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Opsomming 

Hoewel die temas van verlies en sterflikheid vooropstaan in Petra Müller se poësie, is daar ’n 

daadwerklike leemte in die navorsing oor haar werk. Hierdie studie fokus op aspekte van die 

elegiese element in Müller se digkuns, met die klem op hoe sy sekere konvensies van die 

eeueoue maar steeds lewenskragtige elegiese tradisie aanwend in die elegieë vir haar broer 

Nico, haar vriendin en reisgesel Susan, en haar man, Wilhelm. 

Die studie word ingelei deur ’n oorsig oor die ontwikkeling van die hedendaagse elegiese 

tradisie in Afrikaans uit die Klassieke Griekse elegie via die Engelse en Nederlandse tradisies 

van die Middeleeue en Renaissance. Retoriese konvensies soos die lof (laus), roubeklag 

(luctus) en vertroosting (consolatio) uit die Nederlandse funerêre tradisie word betrek om ’n 

raamwerk te skep waarbinne Müller se hantering van die elegie beskou kan word. Drie funksies 

van die elegie word ook geïdentifiseer wat in haar elegieë aangetoon kan word, naamlik die 

gedig as kunswerk maar ook deel van ’n sielkundige treurwerk; die gedig as poging tot 

kommunikasie met die gestorwene, die leser of ander oorlewendes; en die gedig as lig in die 

duisternis wat sowel die digter as die leser tot nuwe insigte bring. Die navorsingsveld word 

beperk tot nege elegieë vir Nico in Obool, My plek se naam is Waterval, Swerfgesange vir 

Susan en ander en Om die gedagte van geel; ’n keuse uit die Susan-elegieë in Swerfgesange 

vir Susan en ander; en ’n aantal verse oor die geliefde se siekte en dood in Die aandag van jou 

oë: gedigte vir die liefde. 

In teenstelling met die Nico-elegieë, wat jare ná sy verdrinking geskryf is, vind Susan en die 

geliefde se onderskeie siektegeskiedenisse neerslag in verse wat die digter se langdurige 

betrokkenheid as getuie, sterwensbegeleier, lykbesorger en roubeklaer registreer. Die tydperk 

voor hul dood vorm sodoende deel van ’n langdurige rouproses wat binne die kader van Arnold 

van Gennep se liminaliteitsbegrip deel van die liminale fase vorm en aan die hand van Elisabeth 

Kübler-Ross se fasebeskouing beskryf kan word. Die ondersoek toon dat verlies en sterflikheid 

in Müller se poësie telkens deur herlewing en oorlewing getemper word, soos blyk uit die 

herhalende motiewe van water, gras en vuur, wat enersyds as simbole van dood, verganklikheid 

en vernietiging aangewend word, maar ook na lewe, herlewing en wedergeboorte kan verwys. 

Petra Müller se poësie demonstreer die vermoë van die elegie om nie net die gestorwenes nie, 

maar ook die stem van die digter te laat voortleef. 
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Abstract 

The themes of loss and mortality feature prominently in Petra Müller’s poetry, yet little or no 

research has been done on the subject. This thesis focuses on the elegiac element in Müller’s 

poetry, emphasising her use of conventions from the ancient but vigorous elegiac tradition in 

the elegies for her brother Nico, her friend and travel companion Susan, and her husband, 

Wilhelm Grütter. 

The research is contextualised by giving an overview of the development of the current elegiac 

tradition in Afrikaans, from the Classical Greek elegy via the English and Dutch literary 

traditions of the Middle Ages and Renaissance. Rhetorical conventions from the Dutch 

funerary tradition, such as praise (laus), mourning (luctus) and comfort (consolatio), are used 

to create a framework for considering Müller’s use of the elegy. Three functions of the elegy 

that are relevant to her work are identified: the poem as a work of art but also a psychological 

work of mourning; the poem as an attempt at communicating with the deceased, the reader or 

other survivors; and the poem as revelation or illumination, shining a light in the darkness to 

help the poet as well as the reader to gain new insights. The research field entails the nine 

elegies for Nico in the collections Obool (Obol), My plek se naam is Waterval (My place is 

called Waterfall), Swerfgesange vir Susan en ander (Wandering songs for Susan and others) 

and Om die gedagte van geel (About the meaning of yellow); a selection of elegies for Susan 

in Swerfgesange vir Susan en ander; and a number of poems about the beloved’s illness and 

death in Die aandag van jou oë:gedigte vir die liefde (The gaze of your eyes: poems for love). 

Whereas the Nico elegies were written years after his death by drowning, both Susan and the 

husband suffered from terminal cancer and the poet was personally involved as witness, death 

companion, layer-out of the body and mourner, meticulously documenting the process. Their 

final months can therefore be regarded as a protracted mourning period forming part of the 

liminal phase (with reference to Arnold van Gennep’s concept of liminality) and corresponding 

with the phases of mourning as identified by Elisabeth Kübler-Ross. The study shows that loss 

and mortality in Müller’s poetry are mitigated by revival and survival, as indicated by the 

dualistic motifs of water, grass and fire, symbolising death, transience and destruction, but also 

life, revival and resurrection. Petra Müller’s poetry demonstrates the power of the elegy to let 

the dead live on, while the voice of the poet continues to sing. 
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Hoofstuk 1: Inleiding 

1.1 Agtergrond en motivering vir die ondersoek 

As besonder veelsydige en produktiewe skrywer binne die Afrikaanse letterkundesisteem is 

Petra Müller al op kleurryke wyses beskryf – van ’n “moderne Sjeherazade” (Aucamp 1995: 

6) tot “die wit woordheks van Swellendam se wêreld” (Marais 2012: 3). Petronella Helena 

Müller is op 27 Julie 1935 op Botrivier in die Overberg gebore (Viljoen 2016: 838), en op 25 

Junie 2021 op 85-jarige ouderdom “aan natuurlike oorsake rustig in haar huis in die aftreeoord 

Larmenier Village aan die hange van Tafelberg oorlede” (Lategan 2021). 

Benewens talle tydskrifverhale, boekresensies en -artikels (waarvoor sy in 1996 die 

Leserskring-toekenning as Boekjoernalis van die Jaar ontvang), drie kinderboeke, vier romans 

en ’n omnibus onder die skuilnaam Magriet Smalberger, bestaan Müller se literêre oeuvre uit 

vier kortverhaalbundels, ’n keur uit haar kortkuns en agt digbundels – sewe in Afrikaans en 

een in Engels. Laasgenoemde agt titels – Obool (1977), Patria (1979), Liedere van land en see 

(1984), My plek se naam is Waterval (1987), Swerfgesange vir Susan en ander (1997), Die 

aandag van jou oë: gedigte vir die liefde1 (2002), Night crossing (2006) en Om die gedagte 

van geel (2012) – is van belang vir die ondersoek. 

Volgens Cloete (1980: 278-279) maak Müller se debuutbundel, Obool, reeds “’n besonder 

goeie indruk”; hy noem dit “een van die goeie bundels van sy tyd […], en geen skrale nie”. 

Haar tweede bundel, Patria, ontvang in 1980 die Eugène Marais-prys. Liedere van land en see 

bestendig Müller se digterlike status (Viljoen 2016: 842), en haar statuur as gerekende 

Afrikaanse digter word finaal bevestig wanneer Die aandag van jou oë in 2005 uit ’n dertigtal 

digbundels met die Hertzogprys vir poësie bekroon word. 

In dieselfde jaar sonder Kannemeyer (2005: 709) Müller uit as een van vier digters – saam met 

I.L. de Villiers, T.T. Cloete en Lucas Malan – “wat sowel deur die omvang as die kwaliteit van 

hulle werk ’n prominente bydrae tot die Afrikaanse poësie van die sewentiger- en tagtigerjare 

lewer”. Met verwysing na Die aandag van jou oë noem Kannemeyer (2005: 717) dat Müller 

“deur baie kritici hoog geag word”,2 en die eietydse kritiek in die vorm van resensies en artikels 

bevestig hierdie stelling. Odendaal (2002: 6) beskryf byvoorbeeld Die aandag van jou oë as 

“’n besonderse mylpaal in die oeuvre van Müller, waarmee sy ’n werklik uitstaande bydrae tot 

 
1 Voortaan afgekort tot Die aandag van jou oë. 
2 Kannemeyer se eie kommentaar op die bundel is egter oorwegend krities. 
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die Afrikaanse poësieskat lewer”. André P. Brink se uitspraak op die agterblad van die bundel 

lui: “Die aandag van jou oë is een van die grootste digbundels in Afrikaans”, terwyl Hugo 

(2002: 15) in sy resensie skryf: “[D]it is een van die beste bundels elegiese liefdesverse in 

Afrikaans”. 

Die bundel Om die gedagte van geel, wat tien jaar later verskyn, word in 2013 met die 

Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging se Woordveertjie-toekenning vir poësie asook die 

South African Literary Awards-poësieprys vereer. Hambidge (2012) bestempel hierdie bundel 

onomwonde as “die werk van ’n meester” en sluit haar resensie af met die opmerking: “Petra 

Müller is nie ’n digteres of vroulike aanvulling nie; sy is volwaardig digter, in die oorspronklike 

sin van die woord al skryf sy oor intens vroulike temas.” Met hierdie uitspraak lewer Hambidge 

kommentaar op D.J. Opperman se tipering van Elisabeth Eybers, die eerste vrou van wie ’n 

digbundel in Afrikaans verskyn het, as die “vroulike aanvulling” tot die manlik gedomineerde 

kanon van haar tyd.3 Müller se oeuvre, saam met dié van ander vrouedigters in Afrikaans, het 

sedertdien Opperman se siening van vroulike digters se bydrae as bloot aanvullend tot die 

kanon volledig weerlê. 

Met verwysing na Harold Bloom se standaardwerk The Western canon identifiseer Hambidge 

(2014) ’n aantal faktore wat sowel voor as ná publikasie ’n rol speel in die proses van 

kanonisering. Sy noem onder meer: 

a) die aansien van die uitgewershuis waar ’n bundel gepubliseer word; 

b) die resensente deur wie en die publikasies waarin ’n gepubliseerde teks geresenseer word; 

c) moontlike bekronings; en 

d) opname in bloemlesings met gepaardgaande voorskrywing in skole en aan universiteite, en 

vermelding in literatuurgeskiedenisse. 

Gemeet aan hierdie kriteria beklee Müller ’n gevestigde posisie binne die Afrikaanse poësie-

kanon: 

a) Al haar bundels het by die gerekende uitgewer Tafelberg verskyn. 

 
3 Opperman gebruik die gewraakte frase in sy doktorale proefskrif Digters van Dertig (1953), wat in 

1962 deur Nasionale Boekhandel in boekvorm gepubliseer is. Lina Spies (2014) voer egter aan dat die 

“iets denigrerends” in die titel van Opperman se hoofstuk oor Eybers se digterskap binne die historiese 
perspektief beskou behoort te word, naamlik dat die proefskrif “voor die hoogty van vrouestudies en 

feministiese literatuurkritiek” verskyn het. 
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b) Uit hoofde van die sentrale posisie wat Tafelberg-Uitgewers binne die Suid-Afrikaanse 

uitgewersbedryf en mediawêreld beklee, word haar bundels oorwegend deur bekende 

resensente in hoofstroompublikasies geresenseer. 

c) Haar werk is verskeie kere bekroon, onder meer met die Suid-Afrikaanse Akademie vir 

Wetenskap en Kuns se prestigeryke Hertzogprys wat om die beurt vir poësie, drama en 

verhalende prosa toegeken word. Sy word ook in 2016 tydens die Klein Karoo Nasionale 

Kunstefees met die Afrikaans Onbeperk-prys vereer vir haar lewensbydrae tot die 

Afrikaanse letterkunde (Kunste Onbeperk 2016). 

d) Haar oeuvre word goed verteenwoordig in gesaghebbende bloemlesings binne die Suid-

Afrikaanse literatuursisteem: 5 van haar gedigte is opgeneem in Groot verseboek 

(Opperman 1983), 10 in Poskaarte: Beelde van die Afrikaanse poësie sedert 1960 (Foster 

& Viljoen 1997), 4 in Die Afrikaanse poësie in ’n duisend en enkele gedigte (Komrij 1999), 

4 in Sy sien webbe roer: ’n keuse uit die werk van Afrikaanse digteresse (Spies 1999), 25 

in Groot verseboek 2000 (Brink 2000), 41 in Groot verseboek Deel 2 (Brink 2008) en 24 

in Vers & vrou: 258 gedigte (De Wet 2020). Daarbenewens word van haar gedigte met 

Engelse vertalings in die volgende tweetalige bloemlesings opgeneem: 1 in Breaking the 

silence (Lockett 1990), 7 in in a burning sea (Joubert 2014) en 2 in Afrikaans poems with 

English translations (Van Coller et al. 2018). 

e) Sy geniet aandag in literatuurgeskiedenisse soos Kannemeyer se Die Afrikaanse literatuur 

1652-2004 (Kannemeyer 2005) en die meer resente Perspektief en profiel onder redaksie 

van Van Coller (Viljoen 2016). 

Daarbenewens slaag Müller telkens daarin om ’n verruiming binne haar eie oeuvre teweeg te 

bring, byvoorbeeld deur die sketsmatige Oosterse aanslag in My plek se naam is Waterval. 

Volgens Hambidge (1995: 4) verteenwoordig dié bundel ’n oorskryding van die voorskrifte 

van die destydse kanoniseerders deur die konvensie van die eenheidsbundel uit te daag. Ná die 

Hertzogprystoekenning vir Die aandag van jou oë verskyn Müller se volgende digbundel in 

Engels, ’n eerste in haar oeuvre. In Om die gedagte van geel kom sy met nog ’n vernuwing 

vorendag, naamlik ’n bundel met ’n sterk “storiematige verloop” en onderskeibare karakters 

(Marais 2012: 3). Müller beskryf dit so in ’n onderhoud: “Die bundel word ’n verhaal met ’n 

begin en ’n middel en ’n einde en daar is karakters wat daarin optree” (Grobler 2012). 

Ten spyte van bogenoemde is daar nog weinig akademiese navorsing gedoen oor Müller se 

oeuvre as geheel en haar poësie in die besonder. Daar bestaan tans slegs drie volwaardige 

akademiese studies oor haar werk: ’n doktorale proefskrif, Poësis na poëta: Die poëtica van 
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Petra Müller (Du Plessis 1991) en twee MA-tesisse, naamlik Kindverwysing in die poësie van 

Petra Müller (Strutt 1992) en Bybelse verwysings in die poësie van Petra Müller (Jacobus 

2018). Eersgenoemde twee studies dateer uit die vroeë 1990’s, dus voor die verskyning van die 

bundels Swerfgesange vir Susan en ander, Die aandag van jou oë en Night crossing, waarin 

Müller se elegiese poësie die sterkste na vore tree. Die derde studie is baie meer resent en sluit 

Müller se hele poëtiese oeuvre in, maar fokus op ’n baie spesifieke aspek van haar digkuns. 

Du Plessis se proefskrif handel oor die bundel My plek se naam is Waterval, met die klem op 

die verhouding tussen Müller se digkuns en die invloede van ’n verskeidenheid digters, digter-

kalligrawe en skilders wat in die bundel neerslag vind. Hierdie uiteenlopende groep 

kunstenaars sluit onder andere die Oosterse digters/kalligrawe Tao Sji, Wang Wei, Tsjoe Tah 

en Li Po, asook die Russiese digter Osip Mandelstam in. Daar word ingegaan op die gegewe 

uit die San-folklore wat in die afdeling getitel “Volopkos” betrek word by die soeke na 

selfbewussyn en die digterlike werksaamheid. Die rol van Griekse mites soos dié van Demeter 

en Persephone in die gestaltegewing van die herlewing in die natuur ná ’n verwoestende brand 

en met die aanbreek van die lente, word ook ondersoek. ’n Afsonderlike hoofstuk word gewy 

aan die religieuse as grondmotief, met aandag aan die spanning tussen “harmonie en 

disharmonie tussen die natuur, God en die mens” (Du Plessis 1991: 159). 

Strutt se tesis fokus op verskillende tipes verwysings na kinders in die bundels Obool, Patria, 

Liedere van land en see en My plek se naam is Waterval. Daar word gekyk na gedigte oor die 

kind se posisie binne die familieverband soos dié van dogter/seun, suster/broer of 

kleindogter/kleinseun. Die vergestalting van die kind as byvoorbeeld reisiger en soldaat, asook 

die verhouding tussen kinders en musiek word ondersoek. Daar word ook stilgestaan by die 

uitbeelding van Jesus as kind. ’n Hoofstuk word afgestaan aan die raakvlakke tussen 

kindverwysings en digtegnieke soos vergelyking, metafoor en personifikasie, gevolg deur ’n 

hoofstuk waarin onderskei word tussen die kulturele kontekste van Europa, die Midde-Ooste, 

die Ooste en Afrika. Ten slotte word die verband tussen kindverwysings en die deurlopende 

motiewe van saad, plantegroei, lewensiklus, water en klip aangetoon. 

Jacobus se tesis fokus op Die Bybel as interteks in Müller se poësie aan die hand van Gérard 

Genette se teorie van transtekstualiteit. Daar word in besonderhede stilgestaan by verwysings 

na Bybelse figure uit die Ou en Nuwe Testament – Eva, Daniël, Dawid, Johannes die Doper 

asook Jesus en sy dissipels – en die wyse waarop Müller hierdie gegewe in haar digkuns 

aanwend. ’n Analise van die gedig “Lasarus” uit Patria (Müller 1979: 72) sluit hierdie afdeling 
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af. Verwysings na Bybelse plekname en tonele word ondersoek onder die opskrifte “Jesus 

verander water in wyn”, “Die owerspelige vrou”, “Brood op die water”, “Josef en sy broers”, 

“Jogebed en Moses”, “Noag se ark en die sondvloed”, “Moses uit Egipte”, “Jakob stoei met 

God” en “Versoening tussen Jakob en Esau”, gevolg deur ’n analise van die vers “Visbraai by 

Tiberias” uit Patria (1979: 70-71). Die studie toon aan dat Müller in spesifieke gevalle Die 

Bybel as bron gebruik en dat kennis van die verwysingsraamwerk noodsaaklik is om die 

gedigte te verstaan. Die gevolgtrekking is dat Müller verskeie kreatiewe tegnieke gebruik in 

haar verwysings na en omdigting van die Bybelse gegewe, naamlik uitbreiding, verlenging en 

verwerking, perspektiefverandering, personifikasie, poëtiese taalgebruik, en herskrywing in ’n 

eietydse idioom en konteks. 

Die enigste beskikbare akademiese artikel wat uitsluitlik oor Müller se werk handel, “Natuur 

en (skrywende) mens: Petra Müller se verhaalkuns binne die raamwerk van letterkunde as 

kulturele ekologie” in Tydskrif vir Letterkunde (Meyer 2010), fokus op die keur uit Müller se 

kortprosa, Desembers, met verwysing na die verhouding tussen mens en natuur asook die aard 

van skrywerskap. Afgesien daarvan word Müller se digkuns vlugtig vermeld in enkele 

vakkundige artikels (Taljaard-Gilson 2017: 8; De Beer & Du Plooy 2011: 75; Marais 2008: 89, 

90; Van Vuuren 2003: 137); drie akademiese studies (Adendorff 2003: 111; Van der Merwe 

1999: 108, 136, 146, 158, 176-177, 207, 222, 226, 227-228, 230, 236, 254, 274-275, 281-282, 

284, 389; Van Zyl 1987: 31, 41, 54); in ’n hoofstuk in ’n boek wat ’n oorsig bied oor tendense 

in die Afrikaanse poësie van die jare 2000 tot 2009 (Viljoen 2011: 29), en in ’n boek oor die 

orale tradisie van die San in die Afrikaanse literatuur (Van Vuuren 2016: 132-133). Die mees 

uitgebreide oorsig oor Müller se oeuvre as geheel verskyn in Deel 2 van Perspektief en profiel 

(Viljoen 2016: 838-861). 

Daar bestaan dus ’n daadwerklike leemte in die navorsing oor Müller se digterskap, in die 

besonder ten opsigte van haar elegiese poësie. In haar bydrae oor Müller in Perspektief en 

profiel kom Viljoen (2016: 859) tot die slotsom: “Met haar geïnspireerde en ryk geskakeerde 

oeuvre maak Petra Müller ’n belangrike bydrae tot die Afrikaanse letterkunde wat ’n rykdom 

van geleenthede vir sowel die gewone leser as die wetenskaplike ondersoeker bied.” Die 

oogmerk van hierdie studie is om ’n belangrike faset van dié rykdom te ontgin. 

By die lees van Petra Müller se poësie staan die temas van verlies en sterflikheid voorop, terwyl 

kritici ook deurlopend die prominensie hiervan in Müller se werk beklemtoon. Die titel van 

haar debuutbundel, Obool, aktiveer die verwysing na die silwer muntstukkie wat in die antieke 
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Griekse tyd in die mond van gestorwenes geplaas is as betaling vir Charon, die veerman van 

die onderwêreld, wie se taak dit was om die siele van die gestorwenes met sy roeiboot oor die 

Styx-rivier te vervoer (Botha 2018). Die somber kleurkeuse van die swart bundelomslag, 

silwer/grys obool-ontwerp en skrywersnaam, en wit titel (en uitgewersnaam op die agterblad) 

is op sigself veelseggend. Van Zyl (1978: 8) noem in haar resensie van die bundel dat die titel 

’n tweeledige verwagting by die leser wek, naamlik van ’n bemoeienis met die dood en dat die 

poësie as besweringsmiddel – as “digterlike munt” – dien. Die openingsgedig van Obool, 

“Nico” (Müller 1977: 3), opgedra aan Müller se jonger broer wat sestien jaar tevore op 22-

jarige ouderdom verdrink het, verteenwoordig ’n sleutelmoment in Müller se oeuvre (Viljoen 

2016: 835). Die gedig begin met die weeklag: “Hoe sal ek jou van hierdie volgehoue stilte 

red?” en eindig met die woorde: 

Ek moet jou naam tog een maal noem, in liefde en verset. 

Hoe anders sal ek jou van hierdie volgehoue stilte red? 

In Patria is dit veral in die tweede afdeling met die gelyknamige titel waar die temas van 

ouderdom en verganklikheid aan bod kom, onder meer met verwysing na gesins- en familielede 

van die ek-spreker (ma, pa en ouma). Die gedig “landmyn” (Müller 1979: 26) handel oor ’n 

onbekende gestorwe soldaat, terwyl “duinebegraafplaas” en “boom op ou graf” (Müller 1979: 

44, 45) in ’n meer generiese sin oor sterflikheid handel. In sy bespreking van Patria wys Brink 

(1980: 149) op die spanning tussen “heerlike lofverse aan aardse genieting en skoonheid” en 

“elegiese huldeblyke” in die bundel. Die digter skep volgens Brink ’n tuisland of patria deur 

die digterlike werksaamheid, maar dit is ’n “prekêre paradys […] waarin daar téén die dood en 

téén die nag in gewerk word”. 

Liedere van land en see bevat gedigte oor die dood van ’n verskeidenheid individue, onder 

andere drie digters wat hul eie lewens beëindig het: “die aandblomme van orcus” en “Marina 

Tsvetaeva” (Müller 1984: 52, 53); die spreker se pa: “Die aanslag van die graan” (Müller 1984: 

66-67); asook ’n aantal onbekende gestorwenes: “Verdrinkte boeties”, “gras” en “Rolwaters” 

(Müller 1984: 71-72, 73 en 74). In sy resensie van die bundel tipeer Gilfillan (1985: 17) die 

toonaard as elegies en beklemtoon dat die enigste oorlewing in die woord geleë is. 

Die inleidende aantekeninge by My plek se naam is Waterval betrek die gegewe van die 

verwoesting van die digter se Piketbergse plasie genaamd Waterval tydens ’n brand in Januarie 

1984. Die sikliese proses in die natuur waar vernietiging en doodsheid gevolg word deur ’n 

tydperk van geleidelike herstel en uiteindelike herlewing, kan binne die konteks van Müller se 
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poëtiese oeuvre as metafoor gelees word vir die verlies van ’n geliefde, die daaropvolgende 

rouproses en uiteindelike hervatting van die lewe. Hierdie bundel bevat ook enkele gedigte ter 

herinnering aan gestorwe familielede: “my ouma het my kleintyd” (Müller 1987: 42), twee 

treursange vir haar broer Nico: “hierdie wit iris” en “ek loop so lig nou op die aarde: die grasse” 

(Müller 1987: 131, 132), asook ’n gedig ter nagedagtenis aan ’n gestorwe vriend: “treursang 

vir gerd” (Müller 1987: 129). Hambidge (1987: 2) noem tereg dat Müller met hierdie bundel 

die oeroue beginsel bevestig dat die poësie dikwels uit verlies ontstaan. 

In die voorwoord tot Swerfgesange vir Susan en ander word die bundel opgedra aan drie van 

Müller se vriende wat in 1995 oorlede is: Eraine Nankin en Martin Versfeld, oor wie daar twee 

gedigte elk verskyn, en Susan Rudnitzky (Müller se reisgenoot en die niggie van haar man, 

Wilhelm Grütter), oor wie se siekte en dood byna die helfte van die bundel handel. Daar is ook 

twee gedigte oor Müller se broer Nico (Müller 1997: 17), ’n aantal gedigte oor die Russiese 

digter Osip Mandelstam, benewens vertalings uit sy werk, en gedigte oor Naftali Rudnitzky 

(die oupa van die digter se man en sy niggie Susan). In resensies word daar sonder uitsondering 

op die elegiese elemente in die bundel gefokus (byvoorbeeld Hambidge 1997: 17, Olivier 1997: 

33). Daar is egter ook sprake van ’n sterk lewensdrif as teenwig vir verganklikheid en verval 

(sien byvoorbeeld Grové 1997: 31, Odendaal 1997: 6 en De Wet 2000). Hambidge (1997: 17) 

skryf dat die bundel “in die idioom van oorlewing” praat en dat die digter die een is “wat kan 

praat namens die dooies, die vermoordes of digters wat andersins onbekend sou bly in 

Afrikaans”. 

Die bundel Die aandag van jou oë is ingegee deur die kankerstryd en dood van Müller se man, 

Wilhelm Grütter. Soos in Susan se geval, tree die digter as getuie en sterwensbegeleier op 

tydens die sterfproses. Die intens persoonlike reis waartydens die spreker afskeid neem van die 

sterwende geliefde verkry egter ook ’n universele strekking, soos blyk uit die subtitel, gedigte 

vir die liefde. Resensente soos Hugo (2002: 15), Odendaal (2002: 6), De Wet (2002: 9) en 

Cloete (2002: 104) is dit eens dat Müller se elegiese digterskap ’n hoogtepunt bereik in hierdie 

bundel, terwyl De Villiers (2002: 7) die bundel bestempel as “saamgekomponeer rondom 

poësie se oer-tema, liefde en dood”. 

