL.l<:::t de van de dood, tijdloze. Het inhet 
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maar het lot bepaalt wanneer men gehaald wordt, ruet de mens "En 

wanneer en hoe kom hulle my haal / en Deem na my eintlike vaderland? / Maar so alles 

na 'n / mens in die doel en verband." (p. 144) Houdt men dan na 

antwolord op 

de andere namen 

to-pnnicp kinderen en een 

I!:el!:even. Hij voegt 

het 

'''''ll''U'''' na hem de kaart zal vinden en zijn naam neer zal 
belnnsel van continuIteit: alles voort, de tijd is zonder begin eind. 

J orik zich wereld kan van de de 
van ekclrtk,orrrinf~en en zijn ontoereikendheid. ruet bewust van een dod, 
maarwel van UUlJU.,;;, .... aard: hij is zowel tijdelijk als 

mens, almachtig en HU' .... .,' .. lVV", I)eh{)rend 

tegelijkertijd behorend aan 
en 

tastbare en vergankelijke wereld. Jorik beseft zijn 

Was daar 'n doe!, 'n vae doel en taak 
dat ek '0 ruk in hierdie land moes bly? 

Ek het aan alles dan te vas 

om van sy malva en sy mens te skei. 

eensaam tussen die sterre en wiere 
dwaal ek, en diep in my dubbele aard, 
in paaie wat loop van die kliere, 

is ek van geboorte bestem tot verraad. 

V""I'1"~~rl' een verraad aan alles 
waar men aan n-p!h""'-"t een aan de mC~SeJll 

V1"\,P1"P'nl"l voor verschijning van de dood is zijn zijn aankondiging 

verschijnt in de spiegel. In de kroeg ziet Jorik Dabor naar hem grijnzen in een spiegel. Het 
naar en Manuel als van Jonk. Het lijkt de tekst de 

nat)oo'tsen: "[ ... J dit lyk of die wereld stort in 'n / waar waters al 
drf:lgendler raas." (p. 146) Het stort en Een misthoom roept 

u ..... ~\..l: .... " .. ''beuel'' als de hoom die blaast als de 
naar katakombes van die 

stad", Maar nu is een aankondiging voor het einde der tijden, het einde tijd. 

Doordrenkt met een groot schuldbesef slaat op de vlucht en hij wordt 

door gaan aan 
een O1euwe 

gewin en het aanzien. 
vu, .... ",""". Hij is gevallen voor de 

heeft woorden van Manuel 

handelaars en mtte het die siel 
hier in 'n bloied·-en-b()dem .. be:;1~le1d 

om silwerlinge so vemiel 
vir al die hemele en 

[ ... ] 

Watbaat die wat baat die silwerlinge? 
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die vee en die land aan alles 

kostelike en skitterende 

het van my en myne lanka! reeds 

VllllUJ.l!)!,O;;: van brein en born, / 'n deze 

Uiteindelijk 
naar de duikboot. Hij 

Het is duidelijk in 
kwaad van de mensheid weer Oe4:lOI~1O 

vetzeli~ert hem echter van de 
buiten h,.,.,rull.<:t'711fl de 1S een 

narcose. Het mannen Ve:rmV.l1tlt in de mist en dan is er alleen nog water. 

,".n.>CLC. in het vindt het om te 
verhaalvlakken. Immers: "Die wonder van die is juis die gelyktydigheid, en 

" (p. 33) Men kan ook zeggen dat het niet 
-~"~"F,-" naar dat samenvallen, een indusiviteit die alles 

overs,polelt en meeneemt, van leven en dood in wordt voorji!:es:teJd 

levend, zowel in sterfelijke als in onsterfelijke Ook zijn '''''';<UIU veJtan.delrt 
mee bi) in het leven van een man. 
Dat is dan ook de van tijd: het met het tijdelijke, 
van identiteiten. Zonder dit primordiale zou Jonk geen collectief 

bewustzijn ve:rtegenwoordigen. De stil. Niet komt 
voort uit een in dit en 
Jonk op naar een verloren grenzeloosheid, ge:Slalcntl0()stle.t(1, een van 
diversiteiten, een balans in alle opzichten. dat het een ruet zonder het kan 
bestaan. 

Het met Joemanl van Jorik heeft is een tijdloos ruim, 
zoals de buik van de Deze thematiek houdt Opperman door de hele tekst voL en al is 
het gedicht ruet vlekkeloos en is het Godsbegrip als oplossing het de 

elgenl'tarlcl1g en veln1I~U'llvet1ld In' ... o'f-h.' ..... ' ... 

ruet plaats omdat het gelitcllt 
werke:11111:he:ld ruet eukel beschrijft, maar deel uitmaakt van de problematiek, en zo een 
kritische uitlating wordt die ruet stopt bij een maar op 

"' ... l"'L ... "''-' ....... en ............. '"'". 
Pas 

stertel1].k:e mens, en het verraadt. 
tijdloos universum weet hi) zich werkelijk 

in en problemen van de 
mens is schuldig. Aileen in een primordiaal en 
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4.7 ",-,,"',"n,,"u naar de ..... u; .......... ; .. ~ stilte in by Silbersteins van Etienne Leroux 

4.7.1 Hermafrodirus en het besefvan enkwaad 
Rabie en Lnbola vir die /ewe van Andre Brink vindt een 

........ "',,,'u'- dat eerste helft van eeuw zo 
van Etienne Leroux (1922 - 1989), die in 

eorste /ewe van Colef, speelt een grote rol in die ommezwaai. De romans van 
gr()telu.C1(~elS op te en met elke en elk roman en 

ar!2:un1entatle en mythologie. Voora! tweede roman, Hilaria 

In 1962 verschijnt de 
We(gevonden-triologie. 

.. r",..nTnP een rol te spelen in het van 
mtji:!;etlreJ.d met een beter ItCW'urp'l"lrt 2"etlruJlk van 

roman, het eerste deel van de triologie, 
inhoud en thematiek van S ewe dae f?y die Si/bersteins 

",""''-u.u en tot toe oV1etvilel2:end a:ardlsc()m.et"ilatlev·e. want relatief geJSOJ.eel,ue 
Afrikaanse klinu.aat van de literaire roman.21 

dae f?y die toont een !Jan Jank. In beide werken 
spelen dualiteit, collectiviteit en inclusiviteit een grote rol. Beide werken zijn bebept met het 

pP ... 'ur\l"rl·' ........ en van verschillende om zo 

een te de angescheiden van Wallace 
Stevens. In Jaernaal !Jan Jonk maakt de hoofdpersoon kennis met tijdelijkheid en 
sterfelijkheid om ten onschuld te verliezen en wederom te keren naar 
grenzeloosheid, de lets S ewe dae f?y die Silbersteim: van Eeden is 
een volkomen nateve en maagdelijke jongeman, die op het landgoed Welgevonden in zeven 

un:;CIIW'U. moet alvorens hij aan de des kan worden 
In zowelJoernaal !Jan Jorik Sewe dae f?y de hoofdpersoon 

een typisch Jungiaans mCl1v1lomltieprC)ces 
van inclusieve 

SCllleDltlm{t. OokJorik maakt kennis met een vreemd maar 
werken willen allesomvattend zowel als beschrijven, zowel de 
ge,c!]leClenlS als de mythe en de fictie insluiten. Beide werken kunnen zowel gelezen als 

allegorie. Maar voomaamste is het naar een 
onl!CsIChe~de~n staat van 
en, vooral bij Leroux, 

WaarJorik 

he:n:n:atr.:>C1Jtis<:h verl:m~:en naar een ....... ,'u""" ... 

worden als een Hermafroditus ttjdeltjk beroofd is van zijn 
onbewust zoek naar en waarheid, is Henry van 

oningewijd; maar zowel Jorik als Henry verliezen nood:lak:ell1Ikeltwlls 
om;chl1Id, voor zij het Goede en het Kwade begrijpen. 

Zowel Sewe dae die als Joernaal !Jan Jorik in vorm en inhoud een 
het v01ortdUJren.overlangen van mens naar de van 
paradijs. De het van oorsprong abstracte gestalte van Hermafroditus tastbaar door 
een ",,<O<OLU<;UU veJ:tn()!!en. Door tegelijk te werken op een individueel en "aanschouwelijk" 
niveau, eeo abstract en y ... ..,v, .... "'",, niveau, door de herhaling en van de 
karakters in tijd en mimte, twee belangrijke zowel 
kwlstwerk, als een KI1:tlSc:h sltanC1PllDt Tpn""t"I,n~",> .. de (Zuid-Afrikaanse) samenleving. 

S ewe I?Y die is een roman over en Leroux net als 
Opperman in Jocrnaal van Jonk, een compleet eigen en afgesloten universum. Het verwijst naar de 
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we:.rk,eJ.1jkl1e1c1 en kan in die context als De thematiek u"",,..,,,,,et- echter 

ook naar Dat citaat de roman zelf: «Ons is 
rue," se Jock Silberstein. "Ons besef aldag meer ons aandee1 in die lot van die 
mensheid. Die is die die pyn aanskouing van valse beeld van 
"UJ""J.JLU)!, wat verdwyn." Deze uitspraak illtlso:eelrt 

roman bij monde van een verlangen. 

De mens moet individualiteit Wpen. Zoals '-'~JfJ","'Uj'''U is ook Leroux in zijn 
werk schatplichtig aan Jung. hPL,""'0tp het 

m(llV:lc1tlatlleoroi:es en het geheel aan archetypen, oak Leroux bci:nvloed. De mens is 
gehee1. Het is om die te vinden 

"'-'Ln." .... ''-U' Het lot van mens is een gezamenlijke 
aaJ]g(:lel~erlne:lU; zie ook de van de mens in Jaernaal 
van Jank. De eenzaanilieid van de mens ontstaat door het naar de Ander, door het 
besef van de heIft, incompleetheid en ontoereikendheid van de geest. 

De van de vonn blijkt naast dit citaat 
aanwijzing dat er plek als bestaat, dat karakters delnkIJee:ld1g 

rtelnlS!;en onwaarschijnlijk. Niet de irorue is dit 
is een die zelfverwijzend De irorue van mededeling 

commentaar op werkelijkheid kan 
worden. De roman onmekt zich bij voorbaat aan eventuele kritiek van af: de tekst is ruet 

)!,"'J"""=U op maar verbeelding van onbewuste. 

Henry van Eeden is een die wordt uitgehuwelijkt aan rijke Joodse familie 
h"f""'t~'ln Deze familie het landgoed een week op gaan 

met zijn oom J.J. van Eeden, om kenrus te maken met schoonfamilie en zijn 
aanstaande bruid, Salome. De roman is opgedeeld in zeven hoofdstukken; elk hoofdstuk 

het van een dag, van opstaan en wassen tot het naar De aarlOacnt 
veJrkenrulng van samen met de heer des 

De 

VUU"-,LlU"'''';U naar 
verschillende karakters die telkens terngkeren 

gelletcle Salome. Elke avond wordt 

van Henry is mc:orrlpl(~et: hij kent liefde, hij ",'-nrv.n 

en is zonder vrees. Niet omdat onverschrokken 

is oud en alreeds vasgevang in 'n waaroor hy geen beheer het rue 

en waaroor hy geen beheer begeer rue. Behalwe aan die Iiefde in alles: die waarde van 

l!:o(1sc1lens. SJmO,nh'eld, die invloed van die natuur op die mens, die staat, die Iiberale die 

toekoms van die mensheid, die van die wellevendheid, 

Iiefdadigheid, sekuriteit en die mens as die hoon van die goddelike Dis tyd dat moet 

trou, kinders key en >lV'U,",;" rop,-nprnp"" Liefde100sheid is ve1Vang deur universele ertlarrrung; 

lief de is selfsugtig. doelbewus deur 'n sekshandeling 

van Salome 

weet, is 

van Eeden is die uit paradijs gestoten wordt om zichzelf te en geestelijk te 
groeien. Als met de familie kennis heeft en weer naar kruner staat er: "Sewe 

" se J.J. ''Dit behoort te wees." (p. De dreiging van woorden naar 
.u.uI..U"'-''''. Henry is zoals Hennafroditus nog maar een en zeer naIef. bezit 

ruet de kracht van een opvolger van Silberstein, is ruet ingewijd en 
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ruet blootgesteld aan ap'tr~rf'n en aan van het h"·nm,,,~~.i1.., die Ultm~IKen van 
volledige en geest. 

is dat Henry in al de gesprekken met zijn leermeester Jock Silberstein, ruet 
aan het woord 1S en gezichtsloos, hij is een manonet in 

Dit blijkt bijvoorbeeld de die Jock .u",.t;t;JU Henry, 
ee.rste van zijn stelt 

praten, met iedereen: hij moet maar en 
"Dit was 'n aangename gesprek. Ons moet weer gesels." (p. 19) 

vreesloosheid dikwijls irorusch becommentarieerd: is op die 
kry- ""lJUUUU1H~. Dit 

'n 

te wees rue. 
verdwaasde 
sal wees om in 

de vrees voor de eerste ervaart, is dit nateve 
het bezig met het naar een ideale Idt;~ntJltelt: 

een begrip van alles en een VCltn1IDeclen van het onveJtn1oelde. 

van tussen Goed en 
Zijn onschuld moet dus 

van onschuld en 

en van 

als 

vOLoaan, met 

verlangen ruet aileen een esthetisch ideaal, maar zeer zeker IS 

k!.I.<:;J.U:.t;UJV"U<:J.U, de ongescheiden waarheid en de een noodzakelijke toe stand voor 

~~ en~ is~~ en 
zuiver uruversum. De statische van Hermafroditus heeft tot gevolg dat een totale 
Ul\.'~<::'UIn. is: met het en met alles wat buiten Ik omdat deel is van dlezeltde 
10t!ntllte1t. Met figuur taak van mens aan de hij 

zijn medeverantwoordelijkheid tegenover de natuur, de geschiederus en het collectieve 
h"'.Tm,oTl' erfgoed illustreren: de mens is maar moet schuld eerst door 

te maken met aile van het leven. 
Leroux dit standpunt 

herhaald en moet dit 

"Daar is so baie wat;y in 'n kort tydjie moet leer." sugJock. stel dit liewer s6: claar is baie 

wat jy sal moet leer en verleet. AI daardie dinge wat nou bes:kelm1. onkuncle, jou Un:~ls.tJUU, 

byvoorbeeld. Maar s6 kan iY rue clem die lewe gaan rue. So eerlvoud:11:1' 

"Daardie staat van valse hou in die een of ancler stadium vir ons a1mal op. Dis die tragedie 
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van ons menswees, dat jy meteens bewus te word van die don'kerte in die 

kennis te neem van goed en kwaad." 

[ ... ] 
"Ek dink ek kan russen 

"Dan moet jy 'n 

27-28) 

wees." 

en kwaad Onlle!SKf~ Sf 

In zijn hoogmoed 

"goddelike plan" 

toeneem, rue 

de mens soms en het lot, het 

zegt: 'jy kan nie jou hande was nie; kwaad is 'n mag wat 

maar ook in vonn. Daarom is so gevaarlik. net 

ten am van die maar die ewe sonde van 'n 

am kenrus van die kwaad." (p. 
De individualiteit is een maar niet zonder een besef van een 

met de primordialiteit van de De daad en om ten slotte de 
is dan ook geen daad van of baldadigheid, maar een 

oncjer.Im~~e band versterkt, een daad die hen opneemt het grote geheel, het ongrijpbare 
J."'AU"'UY hier en oorsee, miskien in China, Japan, 

;:)lloe:rSlIeJl1 se 

1S met de van is in staat de 

individualiteit snel te geven, aldus Jock. Er zijn geen illusies meer, de vrucht vm heeft 

het kwaad Ook in deze opvatting klinkt Joernaal van Jorik door, 
wordt gesymboliseerd de uitvinding van de bom: "Die nuwe era het Die mmjifieke 

oH"cUl.!I".Ie dood die 18 (p. 30) 

Het erotische VeJ:.IUllJRt een 
vel:schlJlnllllgs'vo:rm van 

Orlando van Virginia Woolf), 
en eerder gam over de ideale Door de zoektocht naar Salome 
wordt die verschijningsvonn toch wordt ruet vm 

ullcu.'l ..... maar de van de eenheid der diversiteiten krijgt weI gestalte door de 
llcnrune.llJH:e zoektocht. De verhouding tussen en het en hun 
co:mj:,lerneJrltenng die plaatsvindt door seks en erotiek, een sterk lichrunelijke 
dimensie am de Ve1:noua:mg een van de motieven in Scwe doe 1?J die 
Silbersteins. In om tot te komen met de 

en het en om de staat van harmorue" te bereiken. 
Een voorbeeld van een ogenschijnlijke vonn van wederzijds 

en in de natuur, is de van het 

al is ook deze verhouding met is al 

mannelijke 

"' ... lALIJ ........ Mandrake, 

maar de Mandrake houdt hem levendig. Steeds is hij op zoek naar 
rueuw en beantwoordt hij die wijze aan het archetype van de jager. Op 
het hal met de kunstenaars toont die als 

Mmdrake hem vm een afstand gade hi; de ... ,Uj" ..... ' ... 1H 

zakt hij in elkaar. In het spel tussen de mannelijke en'Ti'£\1",17pl"!c,,, 

<tAUlHU", is de blik van 

die masker heel moontlik met 
deemis en W<;;<'UH.n;;u. maar in die lig met die van 'n dier wat sy gewaar. Sy 

wat haar nou vir die eerste keer gewaar. Dis asof daar nuwe, lewe in 
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hom en hy sukkel met hU'pp,::ls~)ro:n~!tjlC~S weg.in die van 'n verhVl:Nlatlde groep waar 

'n ~n,."'_t1n" lU11Der,dmel5:le as 'n voorwerp en 'n stut vir sy omhels.ing dien." 39) 

In hoofstuk V, "Dood van 'n ,wordt 
met 

afgedaan met de dood van 
is die van en en emotie. 

ontbreken van jaloezie bij het zien van 
Hun verbinding is noodzakelijk als een natuurwet: zij houden elkaar in leven 
ware deel van een maar 
vreemd. Sir en lady Mandrake zijn in het midden van dansvloer beland als sir Henry in 
elkaar stort, maar ruet hij weet dat enkele blik meer op hem 

hy 
Het l1ct:laruTI 

baas over de 
Een volledig indusiviteit van mannelijkheid en vrouwelijkheid is 

\..UJlUfJ'.c.lUl,;;j,H4 .... in maar 66k licharun, de my the van laat zien. De 
erotiek speelt in de verhouding van de Mandrakes enkele rol; ruet voor 

dat de is van de ZOleKtocllt 
in leven. Dat is bij sir het 

uit collectieve he:t1n:nel:1nl:!:. hij ruet de 
van Hermafroditus die 

.... " ... 1-'.," Qady Mandrake kalm en on"ii'erbilddeJ1k 
om privaat te sterf. Die en gel~st,eill~es 

in alle vorme. Hulle hierdie vorm vreemd, onnatulU"lik, sondig, en anl1-S'OSl:aal. 
93) Deze dood is vreemd omdat sir sterft: zijn 
al dood QUj is een vaal oud mannetje). van het sarnetlspeJ 

sluit uit. Er is 
van dp1"f"i,' 

daarom als anti-sociaal.24 

Mandrake moet met 
leven houden door hem te vel~neerJJllKe!n 
literatulU" en 

.... ,,'''''''''''''''' wordt 

buitenwereld 

voort in daardie mate as wat sy 
le",enloe VU'CHL":; bestaan" p. zijn echter het 

wedeI'Z11(lS geestelijk 
10 

zin van het maar in de zin van de individualist die enkel bestaat door de 
ve:rne:erl1JKJlhg van de blik en het zichtbare, en het en UI .... I,;;UI1'l.1,;; 

de erll:en:n1n:g van de waarde van het U""Uj.<lLJ..VUl"""Uj,,, 

sterfel1j.k:e leven Zijn dood is "lelijk" omdat zijn leven de balans tussen lichaam en 
heeft verwaarloosd: "In die voorkamer Ie sy gas, sy brein en medulla spinali ~ ... ~.",~u 
sy mere sy blaas sy plelU"a, 
op sy oe, en 'n gapende mond; 
sy hele voorkomste <"1""""""",<"1 
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4.7.2 De schizofrenie van de geol'dende l'uimte 
uItKOme:n bij een staat van np'rtp.-tp hru:mc)n1e. 

staat ,,,n,".-1, • .., besc:hr,evC:tl ter illustratie ruet moet. 

Mandrake daar cen van, maar oak het Welgevonden en de 

landgoed, staan voor mislukte paging tot symbool. 

vergc:llJlong met de baarmoedel', zoals de duikboot vaal' J orik een baarmoeder was, 

voor, J J. en landgoed en 

U!l[lanlen"teJe sleutelgatplaat teen 

voordeur met 'n blaarmotief. lyk soos 'n baarmoeder," se J.J." (p. 14) Welgevonden is zowel 

de van het sctleppUlg81de:aaJ van het als die van 

W(:t1!:leI1!1!:tle1C1 van mens. Het 

mate van abstractie en 

veJtteJ~en,wclorld1gd. Het hills vele 

kamers, het vele gebouwen en .. .:;;' .... , ........ , 

de enormiteit van Welgevonden. 