Die Engelse bundel Night crossing sluit tematies aan by Die aandag van jou oë. Smith (2006: 

4) wys daarop dat die struktuur van Night crossing min of meer ooreenstem met die drie dele 

van Die aandag van jou oë deurdat dit onderskeidelik oor die liefde, die dood, “en dan ’n 
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wankelrige, voorlopige aanvaarding van verlies” handel. Die eerste afdeling van Night crossing 

bevat ook meer eksplisiet erotiese gedigte as Müller se Afrikaanse bundels (Viljoen 2016: 849). 

Die laatwerkbundel Om die gedagte van geel voltooi Müller se poëtiese oeuvre en 

verteenwoordig op verskeie vlakke ’n terugkeer na die begin: dit is ’n herbesoek aan die 

landskappe en belewenisse van Müller se jeug sowel as temas uit haar vorige bundels. Hoewel 

die dood en sterflikheid steeds teenwoordig is in die vorm van herinneringe aan gestorwe 

geliefdes, is die toon oorwegend ligter as in die voorafgaande bundels. Die rypgeel kleur van 

die skildery deur Neil Armstrong op die omslag en die heldergeel letterwerk van die titel beaam 

Müller se uitspraak tydens ’n onderhoud: “In my vorige bundel was dood ’n sterk aanwysende 

tema. Maar hier het geel na vore gekom en word dit ’n bundel van die lewe” (Grobler 2012). 

In aansluiting hierby skryf Olivier (2012) in sy resensie dat die bundel ’n “korrektief rondom 

dood en verganklikheid” verteenwoordig, en Marais (2012: 3) beweer: “[M]et haar nuwe verse 

het sy stof in die dood se oë geskryf.” 

Kyk ’n mens na Müller se dig-oeuvre as geheel, wil dit voorkom asof die driftige verset teen 

die dood en die gepaardgaande stilword van die geliefde se stem in die eerste en laaste reëls 

van die openingsgedig “Nico” uit haar debuutbundel – “Hoe (anders) sal ek jou van hierdie 

volgehoue stilte red?” – uiteindelik plek maak vir kalmte, aanvaarding en ’n oorgawe aan die 

stilte as volmaakte ruspunt in die oomblik, soos verwoord in die laaste reëls van die slotgedig 

van Om die gedagte van geel (Müller 2012: 167): 

nou flik ’n silwer stilte 

en volkome. 

Binne die konteks van die elegie suggereer hierdie gewysigde perspektief op die stilte die 

potensiaal vir progressie in die verwerking van verlies. Die vraag ontstaan hoe hierdie 

moontlikheid binne die bestek van 35 jaar in Müller se poësie neerslag gevind het en watter 

afleidings aan die hand daarvan gemaak kan word. 

Müller het haar deur die jare dikwels tydens onderhoude en by ander geleenthede uitgelaat oor 

haar siening van die dood asook die rol van die digproses in haar reaksie op en verwerking van 

verlies. In ’n onderhoud ná die verskyning van Night crossing haal Smith (2006: 4) Müller aan: 

“Ek skryf teen die dood in; ek spook baie daarmee. Ek het ’n slegte verhouding met die dood, 

want ek wil altyd alles bestendig hê. Dit is ’n soort gulsigheid.” 

Müller vertel ook tydens ’n onderhoud aan La Vita (2007: 19): 
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Martin Versfeld het vir my gesê: “As dit by die dood kom, word almal behalwe 

die malles stil.” Die verlies, daai gat, jy sien hom dán. En die dood word vir jou 

baie bekend. Hy’s nooit weer ’n vreemdeling as jy hom een keer in die oë gekyk 

het nie. 

Ek was al twee keer naby die dood gewees. Water is my ding. Ek kan nie van 

water af wegbly nie. 

In gesprek met Grobler (2012) sê Müller: “Ek het nie ’n goeie verhouding met die dood nie 

maar ek sien ek gaan nie hierdie oorlog wen nie. Mens probeer om die dood te omseil met mens 

se skryfwerk. Wie weet?” Hierdie en ander soortgelyke uitsprake kan as leidrade dien by die 

lees van Müller se elegiese poësie, hoewel die gedig in die eerste plek as artefak beskou word 

wat deur tekstualisering en fiksionalisering tot stand gekom het. Erkenning word egter gegee 

aan die outobiografiese element wat doelbewus as deel van bundeltekste aangebied word in die 

vorm van persoonsname, datums of ander annotasies by individuele gedigte, as voorwoord of 

aantekeninge, of op die omslagteks.4 Dit geld veral ten opsigte van persoonlike verliese soos 

die dood van vriende en geliefdes asook die afbrand van die plaas Waterval. Hiermee voeg 

Müller haar by ander Afrikaanse skrywers soos Sheila Cussons en D.J. Opperman wat hulle 

gedurende die 1970’s met die skryf van intens persoonlike en outobiografies gedrewe tekste 

besig gehou het (Viljoen 2016: 839).5 

Gegewe die sterk deurlopende temas van dood en sterflikheid in Müller se poësie hoort haar 

digterskap tuis binne die eeueoue elegiese tradisie, wat in besonderhede aan bod kom in 

hoofstuk 2. Vir die doel van hierdie inleidende opmerkings is dit van belang dat die Klassieke 

Griekse elegie volgens Grové (2013) ’n vaste vorm gehad het, naamlik verspare bestaande uit 

’n sesvoetige versreël gevolg deur ’n vyfvoetige versreël, en oor ’n wye verskeidenheid temas 

kon handel, van somber onderwerpe soos die dood tot oorlog of die liefde. Daar het egter 

mettertyd ’n verskuiwing plaasgevind sodat die benaming “elegie” in die hedendaagse sin 

verwys na enige gedig, ongeag die vormkenmerke, waarin daar oor die dood van ’n geliefde 

getreur word of oor die verganklikheid van die skoonheid en die aardse bestaan besin word. 

Grové (2013) gebruik die term “lykdig” vir gedigte oor die dood van ’n persoon en 

“klaagliedere” vir verse oor verganklikheid in ’n ruimer sin. Hy wys ook daarop dat sekere 

 
4 Hugo (2013) wys tereg daarop dat biografiese inligting oor die skrywer van ’n teks kan help om die 
teks te ontsluit en om “’n insigryker en meer gedimensioneerde lesing” te bewerkstellig. 
5 Hierdie lys is uiteraard nie volledig nie; Antjie Krog en talle ander sou ook hierby gevoeg kon word. 
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pastorale konvensies die elegie binnegedring het, byvoorbeeld dat die natuur dikwels betrek 

word en dat die klag meermale ná besinning in ’n meer vreugdevolle toonaard kan eindig. 

Die Elektroniese WAT (Botha 2018) se verklaring van die begrip “elegie” in letterkundige 

konteks sluit aan by Grové se onderskeid tussen die terme “lykdig” en “klaaglied”: 

Liriese gedig, waarin veral die dood van ’n beminde besing word, dikw. in ’n 

stemming van berusting en gelatenheid; lykdig; soms ook ’n klaaglied oor die 

verlies van iets dierbaars of oor die verganklikheid of onvolmaaktheid van die 

lewe, ens.; roudig, rougedig, treurdig, treursang. 

Van Gorp et al. (1998: 133) wys daarop dat moderne elegiese gedigte dikwels op grond van 

hul liriese aard “klaagsange”, “treursange”, “treurliedere” of “lyksange” genoem word. Hoewel 

dit nie ’n rigiede afbakening is nie, sal daar vir die doel van hierdie studie benewens die 

generiese term “elegiese vers/gedig” voorkeur gegee word aan die term “lykdig” wanneer dit 

gaan oor iemand wat reeds oorlede is of waar ’n vers pertinent oor die gestorwene se liggaam 

handel. Die term “klaaglied” word gebruik vir gedigte oor sterflikheid en verganklikheid oor 

die algemeen, maar ook indien ’n vers wat oor ’n gestorwene handel, ’n duidelike element van 

weeklag of verset bevat. Die begrip “treursang” verwys na gedigte waarin daar getreur word 

oor die siekte, sterfproses of dood van ’n persoon. 

Volgens The Princeton encyclopedia of poetry and poetics (Fowler & Braden 2012) sluit die 

tematiese fokus van hedendaagse elegieë onder andere die volgende in: bekende openbare 

figure, iemand na aan die digter (soos ’n lewensmaat, geliefde, ouer of vriend), ander digters 

asook groepe mense wat tydens oorloë gesterf het. Müller skryf elegiese verse oor al hierdie 

groepe mense en meer, met die gevolg dat die ondersoekveld geweldig uitgebreid is. Verreweg 

die grootste kategorie bestaan uit klaagliedere, treursange en lykdigte oor gesinslede, 

familielede en persoonlike vriende. ’n Tweede kategorie verse sluit lykdigte en klaagliedere 

oor openbare figure en gewone mense in met wie Müller nie ’n persoonlike verhouding gehad 

het nie, onder andere die digters Marina Tsvetaeva, Ingrid Jonker en Sylvia Plath, en die 

Russiese digter Osip Mandelstam, asook talle minder bekende persone en anonieme figure. 

Derdens is daar ’n aantal klaagliedere en kerkhofgedigte oor sterflikheid as sodanig, terwyl ’n 

vierde kategorie gedigte oor die siklus van lewe-dood-herlewing in die natuur handel. 

Laasgenoemde figureer veral sterk in My plek se naam is Waterval, wat reeds die onderwerp 

van twee akademiese studies was. 
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In die lig van Müller se omvattende elegiese oeuvre sal die navorsingsveld vir hierdie studie 

beperk word tot ’n keuse uit die elegiese verse oor drie hooffigure uit haar intieme kring: haar 

broer Nico, haar vriendin en reisgenoot Susan Rudnitzky, en haar man, Wilhelm Grütter. 

Dit is welbekend dat die dood van Müller se broer as impuls vir haar digtersloopbaan gedien 

het. Botha (1981: 7) skryf: “Petra Müller erken openlik dat sy met digwerk begin het om ’n 

groot hartseer in haar lewe – die dood van haar broer – te verwerk. ‘Ek het gedigte begin skryf 

om my kop bymekaar te hou.’ ” Die feit dat Müller oor die jare heen telkens terugkeer6 na 

hierdie verlies, bied ’n geleentheid tot chronologiese vergelyking met die oog op die 

identifisering van patrone en die maak van afleidings oor die rou- en verwerkingsproses. 

In die geval van Susan Rudnitzky en Wilhem Grütter was die digter langdurig betrokke by die 

siekte en sterfproses en het die ervaring uitgebreid neerslag gevind in die bundels Swerfgesange 

vir Susan en ander en Die aandag van jou oë. Die chronologiese narratief wat sodoende 

ontstaan, naamlik die aanloop tot die verlies, die afskeid en die routydperk daarna, gevolg deur 

’n geleidelike hervatting van die lewe, onderskei hierdie gedigte van Müller se ander elegieë 

en bied ’n vrugbare ondersoekveld. 

Viljoen (2016: 840) voer aan dat die digproses as sodanig ’n belangrike en veelvuldige rol in 

Müller se elegiese oeuvre vervul wat soos volg opgesom kan word: 

In Müller se digkuns gaan dit herhaaldelik om die poësie as huldiging van haar 

liefde vir die gestorwene, as verset teen die verganklikheid en stilte, as vorm 

van heling ná die verlies en uiteindelik ook ’n viering van die lewe wat bly 

voortgaan. 

Hierdie opsomming suggereer ’n proses wat aan die tipiese verloop van begrafnisrituele 

herinner: die afskeid van die geliefde, gevolg deur ’n routydperk waartydens die verlies in 

mindere of meerdere mate verwerk word, en uiteindelik herintegrasie by die gemeenskap en 

die geleidelike hervatting van die daaglikse bedrywighede. 

Die begrip “liminaliteit”, wat in verskeie besprekings van Müller se digbundels opduik, is van 

belang in hierdie verband. Brink (1980: 149) verwys byvoorbeeld na die “tussenbestaan” tussen 

ruimtes en tye wat reeds in Patria neerslag vind, en sowel De Villiers (2002: 7) as Clarkson 

 
6 Ná die openingsgedig “Nico” in Obool (Müller 1977: 1), bevat die bundels My plek se naam is 

Waterval (1987) en Swerfgesange vir Susan en ander (1997) elk twee gedigte oor die gestorwe broer, 

en Om die gedagte van geel (2012) vier. 

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za



12 
 

(2006: 13) en Hambidge (2012) identifiseer ’n sterk element van liminaliteit in hul resensies 

van Müller se laaste drie bundels. In haar oorsig oor Müller se oeuvre beklemtoon Viljoen 

(2016: 842) eweneens “die moeitelose betreding én oorskryding van die grens tussen land en 

see om in ’n magies-liminale ruimte tereg te kom” in Liedere van land en see, asook die feit 

dat daar talle drumpel-ervarings ter sprake is in Night crossing. 

Daar word algemeen aanvaar dat die begrip “liminaliteit” afgelei is van die Latynse woord 

limen oftewel drumpel. Die antropoloog Arnold van Gennep het sedert 1909 die begrip 

“liminaliteit” gebruik om na die universele lewensoorgange te verwys wat op ritualistiese wyse 

gevier is of deur sekere taboes gekenmerk is in die tradisionele gemeenskappe wat hy bestudeer 

het. Hierdie “lewenskrisisse” het ingrypende veranderinge in sosiale status meegebring wat 

met geboorte, die kinderjare, puberteit, inisiasie, verlowings en huwelike, swangerskap en 

begrafnisse verband gehou het (Van Gennep 1960: 3). Van Gennep (1960: 11) onderskei drie 

tipes deurgangsrites (rites of passage), naamlik skeidingsrites in die preliminale fase, 

oorgangsrites in die liminale of drumpelfase, en inlywingsrites in die postliminale fase. 

Viljoen & Van der Merwe (2007: 11) som die literêre toepassing van die liminaliteitsbegrip so 

op: 

The relevance of the idea of liminality for literature is not only that many texts 

describe and represent liminal states, persons and transformations, but also that 

the space of the text itself is a symbolically demarcated liminal zone where 

transformations are allowed to happen – imaginary transformations that model 

and possibly bring into being new ways of thinking and being. 

Müller se poëtiese oeuvre as geheel word gekenmerk deur ’n wye verskeidenheid tussenin-

toestande, -tye en -gebiede. Voorbeelde van liminale toestande sluit in: die uitbeelding van 

puberteit; die representasie van die digter as buitestanderfiguur; die fokus op randfigure in die 

samelewing; die uitbeelding van die toestand tussen slaap en bewussyn; die herhaalde 

verwysings na siektetoestande wat die sieke van die normale daaglikse gang van sake skei; die 

sterfproses as oorgang van die lewe na die dood; verwysings na mense wat hulle in 

oorlogsituasies bevind; die uitbeelding van figure uit talle mitologieë, in die besonder 

Persephone, wat vir ’n gedeelte van die jaar in die onderwêreld woon; die feit dat die bundel 

Night crossing in Engels geskryf is en dat Müller haar daarmee dus tussen die Afrikaanse en 
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Engelstalige poësietradisies bevind;7 die tussengebied tussen genres, in die sin dat die grense 

tussen prosa en poësie dikwels vervaag in Müller se werk; en die grensgebied tussen lewe en 

dood waarheen die spreker saam met die sterwende reis, om alleen daarvandaan terug te keer. 

Liminale tye sluit die nagtelike ure kort voor dagbreek in, wanneer die donker begin vervaag 

maar dit nog nie behoorlik lig is nie; die spanning tussen verlede en hede, byvoorbeeld waar 

die ouer ek-spreker haar kinder- en jeugjare herleef; en die oorgang tussen die seisoene, 

byvoorbeeld die lente wat op die winter volg, met die gepaardgaande uitspruit van nuwe lewe 

ná ’n tydperk van doodsheid. In aansluiting by laasgenoemde hoort die siklus van dood en 

herlewing in die natuur wat in My plek se naam is Waterval neerslag vind, in geheel tuis in die 

kader van liminaliteit. 

Die volgende tussengebiede speel ’n belangrike rol in Müller se poësie: kus- of oewergebiede 

tussen land- en watermassas, asook die raakvlakke waar land en lug ontmoet; die spanning 

tussen Afrika en Europa wanneer die digter-spreker tydens ’n besoek aan Europa haar 

gevoelens in Afrikaans (en dikwels met verwysing na die Afrika-leefwêreld) verwoord en 

daarna na Afrika terugkeer; en die reismotief, waar die reisiger haar onderweg tussen die land 

van herkoms en ’n tydelike bestemming bevind. 

Die dood van ’n geliefde tree egter as uiterste drumpeltoestand na vore binne Müller se oeuvre. 

Die digter, wat in wese ’n liminale posisie beklee uit hoofde van haar digterskap, vertolk in 

twee gevalle (die vriendin Susan en die geliefde) die rol van sterwensbegeleier en getuie van 

die sterfproses. Sy bevind haar dus langdurig in ’n tussentoestand saam met die sterwende, 

waartydens die dig-aksie en die tekste wat sy tot stand bring op sigself as liminale ruimtes 

funksioneer waarbinne die potensiaal vir transformasie geskep word (vergelyk Viljoen & Van 

der Merwe 2007: 11). Die liminale fase behels in dié geval nie slegs die dood van die geliefde 

en die routydperk daarna nie, maar sluit ook die terminale fase van die siekte in. Die leser word 

sodoende op sy/haar beurt getuie van die digter-spreker se reaksie op die waargenome 

sterfproses, die daaropvolgende routydperk en die uiteindelike herintegrasie in die samelewing 

as oorlewende. 

De Villiers (2002: 7) noem met verwysing na die bundel Die aandag van jou oë dat Müller se 

werk van die begin af “in die teken van dood en die metamorfose van herlewing” staan. Hoewel 

 
7 Clarkson (2006) noem Elisabeth Eybers, Ingrid de Kok, Antjie Krog en Joan Hambidge as voorbeelde 

van ander tweetalige digters met wie se werk Müller se poësie vergelyk sou kon word. 
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die rouproses nie noodwendig liniêr verloop nie, word ’n geleentheid tot vergelyking geskep 

wanneer daar in die loop van ’n bundel (in Susan en die geliefde se geval) of in latere bundels 

(in Nico en die man se geval) oor dieselfde verlies besin word. ’n Hersiening van die ek-spreker 

se perspektief sou op ’n proses van innerlike transformasie kon dui. Aangesien gedigte en 

bundels literêre artefakte is, bied dit nie ’n volledige beeld van die rouproses nie en vorm die 

insluiting of weglating van gedigte asook die ordening daarvan deel van ’n konstruk. Dit is 

egter veelseggend dat Müller tydens ’n onderhoud oor Om die gedagte van geel die 

belangrikheid van die rouproses, maar ook humor in haar lewensuitkyk – en by implikasie haar 

oeuvre – beklemtoon (Grobler 2012): 

Ek het in myself ’n verskriklike kapasiteit ontdek om te rou, om te treur, byna 

soos ’n treurduifie wat die hele Sondag kan sit en treur. […] Om te treur is 

amper om te dig. As mens dig, roep mens vir ’n oomblik die dodes terug aarde 

toe. Baie van my digwerk is treurpoësie. Maar ek is ook ’n vrou wat daarvan 

hou om “kampgrappies” te maak, soos ou Martin gesê het. Ek hou veral van 

boere-grappe. Ek dink die boere-grap is een van die groot kulturele prestasies 

van die Afrikaner. Een van sy groot kulturele bydraes. 

Die naasmekaarstelling van “treurpoësie” en “boere-grappe” lê ’n verband tussen die aardse, 

speelse aspekte van die mens en die vermoë tot herlewing en oorlewing wat in Müller se poësie 

neerslag vind. Müller se sterk identifikasie met die “kinderlike magiese kwaliteite” wat sy 

volgens haar nooit verloor het nie, sluit hierby aan. Sy beskryf die magiese as “’n vrye toegang 

tot die moontlikhede van die wêreld, tot fabulasie, tot die geweldige verlenging van betekenis 

wat mens in die simboliese wêreld vind” (Grobler 2012). 

Die “simboliese wêreld” sny ook die orale tradisies van mites, sprokies en verhale aan wat van 

geslag tot geslag oorvertel word. Die mitologie van onder meer Griekeland, Egipte, die Midde-

Ooste, Rusland, Indië en Afrika vorm deel van die ryk verwysingsraamwerk in Müller se 

poësie. Volgens Viljoen (2016: 859) kom “die intense belewenis van ’n persoonlike 

geskiedenis [in Müller se poësie] binne ’n plaaslike ruimte in aanraking met die kulturele 

gegewens wat sirkuleer in ’n kollektiewe bewuste én onbewuste”. Die relevansie van hierdie 

konsepte uit die Jungiaanse sielkunde word bevestig deur Müller se uitspraak: “Opwindend vir 

die digter om te sien wat uit die onbewuste na vore tree. […] Ek werk op ’n organiese wyse, 

dig totdat die interne goed na vore tree” (Grobler 2012). Daar sal in die loop van die bespreking, 
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veral in hoofstuk 3, verwys word na die Jungiaanse siening van verdriet en rou met betrekking 

tot Müller se elegiese poësie. 

Die mitologiese gegewens uit verskeie kulture in Müller se werk sluit aan by sterk mistieke 

elemente wat neerslag vind in uiteenlopende verwysings na onder meer die alchemie, die 

antieke Indiese taal Sanskrit, die Joodse en Christelike godsdienstradisies en die Bybel, San-

mites uit Afrika, die Zen-Boeddhisme en Hindoeïsme. Volgens Müller se eie getuienis (Grobler 

2012) het sy haarself “bewustelik geskool in gedagterigtings en gewoontes” wat vir haar 

vreemd is. Sy meen dat die mistiek nie iets verhewe is wat buite bereik van gewone mense is 

nie, maar dat dit intrinsiek deel vorm van die lewe en alle kulture – ook dié van plattelandse 

Suid-Afrikaners wat in noue verbondenheid met die aarde leef: 

Dit val my op dat ons hier in Suid-Afrika geen mistiek in ons godsdiens het nie. 

Wat die gedigte van Sheila Cussons betref, hier kan ons praat van mistiek. Al 

die groot gelowe, die Arabiese, Duitse en Engelse het ’n mistieke tradisie. Die 

mistiek wat ons hier aantref sit by die digters of die skrywers wat daardie wêreld 

oproep. Maar daar’s oral mistiek teenwoordig. 

Müller vertel aan Brand (2005) dat sy as kind onder meer die hele Shakespeare in Swellendam 

se biblioteek deurgelees het, en dat sy daardie “gewone volk, die rustics” ook in haar eie 

leefwêreld leer ken het: “Dis nie boekmense nie. Hulle het gepraat uit die Psalms en Gesange, 

en die Bybel.” Hierdie plaaslike verwysingsraamwerk vind dikwels neerslag in Müller se 

gedigte asook in die figure wat uitgebeeld word en as sprekers optree, byvoorbeeld in die 

afdelings getitel “V Landslied” in Obool, “Patria” in die gelyknamige bundel, die reeks 

“Kaokogedigte” in Liedere van land en see, “Volopkos” in My plek se naam is Waterval, en 

“Met Afrika af” in Om die gedagte van geel. Viljoen (2016: 858) wys op die ooreenkomste 

tussen die “sterk sintuiglike, aardse en konkrete aard van Müller se poësie en prosa” en die 

werk van Leipoldt, Van Wyk Louw, Opperman en Boerneef, terwyl haar “aanvoeling vir die 

mistieke waardeur die bomenslike of goddelike in die konkreet-aardse gevind kan word” by 

die werk van Sheila Cussons aansluit. 
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Soos uit die besprekings in hoofstukke 3 tot 5 sal blyk, is dit dikwels by hierdie raakvlakke 

tussen die konkreet-aardse en die numineuse8 in Müller se elegiese oeuvre waar die potensiaal 

vir transformasie ná ’n verlies geleë is. 

 

1.2 Probleemstelling, navorsingsdoelwitte en metode 

Die kwessies van verlies, herlewing en oorlewing in Petra Müller se elegiese poësie vorm die 

hooffokus van hierdie studie. Die volgende vrae sal die ondersoek rig: 

a) Hoe verwoord Müller haar ervarings van verlies en sterflikheid in die gedigte oor die 

betrokke persone? 

b) Watter rol speel die skryf van poësie in die ervaring en verwerking van die verlies van die 

gestorwe broer, en tydens die rouproses in die geval van die twee geliefdes by wie se 

siekbed en sterfproses sy langdurig betrokke was? 

c) Hoe vind die tema van transformasie in die sin van herlewing en oorlewing neerslag in die 

elegieë oor die drie geliefdes? 

Müller se Afrikaanse digbundels dien as primêre navorsingsveld, met die klem op die elegiese 

gedigte oor die betrokke persone uit haar intieme kring. Daar sal deurgaans chronologies te 

werk gegaan word in ’n poging om afleidings te maak oor die rouproses en van verwerking in 

die sin van die omdigting van die ervaring, maar ook in die sielkundige sin. Sleutelgedigte oor 

die geïdentifiseerde figure sal tematies en/of aan die hand van die stipleesprosedure ontleed 

word ten einde moontlike verbande en patrone aan te toon. 

Die volgende terugkerende motiewe sal aandag geniet tydens die beantwoording van die 

navorsingsvrae: 

a) water as simbool van dood sowel as lewe; 

b) gras as simbool van sterflikheid, kreatiwiteit of herlewing; 

c) die oë en die kykhandeling, met spesiale aandag aan die betekenis wat aan verskillende 

kleure geheg word; en 

d) vuur as agent van vernietiging en transformasie. 

 

  

 
8 Met verwysing na ’n vervulling met of bewustheid van ’n heilige of goddelike krag of teenwoordigheid 

(Botha 2018). 
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1.3 Hoofstukoorsig 

In hoofstuk 2 word daar gekyk na die breër konteks van die elegiese tradisie in die 

wêreldletterkunde waarbinne Müller as elegiese digter werksaam is. ’n Selektiewe oorsig word 

verskaf vanaf die Klassieke Griekse elegie via die Engelse elegiese tradisie en die funerêre 

poësie van die Nederlandse Renaissance tot by die hedendaagse elegiese tradisie in Afrikaans. 