Hij moet in een stertell1.1l:e het 

.......... "ULI.". Deze wereld boudt 
onderlinge connectie en grenzeloosheid. Vandaar 

de worden door de bewoners lettetlijk OPI2:eZOCltlt 
.... uv, .... voor V1Clel(~nCle nnn,f>1",,,h"n,n1n van 

maakt: 

"Ons het elke aand gaste, ;y sal vanaand sien. Hike aand van die week. iets 

We:ll'e'VO[lden. Niks leef." beduie met sy hande. "lets leef en so lank as wat daar lewe is, 

mag ooit gaan staan daar moet iets aan die gang wees. Luister! Hoar jy dit?" hoar 

in die vette 'n wat verskaf. Ons elektrisiteit van 

die stad af, maar dit word aangevul dew: ons de installasie. moet altyd iets he wat 

werk. Dis die hatt van Welgevonden wat klop. As die enjin ophou, begin 'n ander een. Dit pomp 

die swembad die water en vul dit weer. As die pomp gaan staan, werk daar waaiers 

bokant die plafon om die te laat sirkuleer. As dit ophou, die bottelary by die keiders en 

so gaan dit aan." 15-16) 

ollle01gnc~la van het 

Diets en wordt 

van Hermaftoditus 

door 

en een orde 

drukken. Zijn vrouw, slank Mrs 

on1tsn:apt illt de SChl1nC)l'de; heeft een openlijke Vc:.LllUUUJlUj! 

machteloos is: men is immers 1n~Il·r.tpllnr.~ U;:"CJ,n"v 

..... 4' .. .u,,., ....... u van 

Die Slank Mrs Silbetteins het van erens en is om in 'n dew:skynende nylon-nagrok 

die gang op te kon net sowel nakend gewees het. Aan die bo-ent van die gang wag 

.,.,,~'t .. p~.n in sy slallpkler1e. Sy gesig is bloedrooi en sy mond is wawyd oop. 

"LILITH!" donder sy stem die stilte in. (p. 
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~"'JJ.1U"U''''''.I.U door 
'UP1"""""""'" 'n indrukwekkende gestalte, 

he~iTeO'jnO' vermeru~;vuJld1g en hy 

.I.;a."I...I."'I..I,, .... u DerJ:ecl:e lichaamsbouw: 
gebou, 'n netwerk van 

boonste duikplank eers in 
,..._. ___ ... tot water hy 

op We1gevonden is onderhevig aan verandering en transfonnatte. Die verandering 

lH';C;a..LULJ.I. voor de ........ "'.1..1..1.1".'" V="LU""=JLL.I.~ 

Drc:>D~)rtles en 

"'tu.H'-'~'-U telkens lijken te nn""7F'O' "zien": 

Nou kan hom beskou. seoe nie altyd dieseIfde kleur het nie. 

Hietdie keer is die biou donkerder. AI sy tesame met sy is 'n groter 

as die normale. Dit strook met sy emosies wat ook die normale grense (p. 46) 

Orals is daar skoorstene van besondere ontwel:P wat elke keer die kOlnpJleki,e hills anders !aat 

(PA7) 

Die kame! nou twee keer so soos in die verlede. 

De "1...,LLI!1uJ. .... '" van het landgoed komt Verzet en v=;a.!1,u=J.1'I'~", .. liggen 
loer: 

Daar is """<rO"f·"t,>pir in die niks wat, alreeds wag op die lig. Daar is stemme, ge(1a~tes 

en vorme in 'n ma.gtei,e tussenwereld wat alleen die p!()te'l1es:e blik kan [ ... J Daar is 'n nuwe 

chaos wat kook in die 

verset. 

Maar dis vir iemand 5005 

Daar is die frisheid van 'n nuwe orde en die tinteling van 'n nuwe 

En die vlugtende Salome. (p. 

duie stort." (p. Henry 
on-ITO!)!Spelba.ar, en dat 
g!C)ell)OI:es en zijn 

\O!1,,,,J\o.,,,l<I!. iedereen om hem heen op 

een of 
verafgoding 

....... ~,.1".,J ...... ~.l'. van die De 

"Het jy opgelet," "hulle weet nie eens wie ek is nil". Hulle ken nie die baas 

baas is onsigbaar. Dink jy ek behoort 'n uniform te dra?" Hy vir Henry. "\1{T"lo,,,,,,,, ... ,l,,n 

'n sUP,er-lrnas en niemand is onontbeerlik nil". Ons is 'n groot V.l.I';lUJ.I~lHC, 

wat tegnies werk. Die enkele menslike het 'n kliniese begrip ........ "VIlT'U: die menswees is 

'n ons werk almal as span saam in die laboratorium." Hy se 

skoue!:. "Welkom in die Henry." 29-30) 

De wereld van Welgevanden is een deels ll .... ',.U.~L<;:. deels geslaagde van een ll .... .l.UO'n;;v 

wereld: de angst en vrees worden door een schijnstructuur, en 
tot de en geweld te manden. Het is 

arulvalarc1ln4?; van het 
De averheerst op Welgevanden, al preken rechter O'Hara en dr. 

20 dikwijls over van Goede en Kwade. Er is een voort:dU.retlde 
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DOlstng tussen het 
w" ...... ,-"<-,,,I<. van het individu: 

Goed en Kwaad, kunnen binnen 
1lll,aac~nvveg en buffer is de sterfelijkheid, maar de verheerlijking van het 
een die het individu aileen nog als en niet als onafhankelijke schepping. 

"""~ ... ,r ... ,,,,,, van Welgevonden en de verheerlijking van het collectief vertonen een 

YUJ:UV"",.u,- overeenkomst met het van het Het is 
dit punt dat Sewe dac die waarde van de een kritiek is op 
elk dat het en de verheerlijkt. De roman levert kritiek op een 

11n,,,,.r,p die het ideaal van een en entiteit z6 dat het 

rechten worden verwaarloosd. 
c.,<,t .. ,·." van IS en bebept met een hang naar zuiverheid die 

buiten aile is. Alles is zorgvuldig de studenten zaal in de 
weer, de kleurlingen in een natureilen hebben een 
l1Pl'f'1,rh1rpn vooral het zware werk. IS met die lrulnstm:~tlj;~e sl:nejrune:. 

Er zijn bijvoorbeeld pasjes nodig, "permitte": zelfs Jock, als baas van deze were1d, 
nodig: 

"Maar hoekom al die pel:mittei)" vra 

[ ... J 
"Om persone uit te hOll, natuurlik," "Daar is 'n rede vir 

elke Hoe komplekser die sis teem, hoe moeiliker om die rede vir elke u:;l<:unm,e 

te bepaal '''<';''UL''').'';;~ word naderhand dogmas, waarhede waaroor daar rue meer te redeneer is 

rue." (p. 43) 

wat schepping mist: een een 1<1'111",·h .. 

effect dat zijn stteven naar collectiviteit en gezichtsloosheid op zijn 
onOeJrOalnen heeft. De sttuctuur lijkt voorkomst en uiterlijk, wat zichtbaar niet 

Hulle stap by 'n groot geboll yerby waar 'n hele reeks Kleurlinge besig is. Almal is vrolik en 

U1tgciate en die atmosfeer het nOll van die bonatuurlike tot die Hulle 

astrant na en met die besef van menslike swakheid wat alle stand uitwis en 

almaI herlei tot alledaagse menswees: die bekwaamheid ten opsigte van 

van matenele behoeftes en die vermoe tot OO.r1E'ilVttlg in die 

Slamaaiermeisie direk in 

Maar Jock lei Henry by hulle 

se oe en meteens as 

[ ... J Die oonde is oop, en "'U.uU;U<:, hulle 

sweet, is besig om ,,,,<.,,rI,..,, die smeulende mae van die kolosse te vul. (p. 44) 

De paradox die ligt in het stteven naar een collle<:trv'1telt 

blink van die 

sttuctuur en Sctle1(11ng, is een 'W~I~1"~rtllnl71rlo- e:e:~lcJtltslo()sheld De~teet:t. Het 

Aan die kant van die wit wyn is 'n reeks in en aan die kant van die rooi wyn 

is '0 reeks blanke meisies in bruin uniforms Dis rue duidelik wat hulle doen rue. Hulle 

hande hulle betas die botteIs; hulle draai aan instrumente en hulle is druk met 'n 

werk waarvan die aard die waameming van die toeskouer Maar daar 

is 'n ritme in die wyse waarop hulle hande beweeg 'n sekerheid en 'n behendigheid wat op 
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Silberstein. "Volkome ,"".rtH,"'rI Ten spyte van die werel,ool:Xl1l:leis dit nader 

aan die gees van die as wat die mens dink. Dis 'n individuelc bydrae tot die 'n bewaring 
van die onderliggende identiteit ter van die doel." Hy 

"Ek vind dit " (p. 

De verheerlijlcing van schoonheid 

menselijkheid. Individuele menUl[en 
een angstaanjagende bijbetekenis: het van 

een cliche en aan het belang 

van een op weg 

naar een genadevolle staat van perfecte ook dat deze on.mlem,eJJljKl:1e1.Q 
herkend moet worden als een ","HllL"';:> 

Ook jocrnaal 'Pan jorik is op 

j(){lrnaal van jorik het arrnzalige lot van de arbeiders werd beklaagd, zo m 

Silbersteins het lot beklaagd van dat wat De zwarten en de Kle:urlm~:en 

.Hll..'aLl.IC:5 in het is. Het 

verschilt hemelsbreed met het hermafroditische ideaal van een 

naar structuur en schoonheid is de stier 

is ook hier een waar wordt het unSlenellJlI.e 

en zichtbaar te maken door een symbool. Brutus is een oerdier, deel van 

een 1l1l.lU\..IU;:>.lVI..", roman is Brutus echter van een te ver 

structuur. Deze die een feestavond met de aan 
en Salome zal W()rClen gepresenteerd, is tot in het absurde met precisie 

manjifiek" en 

is "tweekleurig 

Soos u sal mem, liewe is die oppervlakte van die swart en die oppervlakte van die rooi 

we:seuue, en word die twee kleure met'n let wei, in die middel 

Die swart is onbevlek swart; die rooi is onbevlek rooi. (pp. 55-56) 

De \"V.Ul~m .. '." t"weiedt:!l1n.£ is echter ··rr' ..... 'nt .. • Brutus heeft cen klein vIekje. Het menselijk 
nPl,tP,"l1p wordt in de wielen £elreClen door oerwetten van de natuur. De 

lU.' .. U' .... lVVOO, en stemloos: 

En meteens, as die lense die beelde na mekaar toe die enorme lieste in beltOeoo.g 

kom, swel die borskas uit onder die druk van die titsel die vel as 

duisende in tuimel die horings agteroor, styg die blink neus op na die 

en teken Brutus met sidderende oorgawe supersonies, onhoorbaar, sy swygsame protes na 

bowe aan. 

[ ... ] 
En die lig flits deur die hele vertrek. Die afsluiter tits met 'n ",,,rnn'u,,, van 'n sekonde en bokant 

die bereik van die menselike oor bulder en bulder en bulder die stem van die bees. (pp. 

De mens he eft in orde boven die van de 

1J.LJ~U'J.L\.l1.:u'<c en wanorde de implicaties 

van deze ontwikkeling. 
Ook past als karakter bij het 

monsters van de wijn op kleur, maar die kew:ing heeft Il!()te:ske vormen aangenomen. 

is 'n somber man, 'n diaken in sy'n en merk op, toe 

die monsters teen die hou en eienskappe van elke soort dat sy liefde is tot 
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die substansie." (p. 60) Jock noemt de man van het nieuwe bewustzijn: 
heeft alleen liefde voor de van kleur en uiterlijk, zoals elk menselijk 
.... ""tp{·t-1P enkel bedoeld is voor de blik. De en IS een 

tussen lichaam en n.,,·f.,,"t-1p van inclusiviteit. De versie van die 

"",.t--,."" neigt in zttJt'rsll~nseerder naar dan naar inclusiviteit.28 

De \.ll.::J.g,JLl.ll", van een opstand tegen de perfectie neemt toe, en ook laat roman zien dat 
achter elke schuil gaatP In een vol kooelten 

een 800rt komt Jock nu en dan om ruim baan te geven aan 
onbewuste. 

Eenkant in die hoek staao '0 ysterhamer. Jock tel dit op en slaan met kragtige hale teen 'n stuk 

staal sodat die hamer met terwyl die in sy arms swel om die 

yster te tern. Maar daar is geen geluid behalwe rue. In springJock op 

en af, die hamer weg, skop teen die mme, slaan met sy vuiste teen die pype - en daar is 

steeds geen geluid rue behalwe die oorheersende stoom wat op eie namate hulle daaraan 

gewoond '0 stilte van sy eie (p. 44) 

van pnmc,rrulale gedachten vindt de mens ""'-'L>"''-'U de\Vil 
" .. ',""r,n.-,it tot een van onbewuste \Vilskrach t en 

frustratie. Een nieuwe voor Henry: ''Dis meer as die '-'L' .... '~l'- of 
weeklag, want dit is geartikuleer sonder die beperktheid van gewone 

sonder die bande van want hy weet nie wat 
KOtn:m:umLkas:le met wat nog ervaar " (p. 45) In het 

dagelijks leven is alleen plek voor een (kunstmatige) orde, in het stookkamer* alleen plek voor 
het mens. In deze ervaart Heruy voor even 

ideaal, maar in de wereld daar 
Wc~ll2:cev()flclenvoorziet ook in de seksuele voorbereiding.van Heruy, het bezoek aan 

een hoertje, samen De is volle dig het om de ."''-UUJ.",..., 

uiterIijk vertoon: "Sy met haar wit op die passief langs haar: die jeugdige 
mater en die student. Die en 

metodes wat die oomblik maar wat met gewoonte 
Sy leer dit 5005 'n .lU"UUAU.I"", 

minder goed. KamJ:)1oc~ne 
de liefdeloosheid gedemonstreerd die gepaard gaat met voor 

gec)r{!:an:lse,erdle avond van leert voor het eerst wat vrees en 
de vereniging in lichaam en met Salome. Geleidelijk aan 

ve:rarJloe'ntllg nnt1'"rl.-., Hij wordt een een steeds weer opnieuw 

in hom roer. Op skoon vel skrif; deux 'n DOretlSe SKC!1C11LOg 
vind 'n osmose plaas. Dis te vroeg om te se wat dit beteken. Hy die gemis voel van 

wat die proses van om iets anders te 

omrerrnvclel1lrs wat hy nog altyd kon deux " (p. 103) 
blij ft echter gezich tsloos. A1 aan het begin van de roman zegt Jock Heruy: 

''Dis hoe die hulle individualiteit " (p. Na Heruy's 

ontmaagding probeert Jock te ontdekken wat er veranderd is aan deze ,""'5'-'<"(.1'" 

teen die muux. Die en die binne die 
Iyk jonger en die ander Iyk ouer, en 
mlllgtf~JO()S om iets wys te word. is 'T""~"'.r.' maar is geen aarlotucilLOg 
Die jeug is Die waarheid is vormloos." 99) 
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Henry evenals geen ll!,i:'<;;""IU in de 
~"Jl! ... !un;u van de en de van Goed en De ontwikkeling van 
JongeLnan is aileen een innerlijke. Uiterlijk blijft hij ongeschonden, zoals Dorian 
on!~es:cnIDn(len bleef in Hier is de een doorkijk naar het innerlijk 

I~UI".~'''«''', maar geen doorkijk. De 
om ongeschonden SCIIO()nrleJl[l. Het Kwaad wordt door jeugd even 

Goede. 

variant van ",,,,,un,,,, ... ,,,,. Salome als 
Doorlopend 
is dan ook niet 

ge;su~~exet~d dat Salome aanwezig is, maar nooit wordt 
van de ze is tevens een van 

bewezen . .)a.tOIrle 

zelf.3° 
is niet 

AI wat telt is Henry door een leerproces en een reeks gebeurtenissen te laten 
maken met het Kwade, met orde en en 
lichamelijke Als ten einde. 
Met de metamorfoseren in Hermafroditus, in een staat van harmonie en 

Nu en dan wordt er lets over Salome verteld. 20 delen de twee 
mee dat Salome houdt van ''blomme en veld" (p. 18), wandelen in een "ligte rowe soos 'n 
Dim£" 18): is fyn en skugter soos 'n Praat te hard met haar, en sy is weg die 
oj]J~erld~n.nlct." (p. Ook is ze en 18). Een die nu en dan als een 
schaduw opduikt het houdt Henry aanvankelijk voor Salome. Maar haar 
geeft uitsluitsel: 

"Was dit Salome?" vra 

Jock na die plek waar hulle laas 'n be"vellenc1e stippeltjie gesienhet. 

"Dis moeilik om te se. Dis moontlik .::>"-"JIll'C, dis moontlik me sy nie. Ek het nie so 

nie." 29) 

momenten lijkt ze echt te h,,<,t-<>oln en lijken aIleen onwetendheid en de on:,chuld 
31) vraagt Mrs 

,-,,,",un,,, ... 1'>,""'1',,<11" hoek()m is jy so teenoor haar? Ek 
nellerlaaa2~;e vorm van hofrnakery? Ek moet 

.)a.tOlrle so as wat jy maar kan wens." (p. 32) 
zowel een <;;l!Jlj;.lJllltl.l"'-ll 

De initialen van ... ..,u.uuno 

t:.lC:lilj"U, zoals in de stier Brutus, of in een bloemenperk; 

<;;.L~'U.!lIU"<;;l als een 

")<:UU1L'<;; volkomen velranaeltt voortdlurlenci, net 

En nou Salome vir anders: nie meer die nimf van die hcide nie, maar slank en ryk, die 

van die Welgevondenheerser tussen die 

rooi Selfs in die waas van sy Uy~;lO::lllUI1IO::U 

oOJrsp:rolltkWlt.e p:atrc,on. Dis ",,,-,'un!t;, 

chemiese kombinasie van twee wesens wat saam nie 

wit mme en die UH."' ... ""'''ULf-'';; van 

llotwellde hlliitel-l1fle die nabeeld van 'n 

Silb'erst'em, die 

het as die 

totaal van die oOltSpltOnk11l~e maar iets nuuts wat, in Vt:I:Ulllllllllj;, p,p""",,""'a 

en 

De vrouwelijke volma~:th,eld van .. nUVUl<:: maken een 
totale 
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Het is een welur.'Yiir.irzoeken en smachten: 11,TIT,."", en 

Welgevonden se mure hulle skaduwees oor die die 

en aan se deur. Maar, 
die van sy en hoor hy slegs die van al daardie stemme wat ge1dUltelllde 

onhoorbaar was." (p. 59) het dnde wordt Salome al blijft ze voor 

onzichtbaar: 

Die wagter in die skaduwees is 'n meisie met donker of:! wat die jongman 'n Slen 

suy teen jets. In toenemende mate die dae van die week het haar Hefde vir hom 

aangegroei. Dit het haar eers Die Hefde het sterker as 

ooit. Sy het meeds in volkome oorgawe. het 'n beeld waaraan sy alles 

gegee het. kyk nou met Hefde en met trane in haar oe na die jongman. Hy leef nou vir haar 

5005 Slt vir Lady Mandrake sal 8005 'n veg om die beeld behoue te 

Dit is de vrc)u\'llelllke 
Mandrakes: ook twee leu:gdlge gellCI1:lCS 

en 

De helrelll1g1ng met Salome32 maakt een )!.C1LJtu:"U'.CC.LUC symbiose mogelijk en een 
u,-.L'-~,U1",J'UIS van diversiteiten. Toch moet gelcollcI1udleel'd worden dat Salome vooral een 
marufestatte is van nog onontdekte 

ze is een abstract 

"Daar is me meer enkele karakters 

"Dis wat ek allankal probeer 

kant van dan een Sp'eCltlek 

ons is almal bloot Ken iy bY"'oorbeeld Salome?" 

"Ek weet me wie Salome is me. Niemand het 

nogvirmy ",ie sy is me. Ek soek nou al wee dae na haar." 46) 

soektog na Salome is tot" van worden 
gedeeltelijk waar in het slottoneel. Het is ruet van het de lezer Salome nu zal 

. De tekst haar ook ze de kerk binnenkomt met haar gevolg. De 
laatste alinea 

Veronderstel jy is aileen in 'n jou hande vir beminde. 15 in 'n 

uniform. Jy is maar jy het die dobbel met jou In uniform van die 

gaan jy na vore, jy Hg jou en met volkome vertroue wag jy op die beeld van 

waarheid in van die liefde. (p. 

al wordt dat dan gemaakt met 
en ruet het die vonnloosheid 

gevoel; die stilte en die vrees. Daarmee hy nou moet lewe. In stadiUl11, 

weer kom. Sy aan sy 
gebrek aan kenrus 'n Hy kan nou maar dit hom rue. Maar die dat 

kan sien, tog 'n sekere mate van sekerheid." (p. 114) Die laatste worden waar: in 
zijn laatste tocht langs de karakters ziet ruet hoe oma en het als hij van 

hen veranderen: "En die wind waai en waai en skep oor en oor van die 
en die blomme, slet en die blomme, die moeder en maagd, die heks en " (p. 