Die ontwikkeling van retoriese konvensies, met inbegrip van lofprysing (laus), roubeklag 

(luctus) en vertroosting (consolatio), word bespreek ter agtergrond vir die bestudering van 

Müller se elegieë oor die drie hooffigure in haar oeuvre. Daar word ook vlugtig verwys na 

Müller se voorgangers en tydgenote in die Afrikaanse elegiese poësietradisie. Ten slotte word 

daar stilgestaan by die tersaaklike funksies en impak van die elegie as genre, en word dit in 

verband gebring met die ondersoek na herhalende motiewe en temas in Müller se elegiese 

oeuvre wat met die dood, sterflikheid, herlewing en oorlewing verband hou. 

Die daaropvolgende drie hoofstukke fokus op Müller se hantering van die elegiese tradisie. In 

hoofstuk 3 val die kollig op Müller se elegieë vir haar broer Nico. Hoofstuk 4 fokus op die 

verse oor die siekte en dood van Müller se vriendin en reisgesel Susan Rudnitzky, met die klem 

op die rol van die digter-spreker as getuie van die sterfproses, sterwensbegeleier, lykbesorger 

en roubeklaer. Hoofstuk 5 handel oor ’n aantal gedigte waarin die siekte en sterfproses van 

Müller se man, Wilhelm Grütter, neerslag vind, met verwysing na die ek-spreker se onderskeie 

rolle asook die ooreenkomste en verskille tussen hierdie elegieë en die dokumentering van die 

verlies-ervaring tydens Susan se siekte en dood. Die bespreking word deurlopend binne die 

konteks van die elegiese tradisie geplaas, met die retoriese elemente van lofprysing, roubeklag 

en vertroosting as verwysingspunte. In laasgenoemde twee gevalle word Van Gennep se 

liminaliteitsbegrip betrek tydens die bespreking van die dood as drumpel in Müller se elegiese 

oeuvre, met dien verstande dat die gedigte nie as suiwer outobiografies gelees word nie, maar 

as poëtiese artefakte waarin outobiografiese gegewens deur tekstualisering en fiksionalisering 

verwerk is. 

Hoofstuk 6 bied ’n opsomming van die bevindinge en gevolgtrekkings van die studie. ’n 

Opsomming van die bydrae tot die studieveld word verskaf, asook voorstelle vir verdere 

navorsing. 
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Hoofstuk 2: ’n Selektiewe oorsig oor die elegiese poësietradisie 

rietsang 

Elegia juncea: duineriet 

die riete se naam is elegies 

die riete se naam is elegies 

elegies elegies – die wind en die riete – 

deur eeue – die wind as dit vee 

deur die riete – die riete wat meegee –  

elegies! 

elegies … wat spriet en … elegies. Riete: 

Oktober sal kom, en julle gesny word. Hans Huis 

sal die riethuis van nuuts af kom staan maak, 

en julle sal wag tot die winter gekom het, 

en blom, onvermeld, met ’n blom wat sy teerheid 

verskuil in ’n hulsel bruin skubbe; 

moet niks meer vertel nie, dis alles ’n stilte: 

die uintjie, die ribbok, die slangtamarak –  

moet niks meer vertel nie: die veld, 

onvertaalbaar, bly altyd 

die veld 

(Müller 1984: 1) 

Soos in afdeling 1.1 genoem, bevind Müller haar op grond van haar groot korpus gedigte oor 

die dood en sterflikheid binne die eeueoue elegiese poësietradisie wat teruggevoer kan word 

na die Klassieke oudheid. Wat die etimologiese herkoms van die woord “elegie” (Grieks: 

elegeion of elegos) betref, bestaan daar twee teorieë (Henderson 2009: 13). Die eerste is dat dit 

afgelei is van ê-ê legein (“om ê-ê te sê”, dus om ’n treurlied te sing of ’n weeklag te inkanteer); 

die tweede dat die naam herlei kan word na elegn-, ’n Armeense woord vir fluit. 

Die historiese oorsig oor die ontwikkeling van die elegie wat hier volg, sal fokus op drie 

tradisies in die wêreldletterkunde wat in die besonder vir Müller se oeuvre ter sake is: die 

antieke Griekse tradisie, die Engelstalige tradisie vanaf die Middeleeue, en die Nederlandse 

funerêre tradisie sedert die Middeleeue, met spesifieke verwysing na die Renaissance van die 

16de en 17de eeu. Daarna word stilgestaan by die Afrikaanse elegiese poësielandskap 

waarbinne Müller hoofsaaklik werksaam is. Die antieke Griekse tradisie is eerstens van belang 

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za



19 
 

omdat die herkoms van die elegie as digvorm daarheen teruggespeur kan word. Daarbenewens 

vorm die Griekse mitologie deel van die ryk verwysingsraamwerk in Müller se poësie, dikwels 

in die konteks van die dood en sterflikheid (sien afdeling 2.1 en hoofstukke 3 tot 5). Die feit 

dat sy uit die staanspoor ook in Engels gedig het;9 dat die bundel Liedere van land en see twee 

elegiese gedigte oor digters uit die Engelse tradisie bevat (“die aandblomme van orcus” [Müller 

1984: 52], wat aan onder andere Sylvia Plath opgedra is, en “Dickinson” [Müller 1984: 54], 

oor die digter Emily Dickinson); dat die bundel Night crossing (2006) uitsluitlik in Engels 

geskryf is; en dat sewe van haar gedigte met Engelse vertalings in die bloemlesing in a burning 

sea: Contemporary Afrikaans poetry in translation (Joubert 2014), en twee in Afrikaans poems 

with English translations (Van Coller et al. 2018) opgeneem is, bevestig haar verbintenis met 

die Engelse literêre tradisie. Die funerêre poësietradisie in Nederlands word betrek as voorloper 

tot die elegiese poësietradisie in Afrikaans, spesifiek met die oog op die verwysingsraamwerk 

van elegiese konvensies uit die Nederlandse Renaissance wat as aanknopingspunt sal dien vir 

die bespreking. Dié tradisie word dikwels as vertrekpunt gebruik in studies van die elegie in 

Afrikaans en bied ook in Müller se geval ’n besonder geskikte grondslag. 

 

2.1 Die Klassieke Griekse tradisie 

Die Klassieke Griekse elegie het ontstaan uit die rituele godsdienstige danse en liedere van ’n 

voorliterêre tyd. Volgens Henderson10 (2009: 13) kan die elegiese vorm moontlik teruggevoer 

word na die oud-Ioniese heldesang. Tot ongeveer die 8ste eeu v.C. is letterkundige uitings 

gekenmerk deur suiwer mondelinge skepping en voordrag, maar vanaf die middel van dié eeu 

is skrif toenemend gebruik in die komposisie van onder meer poësie met die oog op mondelinge 

voordrag voor ’n gehoor. Teen daardie tyd was die elegie reeds grootliks gesekulariseer 

(Henderson 1992: 69; 2009: 13). 

Die ontwikkeling van die elegie as digvorm van die 8ste tot die 6de eeu v.C. het saamgehang 

met die groei van sosiopolitieke en kulturele strukture in die Griekse samelewing (Henderson 

2009: 15). Die oudste oorblywende fragmente uit die laat 8ste eeu v.C. vertoon ’n sterk 

narratiewe element en word gekenmerk deur die tipiese temas en stemming van die Klassieke 

 
9 Müller sê tydens ’n onderhoud: “Ek skryf van my eerste dag af al in Engels ook. Eintlik het ek die 

poësie ontdek deur Engels” (Van Rooyen [geen datum]). Haar eerste gepubliseerde gedigte was ’n reeks 

Engelse verse oor haar broer Nico se dood, wat in Contrast verskyn het (Botha 1981). 
10 Vir hierdie chronologiese oorsig word daar hoofsaaklik op Henderson (2009, en in mindere mate 
1992) gesteun, aangesien eersgenoemde spesifiek oor die kenmerke en ontwikkeling van die Klassieke 

Griekse elegiese tradisie handel. 
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Griekse simposia (enkelvoud: simposium). Theognis is die vroegste elegiese digter van wie 

daar gedigte in manuskripvorm behoue gebly het (Henderson 2009: 18). Voorbeelde van 

elegiese digters uit die 7de eeu v.C. sluit Kallinos en Solon in (Grové 2013). 

Klassieke elegiese verse moes aan streng vormvereistes voldoen en het bestaan uit elegiese 

koeplette of disticha (enkelvoud: distichon), saamgestel uit ’n daktiliese heksameter (’n 

sesvoetige reël waarvan elke voet uit een beklemtoonde lettergreep en twee onbeklemtoonde 

lettergrepe bestaan), gevolg deur ’n daktiliese pentameter (’n vyfvoetige reël met dieselfde 

metrum). Elke koeplet vorm ’n kort strofe waarvan die eerste reël sekere stellings maak of 

verwagtinge skep wat in die tweede reël gemotiveer of opgelos word (Henderson 2009: 14). 

Vroeë Griekse elegieë kon egter oor ’n verskeidenheid temas handel wat met die epos en liriek 

verbind is, soos die lewe, liefde, vriendskap, oorlog, vaderlandsliefde, sosiopolitieke 

omstandighede, rou en vertroosting, reis, gode, sege en lof, die poësie self, asook elemente van 

die banket soos wyn, kos en speletjies (Henderson 2009: 33). 

Die vroeë Griekse elegie was oorwegend ’n sangvers wat dikwels met fluitbegeleiding deur 

twee persone uitgevoer is: ’n sanger en ’n begeleier wat op dubbelfluite (auloi, enkelvoud: 

aulos) gespeel het. Die dubbelfluite, wat waarskynlik naastenby soos die hedendaagse klarinet 

of hobo geklink het, is volgens antieke bronne as ’n Oosterse of “barbaarse” musiekinstrument 

beskou (Henderson 2009:15). Sacks (1985: 3) voer die ontstaan van die dubbelfluite terug na 

die Fenisiese blaasinstrument bekend as die giggras waarop daar tydens begrafnisrituele vir 

Adonis gespeel is. Dié instrument het oorspronklik uit die Egiptiese blaasinstrument ontwikkel 

wat volgens oorlewering deur die Egiptiese god van die dood, Osiris, ontwerp is. 

Die Grieke het die ontdekking van die fluit gemitologiseer in die legende van Pan en Syrinx. 

Pan, die god van bosse en herders, het verlief geraak op die nimf Syrinx, maar sy het van hom 

probeer wegvlug. Haar vaart is deur ’n rivier gestuit en toe Pan haar inhaal, het sy die 

waternimfe gevra om haar te help en hulle het haar in ’n rietbos verander. Pan het na haar 

gegryp, maar tot sy verdriet ontdek dat dit nie Syrinx was wat hy omhels het nie, maar ’n arm 

vol riete. Die droewige geluid wat die riete gemaak het toe hy sug, het hom geïnspireer om 

riete van verskillende lengtes met was aanmekaar te plak en ’n panfluit te maak. So kon hy in 

’n sin altyd sy geliefde by hom hou, en die rietfluit het ’n simbool geword van verlies en 

vertroosting (Sacks 1985: 6). 

Petra Müller se gedig “rietsang” in Liedere van land en see (Müller 1984: 1), wat ter inleiding 

tot hierdie hoofstuk aangehaal word, speel op hierdie mite in en bevestig haar belangstelling in 
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en kennis van die Griekse mitologie. Hier val die klem aanvanklik op die oeroue klaaglied van 

die wind deur die riete, maar die universele word geanker in die plaaslike gegewe van die 

inheemse duineriet (ook bekend as besemriet of vlerkiesriet) wat afgesny word om ’n riethuis 

te bou, asook die konkrete natuurelemente van “die uintjie, die ribbok, die slangtamarak”  

(r. 14). Binne die mitologiese verwysingsraamwerk verkry hierdie plantaardige en dierlike 

elemente ’n simboliese lading wat met die Jungiaanse konsep van die kollektiewe onbewuste 

skakel. Viljoen (2016: 842) maak ook melding van “die verdriet oor dit wat verlore gaan in die 

digterlike lied” wat deur die laaste drie reëls van die gedig “rietsang” verwoord word: “die 

veld, / onvertaalbaar, bly altyd / die veld”. Hoewel taal, en by implikasie die gedig, nie die 

verlies ongedaan kan maak nie en dit ook nie volledig kan verwoord nie, bied die grootsheid 

van die natuur, die simboliese betekenisse wat aan die onderskeie natuurelemente geheg word 

asook die skryf van die gedig waarin hierdie betekenisse neerslag vind, ’n mate van 

vertroosting. 

Ovidius vervleg die verhaal van Pan en Syrinx met die soortgelyke legende van Apollo en 

Daphne in sy epiese gedig Metamorphōseōn librī (Metamorfoses). Nadat Daphne se vader, 

Peneios, haar in ’n lourierboom verander het om haar teen Apollo, die god van musiek en die 

digkuns, se attensies te beskerm, het Apollo homself getroos deur sy kop, sy lier en sy boog 

met lourierkranse te versier.11 Daarna het die riviere oor Daphne getreur, maar die riviergod 

Inachus was besig om oor sy eie dogter, Io, te treur. Zeus was verlief op Io en het haar in ’n 

wit vers verander om sy jaloerse vrou, Hera, om die bos te lei. Hera was egter te uitgeslape en 

het Io deur Argos, die mensagtige monster met honderd oë, laat bewaak. Zeus stuur toe die 

boodskapper van die gode, Hermes, om Argos dood te maak en Io te bevry. Hermes het hom 

as ’n herder vermom en so mooi op sy fluit gespeel dat die meeste van Argos se oë toegeval 

het. Uiteindelik het Hermes die monster aan die slaap gesus met ’n verhaal oor die uitvinding 

van die fluit, waarna hy sy kop afgekap het (Sacks 1985: 3-4; Conradie 1964: 27-28). 

Die elegie as sangvers bereik ’n hoogtepunt in die 6de eeu v.C. met die insluiting van fluitspel 

en liedere met fluitbegeleiding tydens die Pythiese Spele van 586 v.C. te Delphi (die heiligdom 

van Apollo, god van die lier). By die volgende spele in 578 v.C. is fluitspel egter weer verbied 

 
11 Sacks (1985: 6-7) beklemtoon dat sowel Apollo as Pan die rouproses oor Daphne en Syrinx 

onderskeidelik voltooi deur hul verlies te aanvaar en hul onbeantwoorde liefde op ’n simboliese 

plaasvervanger te projekteer – Apollo op die lourierkrans; Pan op die rietfluit. In albei gevalle moet ’n 

gedeelte van die geheel (lourierboom; rietbos) eers afgesny en getransformeer word (tot lourierkrans; 
panfluit) voordat dit ’n vertroostende doel kan dien. In Müller se vers word die riete afgesny om ’n huis 

te bou wat op ’n praktiese vlak skuiling teen die elemente bied. 
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omdat die musiek wat dit voortgebring het, “te treurig” was (Henderson 2009: 16). Xenophanes 

en Phokulides was bekende elegiese digters uit hierdie tyd (Grové 2013). 

Hoewel roubeklag en vertroosting nie die belangrikste temas van die vroeë Griekse elegieë 

gevorm het nie, het Antimachos in die 5de eeu v.C. ’n elegiese gedig oor die dood van sy vrou, 

Ludê, geskryf wat in sowel die Griekse as die Romeinse wêreld beroemd was. Archelaos se 

elegieë oor die dood van sy vrou, Isodikê, dateer ook uit hierdie eeu (Henderson 2009: 33). 

Teen die 4de eeu v.C. vind daar ’n skeiding plaas tussen musiek en poësie en ontwikkel die 

elegie tot ’n spreekvers wat tydens aristokratiese simposia voorgedra is (Henderson 2009:16, 

30). In hierdie tyd – die tyd van Plato en Aristoteles – was boekrolle, biblioteke, boekwinkels 

en die lees en bespreking van geskrewe verse en prosawerke ’n algemene verskynsel. 

Letterkundige skeppings is byna uitsluitlik as geskrewe tekste geproduseer wat bedoel was om 

gelees te word. Die gebruik was dat skrywers eers hul gedigte in die paleis van die Ptolemeër12 

of tydens ’n simposium sou voordra, waarna gekopieerde eksemplare van die werk aan 

belangstellendes verskaf is. Die digter het sodoende afstand gedoen van enige aanspraak op die 

werk en lesers kon dit daarna vrylik kopieer en verder versprei (Henderson 1992: 69-71). 

Ná die 4de eeu v.C. het die elegie in die vorm van inskripsies op grafte of wy-voorwerpe 

voortgeleef, wat later in literêre vorm sou neerslag vind as die epigram (puntdig). Omstreeks 

die 3de eeu v.C. word die elegie in geskrewe, geresiteerde of gelese vorm ’n medium vir slim 

literêre woordspel (Henderson 2009: 14). Die tradisie van fluitspel sou lewendig bly tot 

minstens die 1ste eeu n.C. (Henderson 2009:16). 

Die pastorale elegie vorm ’n belangrike onderafdeling van die Klassieke elegie (Abrams 1999: 

72-73). Tradisioneel word die digter asook die persoon oor wie daar getreur word – dikwels 

ook ’n digter – as ’n herder in ’n geïdealiseerde landelike omgewing uitgebeeld. Hierdie 

digvorm is aanvanklik deur die Griekse digter Theokritos (3de eeu v.C.) beoefen en later deur 

die Romeinse digter Virgilius voortgesit. Die pastorale elegie sou gedurende die Renaissance 

in verskeie Europese lande voortleef en dwarsdeur die 19de eeu gewild bly in die Engelse 

tradisie (sien afdeling 2.2). Elemente van hierdie tradisie kan in van Müller se elegiese verse 

geïdentifiseer word en spore daarvan sal in afdeling 3.2 gevolg word. 

 
12 Volgens Henderson (1992: 71) was die Ptolemeërs konings wat die politieke, godsdienstige en 

kulturele lewe beheer het. 
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Abrams (1999: 72-73) noem die volgende konvensies wat digters van Klassieke pastorale 

elegieë sedert die antieke Griekse tyd tot die Renaissance ontwikkel het: 

a) Die muses word aangeroep en daar word dikwels na ander figure uit die Klassieke 

mitologie verwys. 

b) Die natuur rou saam oor die herder se dood (’n kenmerk wat moontlik verband hou met 

primitiewe klaagliedere oor die dood van natuurgode wat in die herfs sterf en weer in die 

lente gebore word). 

c) Die persoon wat oor die gestorwene rou, beskuldig die nimfe of ander beskermers van die 

gestorwe herder van nalatigheid. 

d) Daar is ’n optog van toepaslike roubeklaers. 

e) Die digter bevraagteken die regverdigheid van die lot of die voorsienigheid. 

f) Elegieë uit die tydperk ná die Renaissance sluit dikwels verwysings in na gepaste blomme 

wat die kis versier. 

g) Die elegie sluit op ’n vertroostende noot af. 

Die Latynse elegie het die Griekse vorm oorgeneem, maar sonder begeleiding. Sedert die 

tweede helfte van die 1ste eeu v.C. vorm versugtinge en klagte, dikwels aan die geliefde vrou 

gerig, die hooftema in die elegiese poësie van Latynse digters soos Catullus, Ovidius en 

Tibullus (Van Gorp et al. 1998: 132). Ovidius het onder meer elegieë oor sy ballingskap 

geskryf, wat hy as ’n vorm van dood beleef het (Fowler & Braden 2012). Grové (2013) skryf 

die aksentverskuiwing vanaf die vaste vormvoorskrifte van die formele Griekse elegie na die 

fokus op die onderwerp en stemming van latere lykdigte en klaagliedere aan die rol van hierdie 

invloedryke digter toe. 

 

2.2 Die elegiese tradisie in Engels 

Schutte (2004: 13) voer die doodstematiek in die Engelse digtradisie van die Middeleeue terug 

na Everyman, die Engelse weergawe van die Middelnederlandse Elckerlijc (meer oor 

laasgenoemde in afdeling 2.3). Heitsch (2000: 97) wys daarop dat die uitbeelding van die dood 

in die Wes-Europese letterkunde gedurende die laat Middeleeue en Renaissance dikwels ’n 

vermaning ingehou het om “reg” of “Christelik” te lewe. Die godsdienstige handleidings van 

die 13de en 14de eeu het byvoorbeeld die memento mori-gedagte (dink daaraan dat jy sal sterf) 

voorgehou, terwyl die ars moriendi (sterwenskuns) die 15de-eeuse mens geleer het wat ’n 

“goeie dood” sou behels. Die doel van sulke handleidings was enersyds om ’n ideale model 

voor te hou van hoe om te sterf en andersyds om vertroosting te bied, met die klem op die 
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hiernamaals en die lewe ná die dood. In albei gevalle is die moedige, vrome (Christelik-

gelowige) aanvaarding van die dood as ideaal gestel. Aangesien die Katolieke Kerk selfdood13 

in die 6de eeu tot ’n doodsonde verklaar het, was dit teen die Middeleeue steeds ’n taboe-

onderwerp in die kunste, soos blyk uit Dante Alighieri se somber uitbeelding van die lot van 

selfdoders in die Sewende Sirkel van die Hel in sy 14de-eeuse meesterwerk La Divina 

Commedia (Die Goddelike komedie) (Alvarez 1971: 167). 

Gedurende die Renaissance (14de tot 17de eeu) het die term elegy in Engels steeds na gedigte 

oor ’n verskeidenheid temas verwys. Die elegieë van John Donne is byvoorbeeld 

liefdesgedigte, maar ook klaagliedere in die sin dat verlies dikwels ’n sentrale tema vorm 

(Abrams 1999: 72). Talle Engelse digters eksperimenteer in dié tyd met die pastorale elegie 

(sien afdeling 2.1 vir ’n uiteensetting van die konvensies wat hierdie belangrike onderafdeling 

van die Klassieke elegie kenmerk) en span dit in vir persoonlike, politiese en simboliese 

verwysing. Dit is egter slegs een van ’n verskeidenheid digvorme wat oor verlies en die dood 

handel (Fowler & Braden 2012). 

Teen die einde van die 16de eeu tree die vraag wat daar vir die digter oorbly om ten aanskoue 

van lyding en die dood te sê, al hoe sterker na vore (Sacks 1985: 64). Edmund Spenser se 

hantering van die pastorale elegie in sy gedig “Astrophel”, geskryf na aanleiding van die dood 

van sy tydgenoot en mededigter Sir Philip Sidney14, getuig byvoorbeeld volgens Sacks van ’n 

bevraagtekening van die krag en doeltreffendheid van die treurlied en selfs taal as sodanig. 

Talle van Spenser se tydgenote het ook die pastorale konvensies dermate ondergrawe of 

verwerp dat vertroosting soms uitbly (Sacks 1985: 62, 65). Sidney se bekende An apology for 

poetry (1595) weerspieël dieselfde neoplatoniese blik op kunstenaarskap as dié van Scaliger 

(sien afdeling 2.3), naamlik dat die digter deur idealiserende nabootsing ’n natuurlike wêreld 

kan skep wat die werklikheid ver oortref (Witstein 1969: 12). 

Milton se “Lycidas” (1637), geskryf na aanleiding van die verdrinking van die digter se 

universiteitsvriend Edward King, word as een van die belangrikste pastorale elegieë in die 

Engelse tradisie beskou. Volgens Sacks (1985: 90) kies Milton om verskeie redes doelbewus 

vir die pastorale elegie, ondanks die feit dat dié digvorm in sy tyd toenemend as ’n 

 
13 Dié term word deurgaans in hierdie tesis gebruik in plaas van die stigmatiserende “selfmoord”. 
14 Die titel “Astrophel” is ’n verwysing na Sidney se sonnetreeks “Astrophel and Stella”, wat uit 108 

sonnette en 11 liedere bestaan. Die kritikus Spencer (1945: 277) voer aan dat Sidney se digkuns in 
sekere opsigte groter hoogtes bereik het as dié van Spenser, wat dikwels as die voorste digter van hul 

generasie beskou word. 
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onoortuigende en selfs onwaardige vorm vir die doel van roubeklag beskou is. Sacks (1985: 

89) is van mening dat die stem van roubeklag in hierdie gedig bo sowel ongeregtigheid as die 

onbevredigende aspekte van literêre konvensies uitstyg om die geloof in die krag van woorde 

te herstel. 

Teen die einde van die Renaissance ontwikkel die begrip “elegie” tot die hedendaagse 

betekenis, naamlik ’n gedig oor die dood van ’n spesifieke persoon wat gewoonlik op ’n 

vertroostende noot eindig (Fowler & Braden 2012). Hurley & O’Neill (2012: 100) skryf hierdie 

ontwikkeling onder meer toe aan die Hervorming, wat daartoe gelei het dat Katolieke tradisies 

en rituele soos die voorbidding vir die gestorwene se siel deur Protestantse leerstellings vervang 

is waarvolgens roubeklaers geensins ’n invloed kon uitoefen op die oorledene se lot nie. 

Alvarez (1971: 193, 233) wys ook daarop dat die kerklike verbod op selfdood in dié tyd ’n 

siviele aangeleentheid geword het en dat selfdood (as onderwerp en as daad) daarna toenemend 

modieus geword het onder jong 18de-eeuse Romantici, veral skrywers en digters. Daar was 

selfs sprake van selfdood-“epidemies” in Frankryk en Duitsland (Alvarez 1971: 235). 

Die sogenaamde “Graveyard School of Poetry” van 18de-eeuse digters in Engeland het vryer 

elegieë oor die dood geskryf waarin grillige beelde van menslike sterflikheid soms met 

filosofiese bespiegelings vermeng word. Thomas Gray, wat met sy “Elegy written in a country 

churchyard” (1751) hulde bring aan die onbekende gestorwe dorpenaars in ’n begraafplaas, is 

een van die bekendste figure uit dié tradisie. Hurley & O’Neill (2012: 109-110) noem dat die 

fokus in hierdie gedig nie soos gebruiklik van die spesifieke onderwerp van verdriet na die 

breër toepassing van vertroosting verskuif nie, maar in die teenoorgestelde rigting: van die 

universele blik na die spreker se voorstelling van sy eie dood en begrafnis. Sien ook afdeling 

2.4 vir ’n opsomming van Taljaard-Gilson (2017) se vergelyking tussen die tradisionele 

kerkhofgedig en die moderne kerkhofgedig, asook haar bevindinge in verband met die 

beoefening van hierdie subgenre van die elegiese poësietradisie in Afrikaans. 