115) Ook Diets door wanneer hij een giftige slang voor een tak houdt en het wegslingert. 
Deze na!v:iteit in het en vijandige doet denken aan uit "Vir vier 
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stemme" ook ruet bewust is van het gevaar en aan een bloeme* wil zuigen. is 

maar "zien" moet hi; nog 
De mens driftig en naar zijn of haar verloren helft, en moet vertrouwen 

op de kennis 
ideale figuur die 

gaan hy die ..,.pri"'"~ U_I'.'wu,,, ..... " (p. 123) 

en de beelden blijven. Hennafroditus is de 
indusiviteit van 
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Noten: 

1 Hughes, Ovid, pp. 224-228. 

2 de Nederiantise p.503. 

3 De functie en betekenis van water l1T'H:!Ii1l" weergegeven in het 

een miter". 

Een zwemmer is een miter 

Zwemmen is Jm.oanCllIg 

is liefhebben met elke 

is eindeloos 

En zwemmen is de eenzaamheid betas ten met 

is met armen en benen a10ude gelleiJmen vertellen 

aan het alit!sb<egrijp(:ndle water. 

Ik moet bekennen dat ik ben van het water. 

Want in het water adem ill water, in het water 

word ill een die 

en tach nog eenzaam blijven. 

Zwemmen is een bijna 

(Snoek, Gedichten 1954 - 1970, p. 103) 

4 Gedichten 1954 - p.166. 

5 Kellendonk, ontberen", p. 32. 

(\ .,'CVClJ,,,. The collected poems ofWaliacfI pp. 358-359. 

p.524. 

,",Cinr,,·..,r Selected poems, p. 60. 

, Idem, p. 283. 

10 Idem, p. 62. 

11 Aucamp, In een kraal, pp. 222-138. 

"'Ben zwemmer is 

12 De stilstand in Die Hoek maakt dat taboes en perversiteiten eerder plaatsvinden. Het is een land van 

leegte en isolement, verwoord in legendes: ''Van 'n seun van neentien wat 'n kind verwek het by sy suster 

243 



Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n

DE GESCHIEDENIS VAN EE."< JONGE GOD. HERlvlAFRODITUS 

van dertien, en haar toe cit wanhoop vermoor en llVU>.,<:ll op,geilarlg het aan die tak van die ou 

bloekom by die tolhcis, ja, die einste boom wat die bek van Die maar van 

die tolhuis is skaars die fondasie oor." (p. 226) 

Men wi! de de indusiviteit ten n .... ·""·,htp van de <:t:lu;a<U1Jl.ut:1U maar de zonde in 

combinatie met het In.,.hp.,,' WC'IOU<:l1, zoals uit de oVlerp!el.2m~~en van Beinlen: 

bad het bam maar rue van kwellinl?s verlos nie: van pyn en woede wat am voorrang veg; en van 

emosies wat vreemd is aan sy geen mad weet rue: haat teen sy medemens 

en God; mededoe. Iemand, voel by in sy mdieJcoos,hel,d, moet verantwoordelikbeid aanvaar; die ~a.prnlak(~rS, 

rue of Genoveva rue. AI het sy het rue teegestribbel 

die bemorste mond oop, maar sonder geluid.) (Aucamp, In em kroo4 pp. 

13 Later verandert dit wei, als de mensen en hun leert kennen en weet te mteq:,ret:ere:n 

"Hy het oak agtergekom dat die Boermense wei iets te se het as jy eers agter die fasade van en 

Calvinisme kan kom. Hulle ken die en kan elk by die naam noem, van die kanniedood tot by 

die rivierkat nULal,UIJ. In 8en kraal, p. 

14 Opperman, pp.117-148. 

15 p.6. 

van de pn:occulpatles van 

rol in de tot stand 

StviTor,d1fllJ;!: onder de Afrikaner l1.t:lHt:1Cl",I.HajJ. vel:heerli.jkt en 

gesymboliseerd op zoek naar een hemieuwde en identitcit. De Tweede Wereldoorlog en de 

betrokkenheid bij de wekt anti-Britse en Afrikaners flirten met het Duits 

Nationaal Socialisme en het Nazi Radicale groepen terreur en proberen het bestel omver te 

werpen. Mensen worden en opgesloten. Er heerst in deze duidelijk een sociale en polltll~ke 

on·lT!ede. zowel onder intellectuelen als niet-intellectuelen. 

Dit verzet en de opstand en ondeJrJ;!:ang van een volk behoren tot de thema's in Jomtaa/ van Jank, al 

moet de tekst ook los van deze sp~:c1flek historische context worden. 

17 OTlperman, Die gam p.14. 

1lI pp.14-15. 

19 En weer is hier een rol voor de "oude vrouw", die ook in &aka van N.P. van Louw en 

fl()rentllnS jO!lge:ns'portr;eC van Martinus zo'n ro1 "En Wiesa met haar hare wit 

na die vuurtjie binne alle I sy laat die rook van vlam en kale sak I tot voorbodes en 

als bij Opperman, vuur een grate rol in het motief 

van de oude vrouw. In het vuur wat heel is, as, en uit vuur dat wat onverschrokken is. Het 

motief van de "voorspelling", gamen met een zeker oak voor al is haar rol aardser en 

LUt:lI:<i:11lI.1:llll«,a dan de tol van de oude vrouw Van Louwen Nijhoff; Wiesa's 101 is die 

van verteller. Maar toch is zij ook weer het geweten en de geschiedschrijver van de starn, de beJlcl:lal1il1Olg 

van en bezinning. Met dit verschil dat Wiesa ruet boven het aardse gekrakeel staat maar daar 

emotioneel nog heel sterk deel van uitrnaakt. 
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Ultel.!1ldellJk heeft Wiesa meer gemeen met de oude vrouw wt Roka dan met de oude vrouw wt het 

van Nijhoff, waar zij wordt ter velrhe:erlllIDl11g van de kunst en de onaardse en zwvere schoonheid. 

20 Het wat ver, maar de associatie met de velcbI'an,dttllZ in de cOl[1ce:ntl:atllek~lffilJen komt 

direct in gCI..I<lUuc. Bekend is hoe as nit de hemel dwarrelde bij de VeI'Dr~lIlamgvan Iijken. 

blijkt wt de conttoverse en de 21 Dat Sewe doe f?y die Silber steins een radicale breuk met het VU'JLaJIga •• .uutt: 

discussies die het boek oproept, vooral wanneer het werk in 1964 de toege1l,en,j. Na die 

to~:k.ennimg regent het mg;ez()nclen brieven en protesten wt allerIei r conSi:rv:atle:veJ hoeken. H.U. ] essurun 

d'Oliveira daarover: 

De Chl:istf:liik-N~Ltiollaie ver:ketteriI:lg die de oeC:!Ia(:ntlg IS ""'NUllUCH is dan ook VUIJUllall,.eu:I" te 

bezien als een wilde uithaal van een groep mensen, die aileen door de en het 

het lezen van dit hoek geblacht zijn, en die tot hun schrik hebben dat het Zuidafrikaanse ploza zich 

,m,gcltHaaM heeft van aan de kerk, moeder en Het zal duideIijk dat dit 

j!;ei:m:am;lpe:enle proza aIlerminst met een boog om de werke:lil~:e problematiek van Zuid-Afrika 

""':l,"ltW~)l. Het Iijkt me dat de onltde,k.k\Jnj!;, dat literatuur iets anders dan prclpagaIlda voor een bepaaJd 

sHtnOIDUlH zijn kan, de van dit verzet onder de traditionelen mede heeft bepaaJd. Dwars door de 

meest on:gerl]ITlde diskwalificaties ziet men telkens het meer het boek van 

Leroux is pc,reslooc\e fl1nv<,rrl1n"",'n en ov,ertllligiug;en op losse scbroeven stelt. Zeker, in 

de Bijbel wordt ook over schrijft een V:f()uvITell:ike 

dominee. Zonden mogen wei mtJgetleeld worden, maar onmlIUUI=lJ< daanila moet de karwats suizen. Men cist 

in um;twerk.en. en wei met de meeste uitdrukkelijkheid gej'o!llnulee:rde leefregels. 

Die DOg van die son, p. 

22 Irorusch is dat zowel bewus! als de crl-,..,,,,,,,,. Leroux zelf doordrenkt is met deze inclusiviteit 

ell De als persoon is deel van de die hlj S ewe dae f?y die 

Silbersteins is een demonsttarie van een kunstwerk dat eell afspiegeling is van het onbewuste 

denkproces van de kunstellaar: 

Leroux himself is the last kind of whom one would expect such rare sensibilities. He is a 

preposperous sheep farmer a 600,OOO-acre ranch in the southern part of the Free State. [ ... J 

He is in every wayan unusual person. Now 46, he looks younger, the beard which frames 

his features. He leads a remarkable double life on his ranch. of a 

hundred farmhands and six foremen. After lunch he takes a two-hour siesta to Iq''''I,llMl 

night he assumes his other persona, that of novelist. (Malan, Die Oog van die Son, p. 

23 Henry is ruet voor ruets een .. u~."",~.U"'V' van sir Henry Mandrake: "Die verouderde Stt 

Mandrake se sy verhouding met sy anima en natuurlik ook sy naam stempel hom tot 

Henry se Doppelganger. is 'n individualis wat in die glad rue tuis is rue: 'n 

ontdekker en minnaar wat opslg:tell.k'n He:minllwav-I'f:W,en,;tyl handhaaf. riddertitel roep 

boonop die assosiasies van herolsme en idealisme op. [ ... J." (Malan, Mislerie VON die alchemir, p. 

is natuurlijk het slothoofdstuk waa! Henry Mandrake weer te~;enko:mt terwijl zij door 

het land dwaalt met in een doosje de as van haar man. V oor ze het weet komt de wind op en wordt 

3tt in duizende wordt zo toch nag deel van het het de 

kosmos. "Daar is tagtig nou. Sir Henry het die aand in Wf'lm'vCIn(1il"n 
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beeld 

evenknie. 

rue. sien 'n hele reeks." 118) Het lijkt alsof hij vergeven is door het bestaan van zijn 

"Six Henry is letterlik'n ontwortelde mens sonder hedorusties die lewe verheerlik en 

angstig 'n onbereikbare beeld najaag. Sy siekelike voorkoms en ouderdom loen die beeld van viriliteit en 

lewensius wat deu! sy vrou word. Wanneer hy sterf en die Iyk die 

smmtOfrle van die middeleeuse vertoon, is dit die einde van 'n lewe en tersettdertyd 

'n wa<u,,,uwJ.lU, aan met sy valse persona en individualiteit. Die heiden kon rue 'n beeld van sy self 

vind rue, omdat hy rue van sy individualiteit ontslae kon raak rue." (M:alan, Misterie 11(111 die pp. 80-81) 

26 Het verval ontstaat door het ontbreken van grenzen en het doorbreken van taboes. heerst er 

rust en stilte op en in een statische mimte vindt plaats. In de naar de 

ele,ev'ontden een decadente wereld. Er is sprake van vleerrnUllZe:n, 

honden die tekeer gaan, rotte vruchten, wormen, vliegen en een grote haat, en 

uu"t:'.lt:!!JbJllt:!U. Men ve:r1ustlJ~ zich in het de zonden kunnen eokel worden bezworen door totale 

overgave aan die zonden. 

Wanneer de orde tijdelijk doorbroken wordt door en breekt de van 

het Kwaad aan. Ook het als mimte is nu onderhevig aan Er moet een nieuwe "V11Ult::"" 

Qe,roclden worden tegen het Kwaad en dat is het ritueel: het rituee! maakt elk Kwaad Het 

Kwaad wordt tot ritrne en en daardoor een cliche. 

deze nacht heel even kennis met de ~rl"l<'ln""711r1P van Hermafroditus.: 

Dis'n doodsvrees wat hom nou beetpak. Vir'n enkele oomblik word en ervaar hy'n ander 

soort aIleenheid. betree die poorte van 'n hel in homself. Hy is in 'n kamer waar daar geen weerklank is 

rue. Daar is geen oordeel en geen rue. Daar is volkome atsvd1ghl~ld. Daar is geen strome wat 

teen mekaar beu! rue. Daar is net 'n kosmiese stilte. ergste van alles, 'n gedurige bewustheid. Dis 

vel:n1f!llgmg in homself ervaar: die onmoontlike EK IS NIE." (p. in die vel:byga~lndle uum,uUJ., 'n 

106) 

van het Paradijs, is het pnmc.rwtaie en 

ll"('hptvrl1~('he kenrnerk: de eerste, oorsJ>ronkellJke 

en zijn vrouw zijn de eerste man en vrouw, maar de 'UllJllU'UC en de ge:tOl:ce,erdle StructuUI van 

o-P"Oflnf'11 hebben ruets gemeen met het 

l'vf:rs Silberstein is evenals Let wt "Vir vier stemrne" een femme fatale, met dit verschil dat Let 

we~rklelilk een katalysator is in de ontwikkeling van het verhaal. De rol van Mrs Silberstein is anders. Een 

interessante maakt Charles Malan bij haar wI: 

Hierdie eerste, demoniese van Adam verskyn as 'n en wat haar 

slal~flfers ry [ ... J. [ ... J Haar vermoe om die te knoop, en die draaikolkdans wat sy die 

eerste aand uitvoer, baar as heks. Hierdie negatiewe, demoruese aspek van sowel die anima- as 

m(ledler-'U'gl~IlI)es, verbeeld saam met haar Sat:anrniJan'lar, die erotiese sy van die bose. (M:alan, Misterie II(JfI 

die alchemis, p. 

van iemand alg PII)fess()t van die onvoltooide mens, die 

)!,CJ,lla.lll~"l van die tegnoloog 'n toevallige <;;lC;liO""., in die van 'n 

5 ... 5"" ..... " ... man.)" (p. 83) 

29 Een aparte bijrol is w(:gg;ele:gd voor Julius Jool. Hij wordt gefulroduceerd op de avond van more1e 
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he:rD(:w~lplng, waarin tijdelijk een volkomen collectiviteit bereikt wordt. Weer eens is dit cen voorbceld van 

cen balans en collectiviteit die ruet 

"En almal is so vriendelik dat hulle kan bars. Mense met tande: vals natuurlik; wittes met 

wittes en wittes en !Wee donker gate waar die voorstes met opset makeer." (p. 69) De geior<:ee.rde 

harmonie tussen teveel entiteiten staat van puur en manisch enth()U!ilrunse, voottdurend op 

springen. Het individu is vervangen door vormloosheid. 

Temidden van deze hV1)ervrc>hl~,e en vormloze chaos vplr~,.h1111t Jool: 

arutsk:oOlmuruts, wat met m.tna~1;tttlg aIles gadeslaan nie. 'n Toevallige "",crIllHn:lUj,,, 

sit hy/sy 5005 'n Morgenthau van die pf()leltanaat en wag op die niteindelike reaksie tot sy universele orde. 

het a1reeds sy werk en wag op die produk van sy (p. 75) 

Als aall het eind Vall deze chaotische avond brand uitbreekt in het na'rurelllem10!1) 

U"'I'.~'J..lI."in de Vall het vuur, naar hun auto's vluchten, is het alleen "(toevallig ook 'n 

toe hardloop." (p. sy alibi bewys, sy partytjie so pas wat met uitgestrekte arms na die 

Later wordt in het dorp gesignaleerd, waa! nu een soott noodtoestalld heerst, en een licht verzet is 

mtgeIJro'ke:n. Vol zelfverttouwen maakt het Afrika-teken. 

De is het motief van verzet tegen de heersende orde en tegen de 

hypocrisie Vall een valse harmonie. als democratisch personage zijn 

ge!Hac:nnoo:sne:lO, of zijn dubbelgeslacht), naar het einde Vall de grens tussen Goed en Kwaad. 

Aileen een hermafrodiet ageert tegen be~;reJnzing en inperking. Als communist is een terrorist die de 

orde saboteett en de chaos terug in de 'dlHI;,'lll; 

De connotatie van Julius J 001 en zijn status als hermafrodiet zijn twijfe1achtig. De hermafrodiet is 

een l1CJtlalnelllH:e Z'On1leI"lln,g, een "freak incident" van de natuur. Hermafroditus rI",,,,pnt,'o-P'n zeker in 

Sewe doe I;y die Silberstein!, het sIuitstuk van het individuatieproces Vall het wezen. 

Toch klinkt er in de tekst eruge sympathie door voor deze Julius Jool, deze "nar", ondanks een 

enke1e ironische ("vuurvlooi"). Jool door anorueme 

identiteit, door de van een harmonie. De 

die van de ongescheiden waarheid en de onbe<lwl11!l,b chaos. Wat dus voor het individu 

het hoogtepunt en het is Vall het is voor de 04.l"''''ll<; ''het Vall het 

einde". 

30 Die naam van die Shularnitebruid wat in Ho,op"llICd soos Salome Silberstein na haar minnaar word in 

Grieks vertaal as wat ook "vrede" beteken. Met die naam word 'n rykdom aall 

Kabbalistiese en gnostiese bylbetekl;m:sse opgeroep. Dit maak dit onder meer moontlik om die sewe dae en 

sewe stadia te sien as simbolies Vall die sewe sluiers van die verhulde Salome, wat verwyder moet word voordat 

haar van tot kan slen. (Malan, Mistme von die akhemis, p. 61) 

Dat Salome en haar m1lto!()gic;seewekniee ttansf'orrnel:en,de, liefde (Agape) versmlJebc;eld is duidelik. 

Deur haar leer die lief de ken, en moontlik selfs die wat op die sondeval volg, (Malan, Mistme von 

die a/chemis, p. 

31 Charles Malan merkt ook op op het directe vel:ha:a1.niveau, het HUWCUlK van en Salome ook 

nog een andere belallgrijke functie heeft: 

Die huwelik van die ,-,uU"' . .:u, Salome, is simbolies en sal 'n triomf vir 

en daarmee saam hulle 

is ges:Jgsioo,s, die nuwe mens beeldloos, menswees '0 absttaksie. D~~hu:mlmil,eriing doen 50'n 
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radikale vorm,ge\"llJl;( dat daar oor mense en gevoelens gepraat word, selfs die 

heldin om;!ll:b'aar (Malan, Mis/erie /J011 die olchemis, p. 58) 

32 Diewoord wat met Salome se naam skakel, beteken in die eerste plek volJedigheid en 

llHCj.;IllCJtl, en daama vrede en harmonie, sodat die vel:en:lgll:lg met Salome as ' n te11llg~;eer na die toestand van 

voor die Val kanword. Mis/erie VOI1 die p.74) 
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Cyparissus 

5.1.1 De mythe van Cyparissus 
De van is met een in het verhaal van '\J"'~""'U~, 

te lezen staat in de Metam01phosen van Ovidius. Wanneer de ontroosthare rouwt 
om het Eurydice, zanger met zijn de bomen en de 

k-p'l'pl·trn·l"rr\.np cypres die door het van Orpheus wordt gelokt, was 

vroeger 
''''''''f"1~<m~ IS een OeC!10:scrlo!Jle o:ngc!llng die zeer gehecht is aan een een reuzenhert 

dat ~c,:c .... '"'. Dit IS van vo,orll:onlst: 

zachte / bingen snoeren neer 
oUllge10e v66r op zijn kop een medaillon / van zilver, sedert 

van de schedel, waar de kop versmalt." 
1J.u"u,-u, .. ,v!-•• ,is de makker van Cyparissus. De 

veel weg van een echte 
het hert nit te rusten bij een beekje in schaduw van 

vul'. ......... u~ met Door verliest de 
Onjl;eJUlg zijn beste vriend. die stapelgek is de jongen, te sussen en te 

troosten, maar Cyparissus is ontroostbaar. De wens van Cyparissus is om ook te sterven, en 

huilt zicb Ieeg en verandert 
larlgzaalTI in een boom, een bevangt hem / en met een reikt naar 

de stettenlucht. / Apollo snikte droef: 'Ik zal nu" om treuren / en iij om anderen: ie zult 
het symbool '" (p. 250) 

5.1.2 literaire symboliek van Cyparissus 
De mythe van beantwoordt aan wezen van de kunst en het 
verlangen van de worden een symbool 
voor de IDCHOj;!;lS(:ne en adolescente manneHjke scboonheid, dus ook die van Ganymedes, 
Narcissus, Apollo en H.e"rrt:latlW(UttlS 

De slotwoorden van leiden naar een van de uCI',,"UE;.I.1)l'l.;:' syrnbolen van 
VD!l11SSUS Het 

zeker ontwikkeld O'P'T()PI<: 

weet wat "v()orgOled" OeteKlent 

verlangen om ook te sterven is een VeJt!atlgen 
·vn~M~~II~isdoorhet~'~nh,nnl 

voort nit de van de 
de rouw is een motief in het verhaal. 

berouw, spijt, maar rouwt 
,VD'atlSStlS weet wat "dood" en ",,,,.·I,.M 

het hert voorgoed VHU\:: .• \::.u,\.l.l ......... is, en zijn 

1S een 
trage(l1e, en door Apollo om schoonheid en, tot 

de dood van het hert, VHl~C!"."" .... "'U'l=. Zijn Hefde voor het hert is puur: hij is als het ware 

.., ... " ... """",,, ...... van hun vriendscbap. 
Behalve in 

van 
hoe zeer hij om de jongen geeft, gesCm!nK van Apollo zijn. Maar 
behalve Apollo is met laat hem met rust. 

~=1;:''''l:> is met recbt het symbool v~~r de I~ ••• t'>-~'I'>' de perfecte SCl10()nrletlJ.: nerg'ens 
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IS er van U"-',I. .. ,u",.u" liefde, 

schoonheid die niet wordt ~IJ'''''''''' ruet door een ruet 
een 111tlerenlte 

"'-',n"''-H, niet door een god en 

van schoonheid: de gaat in 
schoonheid een symbool van rouw en verdriet. Hij 

rouwt ruet aIleen zeIf, maar vooral is hij het object van de rouw, een aan rouw, 
verlies en de dood. aan de kortstondigheid van het 

Het motief van de offerande is belangrijk. Het hert wordt vereerd door de jeugd te onere:n 
als blijk van en verdriet. Een offer is een een teken van 
verering en aanbidding. van Isaak: het van de 

is een teken van is. Het hert 
is goddelijk 
De aardse SCfloc.nnelO 
goddelijke schoonheid 
datwat 

arslPle;gellltlg van het goddelijke; 
onvoldoende. Het kan enkel aanbeden worden door 

j.!,U'..lu<oUI'"'' schoonheid is. 
,rh' .... QQll" IS een van de esthetische "'\.."V'-'H"\..JU en seksualiteit 

blijven intact door de offerdood. Niets wordt of geschonden. Cyparissus is 
dood. Als cypres hij naar de sterren en 

in een bloem 
verandert. De dood van Hyancinthus is bovendien banaal: sterft een toevallig ongeluk. 

tverk()zen dood van echtereen directe uiting van Hefde, de 
voor het godde1ijke: het hert en het Hun dood is een 

overgang in het leven. 

een maar I<.-'-"'-".UL .... U'Vy"uu;",. 

rouw een tragische schoonheid, maar ook een hoopgevende. De boom is een 
fallussymbool: de blod is een en vruchtbaarheid. Niet de 

vorm, maar 
daardoor vorm. Daarmee is 
nimmer aflatende gtc)elJm,Ch 

De p"r'NP'N<:('N 

samen met een I'IrC'Nf'nrr\l<:I-Nf' 

is "gericht", heeft "richting" en 
dood bezit in figuur van een 

De esthetische 

tic,halun en 
laLll:lj.!,":U stollen 

dat wat helrkenbaar 15 en 
tegelijkertijd een atsplegell11g van een gO(l<1e:tilk 1<.'-"''-'"')<>' 

De I;;MllI;;UlS,_u; dit sterven is en van vorm, de vorm van 
TT<ltJ1PK De ",,,lli1;';IU,,",U volmaakt omdat zijn schoonheidvolmaakt is: hij 

250 



Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n

DE GESCHlEDF.NIS VAN EEN ]ONGE GOD. Cil'ARISSUS 

begeert ruet en hij bell:eC!:d - hij is rus een marmeren beeld: hij bezit een inherente, 

haast <.-<;1."'''''.'''' .. schoonheid. De dood zowel tot een symbool 
u",!", ... , .... , als tot een van 1'1"""'''''1' is een herinnering aan 

de schoonheid, en een voorbode van 
De noodzakelijkheid van dood is 

de boom is het symbool van de 
van en jeugdigheid. 15 geen 
van en door de vruchtbaarheid. 

Niet aIleen rouw en het ''''''e'"' .... !' ondC!:dee1 van symbooL 
Immers: ruet moet worden dat 

gClrnc1edstclestarid is van invloed 
maakt. 

Het naar het wezen van CypariS5us is het naar liefde (of: de 
~A .. nn-I'r"~'''van de wat resulteert in het verlangen naar de dood: het leven. In 

lJaJ'''",Ui:> worden liefde en en schoonheid en rouw, onafscheidelijk. Door 
rru,t"·nv,rt/..,,,,,, in een tragisch, estbetisch en object, is de voorbode van het 

l<;.LJI'-UII"'''', en daarmee een svrnblDol 

5.2 Cyparissus als antwoord op een onbestemd 

5.2.1 Voorgoed volmaakt: "De tuinjongen" van Jos Versteegen 
De Nederlandse Versteegen (1956), staat in eerste twee bundels bekend om 

dienen rus een illustratie van 
voJlm~laklte schoonheid: de tuinjongen een 

onverschillig De~~ee:rte. De is overigens ruet die van de 
c"~'cnpol" lust, maar het pop,,,,",,,,,,, vruchtbaarheid, eeuwige schoonheid en De 

Vanochtend is huis ~e~.onlen 

met grote vragen op zijn klein gezicht. 

UA~I"<'-HUU, rruruem ,,_,~_ ..... 

Natuurlijk heb ik hem in menst genomen. 

Stil zie ik toe, hoe hij werk verricht. 

breekt de dorre tillen uit de bomen, 

hij laat water op het grasveld sttomen 

en planten lucht en licht. 

Een wolk van muggen overttekt bed 

en dode bamboe hem - weerloos, 

met om zijn hals een tekst als amulet. 

Zo zal het altijd zijn: on:langer·aa~.t, 

lZeS;CnIJV(~ in het hoog muskietennet 

op lakens van oor~oe:d volmaakt.1 
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Niets wordt over het uiterlijk van de jongen meegedeeld, behalve in titel. Maar het woord 

de een een huid en een ~<" .. u;u .... <:: 

ongellaaKD:are schoonheid die fascineert: de 

IS symbool, een creatie van lichaam en Zijn 

maar ook een kunstobject, namelijk een gedicht: schoonheid is l2:eirxeerd 

sublieme 

De ill 

l.IV,,, .. ,,;.U kan zijn 

"grote" vragen, wat hem tot een held maakt: 

onbeJi?;OJpend. Zijn naiviteit geven hem een 

hem een en eeuwenoude 

ervarenheid. 

De L\.LlllIUJlll!.~;U is bij een rnV"Itlf'!< "'lfllH.JU"", hij staat dichtbij aarde en het 
goddelijke .nAnn" .. 

aan 

Door zijn rnv'!:tll'!<" g<::' ........ Ul<:: 

dood geen vat op 

gedrage:n. De 
Lvnal'1s:sus 1S 

",-"V'JU"""'U bete:kerus en eellwu;rh.elCls\l.ralttde LJUUUI.J. SCfloo,nnelO c011cr.eet, tastbaar 

door en metamorfose jongeling ondergaat 

schoonheid zinvol en subliem. In de het 1!."\.J.1'-'H 

", ... Sl'''''''''''''', want leven gevend 
Het naar deze is een subliem verlangen, 

volledig esthetisch is, onaangetast. De lakens op het bed 

Kwaad en tegen lippen vormen een I<."' .......... UL, 

dood, de metamorfose tot 

vindt in dit gedicht zijn VI:I.1auli!;l:ll 

is een an;plc~l2:e:ill1.g van het voonroe:o 

CUlj;(JU4I:Utii\,:lJIC dood: "De dode jongen" van Genit Komrij 
van Komrij tigiLlre:ert zoals ook in "De 

tU1nJ(mll~enu, enke1 als symbool voor de <::.uOlJl<::llIA<:: maar 

De dood concrete abstract en da:~mlee 

De dode 

De oude jongen ziet er, oPJ~et!aal:CI 

uit amper zestien is: 

donker en Ut:~;t:H;ll~wa;uu, 
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Zijn doodlaken is kreukloos. Ook huid. 

gemt naar bloemen. Vrede met hem. 

Hij ziet er om te zoenen uit. 

Suaks men een tevreden TN""""., 

'Sterven is schoon en helder. God is 

Men prijst zijn zielerust en IOll,2"etlS'\I\'ar!IQ'. 

Men vond hetn op een morgen, gewoon dood. 

Dat wordt suaks nog een tlfOlijk kQ()rglezang. 

Dat - voordat hij srierf - die vreemde nacht 

Is geen weet het uit het koor. 

Die vreemde kamer waar hij werd verwacht. 

De maar! die door het venster keek bevroor.2 

In eerste instanrie is dit een irorusch commentaar op het geloof, het ill ){vo;;.UJ";"'U. 

De naieve gelovigen en die herusten in de dood omdat God weten ruets af 
van de vennommingen waarin de dood erkent de schaduwkant van het 

leven en viert de dood 

van een om tot een 

irorusch commentaar te komen. In de dood is de oude jongen jonger. De jongen is 
UI~llVV", de dood fixeert het gelaat in een eeuwige schoonhe:id. De rust is een esthetische rust, 

de rust van het volmaakte De is esthetisch maar ook de 

lippen ruer 1111n1em maar 
"donker" en direct terug naar de concrete 
werk(~lllldlt:ld, ruet de ahstracte. 

uU'VU'"".\OU en de huid zijn zo kreukloos dat het heeld weI volmaakt moet zijn: ruets 
en ruets heeft ooit hewogen: de dood als karaktereigenschap. Het kreukloze laken is een 

Vf>I-w1:17ITH)" naar het esthetische en lichaam van de dode De is hijna 

decadent: het vervallijkt op de enkel verdoezdd door het .."" ......... 'v<. ..... 

en de geur van de zoals het ook de 
van de dood verdoezelt. 

met het archetype van de do de te zien is wanneer 
"dode jongen" vergeleken wordt met op een enkel af en daar 
het Zo is de dood van deze jongen geen offer, en is deze dood zeker ruet 
uQ.!';'''' .... u. De vrede die hem wordt gewenst is een uiting van en automatisme. Men 

tevreden een het ritued is het overheersen. Niemand staat stil hij 

de schrikwekkende hetekerus van de dood, hoe de dood in is. Er is 
of verdriet te 1' ... ' .... "'1". De verteller vreest dat men straks nog vrolijk 

door te met het archetype van De dood Is ruet 
dit retonsche gedicht: de dood is werkelijk tragisch, een angstige metamorfose 

van leven naar een esthetische stilte. Sterven is ruet helder en schoon, maar duister en troehel. De 
dood is zoals de dood van Cyparissus: en het van 

De dood van deze jongen is, volgens de slotsuofe, gehuid in duisterrus. De jongen 
een "vreemde nacht" in, in een duister en rueuw avontuur. Hij "werd verwacht", wat enkel 

door wie? wat is er Het deze onopgeloste vIagen die 
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<Uli»''''i:). De dood is erulgIllat:[SCJtl, 

"'U"U~;""U naar een sublieme vereniging van 
.,""n'" ..... " l ... u'l". ... Al".A., ..... ,~. De van deze 

symbool is verdwenen onder een dikke 
erotiscb 

aUitorna1lsrne11, i1Jl!!,<::>lCILCll ~AUA~~.U en cliche's. Is het 
m()gel1)k dat deze jongen dood vreemde nacht / is ingestapt") en zo ais 

voor de en maar de achter 
besef is 110007.IHceli de dode jongeo is eeo symbool van de rouw, zo zegt Apollo. Rouw is 
ner:gerls te in dit Dat de dood een aileen 

slotrel2:el. Bij het "zieo" van het vel'SC.nIlKK·t:llJKe "P,'WllrT1 

"bevroor" de maan. Het vrouwelijke symbool van 
van deze dood niet aanzien. 

Wat aan de buitenkant zo tevreden en ongevaarlijk lijkt, is een 
Zoals achter elke jongen een ve:r:sCllIlLKKt:lljiK gehf!tm 
een tragische Pas in de dood metamorfoseert hij tot een CC1IWlIlC.)Clllgalge 
van overweldigende schoonheid. Pas in de kunst krijgt dcze «concrete" en banale van 

iets tcrug van die tragiek en dic de dood verbindt met een emgn::latlsctle 
waarheid. 

5.2.3 Het verzet van "Die kind wat doodgeskiet is soldate by Nyanga" 
van Ingrid Jonker 
Het leven van de dichteres Ingrid Jonker (1933 1965) was U"~:l"'-jll. '-llJ''-111;\.1\.. tragisch. Geen 
wonder dat haar leven een werd; een sublieme eo abstracte heltln11ermg 

Oak vee1 van haar gedichten zijn, juist door haar dood, een nieuw en 
leiden. Het beste voorbeeld is wellicht "Die kind wat doodgeskiet is dem 

up,unu van eeo idealistisch en 
"""P1"lp",j.rI en een vruchtbaarheid ontwikke1d, de 

door Nelson Mandela, de eerste gekozen zwarte werd 
VO()rl2:ele:~en bij de opening van het parlement in 1994. Niet alleen is de "boodschap" van dit 
gt:<itdlt een symbool voor het naar het ideaal van Cvnans:ms 

",r.n,.,,,,,,,,,.,.,, is zeIf tot een symbool: een hernieuwde betekenis van v.ulu~.""A, 

l<,'-''''J~'''-'~ en verzet. Een symbool van eeo menselijkheid over heen. 

Die kind wat dO'Dd~:esJaet is dem soldate by Nyanga 

Die kind is nie dood nie 

die kind lig sy vuiste teen sy moeder 

wat Afrika sheeu sheeu die geur 

van vryheid en heide 

in die lokasies van die omsingelde hart 

Die kind lig sy vuiste teen sy vader 

in die optog van die geIler:aSl!~S 

wat Afrika sheeu sheeu die gem 

van en bloed 
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in die strate van sy gewapende trots 

Die kind is rue dood rue 

Die kind is die skaduwee van die soldate 

op wag met gewere sarasene en knuppels 

die kind is teenwoordig by alle vergaderings en wetl1'e.-w:iJ[lI~S 

die kind loer dem die vensters van huise en in die harte van moeders 

die kind wat net wou in die son by is orals 

die kind wat 'n man het trek dem die ganse Afrika 

die kind wat'n reus het reis deur die hele wereld 

Sonder 'n 

is dood; het kind is dood: van 

een pollltle.k .r"""',, wordt het kind als offer aan2"e[)ooen; 

Cll'OU""C en onrechtvaardigheid. Het is dood maar 

van verzet: ouders en genera ties. De tragiek 
een abstract en onkwetsbaar symbool van een beter bestaan. Als 

svnlbooJ bc~te~:ent het kind: vrijheid, 

Het kind wordt sterk en machtig, verliest in de 

spee1de hij nog als een kind in de straat, dood wordt 

on·ve!2elttejl1kheld. In de derde wordt een 

put. Hij wordt zelfs het J)'e'.ve1ten 

neJ:U1l1e!mg aan 

willen vermoorden, zijn schaduw hangt over de u ... , .... uu ...... u C.lf;au.c,Uug'cu, en hij is een 

troost voor de bevolking. 

Ingrid Jonker Vetgroot van het kind tot een 

symbool: de waarde van dit kind ligt ruet in esthetische "''-11V\.}Ul.lg,.l, 

maarm estlleltlsc:lle en onschuld. is een Isaak die wordt 1'.,-,-,,,,,'<0"'" 

UnUll:1Hl, ruet nit eerbied of liefde voor het goddelijke maar nit een wanhopig 

einde van menselijk J ezus een werd voor de LV"U";U van de mens. 

In kind nit tot de van de die in de 

dood opstaat, en blijft hebben. van 

v.uu,,;.,u. geJreclltl:gllceld en vrede velrKO,nal2" en ten slotte een reus de 

bO()dsC11llP over de hele wereld vel:kond:l2"!. Het kind is in deze laatste 

(Tp"trrrvP't1 onschuld die als offer dient voor een rueuwe en hoopgevende 

toekomst, zonder rncem;onlWlia regels, of apartheid: zonder pas. 

in de dood wint bel:ek.erus, en zijn in het gedicht zelf. 

Met dit gedicht is in haar dood beroemd lle'N'Ol:den. Het bee1d van Nelson Mandela 

~C<J.l<"'j.1L voorie.est bij de opening van het parlernent, is de hele were1d over gegaan. Het die 

gedicht overleefd orndat primordiale zo 
verwoord is. Het gedicht hp'iTf'",r!u,t het diepe naar ppl1'\~nlo"p 

en eeuw1g leven. Het blijft ruet in U<..Iw.!.O.L<O gevoelens van wraak en hetwordt 
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een volmaakt vistoen van en van taal is 

en VH~I..J.!UJU te flXeren in een abstract en 

daodgeschoten m€~trumclrt()se:ert in een anschuld en het l!e,;vel:en van de H"OU"U~;!\.1, 

een uruversele wa.arrle.UJ. 

5.2.4 Het stuifmeel van de doad: graf" van Ernst van Heerden 

In graf" Ernst van Heerden op de van 

vruchtbaarheidsmythe, en brengt zo het ideaal aan ten g:n)fl(ishlg 

ligt, in verband met het oude Het gedicht drukt de wens uit dat alles wat sterft, voortleeft 

in~ ffi ~a~ 

Vmgbare 

Osiris met gel)lUllnCle 

het op sy maer bors vertoon 
die skarabee en amulet 

van flikkerloos en 

wat in sy lewe 'n ere-las 

en in sy dood die verseelde kluis 

se sade van was. 

bloei in rys en blom: 

die wortelstok en 

in stof wat uit die praalgraf kom, 

in ryk leemakkers van die Nyl. 

Hier word die dinastiee ryp: 

belee in die moer 

van ko:rungsciro.me wat die toekoms gryp 
en dof in dooie oe roer. 

Geen eeue kon die saad versmoor 

- die duin dra gewas en druif, 

die boer se lag word wyd -. 

Osiris het die dood bestuif.4 

OITlgezet 1n een .,..,,,,,1-,p!l'P sc:n()o[lllelO, een 

door zijn aarde door zijn vrouw weer 

is bi; een van vruchtbaarheid. dode lichaam is als zaad in de 

grond. dood is van betekerus omdat mogelijk is. dood is een eeuWlge 

vruchtbaarheid: het oude en bloeit als nooit tevoren. 

In het van Ernst van Heerden Osiris met een 
opgelJaacro. Dit maakt mystiek van de dood weI in "De 

dode jongffi" van Gerrit Komrij. wordt de wonderbaarlijke en onaantastbare 

van de dode De en goddelijke schoonheid van de 1s gej:1X€~er(::1. 
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zowel in het lichaam als in de (het ge(itdtlt). 

U<li"<::~'lt,, •. Hl, een puur en volmaakt esthetisch en Sef[SUeel en 

UHA.I..lln., goddelijk. 
lW.lll"'JU~~<::U , wordt deze tegen elk 

gevaar jongen is onaantastbaar door het amulet, en ook 

1S Het amulet van de Javaanse is een modeme vorm van 

bijgeloof. De die rust, is het oude een teken 

van heiligheid. Het amulet dient in dit als verwijzing naar de status van de 
dode. In de dood de ",,,,,T,......,,,,," 

De van een Osiris is een Het 

is ruet aIleen een symbool van zijn dood, maar tevens een symbool van voortbestaan in de 
dood. en erotiek zijn schoonheid: 

11",'1'''''''1''1,1' is nu ontdaan van In de 
IlIC)eten zijn seksuele vruchtbaarheid en hartstocht tot een esthetische en ,.,.."." ... ".,.p 

vruchtbaarheid. Wat in het leven bevuild door ,,1',,1'1',,111 

ve:rlallg(~S en lusten het Kuisheid bestaat ruet in 

het weI in 

In de derde strofe wordt gerefeerd aan de vegetatiemythe. De dood van de koning 
bevrucht het land. Zo wordt de esthetische erotiek door de wortel die de 
vruchtbare grond De is fallisch, als is het ruet nn'U~I<lTlr" 

grOet en 
opkomst: 

voor IJUJL1U\.l. l!:es(:.tl1C~dschnlv·ers en 

kunstenaars in al1e "V.'U~.UU'''' 
De tragiek van Osiris wordt een hoopvol voortleven in de dood. Zijn dood bevrucht de 

natuur en de Zijn droomt en 
zijn dood is vele 

waarborgt de weliswaar in een geheel andere context, ook te zien 
1S 1n kind wat doodgeskiet is deur soldate by Nyanga" van Zijn symbolische 

IS " .... 'up·~"" ... 1 en OJ(lloOS. 

leven". Zoals 
duinen 

blijft ruet al1een zijn jeugdigheid en schoonheid intact, maar ook ,,,,.., ... £1,,..., 

kunst en schoonheid gesteld. Zijn dood houdt de wereld "in 
een offer voor de door hem dorre 

tot tevredenheid van de boer. Vit dood dat "P11"'<7r,I .... ,·., 

enkel om zelf weer leven voort te brengeo. De otl:er(ioc)d 

bevruchting; hij leeft verder als een herinnering aan de """"'"'''.H''' 
betekent 
symbool voor 

rueuw leven en rueuwe .L.11,.U\"'lU. 