Negentiende-eeuse voorbeelde van die pastorale elegie in Engels sluit Percy Bysshe Shelley se 

“Adonais” – ’n elegie vir sy vriend John Keats (1821) – en Matthew Arnold se “Thyrsis” (1867) 

oor die dood van die digter Arthur Hugh Clough in (Grové 2013). Elegieë van hierdie tydperk 

het meestal steeds die tradisionele elemente van roubeklag oor die verlies, lof vir die oorledene 

en troos aan die toehoorder bevat, waardeur die gestorwene “onsterflikheid” verwerf deur die 

gedig (Gilligan 2012). Potts (1967: 290) beskou Elizabeth Barrett Browning as die Engelse 
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digter wat die getrouste bly aan die Klassieke elegie wat sowel toon as temas en die Klassieke 

vormkenmerke betref. 

Hurley & O’Neill (2012: 116-117) beklemtoon dat die lesers van elegiese digters se werk deur 

die eeue van Gray na Shelley na Tennyson algaande die sekerheid van godsdiens as toevlug en 

selfs die geloof in die verlossende funksie van die poësie agtergelaat het. Tog meen hulle dat 

die dinamiese proses van die dig-aksie op sigself, “even in our acidly suspicious moment of 

late modernity”, steeds uitkoms bied as ’n manier om deur die rouproses te werk. 

Diana Fuss beklemtoon in Dying modern: A meditation on elegy dat die dood sedert die vroeë 

19de eeu ’n taboe onderwerp geword het in die Westerse kultuur en sedertdien as ’t ware 

doodgeswyg word. Dit het egter nie die einde van die elegiese poësietradisie ingelui nie, maar 

aanleiding gegee tot verrassende nuwe maniere om oor die dood te skryf (Fuss 2013: 1, 3). In 

die loop van haar ondersoek na Amerikaanse en Britse elegieë van die afgelope twee eeue fokus 

Fuss (2013: 2) op drie “stemme” wat volgens haar dikwels oor die hoof gesien word in studies 

van die elegiese poësietradisie: 1) die stem van die sterwende (sogenaamde sterfbedpoësie, 

waar die klem op die sterwende se laaste woorde val), 2) die stem van die gestorwene (lykdigte, 

waar die oorledene self aan die woord is en die digter as “buikspreker” optree), en 3) die stem 

van die oorlewende (die agtergeblewe geliefde). Soos in hoofstukke 3 tot 5 aangetoon sal word, 

lewer Petra Müller ’n bydrae tot al drie hierdie kategorieë. 

Fuss (2013: 18) wys daarop dat die 19de-eeuse Amerikaanse digter Emily Dickinson talle 

sterfbedverse geskryf het en dat haar oeuvre ook ’n besonder omvangryke versameling lykdigte 

insluit. Dickinson het hierdie genre volgens Fuss (2013: 50) gebruik om die Christelike siening 

dat die dood deur Christus se dood en opstanding oorwin is, te verwoord. Fuss (2013: 123) 

verdeel die sowat sewentig lykdigte in Dickinson se oeuvre in drie kategorieë: 1) gedigte wat 

oor die oorledene se lyk handel, 2) gedigte waarin die gestorwene self “praat”, en 3) gedigte 

waar dit moeilik is om te bepaal of die oorlewende of gestorwene aan die woord is. Volgens 

Fuss (2013:123) behoort minstens ’n derde van Dickinson se lykdigte tot die tweede groep, 

naamlik verse wat vanuit die perspektief van die gestorwene geskryf is. Müller se gedig 

“Dickinson” in die bundel Liedere van land en see (Müller 1984: 54) tree in gesprek met talle 

temas en verse uit Dickinson se oeuvre, en in die tweede strofe van dié gedig is die Dood self 

aan die woord. 

Nog ’n invloedryke voorbeeld van die Engelse elegie uit die 19de eeu is Alfred, Lord Tennyson 

se “In memoriam” (1859), geskryf na aanleiding van sy vriend Arthur Henry Hallam se dood. 
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Dit het Tennyson sewentien jaar geneem om hierdie gedig van byna 3 000 reëls te voltooi. Tog 

het dit volgens Hurley & O’Neill (2012: 114-115) ’n besonder direkte seggingskrag deurdat 

Tennyson nie mitologiese figure as tussengangers vir die spreker of gestorwe geliefde inspan 

nie, terwyl die gebruik van die toegankliker, meer spontane jambiese tetrameter in plaas van 

die meer formele jambiese pentameter, en van omarmde rym eerder as die meer tipiese 

kruisrym, verder bydra tot ’n meer informele aanslag. 

Teen die einde van die 19de eeu het die elegiese poësietradisie in Engels ’n ingrypende 

transformasie ondergaan (Potts 1967: 306). Gilligan (2012) wys daarop dat digters nie meer 

uitsluitlik oor gestorwe persone elegieë geskryf het nie, maar ook oor verlies oor die algemeen 

en selfs oor lewelose voorwerpe. Daarbenewens het elegiese verse nie noodwendig 

vertroosting gebied nie. Alvarez (1971: 265) verwoord die verreikende invloed van 

sekularisasie enersyds en industrialisasie andersyds sedert die 19de eeu soos volg in sy boek 

The Savage God: 

[…] [J]ust as the decay of religious authority in the nineteenth century made life 

seem absurd by depriving it of any ultimate coherence, so the growth of modern 

technology has made death itself absurd by reducing it to a random happening 

totally unconnected with the inner rhythms and logic of the lives destroyed. 

Volgens Alvarez (1971: 234, 235) het die sosiale, godsdienstige en wetlike taboes teen selfdood 

hul krag verloor in die loop van die 19de eeu en was dit teen die 20ste eeu net so ’n 

onlosmaaklike deel van die kunste as van die lewe self. Die temas van die dood, selfdood en 

depressie figureer besonder sterk in die poësie van die 20ste-eeuse digter Sylvia Plath. Plath, 

wat uiteindelik haar eie lewe beëindig het,15 was die eerste digter wat postuum met ’n 

Pulitzerprys vereer is. Gilligan (2012) is van mening dat die woede wat Plath byvoorbeeld in 

haar gedig “Daddy” teenoor haar pa uitspreek, in plaas van die tradisionele lof, haar 

belangrikste bydrae tot die verruiming van die elegiese tradisie verteenwoordig. Ramazani 

(1993: 1143) beskou Plath ook as ’n baanbreker vir vrouedigters: “In elegies of explosive grief 

and rage that will her deliverance from the ‘barnacle dead’, Plath helped to free women poets 

from the prostrate role assigned by literary and gender codes to the female mourner.” Daar sal 

in die loop van hoofstukke 3 tot 5 aangedui word dat Müller voortbou op Plath se 

 
15 Müller se gedig “die aandblomme van orcus” in Liedere van land en see (Müller 1984: 52) is 
gesamentlik opgedra aan Sylvia Plath en die Russiese digter Marina Tsvetaeva en Ingrid Jonker, wat 

ook hul eie lewens beëindig het. 
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baanbrekerswerk om die rol van die vroulike elegiese digter te verruim, onder meer deur haar 

verset teen die dood in sommige elegieë oor haar broer Nico, vriendin Susan, en man, Wilhelm. 

Elegieë oor groepe mense, veral soldate wat op die slagveld gesneuwel het, was ’n besondere 

kenmerk van die 20ste-eeuse elegiese poësie (Fowler & Braden 2012). Müller se reeks verse 

oor die Tweede Wêreldoorlog in die afdeling “VI The World At War” in Obool (Müller 1977: 

61-75), asook die vers “landmyn” in Patria (Müller 1979: 26), oor ’n dienspligtige wat tydens 

die Grensoorlog gesneuwel het, behoort tot hierdie kategorie. 

Gedurende die laaste twee dekades van die 20ste eeu was daar veral in Amerika ’n merkbare 

oplewing van die elegie na aanleiding van die talle sterftes onder jong intellektuele, digters en 

kunstenaars aan vigs (Abrams 1999: 73). Fuss (2013: 32) is van mening dat sogenaamde vigs-

elegieë een van die belangrikste konvensies van die laat-Middeleeuse ars moriendi in ere 

herstel, naamlik die rol van die sterwensbegeleier. 

Fuss (2013: 16) voer aan dat vroue tradisioneel die rol van roubeklaers vertolk het en dat dit 

moontlik een van die redes mag wees vir haar bevinding dat aansienlik meer vrouedigters as 

manlike digters sedert die 19de eeu elegiese sterfbedverse in Engels geskryf het en steeds skryf. 

Haar verwysing na “the authority women have long wielded over the deathbed” (Fuss 2013: 

34) sluit hierby aan. As vroulike elegiese digter is dié opmerkings besonder relevant vir hierdie 

bespreking van Müller se oeuvre, en daar sal in afdelings 4.2-4.4 en 5.2-4.4 stilgestaan word 

by die digter-spreker se rol as getuie en sterwensbegeleier tydens die sterfproses van iemand 

na aan haar. 

Volgens Fuss (2013: 4) verskil die omstandighede waaronder die meeste mense in die huidige 

tydsgewrig sterf, hemelsbreed van die tradisionele Victoriaanse sterfbedtoneel en het hierdie 

verskuiwing ’n diepgaande invloed op die aard van die moderne elegiese poësie gehad: 

At a time when newly discovered narcotics make dying declarations 

increasingly less likely, deathbed speakers suddenly overpopulate the world of 

poetic verse, as if to provide the all-important last words that institutionalized 

death precludes. Poems uttered by speaking corpses also seek to retrieve the 

dead from the terrifying realities of dying modern by letting their poetic subjects 

keep on talking right into the grave. Solitary lovers, compelled to separate at 

dawn, similarly refuse to fall silent, proclaiming their undying love and 

asserting their lasting grief to anyone willing to listen. 
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In teenstelling met die vervreemdende hospitaalomgewing waarna Fuss hier verwys, waar die 

sterwende onder die invloed van verdowende medikasie verkeer en omring word deur mediese 

hulpmiddels en verpleegpersoneel, beskryf Müller se verse sowel Susan Rudnitzky as die 

geliefde se siekte en sterfproses (in onderskeidelik Swerfgesange vir Susan en ander en Die 

aandag van jou oë) teen die agtergrond van die intieme huislike omgewing. Hierdie verse sluit 

dus eerder aan by wat Fuss (2013: 33-34) as kontemporêre kanker-elegieë bestempel, wat 

herinner aan die 19de-eeuse sterfbeddagboeke waarin die uitgerekte proses dikwels tot in die 

pynlikste besonderhede beskryf is. 

Fuss (2013: 78) se aanduiding van die ooreenkomste tussen die moderne elegie in Engels en 

die Middeleeuse aubade16 of oggendlied is veral relevant vir die ondersoek na Müller se elegieë 

vir haar man in Die aandag van jou oë (sien hoofstuk 5). Hierdie verband word gebaseer op 

die premis dat “poems of loss often simultaneously function as narratives of awakening – as 

the centuries old confusion of ‘mourning’ and ‘morning’ might suggest” (Fuss 2013: 78). Fuss 

voer aan dat die aubade selfs as ’n soort elegie beskou kan word, aangesien die aanbreek van 

die nuwe dag hand aan hand gaan met verlies omdat die geliefdes uitmekaar moet gaan nadat 

hulle die nag saam deurgebring het. In teenstelling met die streng vormvoorskrifte van die 

Klassieke elegie, het die Middeleeuse aubade geen vaste metrum of versvorm gehad nie (Fuss 

2013: 80). Die aubade tree egter op soortgelyke wyse as die elegie op deur ’n tydelike toevlug 

te bied waar die geliefdes nog ’n rukkie saam kan vertoef voor die onvermydelike afskeid (Fuss 

2013: 81). 

Fuss (2013: 103) voer aan dat beide digvorme in die teken van oorlewing staan, maar met ’n 

belangrike klemverskil: waar die elegie daarna streef om die verlore geliefde te laat herleef, is 

die aubade gerig op die oorlewing van die digter-spreker. Robert Browning, Algernon Charles 

Swinburne, Stevie Smith, W.B. Yeats, Ezra Pound, Richard Wilbur, Philip Larkin en Elizabeth 

Bishop is voorbeelde van Engelse digters wat gedurende die 19de en 20ste eeu moderne 

weergawes van die aubade beoefen het (Fuss 2013: 81). Daar sal in hoofstuk 5 aangetoon word 

in watter opsigte Müller se hantering van die elegiese konvensies by hierdie tradisie aansluit. 

 
16 Volgens Literêre terme en teorieë (Cloete & Viljoen 2013) het die aubade (van die Latynse woord 

albus, wat wit of helder beteken) as liedvorm teen die einde van die 12de eeu uit die Middeleeuse 
wagtersliedere ontstaan. Wanneer die wag vanuit sy toring die dagbreek aankondig, spreek die twee 

geliefdes hul spyt uit dat hul nag van passie tot ’n einde moet kom omdat een moet vertrek. Fuss (2013: 

86) som die sleuteleienskappe van die genre op as: “an enclosed love chamber, an aura of sexual 

intimacy, a cock’s crow or a bird’s song, a protest against the break of dawn, and a contest of will 
between lovers”. Klassieke motiewe wat met die aubade geassosieer word, sluit in: nag, dag, die 

dagbreek, die kleur wit, blomme, vensters, en die toestande van slaap en ontwaking (Fuss 2013: 128). 
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2.3 Die Nederlandse funerêre tradisie 

Van Zyl (1987: 26-27) beskou die elegiese tradisie in Nederlands as vergelykbaar met dié van 

die meeste Europese literature en skets die ontwikkelingsgang van die Nederlandse doodsgedig 

soos volg: 

Na ’n vroeë fase waarin daar ’n vrye, spontane verhouding teenoor die dood 

heers, tree daar met die Renaissance ’n periode in waarin die doodsbelewing 

“gekodifiseer” raak, ’n kodifikasie wat veral deur die klassieke elegie 

geïnspireer is. Dit geld nie alleen die tematiese aspekte van die vers nie, maar 

ook die formele. […] dan breek uiteindelik opnuut ’n vrye, spontane 

doodsbelewing aan, waartydens die doodsgedig die natuurlike veelvormigheid 

en tematiese verskeidenheid kry wat daarby pas. 

Soos die Engelse elegiese literêre tradisie van die Middeleeue (sien afdeling 2.2), het die 

Middelnederlandse elegiese letterkunde ’n voortdurende bewustheid van die dood weerspieël. 

Geweld, hongersnood en siektes was alledaagse verskynsels en miljoene mense het 

byvoorbeeld gedurende die 14de eeu aan verskeie pes-epidemies gesterf. Volgens die 

Middeleeuse wêreldbeeld moes elke mens ná sy of haar dood voor God se regterstoel verskyn 

om verantwoording te doen en was ’n skoon gewete noodsaaklik om in die hemel te kom. Dit 

was dus van die grootste belang om deugsaam te lewe en om jou sondes te bely en die laaste 

sakrament te ontvang voordat jy sterf. Hierdie lewensuitkyk, opgesom deur die Latynse frase 

memento mori (dink daaraan dat jy sal sterf), vorm die grondslag van die allegoriese toneelstuk 

Den spyeghel der salicheyt van Elckerlijc uit 1470-1480 (Literatuurgeschiedenis.nl 2009b). 

Twee voorbeelde van Middelnederlandse gedigte oor die dood is die Egidiuslied, ’n klaaglied 

oor ’n vriend se dood waarin die spreker vra dat sy vriend in die hemel vir hom moet bid 

(Literatuurgeschiedenis.nl 2009a), en Anthonis de Roovere se gedig “Van der mollenfeeste”, 

waarin hy die dood besing en beklemtoon dat die “mollengijs” (koning van die molle) geen 

onderskeid tussen mense tref op grond van hul sosiale stand of status nie 

(Literatuurgeschiedenis.nl 2009b). 

In haar invloedryke studie Funeraire poëzie in de Nederlandse Renaissance skets Witstein die 

ontwikkeling van die funerêre poësietradisie gedurende die Nederlandse Renaissance van die 

16de en 17de eeu (ook bekend as die Goue Eeu), en beklemtoon dat die verwysingsraamwerk 

van digters en teoretici op die beginsels van die antieke Griekse retorika geskoei was. Hoewel 
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die siening van die dood gedurende die Renaissance aansienlik van die antieke Grieke s’n 

verskil het, was die Nederlandse funerêre poësietradisie in wese ’n voortsetting van die antieke 

Griekse lykrede (Witstein 1969: 123). Die belangrikste struktuurelemente van die funerêre 

gedig kan dus na dié retoriese praktyk teruggevoer word. 

Die lyk- of grafrede in antieke Griekeland was die amptelike toespraak wat gehou is om gevalle 

oorlogshelde te prys en hul dood te betreur. Die lofprysing, as belangrikste element van die 

grafrede, het bestaan uit ’n relaas van die oorledene se dade, met verwysing na eienskappe soos 

moed en wysheid, liggaamlike krag en snelheid asook lewensomstandighede soos mag en 

rykdom. Die klaagrede het ’n toespraak behels waarin klag en lofprysing afgewissel is, met die 

klem op eersgenoemde. Daar is tradisioneel uitgevaar teen die dood of die doodsoorsaak, en 

die familie is opgeroep tot roubetoon, terwyl die drie lewensfases van die oorledene (kinderjare, 

jeugjare en volwassenheid) op klagend-prysende wyse behandel is. Ten slotte is die begrafnis 

beskryf. In die geval van ’n grafrede tydens ’n jaarlikse herdenking van gesneuweldes wat so 

lank gelede op die slagveld gesterf het dat die naasbestaandes nie meer teenwoordig kon wees 

nie, was die klag en troos oorbodig en het slegs die lofprysing oorgebly (Witstein 1969: 119-

122). 

Witstein (1969: 3) wys daarop dat die rol van die 17de-eeuse kunstenaar nie bloot op die 

nabootsing van die werklikheid gerig was nie, maar op die skepping van ’n geïdealiseerde 

weergawe van die lewe deur die tegniek van idealiserende imitatio. Hierdie beginsel het 

ontwikkel uit Aristoteles se interpretasie van die mimesisbegrip soos uiteengesit in sy Poetica, 

waarvolgens die digter kan kies om die werklikheid op een van drie maniere weer te gee: soos 

dit is, soos die digter meen dit is, of soos dit behoort te wees (in die sin van ’n estetiese, eerder 

as moralistiese idealisering ten einde die universele aspek te beklemtoon) (Witstein 1969: 7-

8). Gedurende die Renaissance ontwikkel die gedagte van idealiserende imitatio onder die 

invloed van neoplatoniese idees tot ’n heeltemal vrye, nuwe skepping deur die digter, wie se 

skeppende vermoë gelykstaande is aan dié van die natuur. Julius Caesar Scaliger voer hierdie 

siening tot ’n hoogtepunt in sy Poetices libri septem (Sewe boeke oor die digkuns) deur die 

digter as ’n tweede god te verheerlik (Witstein 1969: 12-13). 

Die digkuns (poetica) het steeds tot die leerbare kunste17 met die woord as instrument – die 

grammatica, dialectica (redeneerkunde) en rhetorica (welsprekendheidsleer) – behoort, wat 

saam met die historia ten doel gehad het om mense te leer hoe om korrek te praat en reg op te 

 
17 Dit wil sê die kunste wat aangeleer kan word, in teenstelling met aangebore aanleg. 
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tree (Witstein 1969: 16). Op grond van hul opvoedkundige en etiese funksie, saamgevat deur 

die Latynse frase utile dulce (die gedagte van lering en vermaak, of stigting en vermaak)18, het 

die Renaissance-digter in diens van die publiek (lesers en toehoorders) gestaan. Dié rol het die 

digkuns binne die Klassieke tradisie van die ars oratoria geplaas, aangesien die grense tussen 

die kunste van die retoriek en die digkuns vanaf die Middeleeue begin vervaag het (Witstein 

1969: 19). 

Sake raak nog meer ingewikkeld gedurende die Renaissance deurdat die inventio, wat een van 

die onderafdelings van die ars rhetorica vorm19, onder die dialektiek20 ingesluit word (Witstein 

1969: 3). Die tegniek van inventio – die metode waarvolgens ’n digter stof “vind” vir ’n gedig 

– vorm die grondslag van die voorskrifte vir die bou van die funerêre gedig. Hierdie tegniek is 

oorspronklik vanuit die dialektiek na die retoriek oorgedra, waar dit eeue lank die belangrikste 

van die vyf dissiplines was (Witstein 1969: 354). 

Die term locus (meervoud: loci) het aanvanklik verwys na die argumente wat van belang was 

vir die bewysvoering. Die retoriek het hierdie metode oorgeneem ten opsigte van die vind van 

die stof vir die redevoering, waarvandaan dit na die digkuns oorgedra is as bron vir die stof van 

’n gedig (Witstein 1969: 73). Quintilianus en Cicero onderskei twee soorte loci: die loci a re, 

wat op sake (dinge) betrekking het, en die loci a persona, wat op die persoon betrekking het 

(Witstein 1969: 75). Die drie retoriese strategieë bekend as docere (rasionele argumente) en 

movere (emosionele aansprake), met die oog op persuadere (oortuiging of oorreding), is 

hoofsaaklik in die loci gesetel (Witstein 1969: 79). Die veertien persoons-loci waarop die laus 

volgens Quintilianus gegrond kan word, sluit in: afkoms, nasionaliteit, vaderland, geslag, 

leeftyd, opvoeding en onderrig, liggaamlike gesteldheid, lotsbeskikking, omstandighede, 

karakter, beroep, ambisies, die persoon se verlede en uitlatings, asook sy/haar naam (Witstein 

1969: 81). 

In sy poëtika getitel De poeta (1559) verdeel die Italiaanse geleerde Minturno alle gedigte, 

ongeag die genre waartoe dit behoort, in twee dele wat teruggevoer kan word na beginsels van 

die retoriek: die principium (die inleidende gedagtes, ook bekend as die prooemium) en die 

 
18 Uit die Romeinse skrywer Horatius se Ars poetica, wat tot diep in die 18de eeu een van die 
grondbeginsels van die Wes-Europese literatuur sou vorm (Literatuurgeschiedenis.nl 2009b). 
19 Saam met die dispositio (ordening), elocutio (styl), memoria (memorisering) en pronunciatio 

(voordrag). 
20 “Dialektiek” verwys na die Griekse filosoof Sokrates se metode van argumentering, beredenering en 
vraagstelling deur ’n dialoog tussen twee of meer deelnemers wat elk hul siening van ’n saak stel in ’n 

poging om die “waarheid” omtrent die saak te probeer agterhaal. 
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narratio (die relaas van feite of die verhaal) (Witstein 1969: 57). Die funksie van die principium 

is om die publiek in te lig, gunstig in te stel en aandagtig te stem (Witstein 1969: 61). Die 

narratio behels ’n beskrywing van die persoon, oorsaak, plek, tyd, handeling, sielkundige 

verklaring, werktuig, wyse en omstandighede (Witstein 1969: 72-73). 

Minturno sluit aan by die Klassieke opvatting dat die elegia oorspronklik ’n klaagsang oor ’n 

gestorwene (elegia funebris) was wat algaande ontwikkel het tot ’n lied oor die heerlikhede en 

smarte van die liefde (elegia amatoria). Hy onderskei twee kenmerkende eienskappe van die 

elegia funebris en die funerêre poësie in die algemeen, naamlik die weeklag (luctus) oor en die 

lofprysing (laus) van die gestorwene (Witstein 1969: 99). 

Sowel Scaliger in sy Poetices libri septem (Sewe boeke oor die digkuns) as Thomas Corraea 

in sy De toto eo poematis genere quod epigramma vulgo dicitur, et de iis, quae ad illud 

pertinent, libellus (Poëtika van die digvorm bekend as die epigram) gebruik die term 

epitaphium (epitaaf) in die drieledige betekenis van a) die redevoering by die graf van ’n 

buitengewoon verdienstelike persoon, b) die grafrede of treurdig ten tyde van ’n jaarlikse 

herdenkingsplegtigheid, en c) ’n grafskrif (Witstein 1969: 100-101). Albei poëtikas fokus in 

besonderhede op die behandeling van die stof vir die epitaaf en beklemtoon die beginsel van 

decorum – die feit dat die styl en taal van ’n funerêre gedig die karakter en sosiale status van 

die oorledene (byvoorbeeld militêre bevelvoerder, gewone landsburger, man, vrou of kind) op 

gepaste wyse behoort te weerspieël (Witstein 1969: 101-103). 

Scaliger en Corraea identifiseer vyf elemente van die epitaaf wat eweneens vir die funerêre 

vers geld: die prooemium (inleiding), laus (lofprysing), iacturae demonstratio (die aanwysing 

van die betekenis van die verlies), luctus (weeklag) en consolatio (troos). Volgens Witstein 

(1969: 112) het dié elemente en die volgorde waarin hulle beskryf is, slegs as rigtingwysers 

gedien en is dit nie as bindend beskou nie. Die model bied egter ’n nuttige vertrekpunt tot die 

ondersoek van Müller se elegiese poësie, en raakpunte daarmee sal in die loop van die 

besprekings in hoofstukke 3 tot 5 aangedui word. 

Scaliger en Corraea is dit eens dat die prooemium oorheers word deur roubeklag. Die aanslag 

kan rustig en bedaard wees in aansluiting by die bedroefdes se gemoedstoestand, en kan 

gebruik maak van stylfigure soos uitroepe (exclamatio) en vrae (interrogatio). Die funerêre 

gedig word ook gekenmerk deur ’n soeke na ’n oplossing vir die spreek-of-swyg-dilemma: die 

treurende is as ’t ware met stomheid geslaan deur smart oor die verlies, maar het ’n plig om die 

oorledene se voortreflikhede te besing (Witstein 1969: 103). 
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Ná die prooemium volg die laus – die lofprysing van die oorledene – asook soms die vituperatio 

(verkwaliking van die dood en die doodsoorsaak), wat die plek van die narratio inneem en 

dikwels narratiewe elemente vertoon. Die retoriese reëls van die inventio geld ook in hierdie 

geval (Witstein 1969: 105). Die lof van die gestorwene loop uit op die iacturae demonstratio, 

wat enersyds dien as naspel van die laus (deur die betreuring van die leemte wat deur die 

gestorwene se heengaan gelaat word) en andersyds as voorspel tot die luctus. Die gemis word 

so sterk oorgedra deur ’n kragtige aanslag op die emosies dat die rou allesoorheersend word en 

die weeklag onvermydelik hierop volg (Witstein 1969: 108-109). Spies (2001: 171) wys daarop 

dat lof en klag hand aan hand gaan aangesien die klag die direkte gevolg is van die verlies van 

die oorledene se voortreflike kwaliteite, en terselfdertyd as maatstaf dien van die loflike 

karakter of uitstekende prestasies van die gestorwene. 