5.2.5 Cyparissus' eenzaamheid: "Leipoldt 1" en "Leipoldt 2" van Johann de 
als offer v~~r de kunst wordt met de in de Leipoldt-

~<::,.u\...UL~;U ("Leipoldt 1" en van Johann de uit zijn bundel Akwaretle van die 
dor!. De Lange maakt van de dichter C. Louis (1880 - 1947) een 
tr3l!1s(:n en vruchtbaar 1n een U<llULlLlLlllfi.C 

naklank in de te benadrukken, en in het tweede deel in te zoemen 

en eenzaamheid als offer voor sublieme kunst en eeuwigheid. Door eerst 
invloed en zijn vruchtbare dood te en daama zijn lot, wordt het "<,,,nUll 
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de natuur een oeJ:an,gr1]IKe ro1.6 De dode dichter leeft voort in alles wat hem 
VUU.!'Uf>L. hij be'iTrulcht. zoals de waarop zijn U"li;<;;~!"'-l1 
vv ... w~ ....... e> men blijft zijn proeven. 

De woorden als het zaad van het graf van Osiris. 

na:LULlrllIKt: kringloop; zo is 1!l W<;;.l""=I." .. w~n.1 

m<!tallnc.rt()se naar het m'IJ·~t1I'kp 

hare, / 

voortin 

namelijk en 

geworden, maar 

sarnerltrc::kkmgvan Natum (Lichaam) en 
gracieuze en P'"''P'C1C1''' 

hoedanigheid dat het dlchH;rs,;vO(Jrd nooit verloren 

Hij wordt nog "ontaard" nit de klei, nit vruchtbare aarde. 

Vf.'ii;CO,!41';'::U om direct te worden get)rutkt. 

"""!',' ................. "f.'v.n .... , die in zijn leven onClelrrneer 
voor kinderen verhalen en over sc.tleepS'~lkk:en 

ge:l:aal:nt!~S en vrese". In de taalleeft hij voort. 

dood 

\JlJiU;dJtl ..... " de m'IJ·"tll'kp het 

deurdrenk / met die sap van eensaamheid." in 

natum in het van de en 

het symbool van een voortbloeien in de dood. De fallische richting van de plant beeldt de 
esthetische seksualiteit nit van de man . 

In ..LA;;.'f.'U'lUL 2" wordt die eerlZaamneJIO Eenzaam zien 
we hem boven zijn bureau aan het 
eenzaamheid en zijn drift l>!.e"UlJll1.ue.:.l tot verse". 

",-,'v\-'''''''.wu nit "Leipoldt 1", hi; is mooi en zoals 
het symbool als concrete verschijning: "die meisiemooi mond, / die gepantserde hart". 

en 

UU"-4.l.ll4"LU"-ill. in zijn hij wordt olet 

van flora en fauna, 
toevlucht. De ve:rmen,gllltgvan pdtl",·,,..., met natuur maakt dee} nit van de 

schoonheid van het gD(:lOt!llj},e PI1mo.rdlale veld. Het wordt "sy hout / 

elke aand / se " Niet alleen houden deze .. "ell'-""".",,- ce!'ebJrale vormen van 

erotiek hem scheppend, ook wordt hier masturbatie rOloo:strloo:len van 

zaad. 
Die vruchtbaarheid de dichter 

zijn maar in wezen verdubbelt, wanneer 's naakt voor de spiegel 
staat Dit is olet de van Narcissus: het spiegelbeeld is liefdesobject. Hij denkt de 

in de kamer naast hem in, en droomt van lichamelijke wa:rmte: masturbatie of 

het maken van een troosten hem in zijn Kunst en hier 

van het gezamenlijke beginsel van de creativiteit; de begrippen zijn als 
niten het naar sutllinlltelt voortp1arttlllig 
Leipoldt wordt in en 

hij is een creatie die als een m~rrH:Ia~lr bestaan als een 
."""t,,'i< ("bomenselik") symboo1. De slotzin h".r""11M wederom de verknoping van kunst en 

ligt 

is een 
in de extase van 

.... "');.1.1.". van dichter 
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"""<::,''''''''!U\ groeit tot een symbool van de Hij is het offer voor 
onsterfelijkheid en schoonheid. Zoals Cyparissus, is in Leipoldt rouw met 

en seksualiteit met kunst. In die keten de dood van de schone jongeling zijn 
betekl':rus als waarheid. Het mannelijk schoon wordt 
metamorfose een symbool voor de esthetische en primordiale onsterfelijkheid. 

5.2.6 Mspiegelingvan het goddelijke enigma: "Clifton" van N.P. van Wyk Louw 
De tussen erotiek en is het van het gedicht "Clifton" van N.P. 
van Louw. De schone jongeling krijgt als een en arc:hetvt)lS(:he wa".I.! .• ""'.l, 
een symbool voor esthetische erotiek en onsterfelijkbeid. 

Clifton 

sal ek prys 

dat hierdie W111tp,ral<.n 

sowat van wit en goud en grys 

voor hierdie oog 1aat spee1? en dat die prag, 

dit sterwe met die sterllikheid 

van elke aards voor my hand 

op hierdie wit papier van nuuts af wyd 

en glansend word en dans en brand? 

Ek weet dit rue; maar iets moet !<;v, ..... l' ......... 

die hier word elkeen soos 'n 

en ek word soos die eerste mense 

Selfs dan by hierdie woon die vrees? 

En ek sal sku oor hierdie rotse klim 

waar kaal seuns daglank die rooi kIewe 

In "Clifton" wordt het concrete met de abstracte gedachte samengevoegd, om bi) een 
sublieme De ik is een een die naar de 
blijvende zowel een 
concrete verwijzing naar de werkelijkheid als een voor de met het pnmC)rdJla1e 
wonder, wordt door de dichter om de te bezingen van de vergankelijkbeid. 

Het licht zonsondergang is maar tijdelijk: de schoonheid is \"'<1."''''11. 
Het is de taak van de volgens , het wezen van de schoonheid 

te vangen in het dichterswoord. Alieen op "wit papier" bestaat eeuwigheid, daar 
aardse schoonheid onaantastbaar en mystiek. Dit weet de dichter, maar taal is een 

"" ....... ..., .... ,.n. .u""'-', ..... "', ........ en het instrument waarmee de een blijvende kan 

grens tussen land en zee is een tussen 
hp'''m~t?:lIn en het chaotische de tussen orde en De mens is 

A"le.''' .. 'l<. wanneer hi; het wonder nadert. De van de kunstenaar is een 
Al en sublieme. De rouw om de in de 

kunst gelmetarnortolselero tot een afspiegeling van de fascinerende en ""''-'U'''''''l<.'''uu,,-

de waarheid. 
De dichter naam aan het sterfeli)ke om het zo te transformeren tot een blijvende en 

"''-!!Vl}!!l,''''U''. De vrees is deel van die taak. Als mens ziet hi; over de rand 
van de primordiale waarheid waarnaar hij zoekt: naakte jongens die de 
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hele door kreeften vangen. In dit slot is de tijd UlL'U~JllClU. geen 
sprake van zonsondergang of Deze ve:rwc~zenl1Ilru1P van het 

menSC!Dnlgvan de onsterfelijke ... u,au~; ... u naar als symbool voor de 
schoonheid. 

Kann1emeye:r: ''By die eerste publikasie in 
Deur die 'VV'<::lO'IM 

word en seuns" aan die slot 
in die eerste plek 'n beeld van die onbekommerde jeug wat nog rue bewus is van die volwasse 

mens se vrese maakt het l". .... .u",AH 

met het concrete; het door de W"jU~.U"~ 
Met een naar een onbekommerde te maken. In 

wordt ruet het uitgedrukt van de man, maar de 
uuu,,"c.aan. tot van het in de dood, en noodzaak de te 

en te erotiseren opdat de dood en de aardse overwonnen wordt. Kunst is 
het stilzetten van de maar naar van het 

,,",U,,,,""A" zijn, zoals Cyparissus, een afspiegeling van het primordiale wonder: 
L<;;J.1W.J11"-',"""U en onsterfe:lijlilie!.id; 

5.3 De soldaat als modem symbool voor 

"'-l,IUU'IlUCIU en het ~UUU'<::.UI"'<O' leugOllgnelO en 

cypres is het mystieke symbool voor de eC.1W'''C 

'''''U'''U.''',H\C schoonheid omgetoverd. De 
van kunst en erorlek, esthetiek en bloei. 

Het is de Jeulgalgnelo 

tnltp1'111'10' en de PrliffilC):rcllaJ.e 

JUU~"lJ.U~ als een symbool voor de van een narle. is een 
gedoemd is zijn leven te offeren. De gestorven soldaat wordt een met de 

waarop en is een herinnering aan de van al wat v"'J.~aun.",uJn. 

on:scl1IUJ(l1g. Tevens is de dode einde van een twist te be'we,rk~;teJl1gen. 

de 

is de een blijvende van het waar hij 
is. In de dood is hij een symbool, een mystieke met 

Dit thema is een veelomvattende 
van Het is dan ook ruet 

om met N.P. van Wyk Louw te 
zoals in gedichten 

Paul Celan, 
tef1ilgg;ek(~er(1e soldaat") en Uys 

op zichzelf: de 
bedoeling om hier 

symbool voor 
in te gaan op deze 
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metafoor. Toch wil ik kort stilstaan bij 

Owen en een gedicht van Guy Butler. 

symbool aan de hand van twee 

5.3.1 De tragiek van de soldaat: Wilfred Owen 

van Wilfred 

Wilfred Owen (1893 - 1918) beantwoordt dichter aan het beeld van Cyparissus. is de 

door zijn offerdood (hij sneuvelt in acrie aan het einde van Eerste 
WI'!reJldO,orJ,og).voortleeft in de kunst met zijn In de kunst bewaart de dichter een 

sctloe.nneld en wordt hij een en aan 
en het verlies van onschuld en tevens een daadkracht door de 

tnenSI~lg van zijn ervaringen in 
Ook in zijn keert het en mysrieke eroriek van de 

onvetwc.estbrure jeugd keet op en de estherische van het 
mannelijk lichaam als offer is een veelvuldig voorkomend thema. In "The end" (The collected poems 
oj Wilfred Owen, p. 89) vraagt de dichter in de tweede strofe 

De 

Shall Life renew these bodies? Of a truth 

All death will he annul, all tears assuage? 

Or fill these void veins full with youth, 

And with an immortal water, 

verlangt naar het en onsterfelijke, hij wil de dood van de jongeling een 
"'llJL<V\J" blijft. Dit is een naar de zinvolle dood van 

Twee in het getaakt in de literatte canon: "The 
Parable of the Old Man and the Young" en "Anthem for Doomed Youth". 
De offerdood van de wordt in "The of the Old Man and the 

'''·· .. ''n''".' ........ naar het verhaal van en Isaak. 

~"".1."_'.H van Owen 
wat doodgeskiet is dem soldate 
hoopvol gedicht, ondanks de 
tetnidden van een van de 

Isaak weI en geslacht, evenals 
vanIngridJonket.Het~~,~_.,< 

is en MJ1"ll<;:('h 

met het verhaal uit de Bijbel. Abraham en Isaak 
voort)ereldm~~en voor het 

hem en aan waar is lam? 
Waarop de oude man de jongen vastbindt en and trenches" bouwt, borstweringen en 
loopgraven. Dit is de eerste naar Dan daalt een nit de 

die de man gebiedt de los te maken: "Offer the Ram of Pride instead of him." Met 

de neemt het waardoor het een wordt voor de 
SJa,chtotters van oorlog: 

But the old man would not so, but slew his son, 

And half the seed one by one. 

l(ltrpo·pl~ te vOles:rc:n 1-'>I.'.>l.U<;;1 van Abraham en de dood van de 
man als de ..... ! .......... ..,. van verraad. Het is ruet zomaar een dood: de beschermheren van 
.L.:.U"-V~)" gebruiken de en de jeugd voor het van hun ruzies. 

De dood van is hier dus ook een dood door zoals ook het kind uit 
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Ingrid J onkers gedicht "verraden" de onschuld wordt ovenneesterd en De 
soldaat is een rY"",,~ .. ·1r aal:01I;nl~1Q van en haat. Maar de IS 

een HA'VinJ''''''' geCJitlerct wordt, over het hele 
continent verspreid. Zo voort: waar hij blijft een aan 
de van het I""',F,~F,"', individuele schoonheid en vitaliteit. 

In Doomed Youth" is de rouw het U"J'''Ui~.uII''''''L'' "IUL'<;'. Door de geweldige 
van de soldaat, als symbool gestold in het gedicht, is bij Wilfred Owen enkel 

te leiden: in zijn wordt opstaan en 
pp,nITtap '71"\" .. 1dp'TPn van de 

Anthem for Doomed Youth 

What passing-bens for these who die as cattle? 

the monstrous anger of the guns 

Only the rifles' rattle 

Can out their hasty orisons. 

No mockeries now for no prayers nor bells, 

N or any voice 

The demented choirs shells; 

And for them from sad shires. 

What candles may be held to 

Not in the hands 

Shan shine the holy gmnrr:ters 

Their flowers the tenderness 

And each slow dusk 

them all? 

O-l""tntvF'n jeugd moet door klokgelui, maar al wat te horen is, is het 
en het van kanonnen. Geen stem koor rouwt, ofkrijgt de Mns te 

rouwen in het Niet in de gebaren van de dode jongen schemert het ,U:" .. Ut:.tu" 

in de ogen. Enkel het van de vrouwen is het baarkleed. AIleen in 
bloeit het geduld dat de tragiek van de dood verdient, en ook in het 
van de rOlgOJt0111nen tegen sctlenClelm~~.1 

U<lJLl:':,U" is gedoemd te sterven, zo de titei. kan 
U11'''''''''I-''I-'<;11 rut zijn Het lotsbesef van soldaat is rouwt om hem, hij is 
een wapen in strijd en een offer voor vrede. Enkel in de zijn 
symbolische waarde wordt door de vrouwen die wachten op hun man en met hun 
bleke de van de Zij betekenis van de dood 
in een het ritued. De dode soldaat leeft voort in liefde, als een 

van de concrete erotiek. 
De soldaat geen zoals het land te sterven 

het landschap en te worden van natuu!, 
de een herinnering aan de en de hoop van act,ole:scc~nt De rouw is 
echter het u'-"'''u~,u de van Wilfred 
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De roekeloze "To van Butler 
In "To young soldier" van de Butler (1918 - 2001), wordt de 

soldaat ruet als maar als gezien. De soldaat is weerloos 
onderworpen aan de grillen van maar iemand die Dit is een 
heel andere visie op de als pion in het oorlogsspeI, dan van Wilfred 

Owen. 

To any young soldier 

in their dark 

stretch your 

you, whom last 

the white-washed wall 

""l1.lU.IlK. bask 

Brief hero of them 

lean back and 

masters thought a fool 

have learnt from masters in another school 

the of a 

So light a fag, knock back a or two, 

look calmly on shell-tom terraces, 

all last acre 

and wonder if the years ahead of you 

will stretch like kilo-stones or cypresses 

from eighteen on to eighty, or the next shell.12 

flask 

De held is hier een kortstondige held. Verschillende benamingen en woorden 
doen denken aan de oorlog in maar de luidt ruet 
voor ruets "To any soldier"; de als 
een voor de dood van andmn. Leunend een 
ontdaan, neemt een in ontvangst van het landvolk. Een van haat 
de of werkelijk een flacon met water, als een blijk van troost en 

Het een licht de ledematen van de soldaat voor even 
koninklijk. Hij mag op de overwinning: in het leven is ruemand, maar 
in de context van de mag hij oordelen over leven en dood. Hij moet er van gerueten 
zolang en roken en de verwoeste terrassen. Nu ziet hij nog 
de voor zich uitstrekken als een veld graven, door toedoen en het 
VOlle:el1oe moment kan hij zelf dood door een 

Natuurlijk is hier een woord opvallend: . Butler kent de mythe van 
en de betekerus van de De jonge van de 

Herinneringen aan de dood van 
overblijfse1s van de slachtpartij. De 
voor het voortleven in de dood. 

I."''''''''''''''' is in dit een voor de 

worden tekens van rouw, 
boom, maar een mystiek symbool 

U"'IHCLlI!\. de en tegelijkertijd is hij met bravoure en naIvlteit de 
van v66r de metamorfose; de die het hert doodt uit roekeloosheid. De 

11llJtnClrs ll'ewit:le:rn(J'Os. evenals de hij is 
daden, maar ook jong. wi! ruemand kwaad doen en is in 

zonder een toonbeeld zijn van de schone jongeling, hij verlangt naar de 
esthetische erotiek van de stoere held, zoals verlangt naar Xaver in Het leven is elders. De 
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is bijzaak: wat weI is zijn verworven macht, waar het nog 

een van vele . De hem wijsheid bij te brt~ne:en. 

hem te doen stilstaan bij en de van die Het motief werkt zo 

aan twee kanten: sterfelijke Cyparissus en het berouw van de dode en mystieke 
dienen motieven in de van 

In deze gedichten speelt de schoonheid een rm:no<!r dan 
rouw en de van dood. Inherent aan het Cyparissus 

herinnering aan dood en het offer (al dan 

symbool van 
~C • ..u'-JlllCH onder met de soldaat symbool, maar vajnz!!lts.pr~ek{~n<1 

vooral de dood en betekerus gedrongen: de soldaat gradeus en 
hulpeloos offer voor het ideaal; de soldaat als held die heerst over 
en dood, maar door en naIviteit een vorm van roekeloosheid en 
met zich meedraagt, een held zonder ideologie, 

5.4 en standbeeld. :,""" .. """"" in De dood in Venetie van Thomas Mann 

5.4.1 Het vreemde verlangen naar het oorspronkelijke 

In de novelle Venedig verschenen in drukt Thomas Mann 

(1875 het uit van de kunstenaar naar een esthetische tijdloosheid, schoonheid 
en erotiek. De dient als een mystiek symbool voor dit De Tadzio 

YA"UV'JA van onvergankelijke schoonheid en in de dood, 
waarheid. Deze voor de O-P,np1'c! 

.",-"\.." ... ",,,,-u het primordiale d66r de dood heen, ODI!nlJ'aar 
en een sublieme, onsterfelijke kunst. 

primordiale verlangen wordt al aan het 

,,-,-'.''''''"''AL',''''''c,,/'', met de 
IJULU'-'.LUJ""", verlangen wordt 

natuurlijke ongeremdheid. 

De 

van de novelle onderstreept: deze schrijver is 

""""'111"" w",<uu""u die ruet en pas leert 
gOQQ,el1IKe, in het uur van de 

door van een 
man, het van de 

kosmopoliet en wereldburger, wekt in Aschenbach de lust tot reizen op. Het <l1"rhplnrt'l1 

VeJrlaJlge:n naar avontuur en het als "[ ... ] een W()QCler.I1JR:e 

zo 
veJrla!lgen naar avontuur is het 

van de jeugd in bloei, 
ges'Latl[e van Cyparissus: het 

"'-llV'JUll"'''J. Dat dit veJrJarlgen 
....... '''''''U ..... O.y van de "'rh ..... ,,,> .. · -up,·n.,."n door een 

tOt:nsusc;nementale "aJlsichtkaart", maar lets dat achter dat specifieke Hij ziet: 

[ ... ] een landschap, een tropisch mClenlsgl:Ul.:a onder broeiend bedekte 

gnlezeli~ een soort oerwereldwildernis van eilanden, moerassen en slijkelige 

£e'\ivoekervan vareos cit en fantastisch 

bloeiend lte\lJarI'el behaarde f"u .. "' ..... ", ...... 

wortels door de lucht neerlaten in de 

wonderlijk misvormde borneo hun 

in stilstaande, groene schaduwen 
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waar tussen drijvende [ ... J melkwit en zo groot als 

schalen [ ... J, vH::aIlUH}Urugt: hooggeschouderd [ ... ]. (p. 10) 

Voorwaar geen rr""t'tc'"cr 

uu~"''''' .. :; van de schrijver met 

Maar dit "visioen" is uiterst u,-,aul';'-'I"', 

en trekt het verhaal uit de homo-erotische sfeer. Het 

"'.I.!,au~;",,, naar Tadzio is WlCllJ,Uc.UI'" een verlangen naar een pnmClrCl1lale .... W-./VJlUJ'ClU en 
de ... ,,<,+ .... ,.. .... ,>c 

"verkeerde" 

wil. wordt het symbool van het avontuur. Het decadente met lU':;U~;<;J.JH~ van 

esthetische schoonheid en genot, hl'~lntIDn,n1',1t 1t1"·pp,rrl,, kunstenaar aan zijn 

primordiale Door het naar 

raakt steeds eenzamer. Het verlangen kan niet worden bevredigd in en 

door toch te zoeken van de Ook deze vereenzaming is 
een minder en 

minder in staat de grens tussen droom en te 

werkt vervreemdend en inspirerend, omdat het de oorspronkelijkheid verdiept: "Eenzaamheid is 

van al wat en van het 

gecl1Ci:llt. Maar eenzaamheid is ook de "n,orl"""o-~ 

UUlL<::U"I-"Jlll",.<:, absurde en ongeoorloofde." (p. 46) 

Als Aschenbach de indrukwekkende Tadzio eenmaal sturen gedachten IDS 
vanzelf in de van de Zelfs de naam beantwoordt aan het primordiale 

van de schrijver: "[ ... ] ze stieten weer de klanken uit van die naam die het strand haast een 

wachtwoord beheerste en met oe-kreet aan het iets had dat zoet en 

wild was: Tadzioe!'" (p. 
Het waar Aschenbach verblijft, ligt aan zee, de aardse van 

pnmolrd1al1te1t, de Juist bij de zee voelt 

atmosfeer en luidruchtige 

Aschenbach aan het strand van 

had de zee grond van diepgewartelde motieven: op grand van de rustbehoefte van de 

hard werkende kunstenaar, die vaor de veeleisende pJunt()muteH 

toevlucht zaekt aan de borst van het Pp.,,,,,.,,,,nm-p Ul1'La~;UJ-l",t:, 

zijn op,:1racht en daarom 

eeuwige, naar het Niets. (p. 

De zee is 

genoeg. 

vorm, het niets. En niets is vnlfTI<><l het is 

vel:scJ:ulnsel(~n een 

van een """"n,r!"" met 

na te boots en en zichzelf 

verschijnt juist tegen de achtergrond van dat volmaakte. Terwijl 

Aschenbach over de zee staart kruist 

de De van de zee met is een 

betekenis van het Tadzio is zoals Cyparissus een aan de 

volmaaktheid van de onsterfelijke vormlooshcid. De volmaaktheid is goddelijk; zoweI de zee 

T adzio goddelijk, in schoonheid en in mateloosheid. 

De wordt eveneens verwoord in de talloze rechtstreekse 

naar de mythologie en de klassieke Oudheid. De schrijver esthetiseert de natuur door de 

mythologie te betrekken hij zijn indrukken: Eoos, Klietos, Orion en Helios geven een 
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f'f'twgllrclf' en een aan de werkelijkheid. In bestaat de tijdloosheid; 
Aschenbach toe aardse ge'wa:INlord.1r.lgen. 

maakt geschoolde schrijver vanzelfsprekend een \..J.j<,"'J.1)!l).ll,'j<, tussen hem 
en Tadzio en esthetisch erotische van Socrates en 

de ook 

wijsheid en aantrekkelijkheid, onschuld en Door deze vel:geJUjKlUlg 

meer dan een "U"".I'JV' 

Cyparissus is het verlangen van Aschenbach naar 
De figuur van maakt het oVlerkoelJel,en(ie 

benOeflld als (p. 

worden "chaotisch"; zijn stiptheid en nauwgezetheid 

zijn zelfs . Nadat hij beseft 

'-U."' ..... o., in Venetie hij een droom die 
VV,UHOO''-'LOO en de onderdrukte lust -en De 

en lust en een 
wat er komen zou." In een chaos van klanken en 

De droom is een van seks en 
waanzin, een van het onderdrukte archetypische verlangen. Alles in de droom speelt zich af 

UllJ,llOOJl.L11J de ziel. Het verzet wordt verwoest en daarmee "de cultuur van heel leven". (p. 127) 

Na de droom is dan , "krachteloos" en 

Zoals de droom en het menselijke 
'-l1'~VlH''-Jl!. n-lv-:l'1pk en abstract. IS die 

het doel is de pnmc)rdlale 

door een te worden met het alter ego. 

5.4.2 verleU1eil,1ke dood 

De dood is de to€!gang naar Het om Aschenbach heen en Tadzio wordt 
de 

in met het Tussen een IrrC)eole Icmgeren 

man rond. Niemand die hem opmerkt: hij doet mee met de 
AL~,HL."'U "",rl"'rPM heeft door droom en WerK(~)fm 

uiterlijk aanmeten bij de 

te maken op ontmaskert de door zijn 
ongeschondenheid te stellen tegenover het verval en de dood. De oude man op de boot en 

Aschenbach hun en zo de dood te trotseren. 
Venetie is een van de de al aan. 

is het toneel van de en een symbool van de 
gevaren naar zijn hotel is 20 zwart als een doodskist: "En hebt dat 

die doodkistzwartgelakte <10:t~Tart ge(:ap:ltOjt1nf~er(je 

De voennan met wie onderhandelt om hem over te varen, wordt de 
",,,> .. h,,,,,~ de overvaart. De tocht naar het hotel door het 

water, wordt een tocht van de werkelijkheid naar de van het 
leven naar de dood. De en rotting van Venetie hem teveel, maar 
besluit om de stad te verla ten krijgt hij spijt, om alleen een rechtsomkeert te maken. 
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Ais aIleen maar ook het 

onbewuste aantrekkingskracht op de kunstenaar uit. 

De dood in Venetie van is een offerdood, een en 

esthetische erotiek van de jeugdigheid. De cholera hangt in 
SIrOC~:O. Ziektekiemen zaaien dood en en als de toe:nsten van dit rueuws, 

raakt het en blijft, al moet hij met zijn 

ge'{O(~l1gheJld voor de stank en de ziekelijke lucht, zal overleven. 
1S lichtpunt maar, ook een symbool van rouw, en de dood die door 

be!;Po.ed:!gd wordt. Wat voor het decadente ook v~~r 

adolescent: ''Dat was de stad, half 
sprookje, half met haar rOl:t1n:gslluc.ht 

klan ken in het oor blies 106) 
Wanneer Aschenbach ongemerkt de dood nadert verliest 
Hij is ruet meer bang de de 

door de stad. En 
De dood vp1r~rlhl1"t 

muzikanten dat voor de llV"""~'''>l''1l zo:nd.erlllng;e voorman. De 

man is mager en 

en!~tlaan, eerder iemand van het ras der 

in mond 

door zijn wisselende ge:Z1cl!:ltswtldnlkkm~~en, gebaren en beweging, zijn marner am 

toespelingen te maken met en het verlekkerd van zijn mondhoek met het 

puntje van de tong, iets dubbc~IZlnnigs, vaag allIlstC)te.111ks. (p. 114) 

Om deze verraderlijke ~"'~'li<UI'<: 
het publiek in de wetenschap dat 
De artiest weet dat hij hp!~rnpttPI11 

de verbeeld1!lg 

een waas van zonde en valse onaerallmj~nieta. Hij vermaakt 

Een wolk van carbollucht zijn kleren. 
is en dit schept een 

IS 

De abstracte is 

5.4.3 Het mystieke kunstwerk als arc:hetvtllisc 

Ondanks de vage "'''A.1WAIL.llU' 

Tadzio puur 

maar een I<,V',-".l •• ll 

beeIden rut de edelste 

zijn wtidrulkktng van 

in verband met vriendje, is 
geJ:I]kt:laITuge gedicht van 

VOlwllar,rup- kalrakter Het is ook ruet 
~n~'ppl,t weet de lezer dat 

met Aschenbach 

is zoals 
is geen mens van vlees en bloed, 

'-L"'UI',,-uvan de KunSl:enaar 

omkruld door met reehte 

en 1!01:1llf:111},e emst deed denken aan Griekse 

'U~;"L.'<OU van de volmaakte zruvere vorm had het een zo unieke 

persoonlijke dat de "'UIU"\'l".I~t: beschouwer van was, noch in natura noeh in de 

beeldende kunst ooit iets zo geS,Iaagu8 (p.48) 

)1,U't,.,,:u::, en natuurlijk. Dit is de waaraan Maar 
, .... I'. ... ll,,.,,;u.uJI<, tot onbereikbaar. Ook is deze ruet in LJ\..HL.<;;U 
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l'.~'"~'"U''' en afkeurend ten opzichte van de buitenwereld, zoals Narcissus: Wj 
en Ieeft aan de oppervlakte het Zijn UVUULU!':. 

praat en lacht, 
volmaakt. 

Zoals wekt 

be:zltI:en dat verder ontwikke1d is dan dat van zijn leettIl!dJ,!eniDten Tadzio is een 
door de die op trekt de 

ICflT'IIVI-r de in, en blijft zelf buiten SChOt.13 

Ook de schoonheid van is ten slotte aan verval vuu", .. n,v 

WUOH1J!"'- schoon met voortekenen van verval. Het is 

"U!V\.JU!!~Uvan Tadzio als als waarheid, die van belang is voor kunstenaar. 
Niet voor ruets kijkt Aschenbach in de van op het strand: de 

"r~'''''1''''P'' moet, het goddelijke, , om in het 
ruets op te lossen: 

Op dit dacht aan zijn roem, en dacht eraan dat veel mensen hem op steaat 

herkenden en vol eerbied aankeken tenville van teefzekere en met gekroonde 

hij alle uiterlijke successen van talent op die hem maar te binnen wilden schieten en dacht hij 

zelfs terng aan in de adelstand. (p. 64) 

De confrontatie met Tadzio, '-V,"L,LVULo.U''- met het onbewuste. 
Via het pnmC)rctLaie het 

de verbeeld1rlJ,! 

Tadzio. Tadzio is het verlangen van de kunstenaar naar jeugd en esthetische schoonheid, 
naar de en En dus is Tadzio een 
metafoor voor de doel van elke kunstenaar: een afspiegeling van 
schoonheid en tijdloosheid, het eigenhandig vervaardigen van de waarheid. 

Kunst is het thema in 
goddelijke, waarheid, door 

het ideaal dat in werkelijkheid 
leven wekt, is een 

"\"l,IVU'UU~U is het de 

Ven(jtie~ en daannee het verlangen naar de 

esthetische vonn schept in zijn 
LJU,,-ll',-U is, De held die werken tot 

en 
Aschenbach laat zoeken naar de 

[ ... ] een 'intellectueel 

elkaar zet en 

leUlltd!Jll:f stanclva:stIghel!d' die 'in teotse schaamte de tanden op 

zwaarden en het lichaam doorboren.' [ ... ] Want 

van het lot, gratie onder tol1tennge:n betekent meer dan lllcLZa:.mnel0; het 

is een actieve triomf, en de van de Sebastiaan is het 

schoonste zinnebeeld zo al ruet van de kunst als zodarug, dan toch van de kunst waar het hier om 

gaat. (pp. 20-21) 

Het is een van "elegante zelfbeheersing", "het onleclllte. gevaarlijke de al 

ontzenuwende en kunstvaardigheid van de geboren 21) 

Aschenbach leeft en sterft voor kunst, zijn kunst. laat hem zijn 
ge11e~~enhe:Ld VOOr Tadzio als 

van nature te een 
"''''''Ul1'',U'-''''' waaruit schoonheid ontstaat, en belangstelling te koesteren vom en hulde te 
aan aristocratische bevoorrechting." (p. 50) Aschenbach een offer aan deze 

dat in een is aan de kunst. hart wordt vervuld van een "vaderlijke 
tederheid, de genegenheid van hem die, zich ten offer in de het 
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schone verwekt, voor hem de schoonheid bezit [ ... ]." (p. 63) Kunst wordt in de 

verwerkt, en wordt in 

In de ogen van is de van de 

zee, een toonbeeld van gratie en symmetrie. De lijnen van het jonge lichaam verschaffen een 
(p. De kunst is een van het onbewuste. Tadzio is een 

vonn, een met van De "CT'''''''''''''' 

en zruvere wil" (p. 83) van de kunstenaar waannee beeld geschapen is, is Aschenbach ook 
bekend. Het is een "nuchtere hartstocht" waarvan de kunstenaar vervuld 

of concrete Tadzio is: en 83) Tadzio is de 

..... L'U1.U'n..r..U .. "" van schoonheid en het alter ego van hem die de schoonheid in de geest verwekt, de 
kunstenaar. 

Tadzio verandert de van de kunstenaar op de kunst: kunstenaar het 

... ,~ .... u .. volmaaktheid. Het is een ontzagwekkendheid die niet te bezitten is, 
belrer,en. Het maakt de kunstenaar wordt z1ch bewust van sterfelijkheid 

en 
beheersing, is door Tadzio in staat het ego van de te tin,,,, .. ,.,...,..,,,,,;,,,,· 

en deugd hem nog de voordelen van de chaos?" (p. 127) 

AIs Socrates hij zijn Tadzio toe, in een In deze f.1J.J..U'-'LUJ:"'''' 

W'-LJ'''''-"I",.U\CJ''-' komt Aschenbach bij zijn waarheid rut. De schoonheid is c<goddelijk en zichtbaar" 
(p. 137) en de tussen de kunstenaar en de De kan worden 
door een obsessie voor de esthetische erotiek, de liefde. De schrijver moet ongebonden blijven 
en chaotische De voor zoals Phaidros bij de 
.v ..... U'I.U.".l.ll;'~'""U over het wezen rut: 

Dat inzicht verwerpen va~,meradelll, en van nu af aan stteven slechts naar SC!JIOOnhC~ld, 

dat w:il zeggen naar eerlvoud. "... .... nth,,>.r! en rueuwe sttlenJ~h~:ld, naar de tweede onlbC'li'angeriheld en 

de vonn. Maar vonn en be'"anlge:nhj~ld [ ... J leiden tot roes en hp,r>PP'Ttp leiden de edele mens 

schone sttengheid als infaam 

wordt verworpen vonn en onbevangenheid leiden naar de atl2'rolrld, ook zij. (pp. 138-139) 

misschien tot Pnllweliik gevoelsovertteding, die door zijn 

De kunstenaar is "5005 die eerste mense bang", om de woorden van N.P. van Wyk Louw aan te 
halen: hoe nader aan het komt, hoe groter is de kans op zijn val. 

De dood in een over kunst, naar de esthetische en 
Het verlangen naar Tadzio is een met en 

het niets te maken. AIs Aschenbach zo dicht bij de jongeling is 
dat hij hem aan kan durft hij en haastig zonder een woord te zeggen: 

Te laat! dacht op dat ogl:nb,lik. Te laat! Maar was het wei te laat? De stap die hij had ""1';''''''';;'' 

te had zeer wei kunnen leiden tot iets dat 

onitnuch1:enng. Maar wa;~I~,.lllJI.illJI'" was het zo 

opge,:vel,t was, tot heilzame 

ut:llaaJ"ut: man helemaal ruet op 

UUU1U''-U''''L.Ull'55~'''~~' dat de roes hem te dierbaar was. Wie zal de essentie van de aard van het 

de u,,;;,r.uCH .......... " versmelting van tucht en 

bandeloosheid waarop het bemst! (p. 89) 

wordt de essentie van de ruet de 

bevr~!dlJgmlg van dat verlangen. Het immers niet worden: de mens 
begrijpt niets van de goddelijke waarhcid, of de rr""cf"1,>Ii'"P schoonheid. Door Tadzio 
Aschenbach "[ ... ] het zelf [ ... ], de vonn als die Zllivere 
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leeft en waarvan een .. "",,''-Jil'" beeld, een menselijke gelijkenis hier en 
ter d'UJ .• .HUIUUJIl", was nee:r(!:ezet" (p. 83) 

Aschenbach heeft de 1..";::O,LU'1V 

ae(:aa,enI beeld: 
zoals hij die achter zich ge1aten. Het is een 

[ ... ] daar zat oOlr;!;lel1en waren alleen af en toe 

een spc.t1eIQCle en bedremmelde blik ·""UM' .... ' eronder te vo()rs(:nljn, narlgelloe Iippen, 

kosmetisch ver<likt, vormden losse woorden van brein aan 

WUUU'''H.IJAIO droomlogica (p. 

Het van het ~V'UU'~lll .... e, is UWC1UUeJllln. 

dood van de kunstenaar. is deze met de mystieke en 
waarheid een noodzakelijkheid voor een Icn,n~t,\~7f'''1c dat een 

bereiken: het is een Aschenbach 
goddelijkheid dat vluchtig OOI~contact 

ontzagwekkende: "Van het vasteland" gescheiden een breed stuk water, ~<::"""H"'lL.lal van zlJn 
HU''''-'''''''-'' door een trotse zo hij een geheel al"~""L'UWUL1U"" 

.... .L" .... .u'J • .w ... ~ met wapperende haren in zee en 
Cyparissus evenals de 

a!Splegelmg van het primordiale 

en de erotiek van de 

5.5 Het authenrieke moment: Die uur van die engel van 

5.5.1 Verschillende van de tekst 

een UIUllV'''" en 

Schoeman 

uur van die engel van Karel Schoeman (1939) is zoweI qua inhoud als themariek een 
01Ilva.ngnJll~e roman, en de tekst is dan invalshoeken te interpreteren. 

Het verhaal kan op een worden benaderd. AThoewel de roman geen 
werkelijk verhaal bevat kan de 
tekst worden geloof in het 
bijzonder. De mens van de laatste twee eeuwen verliest al hoe meer op het authentieke 
moment, en wordt door onder andere technische en natuurlijke VOrd4!r1rlge'n 

cer)tlSChl~r en Dit om het tOf~>teWll 
"".,,,,...nrl,..,.,, herder Daniel Ul\;;<:U.1\..l1Up. God en het goddelijke, 

verzen vastlegt en verkondigt aan eenieder een tijd dat mens 
wellicht meer "zicht" had sUl?;g~~re;ert de roman. 

Door de w ............... , .... gedichten 

hij gelleratU!s na hem 'nunp,rpn en 
van 1820 tot 1856; een r.P,·hpn1n in de context van 

predikant Jacobus die sterft en leeft in de late 
eeuw, vertoont na Daniel 

maar ergens is het fout ~ ... ~;"".u. 
van God zet. Maar als hij jonge man eenmaal 

en lijkt hij niet zozeer 
naastenliefde. is groter dan 

Een ~""''''l''U'-
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naasten, en de vrede bewaren onder dorpsgenoten; De Lange, verliest zich 

meer en meer in eenzaamheid en wordt een die uiteindelijk ruet meer naar de kerk 
met meer met vrouw in een bed slaapt, en alleen om naam in de nasJa:f!WerJ,cen 

ambitie is de haat en die hij ervaart, te wreken door beJrOf~mdh'e1d 

lS geen vrome en l1C'UCLl);C 

hi; ""i] dichter worden, en aan het eind van zijn 

bewust is van een g!C)tel:e waarheid; 

had dichter willen Meer is er 

Ten met de of het contact met het 

bovennlerlselll}te zo ver verwijderd, dat de televisiepresentator en 

dorp bezoekt, nauwelijks heeft met het ~<::llW-l.U 

ges;cITlederus, daar waar Damel UL~ ..... U""""I-' 
De journalist weet zich van passages uit de iets te herinneren, en 

als hij iets HCJLAeln, heeft het betekems meer. 

Die uur van die engeJkan met evenveel reden een rus:toltls(:he roman worden Door de 

verschillende de tekst een weliswaar maar ook geloofwaardige 
Ul1l W1J:U>,'=lllJl); van het leven in de In de 

C'rP" ..... 'AIl·p .... van is het land nog een gebied", en en 

samen met "Basters". Die laatste groep wordt geleidelijk naar de periferie 

In de tijd van de dominee ontstaan er in "LLu.n .. "'"" .... rangen en standen en 
m~lctlts~;ttlJct:ur,en, onder de boeren, onder de de ~<:JlU"'Cl1:''-L'" 

ze1f. Achter de schermen is de rol van de vrouw met meer zo vu"",,J.tt.'~"'-.ajJ"L als in de tijd van 
Damel Ant 

)....,VUl"". Maar de man is 
De rol van de vrouw is in de tijd van nog even on,oergles 

maar verschillende lijnen worden Zo is de annoede nu en al in de 
tijd van en andere anne blanken nog relatief oO;bte(iw()mren 
met de meer welgeste1de burgerij. Maar in de tijd van is de al minder op 

het dorp, waardoor zijn bezoek aan de armen nog meer opvalt. In de tijd van oom Jood is het 
verboden terrein voor mensen uit de armere laat staan voor kleurlingen. De 

in de van is ingeruild voor een subtielere vorm van Verder is er 
in de tijd van De sprake van een steeds sterkere polarisatie in de politiek, tussen de 

...... ,'tt.".,""u en en tussen de en de van Smuts. 
van de journalist is de geworden en daardoor anomem. 