Die luctus word gevolg deur die consolatio. Die oudste oorgelewerde Latynse consolationes 

was vertroostinge wat aan Cicero geskryf is ná die dood van sy dogter Tullia. Die doel van die 

consolationes was om die bedroefdes se aandag van hul eie smart af te lei deur die persoonlike 

verdriet te objektiveer en na ’n meer algemene vlak te verhef. Die consolatio sluit af met die 

exhortatio – die aansporing van die oorlewendes tot roubetoon of om dieselfde moed en durf 

aan die dag te lê as die gestorwene (Witstein 1969: 109-111). 

Jacobus Pontanus behandel die epitaaf in nog meer besonderhede in sy Poeticarum 

institutionum libri tres (Poëtika in drie boeke), maar verdeel die stof vir doodspoësie slegs in 

drie kategorieë, naamlik die luctus, laus en consolatio. Besondere klem word ook gelê op die 

verhouding tussen die stof vir die gedig en die status van die persoon oor wie die gedig handel. 

Hierdie verskille kom veral op emosionele vlak tot uiting – hoe persoonliker die verlies, hoe 

meer gevoelvol sal die luctus byvoorbeeld wees (Witstein 1969: 113). Diegene wat die nouste 

betrokke was by die staat van die oorledene, eerder as diegene wat emosioneel die naaste aan 

die persoon was, word dikwels as roubeklaers betrek in die luctus, waardeur die funerêre vers 

’n meer universele karakter verkry (Witstein 1969: 350). 

Pontanus beskou die man wie se vrou oorlede is as die treurende figuur by uitstek, “daar de 

liefde tussen gehuwden zo groot wordt geacht dat het verdriet om het heengaan van de partner 

op één lijn wordt gesteld met de heftige smart om de dood van allernaaste bloedverwanten” 

(Witstein 1969: 351). Afgesien daarvan dat die genderrolle omgeruil is, geld hierdie uitspraak 

Petra Müller se elegiese verse oor haar man se siekte en dood, wat die hooffokus van hoofstuk 

5 vorm. 
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Die aansporing om te rou hoef volgens Pontanus nie net tot mense beperk te bly nie, maar kan 

ook diere, plante en selfs lewelose voorwerpe insluit. Die dood van kinders en jongmense, veral 

as gevolg van eksterne omstandighede soos verdrinking of geweld, regverdig volgens Pontanus 

’n besonder emosionele aanslag met die doel om medelye te wek. In die geval van 

hooggeplaastes en heldefigure is die fokus nie soseer op die emosies nie, maar op waardigheid, 

bewondering en verhewenheid (Witstein 1969: 114-115). 

Wat die laus betref, behoort die klem in die geval van hooggeplaastes ooreenkomstig die reëls 

van decorum op hul geestelike eienskappe eerder as uiterlike deugde te val. In ander gevalle 

word die kwaliteite wat belig word, bepaal deur die persoon se stand en beroep. Vergelykings 

met Klassieke figure kan treffend ingespan word. Pontanus dui baie spesifiek aan watter 

kenmerke noemenswaardig is, byvoorbeeld kuisheid en goeie sedes in die geval van susters of 

dogters, en deugdelikheid, kuisheid, eendragtigheid, getrouheid, vrugbaarheid, vroomheid en 

swygsaamheid in die geval van eggenotes. By gestorwe kinders en jongmense wat nog nie 

werklik geleentheid gehad het om ’n rol in die samelewing te speel nie, is ’n meer emosionele 

reaksie geregverdig en kan die liefde vir die kind deur die mense in sy/haar onmiddellike 

omgewing as bewys aangevoer word vir sy of haar verdienstelikheid (Witstein 1969: 116-117). 

Ten opsigte van die consolatio sluit Pontanus aan by die Klassieke argument dat die gestorwene 

se roem en eer bly voortbestaan ná sy/haar dood, en dat alle opregte Christene kan uitsien na 

gelykheid in die hiernamaals, ongeag hul posisie op aarde (Witstein 1969: 117, 347). Relevante 

retoriese begrippe uit die Nederlandse funerêre poësietradisie sal betrek word tydens die 

bespreking van Müller se elegiese oeuvre in die volgende drie hoofstukke. 

Van Zyl (1987: 25) bied ’n vlugtige blik op die Nederlandse elegiese poësietradisie van die 

18de en 19de eeu, toe doodsgedigte deur die sogenaamde predikantdigters gekenmerk is deur 

’n “huislike burgerlikheid”. Die gedig “De zelfmoordenaar” deur Piet Paaltjens (skuilnaam van 

François Haverschmidt) is een van die bekendste gedigte oor selfdood in Nederlands 

(Literatuurgeschiedenis.nl 2009c). Hierna het die Tagtigers soos Kloos en Van Eeden 

vernuwing gebring deur die dood uit te daag, terwyl Herman Gorter “die dood in sy volle 

makabere verskriklikheid” (Van Zyl 1987: 25) uitgebeeld het. Die digters P.C. Boutens en  

J.H. Leopold word uitgesonder as die belangrikste Negentigers, in wie se werk die dood 

oorwegend as tragies en van ’n mistieke aard voorgestel is. 

Die verskrikking van die Eerste Wêreldoorlog vind volgens Van Zyl (1987: 26) veral neerslag 

in die werk van Paul van Ostaijen, Hendrik Marsman en Hendrik de Vries. Die vitalisme in 
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Marsman se poësie verteenwoordig ’n poging om aan die dood te ontvlug deur ’n kragtige 

viering van die lewe. Volgens Westerlinck (in Cloete & Viljoen 2013) behels die vitalisme in 

die breë ’n filosofiese denkrigting en lewensuitkyk wat die intuïtiewe kragte van die lewe 

huldig en kritiek lewer op die beskawing en kultuur: 

De beschavingskritiek […] gaat gepaard met een hymnische verering van de 

natuur en een romantisch heimwee naar “le bon sauvage”: de primitieve, 

onbedorven instinctmens die de organische band met de natuur niet verloren 

heeft. Nauw verbonden met het ongeremde, instinctieve leven is de 

vruchtbaarheidsritus, met terugkerende motieven zoals de aarde als 

moederschoot en als vrouwelijk lichaam, de cirkelgang van het leven, de 

complementariteit van geboorte en dood. Het universum wordt ervaren als 

magisch, als door een geheimzinnige blinde kracht beheerst. 

Op grond van ’n intense identifikasie met die natuur, die kragtige viering van die lewe en die 

mistieke elemente wat dikwels in Müller se poësie voorkom, vertoon haar werk duidelike 

raakpunte met hierdie tradisie. Haar eie uitsprake bevestig ook dié identifikasie. Die titel van 

Müller se bydrae tot die LitNet/Taalsekretariaat se Afrikaanse Skrywersberaad (Müller 2000) 

lui byvoorbeeld “Wat wild is, en wat mak”, en sy skryf onder meer: “Ek loop ver tot teen 

Grootkop; eintlik loop ek tot ek onder myself uitgeloop het. Daar kom so ’n oomblik in die 

veld, wanneer die aparte jy ophou om te bestaan. Jy kom dit ook nie agter terwyl dit gebeur 

nie.” 

Meyer (2010: 42) se bespreking van Müller se prosabundel Desembers (Müller 2007) binne 

die raamwerk van letterkunde as kulturele ekologie bevat verskeie opmerkings wat ook hierdie 

faset van Müller se poëtiese oeuvre toelig. Die sterk sintuiglike natuurbelewenis in Desembers 

word byvoorbeeld in verband gebring met Maurice Merleau-Ponty21 se siening van die mens 

as “in simbiotiese harmonie met die web van organiese lewe rondom hom” (Meyer 2010: 42). 

Voorts beklemtoon Meyer (2010: 47) die besondere wisselwerking tussen die natuur, die 

magiese en die kunstenaar/skrywer – ’n proses wat begin met ’n intense sintuiglike waarneming 

van die natuur met die doel “om daarop te reageer of daarmee te kommunikeer”, waarna die 

waargenome voorwerpe dikwels op magiese wyse deur die kreatiewe werksaamheid in simbole 

 
21 In Merleau-Ponty, M. 1973. The visible and the invisible. Evanston: Northwestern University. 
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omskep word. Müller se hantering van natuursimbole soos gras, water, wind, grond, klip en 

vuur in haar poësie sal in die loop van hoofstukke 3 tot 5 aandag geniet. 

Ná die Tweede Wêreldoorlog knoop die Nederlandse digter Gerrit Achterberg ’n stryd met die 

dood aan en bring hy “’n heel nuwe visie op die dood […] deur sy digterwoord hou hy sy 

gestorwe geliefde aan die lewe” (Van Zyl 1987: 26). Petra Müller se pogings om teen die dood 

te probeer inskryf, word in besonderhede verken in die hoofstukke 3 tot 5. 

Marais (2008: 90) noem Gerrit Achterberg22, Herman de Coninck23, Connie Palmen24 en 

Kristien Hemmerechts25 as voorbeelde van Nederlandse digters wat oor die dood van ’n 

lewensmaat geskryf het. Digters uit dié taalgemeenskap wat oor die dood van ’n kind geskryf 

het, sluit M. Vasalis26 (Marais 2008: 100), Esther Jansma27, wat twee kinders aan die dood 

afgestaan het (Marais 2008: 100), en Anna Enquist28 in (Marais 2008: 91). 

 

2.4 Die elegiese poësietradisie in Afrikaans 

Die elegiese tradisie is goed gevestig in die Afrikaanse digkuns en aspekte daarvan word in 

talle akademiese studies en artikels ondersoek, onder meer deur Van Zyl (1987), Viljoen 

(1995), Spies (2001), Schutte (2004), Marais (2008), Crous (2008) en Viljoen (2011). Die 

beknopte oorsig wat hier volg, is daarop gerig om Petra Müller se bydrae binne die elegiese 

tradisie in Afrikaans te kontekstualiseer. Die genoemde studies en artikels sal chronologies 

beskou word ten einde ’n kumulatiewe beeld van die veld en die verskeidenheid belangrike 

digterstemme daarbinne te probeer vorm. 

Van Zyl (1987: 38-55) gaan kategoriserend te werk om sowat 2 000 Afrikaanse “dodegedigte” 

– dit wil sê gedigte oor ’n spesifieke gestorwe persoon of persone – onder sekere rubrieke te 

orden ten einde vas te stel watter digters noemenswaardige bydraes tot spesifieke kategorieë 

gelewer het. Die fokus val op die onderstaande rubrieke, waaronder die volgende digters 

uitgesonder word: 

 
22 1980. Achtergebleven gedichten. Amsterdam: Querido. 
23 [s.a.] Zolang er sneeuw ligt. Brugge: Orions. 
24 1998. I.M. Amsterdam: Prometheus. 
25 1998. Taal zonder mij. Amsterdam: Atlas. 
26 1947. De vogel Phoenix. s’Gravenhage: A.A.M. Stols. 
27 1990. Bloem, steen. Amsterdam: De Arbeiderspers. 1998. Hier is de tijd. Amsterdam: De 
Arbeiderspers. 
28 2004. De tussentijd. Amsterdam: De Arbeiderspers. 
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a) ’n gestorwe eggenoot/eggenote29: D.F Malherbe, A.G. Visser; 

b) ’n minnaar/minnares: Elisabeth Eybers, Eitemal, Ernst van Heerden, Olga Kirsch; 

c) die digter se eie kind: Totius, P.J. Philander, Eveleen Castelyn, Petra Müller30; 

d) ’n broer31 of suster: W.E.G. Louw, Elisabeth Eybers, Daniel Hugo; 

e) ’n grootouer: Lina Spies, Fanie Olivier, D.J. Opperman, Stephan Bouwer, Pirow Bekker, 

Sheila Cussons, Chris Pelser, Wilhelm Knobel; 

f) ’n vriend/vriendin: Elisabeth Eybers, Fagan, S. Ignatius Mocke, I.L. de Villiers; 

g) die kind van vriende: Lina Spies, Ernst van Heerden; 

h) ’n mededigter met wie die digter persoonlik bevriend was: Leipoldt, Opperman, Pieter 

Claassens, Lina Spies; 

i) ’n mededigter met wie die digter nie ’n persoonlike verhouding gehad het nie: Geen digters 

word uitgesonder nie; daar word bloot verwys na die vele gedigte oor Ingrid Jonker en oor 

Wilhelm Knobel deur digters wat hulle nie persoonlik geken het nie32; 

j) ’n openbare figuur soos ’n staatsman of held: Jan F.E. Celliers, Toon van den Heever,  

C.P Hoogenhout, F.W. Reitz; 

k) ’n ouer: Annette Snyman, Petra Müller se gedig “Die aanslag van die graan” in Liedere van 

land en see (Müller 1984: 66) oor haar pa se dood, Charles Fryer, Etienne van Heerden, 

Ernst van Heerden, Lucas Malan, I.L. de Villiers, Wilhelm Knobel, Olga Kirsch, Sheila 

Cussons, Lina Spies, Eveleen Castelyn. 

Afgesien van verdere toevoegings tot rubrieke d) en k) hier bo, sou Müller met haar digbundels 

wat sedert 1987 verskyn het, ook bydraes lewer tot rubrieke a), e), f), i) en j). 

Viljoen (1995: 82-83, 101) voer aan dat T.T. Cloete ’n unieke bydrae tot die elegiese tradisie 

in Afrikaans lewer met die vyf lykdigte in sy digbundel Allotroop (1985). In haar lesing toon 

sy aan dat Cloete enersyds die eeueoue retoriese tradisie soos dit ook in die 17de-eeuse 

Nederlandse poësie neerslag gevind het, navolg, en dit andersyds uitbrei deur die konvensies 

van die tradisionele lykdig te ondermyn, ironiseer of parodieer. 

 
29 Eugène N. Marais sou ook byvoorbeeld hier bygevoeg kon word. 
30 Hierdie ordening (Van Zyl 1987: 41) is foutief, aangesien die gedig “Nico” in Obool (Müller 1977: 
3) nie oor die digter se kind handel nie, maar oor haar broer. 
31 Müller se naam hoort in werklikheid onder hierdie rubriek tuis op grond van haar gedigte oor die 

dood van haar broer Nico. 
32 Hoewel Müller se oeuvre nie ’n gedig oor Ingrid Jonker bevat nie, dra sy die gedig “die aandblomme 
van orcus” in Liedere van land en see (Müller 1984: 52) gesamentlik aan Jonker, Marina Tsvetaeva en 

Sylvia Plath op. 
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Spies (2001: 169) skryf dat gedigte oor die dood van ’n geliefde ’n aansienlike deel uitmaak 

van die Afrikaanse poësieskat: “Van ons belangrikste digters het in enkelverse, digsiklusse en 

digreekse uitdrukking gegee aan dié ‘groot gemeenplaas’33, onder andere Eugène Marais, 

Elisabeth Eybers, Ernst van Heerden, P.J. Philander, D.J. Opperman, Ina Rousseau en  

T.T. Cloete.” Spies fokus eerstens op Totius se verse oor die dood van sy kinders in 

Passieblomme uit 1933. Daarna staan sy stil by die dood as terugkerende motief in die oeuvres 

van Elisabeth Eybers en Ina Rousseau, spesifiek in eersgenoemde se bundel Onderdak (1968) 

en laasgenoemde se bundel Grotwater (1989), met die klem op “die dood as teenpool van die 

lewe en van die finaliteit van die skeiding deur die dood” (Spies 2001: 174). Daarbenewens 

verwys sy ook na Anlen Marais se elegiese digbundel muur van berge (1999), ingegee deur 

haar ma se dood aan keelkanker, en die in memoriam- en hommage-verse, elegieë en grafskrifte 

in die bundel Lykdigte (2000) deur Joan Hambidge. 

Ter aanvulling van die reeds genoemde lys digters wys Schutte (2004: 15) op die sterk 

teenwoordigheid van die dood as tema in N.P. van Wyk Louw se werk, met die beeld van “die 

halwe kring van lewe en dood wat mettertyd voltooi sal word”. Sy noem ook Ingrid Jonker, 

wat as eerste Afrikaanse vrouedigter wat haar eie lewe geneem het, ’n belangrike plek beklee 

in die galery van elegiese digters in Afrikaans met haar gedigte wat “deurspek [is] met die 

dood” (Schutte 2004: 17). 

Die motiewe van “lewe en dood, geboorte en verrotting, groei en ekskresie” is ’n belangrike 

teenwoordigheid in Breyten Breytenbach se poësie en gee dikwels uitdrukking aan verset teen 

die dood (Schutte 2004: 17). H.J. Pieterse verskyn tereg op Schutte se lys (2004: 18-19) met 

verwysing na die lykdig in sy debuutbundel Alruin (1989), maar die titel van die belangrike 

bundel Die burg van hertog Bloubaard – waarvoor Pieterse in 2002 met die Hertzogprys 

bekroon is en waarin die gedigte “Wat van ons oorbly” (Pieterse 2000: 96), “Voorlaaste dag” 

(Pieterse 2000: 88) en “Gideon Scheepers” (Pieterse 2000: 58) waarna Schutte verwys, verskyn 

– ontbreek. 

Marais (2008: 89-90) sonder Petra Müller saam met Totius, Johann de Lange en Eveleen 

Castelyn uit as digters in wie se oeuvres die dood ’n besonder prominente plek beklee. Die 

fokus val spesifiek op gedigte wat oor die sterfproses, die dood en afskeid handel, eerder as 

 
33 Na aanleiding van E.M.W. Tillyard se term “great commonplaces” vir “[d]ié dinge wat nie 

onmiddellik bevatlik is vir rede en begrip nie” in sy boek Poetry: direct and oblique (1934: 27, 

aangehaal in Spies 2001: 167). 
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bloot die oorledene se lewe of eienskappe soos in vele in memoriam-gedigte. Sy noem Daniel 

Hugo se Dooiemansdeur (1991) en Joan Hambidge se Lykdigte (2000) as voorbeelde van 

bundels waar die dood ’n belangrike tema vorm, maar noem ook dat dit nie ’n oorheersende 

rol in die digter se oeuvre as geheel speel nie. D.J. Opperman het Komas uit ’n bamboesstok 

(1979) geskryf nadat hy as ’t ware uit die dood teruggekeer het, terwyl Johann Johl sy laaste 

digbundel, Roulet (1994), tydens ’n terminale siekte geskryf het. 

Marais (2008: 90) sonder die volgende digters uit wat spesifiek oor die dood van ’n lewensmaat 

geskryf het: A.G. Visser (Rose van herinnering en ander gedigte: 1927 en Die purper iris en 

ander nagelate gedigte: 1930), Ina Rousseau (Grotwater: 1989), Elisabeth Eybers (Onderdak: 

1968 en Nuweling: 1994), H.J. Pieterse (Die burg van hertog Bloubaard: 2000), Petra Müller 

(Die aandag van jou oë: 2002), T.T. Cloete (Heilige nuuskierigheid: 2007) en Fanie Olivier 

(Apostroof: 2007). Ten opsigte van digters wat oor die dood van een of albei ouers, familie en 

vriende skryf, voeg sy Johann Lodewyk Marais (Palimpses: 1987 en By die dinge: 1989), Tom 

Gouws (Troglodiet: 1995), Heilna du Plooy (Die donker is nooit leeg nie: 1997 en In die 

landskap ingelyf: 2003), Cas Vos (Vuurtong: 1999) en Bernard Odendaal (Onbedoelde land: 

2007) tot hierdie groep toe. 

’n Afsonderlike kategorie van elegiese verse oor mense wat op onnatuurlike wyse gesterf het, 

word geïdentifiseer, met ’n spesiale subkategorie van gedigte oor digters of skrywers wat 

selfdood gepleeg het. Marais (2008: 90) noem die volgende voorbeelde: D.J. Opperman se 

gedig oor Eugène N. Marais in Komas uit ’n bamboesstok (1947) asook gedigte deur verskeie 

digters in die huldigingsbundel Honderd jaar later (saamgestel deur Johann Lodewyk Marais: 

2006), Johann de Lange se gedig oor Ingrid Jonker (in Wordende naak: 1990)34, Phil du Plessis 

(in Lyksang. Gedigte 1974–80: 1980) en Lina Spies (in Dagreis: 1976) oor Wilhelm Knobel, 

Johann de Lange oor Pieter Claassens (in Snel grys fantoom: 1986), Daniel Hugo (in Die boek 

Daniel: 1986) en Joan Hambidge (in Die verlore simbool: 1991) oor Ernest Hemingway, asook 

oor Marina Tsvetaeva en Sylvia Plath (in Interne verhuising: 1995). Müller se gedig “Marina 

Tsvetaeva” in Liedere van land en see (Müller 1984: 53) word ook ingesluit. 

Crous (2008: 36) se aanvanklike ondersoek na lykdigte in Afrikaans sluit onder meer  

D.J. Opperman se “Mev HSM Opperman” (uit Edms. Bpk.: 1970), T.T. Cloete se “uitlê van die 

 
34 Talle ander digters het ook oor Jonker se selfdood geskryf, byvoorbeeld die bydraers tot die 

huldigingsbundel Ingrid Jonker: In memoriam wat in 1966 onder redaksie van Jan Rabie verskyn het. 
Benewens Petra Müller beklemtoon Lina Spies en Joan Hambidge ook die ooreenkomste tussen Ingrid 

Jonker en Sylvia Plath, Anne Sexton en Marina Tsvetaeva (Viljoen 2012: 148-19). 
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lyk” (uit Allotroop: 1985) en Johann de Lange se gedigte “Dood van James Dean” (uit Snel 

grys fantoom: 1986) en “Op ’n dag sal jou skrander kop” (op LitNet) in. Met verwysing na 

Breyten Breytenbach se gedig “bekommernis” (uit die ysterkoei moet sweet: 1964), wat die 

fokuspunt van hierdie artikel vorm, kom Crous (2008: 52) tot die gevolgtrekking: 

Breytenbach neem […] die kodes van die lyksdig en die retorika van die treurdig 

en herskryf dit vanuit sy enigmatiese invalshoek in ’n eietydse konteks wat 

gekenmerk word deur ontluistering en ’n ondermyning van die konvensionele 

opvattings oor die dood, die lyk en die fatsoenlikheidsreëls wat tydens 

begrafnisse nagekom moet word. 

In haar oorsig oor die Afrikaanse poësie van die jare 2000-2009 noem Viljoen (2011: 27) dat 

die digter Marius Crous byna obsessief op die gestorwe geliefde se liggaam fokus in sy tweede 

bundel, Aan ’n beentjie sit en kluif (2006). Die spanning tussen erotiese begeerte en afkeer van 

die ontbindende liggaam word ondersoek in ’n poging om die dood van die geliefde te verwerk. 

Volgens Viljoen (2011: 29) sit Breyten Breytenbach die oorvleueling van die temas van 

erotiese liefde, die dood en die skryf van poësie, wat sedert sy debuut kenmerkend was en 

eweneens byna obsessief nagevolg word, voort in sy bundel Die windvanger (2007). Die jonger 

digter Sarina Dönges verken ook die wisselwerking tussen erotiek en die dood in haar bundel 

In die tyd van die uile, wat in 2004 verskyn. 

Joan Hambidge gebruik volgens Viljoen doelbewus die Klassieke funerêre konvensies van lof, 

klag en troos in haar bundel Lykdigte (2000) om oor die dood van persoonlike vriende, 

mededigters en beroemdes te dig en selfs ’n grafskrif vir haarself te skryf. In sowel Petra Müller 

se Die aandag van jou oë (2002) as Henning Pieterse se Die burg van hertog Bloubaard (2000) 

word die digproses ’n poging om die verlies van die geliefde teë te werk en uiteindelik te 

verwerk (Viljoen 2011: 29). 

Met verwysing na die 18de-eeuse Engelse “Graveyard School of Poetry”35 asook 

kerkhofpoësie36 in die letterkundes van ander tale, onderskei Taljaard-Gilson (2017: 4-5) die 

kerkhofgedig as ’n subgenre van die “gewone” elegie. Die tradisionele kerkhofgedig het 

volgens haar die 18de-eeuse Europese lewensuitkyk weerspieël en is gekenmerk deur ’n 

 
35 Sien afdeling 2.2. 
36 Taljaard-Gilson (2017: 10) verkies die benaming “kerkhofgedig” of “kerkhofpoësie” en omskryf dit 
as “’n tipe elegie wat deur middel van sterk natuurbeelde en doodsimboliek die universele 

verganklikheid van die mensdom in ’n begraafplaasmilieu op morbiede wyse bepeins”. 
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fassinasie met die dood en ’n oorwegend didaktiese, moraliserende ingesteldheid. Moderne 

kerkhofgedigte handel dus steeds oor sterflikheid en verganklikheid, maar die didakties-

moraliserende boodskap ontbreek meestal. 

Hoewel sy beklemtoon dat die term kerkhofpoësie “’n relatief moderne literêre term [is] wat 

dikwels met huiwering deur literêre kritici gebruik word om na ’n betreklik los konglomeraat 

van gedigte te verwys”, identifiseer Taljaard-Gilson (2017: 10) ’n aantal kenmerke op grond 

waarvan kerkhofpoësie van “gewone” elegieë onderskei kan word: 

a) Die onderwerp van hierdie twee elegiese vorme verskil duidelik – waar die elegie ’n 

treurgedig is oor die dood van ’n spesifieke persoon, behels die kerkhofgedig ’n bepeinsing 

van die universele verganklikheid van die mens en die verbygaande aard van skoonheid of 

die tyd. 

b) Natuurbeelde kom dikwels in albei voor, maar in die gewone elegie merendeels as konkrete 

vergestalting van die digter se verdriet, terwyl natuurelemente in die kerkhofgedig ingespan 

word om ’n somber atmosfeer te skep. 

c) Gewone elegieë bevat gewoonlik die elegiese konvensies van weeklag, lof, verkwaliking, 

doodsoorsaak en berusting; by kerkhofgedigte is die struktuur losser en word die 

konvensies meestal beperk tot weeklag, verkwaliking en berusting. 

d) Gotiese elemente, begraafplaasbeelde en doodsimboliek kom selde in die gewone elegie 

voor en is onderskeidende kenmerke van die kerkhofgedig. 

e) In gewone elegieë speel die begraafplaas self nie ’n belangrike rol nie; in kerkhofgedigte 

is die begraafplaasmilieu bepalend. 

f) Gewone elegieë het ’n oorwegend droefgeestige atmosfeer en siniese trant, terwyl 

kerkhofgedigte dikwels na die morbiede of melancholiese neig. 

g) Die gewone elegie handel oor die oombliklike pyn van die spreker en verwys selde na die 

“hemelse ewigheid”; die kerkhofgedig verwys byna sonder uitsondering na die 

hiernamaals. 