Bij de het begrip van de van het een van 
De televisie met bee1den van over de hele were1d staat aan zonder 

en zonder dat iemand kijkt. De is verwaterd. 

van zijn psychologische 
karakterschetsen. De hoot,dttlgm:en op zoek naar 
en hun plek in die ge:scttle(1erus. Zoals in de romankunst van de eeuw 
r.nrlp1rtn,::',,"t'l een gegeven is ook 

a."""v,....,. en de betrekkelijkheid van het 
identiteit enkel middel van 

ge!lchlecienlsn subjectief, en afhankelijk van de 
De karakters ech ter "een" 

De reconstructie van het 
verleden is de reconstructie van de identiteit. Het ~<C"CL'~CH verdraait de ze ill een 

~lCjlauICU. Alleen Damel Steenkamp, die dan 
ook 11.t,('rt'r,p.r . hij ook door zijn 
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gevonden. 

Het onbe\\'Uste dat de mens tot een ook door geJnel:atlles, 
nog eens bevestigd in het ''Vrouestemme'', 

aan het Door de en aflossingen van hun betoog, worden ook 
van Daruel Steenkamp, Jacobus Theophilus echter met 

De collectieve .'-', ........... . 

en verlangens, maakt de tijd en de )<,'''' .... u~o;;;''''''u,,' 
'CJJllU'lO.u' .... ruet te "I..':UlO,lU,tU\:Jll. 

pnmc)rd1laie voorbeeld 
mtpM'Wpt,;ttIP ruet alleen 

Imito:nslch~~, psy(:n()lo!g1~;cn,e en ze nog iets 

toe: Irnne!"'''',.", en elk mens is het streven naar onsterfelijkheid en waarheid, de 
mystiek en de go!:td~!1lu"e waarheid van het sublieme, het ideaal zoals belichaamd door 

De roman figuren als ",. .. i;:; ...... van Cyparissus 

5.5.2.1 De journalist 
De IVU"'U,,,,,,,,, weer be:w~~kt, is het eerste 

maar weet naar wat 
zijn huidige wereld is ruet meer dan een veJ:zame:11n1! 

van het verlangen 
heeft aileen 

de lezer een beeld van deze tragische figuur. Hij is een bUltellstaalldl~r 
in het dorp en in zijn dagelijks als in persoonlijke waar hij ruet bij 

of ruet bij durft. Door de erugmatische figuur en overlevering van Daniel en zijn 
CTPI"lu·lhtpn nrnt,pprt hij onbevmst iets in op te en met zichzelf in het reine te 

komen: 

Wanneer hy klaar ruim die vrou sonder meer die tafd am huis 

toe te gaan, maar'n tyd lank bly 

en 'n verdere aanwend om die behoue restante van sy eie verlede te herwin, of dieper daal 

na 'n nag verder maar tewens oak verlede - [ ... ] (p. 30) 

V oor de lokale is hij een ook al is hij een bekend 
televisie. Telkens weer wordt hij vaagweg 110;;;, • .<\.<:""." maar nieJ11and die 
televisie. Het is anoruem. 

van hoe meer moet 
verleden. Dat is ruet "veilig". Ook de 

prl::>bJlenlatlek gemaakt: ook lezer doet mee met de naar de 
oplossme: van het mysterie, de van het verlangen. 

De over de is summier. naam is ruet trauma 
wordt en daarmee moet de lezer bet doen. Het is alsof de roman ruet aileen haar 
kunstmatige en w:il benadrukken, maar tevens het ruemand ooit 
werke:lijk de hele waarhcid kent. Juist hierdoor is de lezer, en ook de verhaalfiguur, uitcindelijk 

met het zoeken naar en volmaaktheid, het ideaal Wanneer 
een dat hij waarom hij blijft dat in de tekst 

verborgen: 

Wat het hom besiel am terug te keer na hierdie onwaarskvlrilik weet die 
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antwoord al sonder dat dit was om die vraag te en verdrulj;>; dit 

opnuut, ontwyk die kenrus weer, en dram weg na die blinde wit muur van die hotelkamer met die 

en in sy hand om dit terng te sit in sy tas. (p. 

~A~F-.U.'~ van de journalist. 

en 

leven van de 

een velr1atlge:n 
Enkel door de tpnHtlrpPT 

seun" van Elisabeth Eybers, vandaar dat hij enkel in terloopse ge~;pr,e.IU,en 

ge,eOl'ltrontet!rd wordt met 

Ek het my minnaar verloor, sou hy seker kan ek is aileen, sou hy kan maar hy het pas 

J;,-,~a!,,''-O teenoor homself te formuleer, en teenoor 'n ander kan hy dit nog nie 

nie. (p. 88) 

Net als in de roman als geheel, wordt hier veel ges:ugger'eel:d en met opzet wein.i.g verhelderd. De 
wordt hennnerd aan de druk van de po,lltH~ke m~lchtsv'erll0l1dingc~n 

en intriges op de en aan 
drukken een verlangen wt naar een be'vrt:d.l:g:Jr.lg van zijn PT('\t1".-h 

beheerst. Het naar jeugdigheid en erotiek als subliem en 

IS bej,anl2:01k: 

Clive in 'n 1Ui".:oU,.I':"", om die skouer van 

jong met sy de\l!sigtil~e UUI1'[lt:~ .. H<::llll1 en wat geen ag slaan 

moontlik rut koketterie of rniskien omdat hy nie eers daarvan bewus is en die gebaar hom nie 

inters seer nie, die spelletjies, die maneuvres, die die verlangens en 

in die vertrek met mense en die gegons van stemme en die staccato 

te worden met prin10rdiale ......... _u ...... en de kern 

llC,LllJLUCHt.'1!, aan een schoolbezoek aan de Cl.llj!,'.U4'U"'_llC 

In het verleden en in wordt 
en aIleen met de van het verleden is de sleutel tot het Ik te VlllUCj'L 

en daarmee heelheid. De UA'I..UI .... .uI ...... OVlerpemlZU:lg het ek 

dan het verlies van een 

Waar het ek jou vedoor, en wanneer het die verlies so ¥innig dat die situasie die 

proses nie kon vasI€: en die VU1UUJ"!';<O hp,V11S~'\1n kon oordra? nie in hierdie 

vertroude huis waar geen kamer vreemd is nie [ .. J (p. 109) 

Dit "huls" is zowel een l1ennne:nng 

voor 
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~I:llal.jllll: dwaalt de het zo diepet en diepet 

vet vetbotgen in het onbewuste, de herinnering aan een verraad: 

gJans~~na van sweet, die ongedurige van die hande langs dye en en 

sodat hulle vir 'n oomblik byna onherkenbaar 

en die oe glansend en star. die bly die luisteraar roerloos 

staan, aan die rand van die tree waar die en balustrade skielik afgebreek het om neer te 

stort in die 110) 

AIleen na de VUL~!l"'U'U)!, prJlnl~Jr(l1aJ.e verleden is rouw om het verleden en een nieuw 

is een 
van de prlmcirdllale 1n 

aanraking met zijn en 
Daniel Steenkamp is de sleutel tot zijn identiteit. Telkens als hij 1!.'-'.Vl.IU.\.IU''-'-'.U 

U"'J"Ui~»L"'lllH)!, in de van 
het schuldig. Het is voor de journalist 

meer toegankelijk. Hij moet dan ook bekennen dat hij niets meer heeft te 
zoeken: het is niet meer te en is een Zelfs het dialect dat 

hem ooit zo vertrouwd in de oren klonk, is hem nu vreemd: "[H]y draai weg na die venster, 
opnuut bewus van feit dat taaI vir hom vreemd het, die pouses, die styging en 

van die stem en die ahnal sou moet aanleer en 

naboots [ ... ]." (pp. 
Toch kan hij Steenkamp 

een filin of docurnelltru 

'-'"'''""1';'-'" naar een esthetische schoonheid en een ~<::J,uh;;:all~1: 
u.<''''ll.l\.d.JIU\-, is een mystiek het ''''.L'I'''''''''U en rouw, een Ud.)!.'~,"U 
van authenticiteit. De enlgrJoatlSC:he zijn voor de IVUI.LU.""~ 
bet:eK'CmSV()! door hun 

"Ek dink dit was wat my in die eerste " Sf hy "of in elk 

wat in eerste instansie my het. Die feit dat dit vir hom alles so seker was, dat 

dit so vas gestaan die en die en die stem en die mure van die dis asof claar vir 

hom geen verskil tussen die een of die ander was godclelik of asof albei ewe alledaags 

was of ewe Dalk is dit wat mens in daardie verse aantrek. Maar dis iets wat jy net kan 

aanvoel, me iets wat jy kan bewys of in 'n film vir die nrc,he.~r vertoon me." 116) 

Het ideaaI is subliem, abstract, en vooral: mystiek. Het is niet na het te verteIlen, te verbeelden, 
te beleven. lets van dat oeroude wonder is dan ook in het primordiale 

naarmate verleden graaft, 
wordt bezocht door cen van een in 

het veld en een vrouw die op blote voeten uitkijkt over het veld. Dit is het oeroude restant van de 

de aan vormloze en komt ook 

voo! het eerst tot hem in Daar wordt de 
gesublimeerd in het archetype van de ongeschonden schoonheid: 

Die kaalvoet vrou voor die dink weer; die jong man in wat met die 

skape, die rune en sweet en stof, die klippe en onder sy skoensole. sien die beeld voor 

hom, hy voel die rune teen sy maar die claarvan kan hy me vasvang is dit vir 
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hom duidelik wat hy daarmee sou wi] doen as hy dit sou kan vasstel. In die stilte van die 

nader die oor die veld. 64) 

sublieme moment en het is Als de na een 

van zijn jeugd verlaat, weet Wj dat het verleden te vet is van zijn 
om ooit te halen. Zoals de van een tocht in de auto, samen met 

ouders 

onbevredigd: 

weg naar een 20 blijft het naar ideaal van 

Maar hy het nooit ver genoeg om die belofte in te haal nie, en telkens weer was dit nodig 

om om te keer en die terugtog aan te voordat die bereik is. Nooit het 

aallgt:1!.UlU rue. 77) 

5.5.2.2 Jodocus de Lange 

De van de journalist worden weergegeven in de derde persoon enkelvoud: IS een 

de geen contact of meer heeft met 

collectieve geschiedenis. "O~m Jood", oftewe1 de 

in de tijd, en dus ook nader aan het "''''I:,<:tl''1''1 

de Lange, is weer een stap 

Zijn verhaal wordt in de eerste persoon 
enke1voud en is rrulncler t .... ,.,.".'Pf'".r<>'M"'-h 

Ook De Lange is een buitenstaander. Vanaf het 

dorpl'gemc~e:r.lscl1alr>, op een na. Zijn eenzaamheid 

van de 

zijn verlangen, dat 
al concreter is dan dat van de journalist. Ook De Lange "E',rl<>1,o-t 

onste:rtc~111kheld en een zinvol en erkend is 

is minder van en vooral diens 

zelf een dichter te maar het IS 

V"'~.i<tL,.f',"'U van Aschenbach in De dood in 

Ekhet dit onthou ek nog; ek was soos almal in daardie was, maar 

of die Rebellie nie. Ek het ek het gewag, maar ek weet nie meer op wie 

op die van die tuinpaadjie buite my venster of 'n poskaartjie; 

maar nee, dit was toe nie meer nie, toe allankal nie meer nie. Ek het V<:OLl""""_ en alleen in 

my kamer saans het ek geweet dat dit my is om te wees, maar 

daar was niemand met wie ek die wete kon dee} nie en niemand vir wie ek ooit kon wys wat ek 

skryf nie, behalwe af en toe die paar verse wat erens in 'n tydskrif verskyn. (pp. 

en de eenheid van 

en dan al 

t:n~t:IlIIlng door de van deze herder opnieuw te oe:lOr"!le:n. 

Het oermoment van De is de kus van adf:ntllg 15 

alleen een doorbraak van de homoseksue1e O-P'7r"'IP~'" van De Lange, maar ook een moment dat 

nooit zal en daardoor nnJSfWK 

hOlmo.se1csueel, hij verlangt enkel de ... D. •• UL""" .... 
lang geen heeft gezoend: 

wyn het hy my polsgewl'igte h",>t"">(TMrn 

146) De zoen die J odocus 

oermoment dat de Ondef"WIl 

Zijn liefde voor Nagel 
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zwemmend in een een tennisbaan. tijdelijke 
ka,mf~rg,en()ot is een toonbeeld van de .... "·rtp,r-j<" een symbool van seksuele volmaaktheid. 

en jeugdig in de omgang. De aanblik van 

nabij het dorp: 

Soms het hy my saamg,en«)Ol as die mans gaan swem, die wal van die ou plaasaam 

waar hulle hul maar ek was te skaam om my daar uit te en ek het aan die rand 

die skitterende modderwater in die son, en sy wit 

Iyf blink in die 

De jeugd is voor bem en dit verhevigt zijn verlangen. Hij is niet vIot, hij kan niet 

liefde is de verlangt ook 
......... ,1"....,"1"., maar eerder naar een Hij is 

een Du1telnstaal:1a(~r 

schoonheid van de 

chaotische en onschuldige de 

Het 

Ek het aileen gaan stap met die voetpaadjie dem die veld, en oa:rtv.ke€:r het daar in die Oll 

plaasdam nog seuns geswem en ek kon hul blink wit in die verte slen en die geroep van hul 

stemme hoor, maar ek het nooit self soontoe gegaan rue. (pp. 147-148) 

Net die stemme van die seuns op die die wit van hul hemde anderkant die silwer 

boomstamme, en dan lui die klok die koshuis en hulle gaan ook in. (p. 201) 

TT1""r ... " .. en seksuele 

onae:rwJllzf~ is een nieuwe HHJ~<:.uIJ •• WOIU het 

Ka:aeml~Vf~r. wiens vrouw niemand ooit te zien 
een zielsverwant. Met een "sill man" (p. 166), kan hij over alles 

waarover hij met zijn vrouw niet kan praten. ontvangt hij \.U>."'.UJ.lujt, voor 
"talent": "Dit was hier in die studeerkamer dat ek van my vir hom het, die 

wat ek vir geen mens gewys het om te wa.ar(leer; 

Glfl:ter'sa~lra, al was hy 
wordt 

n., ....... ,.."· ... door varens en bekIeed met mos. Ook ~ .... ~'u".u.'~) 

en mystieke verlangen van Jodocus de Lange, dat niet wordt bevredigd: "Ek onthou hoe 

Kadelneyer se het die water en hoe sy kop die 
omdraai en na die "171) In het 

al wordt een daadwerkelijke seksuele 

beginnen,en daamaisKa.aemleVf~ 

Het verlangen dichter te zijn, wordt gemotiveerd door de U.1.J"'A'!;UJl.lllJ'~ 
Als dichter denkt De status te u'-~ ............ '-u. 

en al krijgt hij uiteindelijk maar in hanten, 
lU<:UUU;;U is en blijft die van dichter. Zonder die 

Ek kon 'n gewees het. Hoekom se ek so? Ek was mos 'n ek is mos nog altyd 'n 
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digter, ek het 'n hele bun del om dit te bewys; om te wees, is mos 'n roeping, rue '0 

soos die van 'n skoolmeester of 'n leraar wat uittree en aftree en afstand daarvan kan doen 

rue. (p. 179) 

In verzen van "'" ..... u.n.,,',"'" ziet hij een kans op een naar roem. Het 

IJ"c'>"""''' wordt voor De dus zowel een als een symbolisch 

onste.rte,uJkheld. Hij redigeert de van de jonge herder Ul.Jl:llC'.lW. 

h"""''''U' De jonge predikant heeft de 

ge.ne:gelln,elO voor is: 

"Ek kan amper se dat my oOWllld1nQ ontdekkJlng van se werk so half vergoed 

het vir die erll:enrunlg wat my eie werk gekry het, of my in elk gehelp het om van 
"P1',)'pp~ [ ... ]." (pp. 185-186) 

zeJltzl11Cl:1tl~ll. en ontdaan van elk fTl""h't1P 

"Herder" maar een rukeltlrulng en roem, een oelreH:enlS voor het 

Maar dit was rue vir die mense van die dorp of die distrik dat ek moeite het om hierdie 

wt gee rue, want ek het al kIaar geleer hoe min ek van hulle kan verwag: dit was om 'n 

onbekende onder heel die Afrikanervolk bekend te en vir my was dit '0 taak 

wat amper tot 'n roeping het, sodat ek rue net vir die koerante en die 

universiteite en die gestuut het dikwels genoeg met 'n verkIarende en 

die werk en die onkoste selfbetaal het maar ook het ek 'n paar inleidende artikels 

oor die en sy werk vir publikasie want wie was beter hiertoe in staat as ek? (p. 

I;.U,<111~~\oH naar roem en onstf::rt€~111Jltl1C~ld en hij 
dan Geen moment wordt 

karakter op ontstellende eenzaan1heid maakt van hem een 

blijdschap over de enkele trouwe deelnemers aan 

een apostel, een even onbegrepen als Koki in 

"vU'"'''',LJ""U),,. verdoemd en verstoten door de aard van verlangen. 

De geruchten stoten hem nog verder een naar roem en onsterfelijkheid 

staan in een directe lijn met het van 

de van Cyparissus. 

5.5.2.3 
staat met de "'U.ll';>J'>''''''''',U Daniel 

is een buitenstaander. Hij is "van buiten a£", en 

stem en contrasteren met de hardheid van 

op het dorp. Niet alleen in de tijd, maar ook als karakter staat hij het 
het ideaal van 

De die uit de kan 
de jonge predlkant een soortgelijk visioen "Daar is Diks 
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meer dis al dat daar bly staan het en ,",ncr"I",1.- het na die lug en die wye kroon van die 
bedek met en die vroee wat die 

in 'n laaiende vuur van roerlose vlamme am 'n 

Vanaf dit moment weet hij dat hij de 
naam die staat voor 

van 
Het oermoment 

verwijderd van het 
genomen door pe:[Se'OlJill 

maar meer en meer 
wordt meer en meer in 

de 
tussen de twee 

jonge lichaam is belmlpejllik 

een Q."''''''-'-U'l''. onvermogen zlJn 
oermoment vast te houden en 

Seide het ek sonder 'n besefvan nusJukklng 001 die hoofde van my nooit het 

ek op daardie kame! gestaan sonder 'n van ontoereikendheid me. Nooit het ek daar 

gestaan am my VOOI te dIa sander om te besef dat my stem onhom:baar is me, my woorde 

onverstaanbaar, my vel:stren~~el(1e j.{1t:U"l{ll~~ ontc)eg;anJll:eJ1k Vlr wat my moet aanhoor. 

N ooit het ek daar gestaan om te velrJatenlilei,d, sonder 'n van 

suiwer angs. Van die donker hemel bokant my kop, van die kaal wit mme van die 

woorde dood en fIets weerkaats. (p. 
hetmy 

liefde voor het vrouwelijk schoon wordt aanvankelijk bevredigd door huwelijk met 
Mieta Minnaar. AI wordt door een zinnelijk maar zijn 

vo,orll:onlt een werkelijk contact tussen hem de dochter van farnilie 
Zo wordt hij gekoppeld aan de oudste dochter van de familie Minnaar. Er is geen keuze: "Daar 
was geen dat dit my moontlik was om te kant toe of daardie, waar ek 
kon ta1m om te te besin of 'n eie voorkeur te verwoord." 238) Zo raakt 
hij de liefde snd van het ideaal gevangen in de Vrijstaat. 

De en In wordt 
vel:larlge:n naar Echter, ook bij hem is het ~~"~"f;~" een veltlarlgen op het 
verlangen naar de warmte van "het" vrouwelijk lichaam: 

Die kop om: die rose, die wit die wit hande tussen die die gem van haar liggaam 

en haar hare vermeng met die gem van die rose, die rondinge van haar liggaam onder die plooie 

van die ligte somerrok wat sy dra. Skielik waar ek daar staan was ek bewus van haar vlak 

myne onder die verhulling van die klere, en van myne, [ ... ] my onbellOJpel1h(~d, 

swye, my sinlikheid en van die warm, droe middag en die verstikkende gem van stof in 

die hitte en van die VIoue in die voorhuis wat swyg en wag. (p. 228) 

Zijn begeerte doet hem een van De 
rtf'lllnnpl bloed op het witte vel van Mieta is een uiterlijk symbool van die hp')-PP1'tp een teken van 

~""U~;~UF,' In deze ruin wordt lot vee! 
wordt 

einde van zijn kone leven kornt 
aanvankelijke ideaal, het naar zinnelijkheid als 
daardoor Weer wordt de dochter van 
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Net rus J odocus 
argwanend maar 
wrok: hij Vf',raeett het optreden van anderen en nuanceert 

de te trekken. 
voldoening in van verzen van U,'OC!U".uup. 

van ijdelheid. Waar zijn vrouw wil dat hij meer ambitie aan de 

VOJdoerum\Z in van deze verzen. De "'JJ'''''H''''''~ 
de P.l<;UU'l;1Ul, ond:an.,s hun onbeholpenheid, omdat ze hem aan zijn eens zo 
va.nz1elt:spl:ek.ende rr."""!1r!,,,.,. aan het het mystieke wonder aan 

en 

Dat die beelde wat hy lewe kry uit die vermoede dat dit meer as bloot beelde maar dui 

op iets wat vir hom 'n Iewende werklikheid '-'WI"a" .. , dat mens, verwonderd en byna tot 

die oortuiging kom dat dit werklike is wat hy uitbeeld werklike 

belewenisse - die die vlammende die stemme, die stilte - en dat hy oor die na 

toe l;1a11l".t:.U"'Ul<'V stotterend en struikelend van '<al.lUtJ't:l.lUll". en VfJWllllUJ~ll". om die wondere 

mel' te deel wat hom te beurt het. (p. 

wendlng: hij offert rus nog voor het lloe1df:.ltH;:e leven neemt aan 
idearu door in zijn 
man. Onbewust 

voor de annen, en in het een stervende 

spronik:elllike roeping, en vindt hij in het 
va,!'..,u!'. met zijn anne medemens en de maagdelijke liefde en schoonheid van de 

wordt ill tgelcinlk m een 

"'.l!;"U~'<::U naar het offer voor de j1!,V''''U<''_'ll~C schoonheid; hij zwlcht echter voor de sterfelijke en 
aardse schoonheid van de vrouw en raakt ve:rw:llldf:rd van oermoment. 