Taljaard-Gilson (2017: 2, 6, 7, 9) sonder C. Louis Leipoldt se gedig “Op die kerkhof”, Totius 

se “Die wêreld is ons woning nie”, T.T. Cloete se “Ballade van die kerkhof” en Zandra 

Bezuidenhout se “Groet” uit as voorbeelde van Afrikaanse kerkhofgedigte waarin daar 

vernuwend en dikwels ondermynend omgegaan word met die konvensies van tradisionele 

kerkhofpoësie. Volgens Taljaard-Gilson (2017: 3) hanteer Breyten Breytenbach ook dié 

konvensies op vernuwende wyse deur van Gotiese elemente soos die kadawer, karkas en kraaie 

gebruik te maak in sy gedig “nagmaal”, hoewel sy dit nie as kerkhofgedig klassifiseer nie.  
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F.W. Reitz (“Klaas Geswind en syn perd”) en Elisabeth Eybers (“Wespark”) word as 

voorbeelde genoem van Afrikaanse digters wat satiriserend werk met die tradisie en konvensies 

van die kerkhofgedig (Taljaard-Gilson 2017: 8). 

Petra Müller se bundel Die aandag van jou oë (2002) word ingesluit by die lys van “bekendste 

elegieë in Afrikaans”, wat “sonder uitsondering die afsterwe van óf ’n bepaalde geliefde (’n 

lewensmaat, ouer of kind) óf ’n bekende persoon (’n digter, skilder, akteur of 

glanspersoonlikheid) [betreur]” (Taljaard-Gilson 2017: 8). Müller se gedigte “Vlak graf” uit 

Swerfgesange vir Susan en ander (Müller 1997: 117) en “wintersgedig, vir eugène marais” uit 

Die aandag van jou oë (Müller 2002: 113) vertoon egter soveel raakpunte met die genoemde 

kenmerke van kerkhofpoësie dat sy wel tot die groep Afrikaanse digters gereken kan word wat 

die konvensies van die tradisionele kerkhofgedig verruim en uitdaag. 

 

2.5 Funksies en impak van die elegie 

Wat die funksies van die elegie betref wat by uitstek van toepassing is op Müller se oeuvre, 

bied Sacks (1985: 2) se tipering van dié genre as ’n simboliese uitvloeisel van oeroue 

begrafnisrites en -seremonies ’n nuttige vertrekpunt. Sommige elegiese konvensies – soos die 

plasing van die gedig binne die pastorale konteks, verwysings na natuurgode, die gebruik van 

herhaling en refreine, herhalende vrae, woede-uitbarstings, ’n optog van roubeklaers, ’n 

progressie van verdriet na vertroosting, en tradisionele beelde van herlewing – dien dus as 

literêre weergawe van spesifieke sosiale en sielkundige praktyke. Die digter se teësinnige 

onderwerping aan die beperkinge van taal asook die behoefte om sy/haar eie vermoë tot 

oorlewing te bevestig, speel ’n deurslaggewende rol tydens hierdie proses. 

’n Eerste funksie van die elegie hou verband met Sacks (1985: 1) se siening dat elke elegiese 

gedig nie net as ’n literêre werk beskou kan word nie, maar ook as ’n dinamiese proses van 

verwerking van ’n ervaring of verlies, in die sin van Freud se bekende begrip Trauerarbeit 

(treurwerk, oftewel “the work of mourning”). Sacks se teorie is gebaseer op Freud se 

aanvanklike siening van rou soos uiteengesit in sy teks “Mourning and melancholia”37 [“Trauer 

und Melancholie”], wat volgens Viljoen (2014: 34) ’n “absolute teenstelling tussen rou en 

melancholie” behels. Hiervolgens word die libido38 tydens ’n gesonde rouproses geleidelik van 

 
37 Freud, S. 1917. Mourning and melancholia. In: Strachey, J. (red.). The standard edition of the 
complete psychological works of Sigmund Freud, 14. Londen: Hogarth Press: 243-258. 
38 In die Freudiaanse sin van seksuele energie. 
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die verlore liefdesobjek ontheg en uiteindelik na ’n nuwe liefdesobjek verplaas om sodoende 

die treurproses te voltooi, met die gepaardgaande verwerking van die verlies. Indien die 

treurende nie daarin slaag om sy/haar libido aan ’n nuwe liefdesobjek te heg nie, ontstaan ’n 

patologiese toestand bekend as melancholie, gekenmerk deur “ambivalente of vyandige 

gevoelens” teenoor die verlore liefdesobjek. Die voortgesette identifikasie met die verlore 

liefdesobjek en die opname daarvan in die ego van die treurende laat die treurproses ontspoor 

en lei tot “’n gevoel van innerlike wanhoop, die onvermoë om nuwe verbintenisse aan te gaan 

en ook ’n self-kastyding” (Viljoen 2014: 34). 

Freud het egter mettertyd sy aanvanklike siening van verdriet gewysig en voer in “The ego and 

the id”39 [“Das Ich und Das Es”] aan dat die identifikasie met die verlore liefdesobjek in 

werklikheid deel vorm van die normale rouproses. Verlies word dus verwerk deur die verlore 

liefdesobjek met die treurende persoon se identiteit te integreer deur ’n proses van introjeksie: 

“’n vorm van preservering van die verlore objek in en as die self” (Human 2007: 76). Dit lei 

daartoe dat die treurwerk langdurig of selfs eindeloos kan voortduur; ’n proses wat Human 

(2007: 74) “ ‘melancholiese’ verdriet” noem. Die slotreëls van Müller se gedig “Aan ’n 

verdrinkte” uit Swerfgesange vir Susan en ander (Müller 1997: 17), wat in afdeling 3.3 

bespreek word, sluit op treffende wyse by hierdie siening aan, en daar sal in hoofstuk 3 

aangetoon word in watter mate Müller se elegiese verse oor haar broer Nico as deel van ’n 

langdurige treurwerk kwalifiseer. 

Elisabeth Kübler-Ross se fasebeskouing van die rouproses40 by terminaal siek pasiënte, soos 

uiteengesit in On death and dying41, is welbekend. Human (2007: 57-58) som Kübler-Ross se 

vyf fases van rou op as: 1. ontkenning, 2. woede, 3. onderhandeling, 4. depressie en die begin 

van aanvaarding, en 5. (ware) aanvaarding. Hoewel Human (2007: 59) beklemtoon dat die 

rouproses volgens talle studies “nie so netjies in opeenvolgende fases verdeel kan word nie, 

maar eerder uit ’n mengsel van reaksies bestaan wat wesenlik deur eksterne gebeure beïnvloed 

word”, sou hierdie tipe beskouing wel ’n nuttige perspektief op Müller se elegiese oeuvre kon 

bied. Die feit dat Müller in sommige gevalle met tussenposes verskillende verse oor dieselfde 

persone skryf, skep byvoorbeeld geleenthede tot vergelyking (sien veral hoofstuk 3). Voorts 

tree die digter/spreker nie net as roubeklaer en selfs sterwensbegeleier op vir verskillende 

 
39 Freud, S. 1923. The ego and the id. In: Strachey, J. (red.). The standard edition of the complete 

psychological works of Sigmund Freud, 19. Londen: Hogarth Press: 12-66. 
40 Human gebruik die term “verdrietproses”, maar binne die konteks van hierdie tesis word voorkeur 
gegee aan die term “rouproses”. 
41 Kübler-Ross, E. 1969. On death and dying. New York: Macmillan. 
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individue nie, maar word sy ook in die proses met haar eie sterflikheid gekonfronteer. Daar sal 

egter rekening gehou word met die feit dat die fases van rou nie noodwendig liniêr verloop nie 

maar kan oorvleuel, dat sekere gevoelens nie noodwendig tot ’n spesifieke fase beperk is nie, 

dat die treurende tydens die rouproses heen en weer tussen fases kan beweeg, en dat verdriet 

’n hoogs subjektiewe ervaring is (sien Human 2007: 59, 60). 

Volgens Human (2007: 78) word taal in die meeste psigoterapeutiese verdrietbeskouings 

gesien as “’n medium waardeur verlieservarings tot uitdrukking gebring en dus ‘verwerk’ kan 

word”. Nicolas Abraham en Maria Torok42 beweer byvoorbeeld na aanleiding van Freud se 

aanvanklike verliesbeskouing dat die blote feit dat ’n verlies in taal omgeskakel word, daarop 

dui dat die verlies deur middel van introjeksie (wat hulle as “suksesvolle” verdriet beskou, 

teenoor inkorporasie, wat “onsuksesvolle” verdriet verteenwoordig) geakkommodeer is en dus 

verwerk is (Human 2007: 77). Hoewel Human hierdie aanname as ooroptimisties bestempel 

(Human 2007:5), dien die verband tussen taal en verlies in Abraham en Torok se definisie van 

introjeksie as basis vir Jacques Lacan43 se siening dat taal op sigself ’n vorm van verlies of 

gemis verteenwoordig aangesien dit na iets verwys wat per definisie afwesig is. Volgens Lacan 

se verliesbeskouing behoort taal tot die sogenaamde Simboliese Orde en gebruik die sprekende 

subjek taal om sy/haar begeertes en gevoelens, wat tot die Verbeelde/Imaginêre Orde behoort, 

uit te druk. Seksualiteit en die dood behoort egter tot die Werklike Orde – “’n domein ekstern 

tot die subjek; ’n domein van die onuitdrukbare, dit waaroor nie gepraat kan word nie, 

aangesien dit nié tot taal behoort nie” (Human 2007: 79). 

Jacques Derrida44 daag nie net Abraham en Torok se siening van introjeksie uit nie, maar ook 

hul aanname dat die verwoording van verdriet noodwendig verwerking veronderstel. Teenoor 

die gevestigde siening dat verlies verdriet voorafgaan, meen Derrida “dat verdriet die dood 

sowel voorafgaan as daarop volg” en dat alle interpersoonlike verhoudings dus uit die 

staanspoor in die teken van ’n toekomstige verlies deur die dood staan (Human 2007: 85-86). 

Volgens Derrida is verdriet die enigste perspektief waaruit die lewendes die dood kan benader. 

 
42 In Abraham, N. & Torok, M. 1980. Introjection-Incorporation: Mourning or melancholia. 

Psychoanalysis in France. New York: International Universities Press: 3-16, en Abraham, N. & Torok, 

M. 1984. A poetics of psychoanalysis: “The lost Object-Me”. SubStance, 43: 3-18. 
43 In Lacan, J. 1968. Speech and language in psychoanalysis. Baltimore: Johns Hopkins University 

Press. 
44 In Derrida, J. 1986. “Fors: The Anglish words of Nicolas Abraham and Maria Torok.” In: Abraham, 

N. & Torok, M. Wolf Man’s magic word: A cryptonomy. Minneapolis: University of Minnesota Press: 
xi-xlvii; Derrida, J. 1989. Memoires for Paul de Man. New York: Columbia University Press: xvi; en 

Derrida, J. 2001. The work of mourning. Chicago: The University of Chicago Press. 
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Hy gebruik die term “ ‘onmoontlike’ verdriet” om die paradoksale spanning tussen introjeksie 

en respek vir die andersheid van die ander te beskryf (Human 2007: 90-91): 

Indien ons in die een of ander opsig ’n suksesvolle internalisering van die ander 

sou bewerkstellig (maar dit is onmoontlik), misluk ons in werklikheid, 

aangesien die ander dan nie meer die ander is nie. En omgekeerd: as ons misluk 

(en ons is bestem om te misluk), slaag ons eintlik, aangesien ons daardeur respek 

vir die ander as ander behou. 

Hoewel dit moeilik is om die regte woorde te vind om verlies te verwoord, rus daar volgens 

Derrida ’n etiese verantwoordelikheid op die lewendes om oor die gestorwenes te rou en die 

stilte te verbreek deur met hulle en oor hulle te praat – dit sou trouens ’n vorm van verraad 

teenoor die ander wees om te swyg (Human 2007: 86). Die groot uitdaging is egter om te waak 

teen sentimentaliteit, ongevoeligheid en die uitbuiting van die ander se dood tot die treurende 

se eie voordeel (Human 2007: 86-87). 

Fuss (2013: 5) bevraagteken die hedendaagse literêr-kritiese paradigmas wat uit bogenoemde 

sienings ontwikkel het, naamlik dat dit in wese oneties is om vertroosting te put uit die skryf 

(of lees) van elegieë omdat dit die verdriet sou ophef. Sy argumenteer dat die elegie as digvorm 

terselfdertyd op twee gehore gerig is – die dooies en die lewendes – en dat verskillende etiese 

vereistes vir hierdie twee gehore geld. Volgens Fuss beskik die elegie oor die vermoë om die 

kloof tussen die dooies en die lewendes, en tussen verlies en taal, te oorbrug. 

Sy stel dit so (Fuss 2013: 107): 

Consolatory fictions live on, not despite modernity’s melancholic rejection of 

aesthetic compensation but because of it. Deathbed poems, corpse poems, and 

aubades all demonstrate that the call to use language to maintain a meaningful 

if tenuous relation to those no longer present continues to speak to us. 

Consolation, in all three cases, resides in voice itself. 

Ondanks die beperkinge van taal, hou ’n tweede belangrike funksie van die elegie in Müller se 

oeuvre verband met verskeie vorme van kommunikasie. Heitsch (2000: 97) wys daarop dat die 

skryfproses in Montaigne se Essays ’n drieledige doel dien, naamlik om oor sy gestorwe vriend 

Etienne de La Boétie te rou, om hul vriendskap te gedenk en om hul dialoog voort te sit. Die 

verwysing na die skryfproses as ’n poging tot die voortsetting van kommunikasie met die 

gestorwene is in die besonder van toepassing op Müller se elegiese verse, aangesien daar onder 
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andere in die geval van die broer Nico dikwels ’n eensydige gesprek tussen die ek-spreker en 

die stilswyende “jy” plaasvind. Müller bevestig dit ook tydens ’n onderhoud: “Digwerk is ook 

’n poging om dinge van die stilte te ontruk deur stemme op te roep. Om deur evokasie, die 

stemme wat stil geword het, weer terug te roep” (Grobler 2012). Daarbenewens tree Müller in 

verskeie verse in die bundels Swerfgesange vir Susan en ander en Die aandag van jou oë met 

onderskeidelik die sterwende vriendin Susan en die geliefde in gesprek en word veral Susan se 

stem by meer as een geleentheid opgeroep. 

Fuss (2013: 8) argumenteer dat die elegiese poësie ook op ’n tweede vlak ’n poging tot 

kommunikasie verteenwoordig, naamlik met die leser, wat as (ontoereikende) plaasvervanger 

vir die gestorwene dien. Marais (2008: 105) voeg ’n derde dimensie toe deur haar stelling dat 

die dood nie slegs die kommunikasie tussen die gestorwene en oorlewende verbreek nie, maar 

ook dikwels tussen mede-oorlewendes. Hoewel die skryfproses geen kitsoplossing bied nie 

aangesien taal dikwels ontoereikend is om die diepste magteloosheid te verwoord, wys Marais 

(2008: 103, 104) daarop dat tekste van literêre gehalte ’n tweeledige terapeutiese rol speel 

tydens die verwerking van die verlies van byvoorbeeld ’n kind: “Dit help die outeur om sy of 

haar eie verlies te verwerk, en dit lê ander mense, wat nie self woorde kan vind nie, woorde in 

die mond […].” 

Met verwysing na narratiewe terapie as terapeutiese benadering tot verlies en verdriet, 

beklemtoon Human (2007: 64) die treurende se behoefte om “vrede te maak met die 

onvoorspelbaarheid, onregverdigheid en betekenisloosheid van verlieservarings”. Hierdie tipe 

benadering is daarop gemik om te probeer sin maak van die verlies deur ’n narratief daaroor te 

skep, terwyl die verdrietervaring met ’n “geïnteresseerde en simpatieke ander” gedeel word. 

Binne die konteks van die elegiese poësie sou die gedig as ’n “narratief” beskou kon word wat 

deur die digter geskep word in ’n poging om self sin te maak van die verlies, asook om die 

ervaring met die leser te deel. Die sterk verhalende element in baie van Müller se verse 

ondersteun myns insiens hierdie verruiming van die term “narratief”. Daarbenewens vorm haar 

elegiese gedigte oor die siektegeskiedenis en dood van onderskeidelik haar vriendin en 

reisgenoot Susan in Swerfgesange vir Susan en ander en haar man in Die aandag van jou oë 

twee duidelike narratiewe. 

’n Derde funksie van die elegie in Müller se oeuvre hou verband met die Aristoteliaanse begrip 

anagnorisis, wat as “herkenning”, “openbaring”, “ontdekking” of “onthulling” vertaal kan 
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word45 en as ’n belangrike sleutel in Potts (1967: 36) se studie van die elegie dien. Volgens 

Potts het die elegiese poësie ten doel om die leser tot nuwe insigte omtrent die lewe te bring 

deur ’n lig in die duisternis te laat skyn. Müller se eie beskrywing van die ideale gedig as ’n 

waterdruppel waardeur ’n mens kan sien (Grobler 2012), sluit aan by die gedagte van insig en 

verheldering deur die poësie: “[Die gedig is] nie ’n einddoel nie, dis deel van bewuswording. 

Die bewuswording beweeg dan deur die druppel en laat dit dan agter.” Die klem val egter op 

die digter se primêre belewenis van bewuswording, met die leser as sekondêre ontvanger. 

Hierdie beskouing vertoon sekere raakpunte met die konsep van ’n mistieke ontdekkingstog 

(via mystica), wat Human (2007: 171) omskryf as “’n weg na helderheid, die aflegging van 

vals persepsies en wanopvattings”, wat volgens hom kan lei tot “’n berusting in en aanvaarding 

van verlies, eerder as ’n algehele verwerking daarvan”. In die loop van die bespreking in die 

volgende drie hoofstukke sal daar telkens teruggekeer word na hierdie asook die ander twee 

funksies van die elegie. 

Die voorafgaande oorsig oor die ontwikkeling van die elegiese tradisie sedert die antieke 

Griekse tyd tot die hedendaagse beoefening van die elegie in Afrikaans sal as agtergrond dien 

vir die ondersoek na Petra Müller se elegiese oeuvre, met die klem op haar hantering van die 

temas van verlies, sterflikheid, herlewing en oorlewing na aanleiding van die dood van drie 

geliefdes uit haar intieme kring: haar broer Nico, haar vriendin en reisgesel Susan Rudnitzky, 

en haar man, Wilhem Grütter. 

Die volgende retoriese begrippe en konvensies uit die funerêre tradisie van die Nederlandse 

Renaissance sal as verwysingsraamwerk dien: a) die prooemium (inleiding), wat gekenmerk 

kan word deur vrae en uitroepe, verkwaliking van die dood of doodsoorsaak, of verwysings na 

die spreek-of-swyg-dilemma; b) die laus (lof), waar die beginsel van decorum geld en die stof 

gevind word in sekere loci; c) die iacturae demonstratio (aanduiding van die betekenis van die 

verlies); d) die luctus (klag); en e) die consolatio (troos), wat ook die exhortatio (aanmoediging 

om te rou) kan insluit. Kenmerke van die pastorale elegie en die Middeleeuse aubade asook die 

Middeleeuse beginsel van memento mori (dink daaraan dat jy sal sterf) sal ook betrek word 

waar van toepassing. 

Laastens sal die drie funksies van die elegie soos hier bo bespreek as verwysingspunte dien 

tydens die ondersoek: 

 
45 Die Afrikaanse uitdrukking “aan die lig bring” is hier besonder gepas. 
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a) Die gedig as kunswerk en “treurwerk” waarin elegiese konvensies as literêre weergawe van 

sosiale en sielkundige begrafnis- en roupraktyke dien.46 

b) Die gedig as voortsetting van die kommunikasie met die gestorwene47, met die leser as 

plaasvervanger vir die gestorwe geliefde48, en met mede-oorlewendes wat sodoende ook 

hul eie smart onder woorde kan bring.49 Die troos is dus geleë in die “stem” wat teen die 

stilte van die dood inpraat,50 in die gedig as narratief wat geskep word in ’n poging om sin 

te maak van die verlies, en in die deel van die ervaring met die leser.51 

c) Die gedig as lig in die duisternis wat sowel die digter as die leser tot nuwe insigte oor die 

lewe bring.52 

 

  

 
46 Met verwysing na Sacks (1985: 1). 
47 Sien Heitsch (2000: 97). 
48 Vergelyk Fuss (2013: 8). 
49 Sien Marais (2008: 105 en 103, 104) 
50 Fuss (2013: 107). 
51 Vergelyk Human (2007: 64). 
52 In aansluiting by Potts (1967: 36). 
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Hoofstuk 3: Müller se hantering van die elegiese tradisie 

Petra Müller se uitlatings oor die dood en haar digterskap getuig van ’n volgehoue spanning 

tussen die verset teen sterflikheid en die behoefte om verlies te verwerk (sien hoofstuk 1). Sy 

beklemtoon dat sy “’n slegte verhouding met die dood” het en “teen die dood in” skryf.53 Sy 

verwys ook pertinent daarna dat sy twee keer self byna verdrink het (sien vollediger aanhaling 

uit La Vita 2007: 19 in afdeling 1.1). Hoewel sy besef sy “gaan nie hierdie oorlog wen nie”, 

suggereer sy dat die skryf van poësie die potensiaal vir transformasie54 in die sin van 

transendensie55 inhou: “Mens probeer om die dood te omseil met mens se skryfwerk. Wie 

weet?”56 

In hierdie hoofstuk asook hoofstukke 4 en 5 sal die wyse waarop Müller haar ervarings van 

verlies en sterflikheid verwoord, binne die konteks van die elegiese poësietradisie beskou word. 

Daar sal spesifiek gefokus word op die wyse waarop die temas van herlewing en oorlewing 

neerslag vind in haar werk, met verwysing na die rol van die digproses tydens die ervaring van 

verlies, die rouproses en die moontlike verwerking van die verlies. 

 

3.1 Vertrekpunte vir die ondersoek 

Die ondersoekveld sal tot drie groepe gedigte uit Müller se elegiese korpus beperk word. Die 

eerste kategorie, wat in hierdie hoofstuk aan bod kom, handel oor die dood van Müller se broer 

Nico, wat volgens haar eie getuienis as vonk vir haar digterskap gedien het. In hoofstuk 4 word 

’n aantal sleutelverse in Swerfgesange vir Susan en ander wat oor Susan Rudnitzky se siekte 

en dood handel, bespreek. Hoofstuk 5 word gewy aan gedigte oor die siektegeskiedenis en 

dood van Müller se man, Wilhelm Grütter, in die eerste en laaste afdeling van die bundel Die 

aandag van jou oë. 

In die loop van die bespreking sal spesifiek gelet word op die volgende herhalende motiewe en 

temas wat in Müller se elegiese oeuvre verband hou met die dood, sterflikheid, herlewing en 

oorlewing: water as simbool van dood én lewe; vuur as simbool van vernietiging asook 

 
53 Smith (2006: 4). 
54 In die sin van “1. Gedaanteverandering, herskepping, vervorming” (Labuschagne & Eksteen 2010: 

1 333). 
55 In die betekenis van “1. […] bo bepaalde grense uit te gaan. 2. Bosinlikheid” (Labuschagne & Eksteen 
2010: 1 333). 
56 Grobler (2012). 
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transformasie; gras as simbool van sterflikheid, maar ook kreatiwiteit en herlewing; en die oë 

en die kykhandeling, met aandag aan die betekenis wat aan verskillende kleure geheg word. 

Die sentrale rol van die gesigsintuig sluit aan by die besonder sintuiglike aard van Müller se 

poësie waarna daar in afdeling 1.1 verwys is en vind neerslag in talle verwysings na lig of die 

afwesigheid daarvan, verse oor skilders en skilderye, afdelingtitels soos “Fokus” in Patria 

(Müller 1979: 1) en “OËMBLIK I” en “OËMBLIK II” in Die aandag van jou oë (Müller 2002: 

9 en 97), asook die feit dat twee van haar bundeltitels – Die aandag van jou oë en Om die 

gedagte van geel – met sig en kleur onderskeidelik verband hou. Die omslae van Müller se 

bundels tree ook telkens as visuele tekste op wat die bundelinhoud verryk en help ontsluit. 

Die gehoorsintuig is ook van besondere belang. Afgesien daarvan dat die elegiese poësie sedert 

die vroegste tye met sang en musiek verbind is (sien afdeling 2.1), beklemtoon Müller self die 

verband tussen poësie en musiek: “Kyk, poësie se huis is musiek, maar ons het daarvan 

afgedwaal. Dit is die oudste ding. Poësie het uit musiek ontstaan en nie andersom nie. Dit het 

te doen met die ritmes van jou liggaam. Dis dans en dis musiek en dis wat dit is.” Sy sê ook: 

“Tennyson het my geleer dat woorde musiek is. Die musikale komponent is nog altyd die eerste 

ding” (Brand 2005). Benewens die bundeltitels Liedere van land en see en Swerfgesange vir 

Susan en ander, bevat talle gedigtitels direkte verwysings na liedere, sang of musiek. Müller 

se poësie op sigself word ook deur ’n besondere ritmiese kwaliteit gekenmerk aangesien sy (in 

die woorde van André Wagner, aangehaal in Grobler 2012) “net soveel met stilte as met klank 

werk”. 

 

3.2 Die impuls vir Müller se digterskap 

Soos in hoofstuk 1 genoem, was die dood van Müller se broer Nico op 22-jarige ouderdom die 

rede waarom sy begin dig het (vergelyk Botha 1981: 7; Viljoen 2016: 835). Die openingsgedig 

van Müller se debuutbundel, Obool, handel oor hierdie verlies en verskaf verskeie sleutels tot 

haar elegiese oeuvre. 

Nico 

Nico Müller, verdrink op 5 November 1961 – 

ter herinnering 

Hoe sal ek jou van hierdie volgehoue stilte red? 

Kyk, die jaar is dragtig –  

bome swel, riviere was 

en mispels gooi hul vrugte op die grond. 
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Die jaar het al sy rykdom reeds gebaar 

en bly nóg dragtig, swaar met jaar vir jaar 

se steeds herhaalde vrug. 

Die dae lê soos jong granate in ons hande, seun; 

elke pit bloei rooi. 

Ons het jou op die stam geënt. 

Ons het jou in die grond geploeg. 

Ons het jou naam by dag en nag geroep 

tot selfs die voëls dit verder dra, 

en jý, met al jou ongeskonde vreugdes 

van hand, van voet en mond, 

verklaar jou daagliks onafhankliker, 

groei altyd vaster in die honger grond. 

Die wintersgras word wit 

en om die heuwels loop die paaie 

na alle verre oorde aan. 

Ek moet jou naam tog een maal noem, in liefde en verset. 

Hoe anders sal ek jou van hierdie volgehoue stilte red? 

(Müller 1977: 3) 

Binne die konteks van die elegiese tradisie sluit die gebruik van die gestorwene se naam as titel 

en die herhaling daarvan in die opdrag van die gedig aan by die retoriese konvensie dat die 

naam van die oorledene een van die veertien persoons-loci is waarop die lof (laus) gegrond kan 

word. Die doodsoorsaak, naamlik verdrinking, word ook in die opdrag genoem, waardeur water 

simbolies word van die dood. Die retoriese vraag “Hoe sal ek jou van hierdie volgehoue stilte 

red?” aan die gestorwene in die eerste reël sluit nie net by die elegiese konvensie van 

vraagstelling aan nie, maar betrek ook die spreek-of-swyg-dilemma ten aanskoue van die dood 

deurdat die gestorwene aangespreek word in ’n poging om die kommunikasie voort te sit en 

die “volgehoue stilte” te verbreek. 

Die beskrywing van die natuur as “dragtig” (r. 2), byna oorryp en “swaar met jaar vir jaar / se 

steeds herhaalde vrug” (r. 6-7), selfs al het die jaar “al sy rykdom reeds gebaar” (r. 5), dui op 

die verloop van tyd en kontrasteer die siklusse van vrugbaarheid in die natuur met die feit dat 

die gestorwene nie ouer word nie. Die verwysing na die dae wat “soos jong granate” (r. 8) in 

die spreker en aangesprokene se hande lê, suggereer enersyds die onbeperkte moontlikhede 
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van die jeug, wat versterk word deur die woordkeuse “seun”57. Andersyds dui die verwysing 

na granate daarop dat dit reeds laatsomer of herfs is, terwyl die granaatpitte wat rooi “bloei”  

(r. 9) ’n bykomende betekenislaag toevoeg, naamlik dat die granate oopgebreek en geëet is. 

Volgens die Griekse mite van Persephone (die dogter van Zeus en Demeter58), wat deur 

Hades59 (die god van die onderwêreld) ontvoer is, het alle plantegroei op aarde gekwyn terwyl 

Demeter ontroosbaar oor haar verlore dogter gerou het (Conradie 1964: 23-25). Toe Zeus besef 

dat dit op ’n ramp afstuur, het hy Hades beveel om Persephone vry te laat, maar aangesien sy 

’n paar60 granaatpitte geëet het terwyl sy in die onderwêreld was, moes sy ’n gedeelte van die 

jaar (die wintermaande) by Hades deurbring en kon sy vir die res van die jaar op aarde bly en 

het alles dan weer gebloei. Dié mite het ’n verklaring gebied vir die siklus van seisoene. Die 

verwysing na granate in die gedig dui dus aan dat die aangesprokene hom in die doderyk 

bevind.61 In teenstelling met die Griekse mite is daar egter geen sprake van die belofte van ’n 

sikliese terugkeer uit die dood nie. 

In strofe 2 word twee landboumetafore gebruik om die begrafnis van die broer uit te beeld, 

naamlik “op die stam geënt” (r. 10) en “in die grond geploeg” (r. 11). Beide hierdie metafore 

getuig van ’n verbondenheid met die aarde binne ’n boerderymilieu en suggereer die potensiaal 

vir uiteindelike herlewing wat met die natuursiklusse verbind word. Die herhaling van die frase 

“Ons het jou …” in reël 10 en 11 beklemtoon die feit dat die spreker die begrafnisrituele saam 

met ander mede-oorlewendes (waarskynlik gesinslede) uitgevoer het. 

Die magteloosheid van woorde, taal en die poësie teen die stilswye van die dood word bevestig 

deur die teenstelling tussen die oorlewendes se volgehoue maar vergeefse pogings tot 

kommunikasie in reël 12-13: “Ons het jou naam by dag en nag geroep / tot selfs die voëls dit 

verder dra”, en die gestorwene se woordelose reaksie om hom toenemend van hulle te 

distansieer in reël 16-17: “[jý] verklaar jou daagliks onafhankliker, / groei altyd vaster in die 

 
57 Müller kies om “seun” met “brother” te vertaal in haar Engelse vertaling van die gedig, opgeneem 

in in a burning sea (Joubert 2014: 199). 
58 Die Griekse godin van vrugbaarheid, die landbou en die graanoes. 
59 Ook bekend as Pluto (Johnston 2013: 391). 
60 Sommige mites verwys na vier granaatpitte; ander na ses, na gelang van die tydperk wat Persephone 
in die onderwêreld moet deurbring (elke granaatpit verteenwoordig een maand). Müller se gedig 

“noudat haar naam so min geword het onder mense” in My plek se naam is Waterval (1987: 103) werk 

met “een helfte van die jaar”, dus ses maande. 
61 In die slotparagraaf van die verhaal “Granate” in die kortverhaalbundel In die omtes van die hart en 
ander verbeeldings (Müller 1995: 168) merk Susan Rudnitzky op: “And then, of course, […] 

pomegranates are the food of the dead.” 
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honger grond.” Die feit dat “selfs die voëls” die roubeklaers se geroep van hul geliefde se naam 

“verder dra” (v. 13), dui daarop dat die natuur saam met die oorlewendes rou – ’n konvensie 

wat dikwels in die pastorale elegie voorkom. In aansluiting by die verwysing na die 

aangesprokene se jeugdigheid (“seun”; r. 8), kan “al jou ongeskonde vreugdes / van hand, van 

voet en mond” (r. 14-15) as deel van die lof beskou word, maar ook as klag (luctus) en selfs ’n 

aanklag teen die dood, aangesien die jong man in die fleur van sy lewe gesterf het. 

Strofe 3, wat uit slegs drie kort versreëls bestaan, verbeeld die skraalheid en kleurloosheid van 

die dood deur ’n stil, gestroopte, verlate winterlandskap te skets wat sterk kontrasteer met die 

oordadig vrugbare, kleurryke hoogsomer- en herfsgegewe in die voorafgaande strofes. Die 

verwysing na die doodgerypte wintersgras roep twee belangrike intertekste op: die slotreëls 

van Eugène N. Marais se “Winternag” – “In elk’ grashalm se vou / blink ’n druppel van dou, / 

en vinnig verbleek dit / tot ryp in die kou!” (Brink 2008 Deel 1: 30) – en die Bybelse interteks 

“Die mens – soos die gras is sy dae; soos ’n blom van die veld, so bloei hy. As die wind daaroor 

gaan, is dit nie meer nie en sy plek ken hom nie meer nie” (Psalm 103:15-16, 1953-vertaling), 

waardeur gras ’n simbool van sterflikheid word. 

In reël 21 wend die spreker ’n laaste poging aan om die gestorwene se naam “in liefde en 

verset” te noem. Die noem van die naam speel ’n besonder belangrike rol in die huldiging van 

’n gestorwene omdat dit so nou met die persoon se identiteit verbind word en as sleutel dien 

om herinneringe aan hom of haar op te roep. Die gebruik van die werkwoord “noem”62, in 

teenstelling met “geroep” in strofe 2, dui op ’n mate van aanvaarding van die broer se dood 

aangesien die poging tot kommunikasie plek gemaak het vir herinnering en huldiging deur die 

noem van sy naam. In die slotreël word die retoriese vraag in reël 1 bykans woordeliks herhaal, 

met slegs een toevoeging – die vraag “Hoe sal ek jou […] red?” word: “Hoe anders sal ek jou 

[…] red?”63 (eie onderstreping). Die skryf van die gedig is dus die spreker-digter se enigste en 

 
62 Hier verskil Müller se Engelse vertaling (in Joubert 2014: 199) ingrypend van die oorspronklike 

Afrikaans. Die Afrikaanse weergawe, “Ek moet jou naam tog een maal noem” (r. 21), dui daarop dat 

die naam hardop uitgespreek word, of minstens in die gedig neergeskryf word en sodoende openbaar 
gemaak word. Die Engels, daarenteen, lui: “I keep your name within my mouth / and sometimes shape 

it silently” (r. 22-23), dit wil sê die naam word juis nie hardop uitgespreek nie en slegs by geleentheid 

klankloos met die lippe gevorm. 
63 Müller se Engelse vertaling (in Joubert 2014: 199) van die aanvangs- en slotreëls (met inbegrip van 

die enjambemente) bied ’n interessante variasie op die herhaling in die oorspronklike Afrikaans: “How 

shall I rescue you from this persistent / anonimity” (r. 1-2), teenoor “How / would I, otherwise, protect 

it [your name] from its / anonimity?” (r. 23-25) (onderstreping bygevoeg). Dit is ook opvallend dat die 
woord “stilte” as “anonimity” vertaal word, waardeur daar ’n nuwe spel tussen die naam en 

naamloosheid ontstaan in die Engelse weergawe. 
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vanselfsprekende verweer teen die dood, in die hoop om die gestorwene eenmalig tot lewe te 

wek tydens die digproses, maar ook telkens wanneer die gedig gelees word. Die gedig dien dus 

as verbreking van die stilte, as eensydige voortsetting van hul gesprek en as deel van ’n 

langdurige treurwerk, soos gesuggereer deur die frases “jaar vir jaar” (r. 6) en “by dag en nag” 

(r. 12) in strofe 1 en 2 wat op die meedoënlose verloop van tyd dui. 

 

3.3 Latere elegieë vir die gestorwe broer 

Benewens hierdie seminale gedig verskyn daar nog agt gedigte wat oor dieselfde verlies handel 

in drie latere bundels. Hierdie elegieë word vervolgens chronologies beskou in ’n poging om 

moontlike patrone te identifiseer en afleidings oor die verloop van die rouproses te maak. Die 

bundel My plek se naam is Waterval, wat tien jaar ná Obool verskyn, bevat twee verse wat 

pertinent as ’n “treursang vir nico” geïdentifiseer word. Die eerste, “hierdie wit iris”, vertoon 

’n sterk Oosterse inslag. Hambidge (2004: 17) wys daarop dat eenvoud, herhaling en 

gekonsentreerde natuurbeelde tipies is van die Chinese digkuns en dat Müller een van drie 

digters is wat dié verwysingsraamwerk in die Afrikaanse poësie help ontsluit het.64 

hierdie wit iris       treursang vir nico 

 hierdie vergete iris uit die winterkloof 

  

 hierdie iris 

 wat jou oë 

 wat toe is 

  

 wat jou gesig 

 uit die doderyk dra 

  

 deur ’n daeraad ryp 

(Müller 1987: 131) 

Reëls 1, 2 en 3 bevat telkens die woorde “hierdie” en “iris” met verwysing na ’n irisblom, 

aangevul deur die byvoeglike naamwoorde “wit” (r. 1) en “vergete” (r. 2) asook die frase “uit 

die winterkloof” (r. 2). In aansluiting by die Oosterse tradisie word die spreker se verdriet 

indirek verwoord deur die herhaling en intensiverende progressie asook die sterk fokus op die 

 
64 Die ander twee is D.J. Opperman en Breyten Breytenbach. 
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konkrete blom wat as simbool van sterflikheid optree. Irisse65 kom volgens Botha (2018) onder 

meer in pers en wit voor en word geassosieer met die Griekse godin Iris, wat die reënboog 

verpersoonlik en die gode se boodskappe aan die aarde oordra. Binne die konteks van hierdie 

gedig is dit betekenisvol dat die iris juis wit is. Die kleur wit word met reinheid geassosieer, 

maar ook met die dood – ’n betekenislaag wat versterk word deur die woorde “vergete” en 

“winterkloof” (r. 2), in aansluiting by die eerste “Nico”-gedig (Müller 1977: 3), waar die wit 

wintersgras met ’n kille doodsheid geassosieer word. 

In die tweede strofe ontsluit die woord “oë” (r. 4) die betekenisverband van die iris as 

reënboogvlies rondom die pupil van die oog, in aansluiting by die oog- en kykmotief wat ’n 

deurlopende tema vorm in Müller se poësie. Die ironie is dat die oë waaraan die blom die 

spreker herinner, toe is en dus nie kan sien nie, aangesien die aangesprokene dood is. Die 

irisblom wat die geslote oë voor die gees roep, “dra” uiteindelik (die herinnering van) die 

gestorwene se gesig “uit die doderyk” (r. 7) na die spreker omdat die blom wat uit die donker 

grond van die kloof (as beeld van die doderyk) spruit, haar aan die doodsbleek gesig en geslote 

oë van die gestorwene herinner. Hoewel die blom wat uitspruit na die lewe-dood-lewe-siklus 

verwys wat met die Persephone-mite verbind word, herleef die gestorwene nie werklik nie en 

bied die metafoor dus nie werklik troos nie. Aangesien die oë en gesig die oorledene se liggaam 

verteenwoordig, kan die gedig as ’n gestroopte lykdig bestempel word. Die frase “deur ’n 

daeraad ryp” (r. 8) bevestig die spreker se status as oorlewende wat die son stralend sien opkom, 

teenoor die gestorwene wat hom nikssiende in die donker, onderaardse doderyk bevind. Binne 

die konteks van die elegiese tradisie val die klem in hierdie vers dus hoofsaaklik op die 

aanduiding van die betekenis van die verlies en die klag, aangesien die metafoor nie daarin 

slaag om die verlies te besweer nie. 

In die tweede treursang vir Nico, wat op die volgende bladsy van My plek se naam is Waterval 

verskyn, val die klem op die ek-spreker. 

ek loop so lig nou op die aarde: die grasse   treursang vir nico 

buig hul weg van my, 

 

so lig, ek loop: die grasse buig hul 

na my toe, en bring die wind 

tot naby my, waar dit gaan lê 

 

 
65 In die volksmond bekend as flappe – vergelyk die verse “ruiker in glaskraf” en “‘nursling of the sky’” 

in Swerfgesange vir Susan en ander (Müller 1997: 23, 24). 
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grasse, sê my: ken jul nog die een 

wat met die wind verbygejaag het 

vol spriete en blydskap, soos ’twa? 

 

nou loop ek ligter op die aarde, skaars 

nog ’n voetspoor in die sand; 

verhale wat ek nagelaat het 

haal my nie meer in nie; nag is koel 

en ken die ou gebare 

 

ek loop so lig nou op die aarde: 

selfs jy sal my nie voel 

(Müller 1987: 132) 

In teenstelling met die gedrae tempo van die “Nico”-gedig in Obool (Müller 1977: 3), waar die 

herhaling van die aa-klanke die ritme verlangsaam, word hierdie gedig gekenmerk deur ’n 

ritmiese musikaliteit en ligtheid danksy die gebruik van korter woorde. Dit word veral 

bewerkstellig deur die herhaling en alliterasiespel met die woorde “loop” en “lig” in strofes 1, 

2, 4 en 5. Hoewel “ligloop” op versigtigheid en dus vrees vir die dood sou kon dui, sluit die 

verwysing na die beweging van die spreker wat ligvoets op die aarde loop saam met (soos) die 

buigende grasse en die wind, aan by die inligting in die voorwoord tot die bundel dat die 

Oosterse kalligrafiekuns deur “die bewegings en teksture van natuurverskynsels soos wind, 

gras en water” geïnspireer is (Müller 1987: 5). Dit is betekenisvol dat die grasse in hierdie 

geval soepel en lewenskragtig is, in aansluiting by die “gras”-haal uit die kalligrafie wat met 

die skryfproses skakel. Die gras in hierdie gedig vorm dus ’n teenstelling met die dooie 

wintersgras in die gedig “Nico” in Obool (Müller 1977: 3), waar die gras met doodsheid en 

verganklikheid geassosieer word. 

Nadat die spreker as een met die natuur uitgebeeld word in die eerste twee strofes, word daar 

in die derde strofe ’n vraag aan die grasse gerig wat as lofbetuiging aan die gestorwene se 

jeugdige energie en lewensvreugde dien: “ken jul nog die een / wat met die wind verbygejaag 

het / vol spriete en blydskap, soos ’twa66?” (r. 6-8). In strofe 4 loop die sprekende ek nog “ligter 

op die aarde” as tevore (r. 9; eie onderstreping), sodat daar “skaars / nog ’n voetspoor in die 

sand” agterbly (r. 10-11). Die spreker word as ’t ware self ’n natuurelement wat kalligrafie op 

die aarde beoefen. Die frase “verhale wat ek nagelaat het” (r. 11) sou kon dui op verhale wat 

 
66 Volgens die Elektroniese WAT (Botha 2018) is ’twa ’n inheemse grasspesie, waardeur die gedig in 

die Afrika-milieu geanker word. 
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die spreker nie vertel of geskryf het nie, of verhale wat wel vertel/geskryf is en sodoende as 

deel van haar nalatenskap sal voortleef. Reël 12 suggereer dat die verhale nie meer, soos tevore, 

die spreker “inhaal” en dus berou nie. Hieruit kan afgelei word dat die rouproses by die spreker 

’n volgende fase betree het. 

Die laaste strofe begin met ’n herhaling van reël 1 tot by die dubbelpunt. Waar “die grasse” 

egter in reël 1 ná die dubbelpunt staan, dus in dieselfde reël as “ek”, word die 

onoorbrugbaarheid van die afstand tussen “ek” in reël 14 en “jy” in die slotreël hier beklemtoon 

deurdat reël 14 met die dubbelpunt eindig. Die woord “selfs” aan die begin van reël 15 dui aan 

dat daar in die verlede ’n besonder hegte verhouding tussen die “ek” en die “jy” was, wat die 

betekenis van die verlies bevestig (die elegiese konvensie van iacturae demonstratio). Die feit 

dat die spreker met toenemend ligte tred op die aarde loop en as ’t ware self ’n kalligrafiese 

skrifteken of gedig word, beklemtoon die helende rol van die dig-aksie. Terwyl die gestorwene 

in ’n statiese toestand diep onder die aarde verkeer, ondergaan die spreker as oorlewende ’n 

transformasie wat haar in staat stel om in harmonie met die inheemse natuurelemente voort te 

gaan met haar lewe. 

Die bundel Swerfgesange vir Susan en ander, wat tien jaar ná My plek se naam is Waterval 

verskyn, bevat twee gedigte op dieselfde bladsy waarvan die eerste by implikasie en die tweede 

pertinent oor die gestorwe broer Nico handel. In die eerste, “Aan ’n verdrinkte”, word die 

gestorwene direk aangespreek. Dié gedig vertoon ’n besonder hegte struktuur danksy die 

volgehoue see- en strandverwysings asook die gebruik van verskeie interne bindingsmiddele 

wat dien om die voortdurende heen-en-weer-beweging van seewater weer te gee. Let 

byvoorbeeld op die alliterasie van die b-, v-, w- en l-klanke, die herhaling van die ou- en y-

klanke, asook die binne- en eindrym: 

Aan ’n verdrinkte 

Ek sal jou in my bly behou, verby verdriet, 

verby berou, tot in die nag se winterblou verduistering; 

die poel waarin die visse spring, is webbe van herinnering 

waarin ek nette vir jou bring. Met elke oggend se gety 

spoel jy opnuut by my verby, en bly jy deur my vingers gly, 

en tog sal ek jou bly behou solank die see 

my in sy branding hou. Dié see, 

wat daagliks uitwis wat die nag wou skryf, sal jou 

in vlugpatrone opdryf op die kus waar ek, ’n kind 

wat stadig aanleer om te spel, 
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jou uit die veegseltjies herstel. 

Daar lê ’n leeftyd voor 

om klaar te plet aan hierdie 

oggend-alfabet. 

 (Müller 1997: 17) 

Op simboliese vlak verteenwoordig die see die oorsprong van alle lewe, maar ook die finale 

bestemming, dit wil sê die dood (Cirlot 2002: 281). In hierdie gedig is die see die doodsoorsaak 

en die rede dat die aangesprokene buite die spreker se bereik is (vergelyk die titel, “Aan ’n 

verdrinkte”)67. Die see is egter ook ’n bron van herinneringe aan die gestorwene in die vorm 

van “vlugpatrone” (r. 9) en “veegseltjies” (r. 11) waaruit die spreker hom algaande kan 

“herstel” in die liminale ruimte tussen land en see. Hierdie delikate en wisselvallige proses is 

onderhewig aan die dag-en-nagsiklus en die getye. Snags, in die “winterblou verduistering”  

(r. 2) wanneer drome en herinneringe uit die onbewuste meer toeganklik is, slaag die spreker 

beter daarin om ’n greep op die herinneringe aan die gestorwene te kry (vergelyk “poel”, 

“webbe” en “nette” in r. 3-4). Soggens maak “elke oggend se gety” (r. 4) weer alles ongedaan 

en plaas opnuut die geliefde buite bereik (“spoel jy opnuut by my verby, en bly jy deur my 

vingers gly”; r. 5). 

Anders as die see wat “daagliks uitwis wat die nag wou skryf” (r. 8), onderneem die spreker 

die digterlike werksaamheid as lewenslange treurwerk om “klaar te plet aan hierdie / oggend-

alfabet” (r. 13-14). Hierdie gedagte sluit aan by Freud se latere siening van rou as ’n potensieel 

lewenslange proses waardeur die gestorwe geliefde met die treurende se identiteit geïntegreer 

word (sien afdeling 2.5). Die integrasie van die geliefde word selfs in soveel woorde omskryf 

in reël 1: “Ek sal jou in my bly behou”, en verder toegelig in reël 6-7: “en tog sal ek jou bly 

behou solank die see / my in sy branding hou.” Die see speel dus ’n deurslaggewende rol in die 

proses: die spreker kan slegs die geliefde onthou/behou solank die spreker as ’t ware een word 

en bly met die see. Hier is dus sprake van ’n mistieke eenwording met die natuur en ’n 

oorstyging van die aardse werklikheid deur die digproses, wat ’n mate van vertroosting bied. 

 
67 Die stelling met verwysing na die ek-spreker se ma in die verhaal “Tydings” in In die omtes van die 
hart en ander verbeeldings (Müller 1995: 193) sluit hierby aan: “Haar lewe het opgehou toe haar 

lieflingskind om sy laaste asem onder seewater gestoei het.” 
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In teenstelling met die aanvaarding van die lewenslange treurwerk wat in “Aan ’n verdrinkte” 

beskryf word, wend die spreker in die daaropvolgende gedig ’n doelbewuste poging aan om 

die rouproses oor die gestowe broer af te sluit: 

 nico 

  

 dit is gedaan en afgesluit: ek skryf 

 jou in die wasem teen die ruit 

  

 waardeur ek op mistige oggende uitkyk 

 na ’n landskap wat skoon is, en gestroop 

  

 en deur jou helder, eenvoudige naam 

 wit paaie wat wegloop, wegloop 

 (Müller 1997: 17) 

Dit is opvallend dat die naam Nico in hierdie gedigtitel met ’n kleinletter-n geskryf word, 

teenoor die gebruik van ’n hoofletter in die openingsgedig van Müller se debuutbundel, Obool. 

Op ’n eerste vlak kan die verskil toegeskryf word aan die feit dat die tradisionele konvensies 

van hooflettergebruik en punktuasie in “Nico” (Müller 1977: 3) gevolg word, teenoor die 

gebruik van kleinletters en minimale punktuasie in die veel korter “nico”, wat twintig jaar later 

verskyn. Tweedens suggereer die gedig dat die spreker doelbewus die invloed van die 

herinneringe aan die persoon en sy naam probeer beperk. Die feit dat die naam “in die wasem 

teen die ruit” (r. 2) geskryf word, roep die assosiasie met die kortstondigheid van die lewe op 

en dui op ’n bewuste keuse om die naam in ’n besonder vervlietende medium te skryf, 

vergeleke met byvoorbeeld ’n gedig op papier wat meer blywend sou wees. (Die beskrywing 

van die proses in hierdie gedig wat inderdaad gepubliseer is, het dit ironies genoeg wel behoue 

laat bly.) 

Die kykhandeling speel ’n belangrike rol in die gedig en bied ’n verdere perspektief op die 

skryf van die naam: ten spyte van die “wasem teen die ruit” (r. 2) en “mistige oggende” (r. 3) 

wat die spreker se sig sou kon verswak, word daar deur die “helder, eenvoudige naam” (r. 5) 

teen die gewasemde ruit gekyk na die verlate landskap waarin die “wit paaie wat wegloop, 

wegloop” (r. 6) duidelik sigbaar is. Die woorde “wit” en “wegloop” is weerklanke uit die eerste 

“Nico”-gedig in Obool, waar die wit wintersgras (r. 18) die doodsheid van die winter suggereer 

en die paaie “om die heuwels […] na alle verre oorde aan” (r. 19-20) wegloop. In “nico” is die 

paaie self wit, wat die betekenislading van doodsheid en onbereikbaarheid dra. Die herhaling 
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van “wegloop” skep die effek van ’n eggo met ’n ondertoon van ingehoue smart. Namate die 

gestorwene al hoe verder in die vergetelheid verdwyn, word die potensiaal vir vertroosting 

egter geskep aangesien die pyn van die verlies ook sou kon verdof. 

Die bundel Om die gedagte van geel, wat vyftien jaar ná Swerfgesange vir Susan en ander 

verskyn, bevat vier gedigte oor die gestorwe broer: “Nog eens die verlore seun”, “onskuld, mag 

ek jou aanraak weer”, “herinner: skerp lig” en “ek het ’n eed gesweer dat ek nie weer”. Die 

titel van die eerste gedig, saam met die verwysings na “die geduldige vet kalf” (r. 5) en “die 

akkervarke” (r. 7), aktiveer die Bybelse interteks van die gelykenis van die verlore seun in 

Lukas 15:11-32. Die uitbeelding van die gestorwe broer as die verlore seun dui aan dat hy 

besonder geliefd was en dat hy sy ouerhuis verlaat het, maar met die belangrike afwyking van 

die Bybelse gegewe dat hy nie (soos die jongste seun in die gelykenis) doelbewus weggegaan 

het om sy erfporsie te verkwis nie, maar deur die dood weggeneem is. ’n Tweede afwyking is 

dat albei ouers genoem word, teenoor slegs die pa in die gelykenis, wat as verteenwoordiger 

van God optree. Laasgenoemde faset bied moontlik ’n sleutel tot die verstaan van die slotstrofe 

van die gedig. 