5.5.3 De roman als literaire verwezenlijIdng van het mystieke ideaal 
Met deze drie de de 
tekst oak een sterk verlangen zien naar het 

\CU'-'IJ:l..Ul),; van dit verlangen en dit ideaal. 
De roman is Hoofdpersonen 

moet op zoek naar de van het verharu. Enkel iral!1I1ienten 
naar een 

laat roman rus 

in de 

en ook lezer 
o-P,)"p'-l-Pft maar 

de "waarheid" wordt niet lle1Dl:(:sentl~er'd en 

reconstructie van identiteit en ~C;'U.U""UC1.ll". Als motiefkan de uitspraak van tannie 

worden genomen: ''Dalk was vrae verkeerd en het jy ru die die 
sonder dat jy dit weet [ ... J." 115) En oak: "Geduld moet mens 

)';".,aUUl>._!U, inkeer en moeilik beoefenbare wat in die omstandighede 
wenslik is nil', maar 

am te swyg, en am te 
'n dalk pr()etc)n(lel:1V11110e 

UJ'-.U'-UU noodsaaklik. am stil te wees, om nil' te roer 
VP1I'"\m,,>-l1lno- - hier erens kan dit 5005 'n antwoord of 

ontdek word." (p. 385) 
De roman is een tekst: het concrete abstract gemaakt en andersom. Oak 

is de bemvloed door een tbematiek. Er wordt naar de en 
het verhaal zich af in een en wereld. Het is er winter en 

droog. Het verva! in de straten en het museum van latere tijden, wordt weerspiegeld in de 
onleefbaarheid en de barre onbegaanbaarheid van vroeger tijden. 
Het zoeken naar het verloren paradijs, de "",.1.-.,."", wordt in de structuur 
van de roman De verscbillende karakters de 
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waarheid van hun leven, althans hun de roman komt echter weI bij uit. 
Door en te graven van tijdvak naar tijdvak, van karakter naar de 
roman uit bij het ideaal van de esthetische zuiver symbool. 

De roman bewijst dat het en het alleen in de kunst te bereiken en te 

aan het woord zijn, zijn immers dood. De journalist is de 
v.:;~u"'<u. hij zet het de tijd in Uiteindelijk is de roman 

Ull·.," .... ".,,;u weI het toedoen van De en Steenkamp zijn 

in een esthetische onsterfelijkheid 
renlgKereli1: de het getik 

onder het lamplicht. Zij delen samen in 
wordt hun lot 

vlr\Pl.'1'1 in elkaar over door de """'fnl("\p,rrtna van de 

nO"<,',,,,-,,O" hebben die juist d66r hun 

ideaal. 

Steenkamp is het van de mens, van een onge!;cnon 

schoonheid, en een symbool van rouw door zijn offerdood. Door 
hij o1t tot een apostel, een LtlOsru~Hlg1 is een met de werkelijkheid, met wat 

hem Zijn leven is werke'11lk De2:1ellO: 

Die here was my, kleintyd ek kan rue onthou dat daar ooit 'n tyd was dat ek rue wis dat 

my is ook al was ek te onnosel om te kan verstaan wat dit beteken. Kleintyd al saam met 

die Boesmans het ek Hom oral om my en in die IOep van die die 

spoor van die die leplek van die jakkals, in die wind wat 'n streep trek deur die gras of 

dwarrelwind wat die 5tof oor die veld in die akkedissie op die en die wat brand 

onder my hand in die son, in die ryp in die oggend en die kapok, die donderwolke wat opkom 

agter die (pp. 307·308) 

nallgt::n nauw samen met 

zijn vetZen U!.J',,'-'lUJIV staat voor het ~vuu<Olll""<O 
afleidingen en Bovendien werkt ruemand in zijn 

Kobus """"""UJ"<1'll, un"",..,,,,,,,,,,,. beschermt hem, en 

hnitp,nu.,pr,plrl hpn-r11 .... ~ hem ruet, en zo raakt hij een verstotene. 

gu.,.tu<:J.'1r,e wonder en dee! van de sublieme hij is 

van aardse liefde of andere 1..1<::,'=,0.1<:;'.', 
sublieme. maar een absttacte voornaamste 

eI)!:en:SCIliap is dan ook en heldere stem waarmee hij het wonder En 
aaIlge21en het sublieme voor hem zo vanzelfsprekend wordt hij een Het 

de is daar een goed voorbeeld van: 

nooit het ek so iets en ek ontholl die bioedrooi vrugte in Moeder se skoot en die 

dik skil met sy wit vlees en die helder sade wat daar sodat ek voor Moeder op my kniee 

llPf''I"P"val het van 

hoe die wereld 

(p.308) 

enherken 

l1C':H~II..!l<:IU, volgepak 5008 die vrug met sy aarleeng(:ryl~de sade. 
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In het ;l1H:u"a~~,c 

om het op die maruer te ontdekken. 

primordiaIe (want nog on];J:er,epte) 

schaap te Geen met 

David, Saul en de profeten van Israel. (p. 32) Ook voor de plaatselijke tuchtraad verschijnt, 

weet het goddelijke wonder nabij. een "Bastermessias" 2:elJOC~ma 

buurt, omdat kleurlingen en de Bosjesmannen naar hem luisteren. 

met die eveneens voor verstotenen en zlJn moest en 

V~~r de buitenwereld raakt hij stil en .r"rrj,,,,,,,,,rj zijn zuster vertelt in 
""",,":tp'IT!fnp' , de heeft hem van ruet meer, hij ruet 

meer. Maar zijn ,.."'p .. tn" .... ,.,~ ruet, en hij sterft ook ruet, 

lewe; en ek sal van die Here vertel." "Ek sal rue sterf rue, maar 

327) Met deze woorden verandert de I-'''-U;:'''U;:' in taaI in de VlJ."UCLV<:lll .... '" 

Zijn een abstracte en 

als het ideaal van een jeugd, de sublieme 

laatste boodschap komt vanuit dood, en kan worden 
....... '''''j-'''Ii·p en pnI011n.,t1~{'·h roman als lr11'n<:1,,,,,, .. 1r en een booa:Sctlap vanuit 

Eens toe ek was, het ek op 'n teken gewag, 

weggeneem en daar het niks rue. Jy moerue tekens soek wt:I!W.'Uu om vir die 
teken te of te luister rue. Hier en nou, God die Here is en jy moet kop rue wegdraai 

want heerlikheid en ons. [ ... J Maal die koring tussen die klippe in die 

meel is Hy nog. (pp. 329-330) 

Die uur van die als wat de ertlaaltl!~:en ruet kunnen. Het ideaal van 

'\C\CH .... ,tUHI-' is een symbool van rouw aIs UdJlH"'U" is het voortIeven in de dood: Daniel 

he:t1n.nenl1l2: aan de tragiek van is een symbool van hoop en 

esthetische schoonheid voor zijn U"'J""'''.ld<''lll, voor me hij 
Daruel zwerft met 

Dikwijls stuit hij op een stuk bot van een "glad soos 

van een mens: 

IJ'~"-~;'V""A~ 15. 

in de oorsprong. 

vindt hij het 

Ek het ua~lH"ug" hoe glad die gebeente is onder my vingers en hoe dit weeg 

"'U;<OHUC'<:ll, ;oUJLlUC:t:H, en toe herken ek dat dit my eie geraamte is wat so 

en bossies. Ek het na die wit ~""'JI;;\C.'H" voor my die 
skaap wat die <VU!lI«<;"~ wat roer in die die skadu's van die die koppe in die vette 
en W()ndle!~[op ver weg teen die en ek was rue bang rue. (p. 

Dit is het van Cyparissus. in "Clifton" van N. P. van Wyk Louw, is 

Daruel Steenkamp een van het PI1l1nior<l1aJle 

sterfelijkheid en wonder van 

vervloeiing van dood en er zijn meer. Het ideaal van 15 

of aantoonbaar: schuilt het en sublieme wonder in alles wat tastbaar is, het 

in de IJl7Jaring. Die is voor het oog enkel weer te geven in 

zoals in de vorm van een roman een Alleen de kunst sublimeert het ruet na te 

ve:rtellen mystieke wonder, en maakt het zichtbaar, door dat wonder ruet zozeer te verklaren, aIs 
wei te belichamen. 
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Noten: 

1 De \,..v,1J.l, ....... , De 100 door Herman de p.115. 

2 p.455. 

Versamelde p.81. 

4 Van neeraen, Op die mespunt, p. 41. 

5 Men kan het amulet ook met het zogenaamde het van God als 

van na de broedermoord op Abel. De onaantastbaarheid en onoverwinnelijkheid die dit teken 

galranoe.ert, slaat ook op het amulet als talisman tegen kwaad, UU¥..CJlUA en 

tU1nl()fl~~en:U en 

7 

Hy geur diep in baie blomme, 

die wind in sy groen 

vmger.spr:lete wat tril. 

nog word hy ontaard 

uit klei van moskonfyt, 

uit verse wat I€:. 

Saans gedenk sy vnende hom 

soos mens 'n wyn klink: 

die nasmaak in die volksmond. 

Vir kinders dis stories uit 

sy lewe op: 'n sJH:enSWJrak 

met geraamtes en vrese VUJ)!;t:lSlUp. 

akhlUlslberj~e by Clanwilliam 

deurdrenk 

met die bitter sap van eensaamheid. 

(De A,\;;warelle tJCm die dor., p. 47) 

2 

Saaos by die lessenaar: 

die bo:rselkol)-j<mkman, 

sy dnf soos :;wae] 

)!;,,,,UUilllJiCC' tot verse, 

sy liefde vertaal 

tot aanvaarbaarheid: 
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die meisiemooi mond, 

die gL1J;U1II~I:IUI: 

van maag en 

die van boude 

nog rue J!1gen~:em 

deur die liefde nie, 

soek 

mdiesllilikesimboliek 

van die Ooste, 

m die erotiek 

van velddiere en 

dit word sy hout 

vir elke aand 

se lytgespr~:k 

Met die gordyne rl;"""trpj, 

sy kaal hom 

mdie 

luister hy na die seun 

m die kamer llUl:g,..an 

wat in swoel drome kreun, 

en sy hand soek troos 

msy 

of m 'n vers: hy 

watwoorde 

skep,en met 

diewoorde 

dus, 

en meer-as-mens, 

ook sy pyn 

bomenslik "'t"'''''1111 

die .,"' ... lU'V/-, 

'n mond vol woorde. 

fot''''":t'",-lll IJCI11 die dors, pp. 

8VanWyk p.1BO. 

I) Kannemeyer, Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur 1, p. 424. 

lO The collected poems qfWi(fred Owen, p. 44. 

II '''The last line refers to the custom down the blinds when there was a death in the house or 

when a funeral was so the m()uIlll1Ul: will never end." (Amis, The pleasure From his Daily 
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Mirror p. 

12 Buder, Collected poems, p. 37. 

13 Alleen zijn symboliseert de dood: 

had echter 0Pl;en)er:kt dat Tadzio's tanden niet zo heel f:caai waren, een kartelig en bleek, zonder 

de stralende glans van en zoals dat soms bloedarmoede 

voorkomt. is heel teer, hij is Zlt:Kt:l'JK, dacht Aschenbach. 

De schrijver voel! een zekere gello<!gdoelom:g bij die laatste COlllsratermg. Het is de 

en onaantastbare schoonheid van die zelf in verval v .. ,.I<" .. ,.t· ';"'lU""",,,,"~ 
ook de schoonheid van de ruet 
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Conclusie 

Grote l'>'-J'~;J","'''. In het ideale gaan vonn en uu.JVU'" 

de dionysische kern subliem. De naar het 

de is gewelddadig en ingrijpend, maar 

de uitkomst is krijgt een ongrijpbare en 
revelerende status: door een sarnellg~lan van bereikt het 

De kunstenaar blijft ver bij de status van kunstwerk: gedaante is vluchtig 

en vergankelijk. offer aan onafhankelijk werk echter 

geJhonorel~d De kunstenaar is dan ook en in een gedaante. is een Apollo 
onverschrokken leiderschap en moed, vanwege zijn visionaire blik en zijn 

obsessie met vonn en Daamaast is elke een Narcissus: 

To attain a more inward than the precursor's, the ephebe becomes necessarily more 

SOilps.lsnc. To evade the the seeks to confine it in scope, 

which the glance, so that it rarely can be evaded. p. 105) 

In het dichter zich ruet alleen afkeren van 
voorbeeld, hij moet "1J'UllJllll"I.,.l<; kern en duiken in pnltll-Or<llale restanten 

in de mod erne Het oorst:'ro:nkl~l1 is steeds ""-''-Alil''IO.!. te ontdekken, en het 
hennafroditische wordt een navenant steeds De dichter heeft minder en 

minder instrumenten om 
waameembaar: 

Poetic is proleptic, and the Muse invoked under the name is being ll111plored 

to help the poet remember the future. Shamans retum to primordial in their terrible and 

total initiations, in order to make fresh creation possible; but in societies no primitive such 

returns are rare. Poets from the Greek where 

the formalism ofVicoruan poetic wisdom is ""'_"~;"'J.J"Y u" .. ,_"".., 

in twee Ten eerste moet ik conduderen dat een uiting van 
a1J!;eolee:n en in literatuur in het is tot een prlrn()01ate 

kern. De zeer ph'· ........ .,."" .. ", teksten in deze studie 

een aS1!;gelg-ev'en: het gevecht van de dichter met de pnmc,rdl.ale 

met de Het archetype is sleutel tot 
aantoonbaar Het . ze 

"101He.l.(1! worden om een tekst te duiden. De pr:l.tll1or<llaJle 

oorspronkelijk, met welke standpunten, en ar'!UIneltlten 
schrijver of dichter ook aan een tekst Het onbewuste is ruet te 

De spontane pr()Cesse:n 

herhaaldelijk ten:lgk(:ren constructies 
wilskracht van de Naarmate vordert en canon kern 

UCJLCLf>U" ...... , maar elk groot kunstwerk weet de hermafroditische balans tussen het 
apollirusche oog en de chaos te Het naar een sublieme en 

status is inherent aan elk kunstwerk. De kunstenaar wordt een held die uit 

en zal moeten trotseren om de en jeugdigheid te 
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arc:hetvt,en in de en de kunst in VeJrlal1ge:n steeds opnieuw weer naar 
heelheid. De hier een hoofdrol nf'I"InF'n 

eS~ient1eJle stookkamer van de 

creativiteit. Apollo, "H'T"''''''' hoe 
niteenlopend de mystieke wensdroom van 

het leiderschap en 

mystieke onste:rfelliikheid. 

20 komik dan het tweede deel van mijn ... VJ" .... JU~ ..... 

Cyparissus is een overkoepelende archetype van de 
kunst nitgebeeld. 

1-1""''''''''''''' IS een symbool, een metamorfose in een 

"'.""'"''''-'1<. nieuw leven, maakt van hem echter de verbeelding van sublieme van de 
kunst en de kunstenaar. Cyparissus is dat moet W{)r<llen gelrna:aKt om 

vergankelijke te van dood. het verlangen triviaal 
en en is de strijd met de eeuwigheid verloren. 

De dood van is tragisch en esthetisch: zijn dood is een 01'~'/,,1f'117'P vow. 

wordt IS een marmeren 
en steriele schoonheid. De primordiale erotiek wordt 

nD"o"f'I'f'f'1'11 in de cypres. In krijgt het 

en rouw, 
object. 

velrlarlgen naar eeuWIge liefde en 

",-lJ'<;;lU'<:;U. De en goddelijke 

De mystieke en zuiver waarde van is over}co(!pf~lel:lO. 

met zijn gestalte de van de andere mythologische jongelingen en 
Het verlangen naar onsterfelijkheid en jeugd .staat hem los van het nom()-erOlt1s<:ne 

IVllICLlC". Cyparissus is van de apollinische beheptbeid met vonn en leiding. Hij is het 
nalVltelt van De balans de 

Ander en in de Cyparissus in ~chze!f, door de .. un.Lul" ..... 

Bij elk van kan symbool 
gekozen In zijn gestalte is verlangen zelf in de kunst. 
David in Giovanni's room is een van door het naar zijn 
oennoment. Het experiment groeit nit tot een ideaalbee1d. De 
vP1rln1rM'l jeugd en worden de kern van Davids en neuroses. wordt 

een Christusfiguur, die evenals Danie nit Die uurvan die engelvoortleeft en door de 

De achter en Ywcm colors, is 
anders dan het verlangen van de kunstenaar naar het onschendbare en onsterfelijke stanODe4elO 
van estbetische voor Tadzio de obessie van 
"'l1UU;,Ul',<;; in de van Y wcm, een de 
beschrijving van Tadzio, de die het pr'OITtetlISCJtle, 
de kunstenaar verbeeldt: 

It was an arn,azll1l.gly beautiful young man. His body Ui~"1i:"''''''' ilie of ancient Greece. It 

was like molded in bronze an artist of the 

gentle beauty and carned such a noble colums of a such "U'JUJ'''''''.l~, such a 

broad chest, such rounded such a rapidly "'I-"='H"; 

filled like a heroic sword. [ ... ] 
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fresh these made up the of his [ ... ] 

''That's it! Those are the beautiful features of the wolf!" (p. 

Niet alleen komt de schoonheid in beide teksten l"t·t",·Ii11l" 

dood in Forbidden door de oceaan - de 
jV •. ,,,,,,,u,,,u is intrinsiek tragisch. We van de geboorte van de door de ogen 

van de machteloze kunstenaar. 
Rilke naar het van het sublieme en 

kunst wordt mystiek door het sarnensmelten van het met het apollinische. De 

oude vrouw in maakt van Koki een kunstwerk dat zich in het \,.V.uc._u,:v 

van de starn nestelt. Ze doet dit in het 

-/ later on." 
Fl()rentJjns 10!lge:ns·po.rtr,et" van Martinus een ode aan het 

ongenaakbare en ~Ul)ll""UIC ideaal. De jongen is niet alleen een Narcissus, is meer: hii verbeeldt 
ill van fJ".U'''''''' de noodzaak van en de eenzaarnheid van 
sublieme wezen. In maakt door isolement de mens bewust 

van de vergankelijkheid van 
otterdlood. De eeuwige jeugd uit 

Basil Hallward. De uiterst ll<U'U~'U"'~lH:: 

dood van Dean is een 

en 
verlangt naar de onaantastbare en sublieme status 

van De Kunstenaar. Xaver is en zijn eigen lilllO(~rl1:IKe 
voorstelling van Voor Charles Ducal is de offerdood niets minder dan een noodzaak: 

dit offer zal het kunstwerk nooi! boven de maker de dichter zal sleutel naar . 

en McTavish hun en 
hel:n1latr()(UtJsc:he heelheid niet aileen in de of symbolische dood van het Ik: zij bereiken 

die UV'JUl''''''C heelheid enkel in de kunst, in de mystieke en kern. Zonder de 
l;t:~lua;iU en niet realistisch. Aileen het kunstwerk dat aan de 

is in staat om door middel van het archetype, het onbewuste verlangen 
te bedden. 

als archetype voor het van 
elke kunstenaar naar een esthetische onsterfelijkheid bloot. Het cyparistische enigma is een 

van en maar niet het bestaat enke1 in de ervaring, die 
wordt belichaamd. 

Literatuur is in de kern primordiaal; ze is het antwoord op een vraag, een 

\-""''"l'',\-'''' De van de de verschillende stadia van de 
het vindt de 
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Hippoly<e Flandrin (1809 - 1864) 
(oil on canva.; 98 x 124 t:m) 
Musee du Paris 