 Nog eens die verlore seun 

  

 Die pad verwag jou, en jou voete weet hoe dit ontvou. 

 Die platgevatte deurknop herken jou greep. 

 Die alzheimer-ma onthou nie meer heeltemal nie, en jy is bly 

 want hier sit die gepynigde pa. Hy onthou. 

  

 En daar buite staan die geduldige vet kalf 

 en vreet aan jou hele verlede 

 wat eintlik nog tussen die akkervarke luier, daar dóérr, waar jy was 

 en jy wens jy was nog by hulle. 

  

 Al wat jy hoef te doen, is om jou hand in die bekende 

 groet te lig. Te lag. 

  

 Dit verg meer moed as wat die oomblik van vervulling 

 kan verskaf. Waarvan ons praat. Boonop is dit tyd 

 dat ons die eenvoud van die onskuld moet verlaat. 

(Müller 2012: 47) 

In die eerste drie strofes van hierdie gedig beskryf die digter-spreker ’n denkbeeldige besoek 

van die gestorwe seun aan sy ouerhuis. Die slotstrofe stel dit egter duidelik dat die poging om 
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die gestorwene tot lewe te wek, selfs net in die vorm van die gedig, misluk. In die lig van die 

selfondermynende en siniese slotsom waartoe die spreker kom, kan die vers in aansluiting by 

Fuss (2013: 70) as ’n anti-Orpheus-gedig bestempel word. Dié benaming verwys na die Griekse 

mite van die lierspeler Orpheus wat ’n heldereis na die onderwêreld onderneem het in ’n poging 

om sy geliefde vrou Euridike te probeer terugbring uit die doderyk (vergelyk Conradie 1964: 

63-66). Anti-Orpheus-gedigte word gekenmerk deur die gestorwene se onwilligheid om terug 

te keer na die aardse lewe. Met verwysing na Orpheus as verteenwoordiger van die elegiese 

digter wat die gestorwene deur die gedig probeer terugroep uit die dood, beweer Fuss (2013: 

71): “Orphic elegy may be less an homage to the dead than a self-indulgence of the living.” 

Die hele eerste strofe van Müller se gedig staan in die teken van die aanduiding van die 

betekenis van die verlies. Dit is duidelik dat albei ouers en hul hele leefwêreld, verteenwoordig 

deur die pad huis toe en die “platgevatte deurknop” (r. 2), al baie lank tevergeefs op die seun 

se terugkeer wag. Die woorde “verwag” en “weet” (r. 1), “herken” (r. 2) en “onthou” (r. 3 en 

r. 4) beklemtoon die leemte wat deur die seun se vertrek gelaat is. Die “geduldige vet kalf”  

(r. 5) wat in strofe 2 aan die gestorwene se “hele verlede” staan en vreet (r. 6), suggereer boonop 

dat hy al so lank dood is dat die verlede al hoe verder in die niet verdwyn. Dit sluit aan by die 

feit dat die “alzheimer-ma” (r. 3) se herinneringe reeds deels vervaag, hoewel die “gepynigde 

pa” (r. 4) nog die verlies onthou. 

Die onoorbrugbare afstand tussen die doderyk, waar die gestorwene hom voor die verbeelde 

besoek bevind het, en die oorlewendes in die ouerhuis word beklemtoon deur die woord “dóérr” 

(r. 7). Die doderyk word gelykgestel aan die ver land waar die verlore seun in die Bybel 

uiteindelik honger gely het en noodgedwonge moes varke oppas. In reël 8 verwyt die digter-

spreker die gestorwene: “jy wens jy was nog by hulle” [die varke] en bevestig dus dat die 

oorledene nie werklik na die lewendes wil terugkeer nie. 

Ná ’n laaste poging in strofe 3 om die gestorwene te probeer oorreed om die bekende 

groetgebaar te maak en soos altyd te lag, om sodoende die illusie vol te hou dat hy uit die dood 

teruggekeer het, gee die spreker die stryd gewonne. Die gebruik van die voornaamwoord “ons” 

in strofe 4 dui ’n fokusverskuiwing aan wat suggereer dat die spreker se alleenspraak in die 

voorafgaande strofes nie beantwoord word nie. Die spreker kom tot die pynlike insig dat “die 

oomblik van vervulling” (r. 11) bloot ’n teoretiese moontlikheid is (vergelyk “Waarvan ons 

praat” in reël 12) en nie fisies gaan plaasvind nie, en dat dit meer moed verg om aan te hou 

treur oor die gestorwene as om hom uit die dood te probeer terugroep of -skryf. Die siniese 
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stelling dat dit tyd is “dat ons die eenvoud van die onskuld moet verlaat” (r. 13), getuig van 

diepe ontnugtering. Die spreker besef dat dit naïef was om die Bybelse gelykenis letterlik op 

te neem dat die verlore seun eendag sal terugkeer huis toe en dat die vader sal sê: “Hierdie seun 

van my was dood en het weer lewendig geword; en hy was verlore en is gevind” (Lukas 15:24). 

Die gedig demonstreer dus die funksie van die elegie om ’n lig in die duisternis te laat skyn en 

die leser (saam met die spreker) tot nuwe insigte oor die lewe te bring. In ’n sin hou hierdie 

ontnugterende insig ook verband met die Bybelse gegewe van die verbanning uit die paradys 

ná die sondeval, waardeur die mens aan die dood en sterflikheid onderwerp is – ’n tema wat 

Müller sedert haar debuutbundel hanteer, byvoorbeeld in die verse “Die slang onthou” en 

“Begin” (Müller 1977: 79 en 80). 

Die tweede gedig oor die gestorwe broer in Om die gedagte van geel bied ’n korrektief op die 

gedig “Nog eens die verlore seun” deur weer in te speel op die vers “nico” uit Swerfgesange 

vir Susan en ander (Müller 1997: 17). 

 onskuld, mag ek jou aanraak weer 

 met die prewelende punt van my vinger 

 op die wasem van ’n venster 

 nou dat daar oggend genoeg is daarvoor 

  

 én asem 

(Müller 2012: 97) 

Ten spyte van die ek-spreker se slotsom in die laaste twee reëls van “Nog eens die verlore 

seun” dat dit tyd is om “die eenvoud van die onskuld” te verlaat deur die verlies te aanvaar, wil 

sy tog weer die gestorwe broer in herinnering roep deur sy naam soos tevore op die venster te 

skryf. Dit is opmerklik dat die fokus in hierdie gedig op die ek-spreker val en dat die 

voornaamwoord “jou” nie in die eerste plek na die gestorwe broer verwys nie, maar na die 

verlore onskuld van ’n vroeër tyd in die spreker se lewe, voordat die dood die paradyslike 

bestaan van hul jeugwêreld binnegedring het. Die verwysing na die “prewelende punt van my 

vinger” (r. 2) suggereer terselfdertyd die ontoereikendheid van taal en van die skryf van die 

gedig om die gestorwene tot lewe te roep deur die natrek van sy naam in die wasem teen die 

ruit. Die feit dat daar “oggend genoeg” (r. 4) is, dui aan dat dit ’n langdurige taak mag wees, 

terwyl “én asem” (r. 5) verband hou met die digter-spreker se vermoë en voorneme om die taak 

as oorlewende voort te sit deur as ’t ware opnuut lewe (asem) in die gestorwene (se naam) te 
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blaas en hom sodoende tot lewe te wek. Dit bied ’n mate van troos, ondanks die aanduiding 

van die betekenis van die verlies van die gestorwene. 

In die volgende gedig in Om die gedagte van geel word die natuurlike siklus binne die 

boerderykonteks van ’n koringoes met die dood van die broer verbind: 

 herinner: skerp lig 

  

 alles hier het stadig ryp geword, 

 stadig en sekuur geel: wat gesny is 

 en weggevoer, soos dit hoort 

  

 my oë, so diep in hul kasse verskuil, nog dieper 

 as joue: nóg honger om die afgesnyde geel 

 te sien, die bar land, die stoppels wat weg is 

 soos ’n seuntjie se hare 

 soos ’n vaalhaarseun 

    nou stof nou, 

    nou stof 

  

 en die vaalskaap wat stadig voortvloei 

 die helling af, watertjie toe 

  

 nou lê die kloof se kuile diep 

 en smag na lig 

(Müller 2012: 128) 

Op letterlike vlak beskryf die eerste strofe van hierdie vers ’n herinnering aan ’n (koring)oes 

op ’n land wat langsaam ryp geword het gedurende die somer, en demonstreer sodoende die 

retoriese konvensie van die vind van die stof vir die gedig in die omgewing waar die gestorwene 

en die treurende grootgeword het. Deurdat die woord “geel” in reël 2 kursief gedruk is, verkry 

die kleur ’n besondere prominensie, veral binne die bundel waar die woord “geel” ook deel van 

die titel vorm en die omslagontwerp aan ’n land vol ryp koring herinner. Toe die oestyd 

aangebreek het, is die koring “gesny […] / en weggevoer, soos dit hoort” (r. 2-3). Hierdie 

stelling dui op ’n aanvaarding van die natuurlike siklusse van plant, groei, rypwording en 

oestyd, gevolg deur ’n tyd van oënskynlike doodsheid voor die nuwe plantseisoen, wat as 

vertroosting sou kon dien. 

In die tweede strofe word die kykmotief op boeiende wyse bygehaal. Die spreker se oë is “diep 

in hul kasse verskuil, nog dieper / as joue” (r. 4-5), dit wil sê hulle is heeltemal ingesonke – 
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moontlik van verdriet, sodat hulle aan ’n skedel se leë oogholtes herinner. Die spreker het ’n 

intense behoefte, gelykstaande aan “honger” (r. 5), om weer die geel koringoes te sien. Dit is 

egter onmoontlik, aangesien die oes reeds ingesamel is. Die “bar land, die stoppels wat weg is” 

(r. 6) beklemtoon die afwesigheid van die ryp koring wat dieselfde kleur as “’n seuntjie se 

hare” (r. 7) was. Dié assosiasie ontsluit die persoonlike herinnering aan die afwesige gestorwe 

broer: “’n vaalhaarseun / nou stof nou, / nou stof” (r. 8-10). Die herhaling van “nou stof nou, / 

nou stof”, wat die Bybelvers “Stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer” in Genesis 3:19 (1953-

vertaling) eggo, skep ’n soortgelyke effek van vergeefse hunkering en weeklag as die “wit 

paaie wat wegloop, wegloop” in die slotreël van die gedig getitel “nico” in Swerfgesange vir 

Susan en ander. 

Die laaste twee strofes van die gedig praat in die Bybelse idioom van Psalm 23:1-2 en 4 (1953-

vertaling): “Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen 

weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen. […] Al gaan ek ook in ’n dal van 

doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos 

my.” In reël 11 en 12 word beskryf hoe ’n trop skape – vermoedelik merinoskape, hier op 

idiomatiese wyse “die vaalskaap” (r. 11) genoem na aanleiding van hul ligte wol (vergelyk ook 

die verwysing na die “vaalhaarseun” met sy blonde hare in reël 8) – met ’n vloeiende beweging 

soos ’n golf teen die skuinste af beweeg om te gaan drink. Dit is laatmiddag en die skape 

beweeg af in die kloof, waar die skadu’s reeds die kuile in skemer hul. Die “kloof se kuile diep” 

wat “smag na lig” (r. 13, 14), sluit aan by die oë in strofe 2 wat diep in hul kasse verskuil is en 

daarna verlang om weer die geel koring te sien. 

Die herhaling van “geel” in strofe 1 en strofe 2 skakel met “lig” aan die einde van die slotreël. 

In hierdie gedig word die kleur geel met lewe, wasdom en lig geassosieer, maar omdat dit slegs 

’n vae herinnering is, soos ’n dowwe foto, word die afwesigheid van helder kleure en skerp lig 

juis beklemtoon deur woorde soos “diep […] verskuil”, “bar land”, “stoppels”, “vaalhaarseun”, 

“stof”, “vaalskaap” en “kuile diep”. Die slotstrofe sluit aan by die titel: die diep kuile smag na 

lig omdat hulle slegs ’n herinnering aan die skerp lig het. Die versugting word dus uitgespreek 

om vanuit die skadu’s terug te keer na die lig. In die konteks van die in memoriam-gedig sou 

dit daarop kon dui dat die rouproses reeds ver gevorder het en dat die oorlewende sou kon 

terugkeer na die lewe. 

In die daaropvolgende gedig in dieselfde bundel word die spreek-of-swyg-dilemma van die 

treurende gedemonstreer. 
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ek het ’n eed gesweer dat ek nie weer 

oor jou sal skryf nie, kind 

 

ek het my hande dit belet 

ek het my voete dit belet 

 

ek sal nooit weer met die langland afjaag 

kuile toe nie 

 

waar die goue lig nog 

in die water wag 

(Müller 2012: 129) 

Ondanks die ek-spreker se verwysing na die vaste voorneme om nie weer oor die gestorwene 

te skryf nie in die eerste twee strofes, dui die bestaan van die gedig daarop dat die spreker nie 

die voorneme gestand kon doen nie. Die onderneming om nooit weer die waterkuile te besoek 

nie, mag gevolglik ook onhaalbaar wees. Die slotstrofe impliseer trouens dat die ek-spreker 

wel daarheen gaan en die lig op die water sien weerkaats, of minstens die toneel baie helder 

voor die gees roep. Die frase “nog / […] wag” in die slotreël dui aan dat die spreker se 

herinnering aan die weerkaatsing van die lig in die water onuitwisbaar is en dat die hunkering 

blywend is. In die slotkoeplet word die motiewe van water, geel en kyk saamgesnoer in “die 

goue lig” wat “nog / in die water wag”. Hoewel die water die dood en die doodsoorsaak 

verteenwoordig, dien dit ook as Jungiaanse simbool van die onbewuste, terwyl die verwysing 

na die “goue lig” (r. 7) transformasie suggereer deur die assosiasie van goud met die finale 

stadium in die alchemistiese proses. As sodanig bied die gedig ’n mate van vertroosting in die 

vorm van die insig dat die herinneringe aan die geliefde nooit sal vervaag nie, maar die verlies 

oorstyg en in die vorm van die gedig sal voortleef. 

 

3.4 Vergelykende perspektief op die Nico-elegieë 

Met verwysing na die funksies en impak van die elegie soos in afdeling 2.5 bespreek, 

demonstreer ’n vergelyking van die voorafgaande nege gedigte, wat oor ’n tydperk van 35 jaar 

verskyn het, Müller se beoefening van die elegie as deel van ’n langdurige treurwerk. Uiterlik 

vertoon die nege verse wisselende vormkenmerke wat die aantal strofes en versreëls asook die 

gebruik van hoofletters en punktuasie betref. Daar is ook geen sprake van ’n konvensionele 

rymskema nie. Dit is egter opvallend dat die naam “Nico” in die titel, opdrag, of titel sowel as 

opdrag van vier van die gedigte voorkom, en implisiet aanwesig is in “Aan ’n verdrinkte” 
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(vergelyk die titelverwysing en die plasing daarvan op dieselfde bladsy as die vers “nico”). In 

die laaste vier gedigte ontbreek die naam egter en word daar volstaan met ’n verwysing na “die 

verlore seun” (in die titel van “Nog eens die verlore seun)”, die indirekte inspeling op die gedig 

“nico” (in “onskuld, mag ek jou aanraak weer”), “’n vaalhaarseun” (r. 8 van “herinner: skerp 

lig”) en die aanspreekvorm “kind” (r. 2 van “ek het ’n eed gesweer dat ek nie weer”), in 

aansluiting by “seun” in “Nico” (r. 8). 

Die ek-spreker se hantering van die gestorwene se naam al dan nie in die onderskeie gedigte 

sou aan die hand van Elisabeth Kübler-Ross se fasebeskouing, soos uiteengesit in afdeling 2.5, 

met verskillende fases van die rouproses verbind kon word. Hoewel die fases – ontkenning, 

woede, onderhandeling, depressie gepaard met voorlopige aanvaarding, en ware aanvaarding 

– nie noodwendig chronologies verloop nie en daar heen en weer tussen verskillende fases 

beweeg kan word, bied dit ’n bruikbare aanknopingspunt vir ’n chronologiese beskouing van 

Müller se gedigte oor haar gestorwe broer. 

In die seminale “Nico”-gedig word die naam in die titel vermeld, gevolg deur die opdrag 

bestaande uit ’n herhaling van die volle naam en van, die doodsoorsaak, sterfdatum en die 

woorde “ter herinnering” waardeur die gedig formeel as elegiese vers geïdentifiseer word. Die 

retoriese vraag in reël 1 verteenwoordig ’n kombinasie van ontkenning, woede en 

onderhandeling, waarna ontkenning die botoon voer: die seisoen word in die teenwoordige tyd 

beskryf en die “seun” (r. 8) word aangespreek asof hy nog lewe. Strofe 2 registreer aanvanklik 

ontkenning deurdat die gestorwene se naam “by dag en nag geroep” word (r. 12) deur die 

spreker en ander roubeklaers, gevolg deur woede en verwyt: “en jý […] / verklaar jou daagliks 

onafhankliker, / groei altyd vaster in die honger grond” (r. 14, 16-17). Die wintersgras en paaie 

wat wegloop in strofe 3 getuig van ’n besef van die finaliteit van die verlies en gepaardgaande 

depressie. In strofe 4 keer die woede teenoor die dood kortstondig terug wanneer die geliefde 

se naam opnuut “in liefde en verset” (r. 21) genoem word, gevolg deur ’n poging tot 

onderhandeling: “Hoe anders sal ek jou van hierdie volgehoue stilte red?” (r. 22). 

Die eerste treursang, “hierdie wit iris”, verwoord die gemis, die besef dat die geliefde hom in 

die doderyk bevind en die gepaardgaande depressie. In die tweede treursang, “ek loop so lig 

nou op die aarde: die grasse”, tree daar toenemend aanvaarding in deurdat die spreker al hoe 

ligter op die aarde loop ondanks/vanweë die besef dat die gestorwene finaal buite bereik is. In 

“Aan ’n verdrinkte” word die rouproses as ’n langdurige vorm van treurwerk uitgebeeld 

waardeur die spreker die geliefde “bly behou” (r. 1) terwyl daar uiteindelik “verby verdriet, / 
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verby berou” (r. 1-2) na aanvaarding beweeg word. In “nico” skryf die spreker die gestorwene 

se naam “in die wasem teen die ruit” (r. 2) en kyk daardeur na die landskap. Die skryf van die 

naam (en by implikasie van die elegiese gedig) bring dus die helderheid van insig en 

aanvaarding. Die feit dat die naam Nico glad nie in die laaste vier gedigte genoem word nie, 

dui ’n merkbare verskuiwing aan. “Nog eens die verlore seun” het ’n meer siniese toon, soos 

blyk uit die frase “Nog eens” in die titel asook die slotsom in die laaste twee reëls: “Boonop is 

dit tyd / dat ons die eenvoud van die onskuld moet verlaat.” In “onskuld, mag ek jou aanraak 

weer” is daar ’n poging om terug te keer na die helderheid en aanvaarding in “nico”, met die 

klem op die feit dat die spreker nog genoeg tyd en lewenskrag oor het om dit te doen. In 

“herinner: skerp lig” voer depressie weer die botoon aangesien die natuurlike siklus van graan 

wat ryp word en geoes word met die gestorwene se lewe en dood verbind word, en die diep 

kuile in die kloof “smag na lig” (r. 14). Die afwesigheid van die naam Nico in “ek het ’n eed 

gesweer dat ek nie weer” sluit aan by die ek-spreker se voorneme om nie weer oor die gestorwe 

geliefde te skryf nie en die verlies te probeer aanvaar, hoewel die bestaan van die gedig op 

sigself die intensie weerspreek. Die gedig eindig egter op ’n meer hoopvolle noot, wat ’n mate 

van aanvaarding suggereer. 

Oorsigtelik beskou kan ’n nie-chronologiese progressie in die verwerkingsproses aangetoon 

word vanaf die ontkenning, woede en pogings tot onderhandeling in die eerste Nico-elegie in 

Obool, via depressie en wisselende mates van aanvaarding in die daaropvolgende verse, tot die 

insig in die slotstrofe van “ek het ’n eed gesweer dat ek nie weer” in Om die gedagte van geel 

dat die herinneringe aan die gestorwe geliefde sal bly voortleef soos die goue laatmiddaglig 

wat in die kuile weerkaats. 

In al nege gedigte word die kommunikasie met die gestorwe broer voortgesit deur die gebruik 

van die voornaamwoorde “ek”/“ons”/“my” en/of “jy”/“jou”. Die keuse en frekwensie van 

hierdie woorde dui telkens aan waar die klem in die gedig val, naamlik op die spreker, op die 

aangesprokene, of op albei. “Nico” bevat beduidend meer verwysings na “jý”/“jou” as na 

“ek”/“ons” en die klem val grootliks op die aangesprokene. Die treursang “hierdie wit iris” 

bevat geen verwysing na die ek-spreker nie en slegs twee gevalle van die besitlike 

voornaamwoord “jou” (r. 4 en 6). In “ek loop so lig nou op die aarde: die grasse” val die klem 

byna uitsluitlik op die ek-spreker. “Aan ’n verdrinkte” bevat bykans ewe veel verwysings na 

“ek”/“my” en “jy”/“jou”. In “nico” word die groeiende afstand tussen die spreker en 

aangesprokene gedemonstreer deur die feit dat “ek” en “jou” in strofe 1 deur die reëlbreuk 

geskei word (“ek skryf / jou”), maar in strofes 2-3 deur die reëlspasie sodat “ek” en “jou” in 
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afsonderlike strofes staan. In “Nog eens die verlore seun” val die fokus in die eerste drie strofes 

byna uitsluitlik op die aangesprokene deur die gebruik van “jy” en “jou”, terwyl die klem in 

die slotstrofe na “ons” verskuif om die spreker en aangesprokene in te sluit. In “onskuld, mag 

ek jou aanraak weer” val die klem op die “ek”, en die enigste “jou” verwys nie na die 

gestorwene nie, maar na die verlore onskuld. Die beperkte gebruik van die besitlike 

voornaamwoorde “my” en “joue” in “herinner: skerp lig” (r. 4 en 5) dui op die spreker se 

pynlike bewustheid van die geliefde se afwesigheid. In “ek het ’n eed gesweer dat ek nie weer” 

val die klem byna volledig op die “ek”/“my” en kom die woord “jou” slegs een maal voor  

(r. 2). Oorsigtelik beskou verskuif die klem dus algaande van die gestorwene na die stem van 

die oorlewende wat steeds bly opklink om die herinneringe aan die gestorwene te laat voortleef, 

en terselfdertyd haar eie oorlewing te bevestig. 

Met verwysing na die kenmerke van die elegiese tradisie soos in hoofstuk 2 bespreek, staan 

Müller se elegieë vir haar broer Nico oorwegend in die teken van die retoriese konvensies van 

die iacturae demonstratio (aanduiding van die betekenis van die verlies) en die luctus (klag), 

terwyl sy die elegie as ’n langdurige treurwerk beoefen. Die gedig verteenwoordig dikwels ’n 

poging tot voortgesette kommunikasie met die gestorwene, terwyl die leser deurgaans as 

plaasvervanger vir die geliefde en ontvanger van die kommunikasie optree. Die consolatio 

(vertroosting) is geleë in die stem van die digter wat teen die stilte van die dood bly inpraat, in 

die gedig self as ’n poging om sin te maak van die verlies en as middel om die herinneringe 

aan die geliefde te bestendig, en in die deel van die ervaring en insigte met die leser. 

In die volgende hoofstuk sal daar stilgestaan word by Müller se hantering van die elegiese 

tradisie in haar elegieë oor die dood van haar vriendin en reisgesel Susan Rudnitzky. 

  

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za



70 
 

Hoofstuk 4: Elegieë vir Susan in Swerfgesange vir Susan en ander 

Müller se oeuvre bevat talle individuele elegieë en herinneringsverse oor die dood van 

persoonlike vriende. Die bundel Swerfgesange vir Susan en ander staan egter in geheel in die 

teken van sterflikheid en verlies en word opgedra “aan die herinnering van drie vriende wat in 

1995 gesterf het: Eraine Nankin, sanger en skilder, Martin Versfeld, natuurliefhebber en 

filosoof, en Susan Rudnitzky, my man se niggie en my reisgesel” (Müller 1997: Vooraf). Die 

bundel bevat twee gedigte elk oor Eraine Nankin en Martin Versfeld wat in albei gevalle direk 

op mekaar volg en dus as ’n kort reeks gelees kan word. Die groot aantal verse oor Susan se 

siekte en dood verteenwoordig ’n nog belangriker nuwe element in Müller se elegiese oeuvre, 

aangesien die sterfproses en die digter-spreker se waarneming en belewing van die verlies oor 

’n tydperk van sowat drie maande uitgebreid daarin neerslag vind. 

Die verse in afdelings III tot V, wat byna uitsluitlik oor Susan se siekte en dood handel, beslaan 

ongeveer die helfte van die bundel en vorm ’n min of meer chronologiese narratief. Die 

verwoording van die nuus dat Susan terminaal siek is, van die digter-spreker se besluit om haar 

te gaan bystaan en van die reis na Switserland word in afdeling 4.1 bespreek. Gedigte oor die 

verloop van Susan se siekte vorm die onderwerp van afdeling 4.2, en ’n vers oor haar begrafnis 

kom in afdeling 4.3 aan bod. Afdeling VI bevat slegs twee gedigte wat spesifiek na Susan 

verwys en verteenwoordig die afsluiting van die rouproses in die bundel, soos in afdeling 4.4 

bespreek. 

 

4.1 Die nuus van Susan se terminale siekte 

Binne die konteks van Van Gennep (1960: 11) se liminaliteitsbegrip en die literêre toepassing 

daarvan (sien afdeling 1.1) kan die tyding dat Susan terminaal siek is uit die digter-spreker se 

oogpunt as die aanvang van die preliminale fase beskou word. Hierdie fase duur totdat die 

spreker in Switserland aanland ná die vliegtuigrit, wat as finale skeidingsrite dien. Die ek-

spreker verwoord haar reaksie op die nuus soos volg: 

 Tyding van Susan 

  

     Luister! Ek het jou 

soos die dood onder lede: ’n unieke musiek 

wat binnekort sal oplos 

in voltooide akkoorde. Frédéric het gefluister 

(sê George Sand): ek is tevrede. Tog het hy nog sy hande 
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uitgestrek asof vir laas … hy ’n modulasie wou onttrek 

uit onbeskrewenhede. Maar ek –  

ek is nie tevrede nie. 

Ek soek eerste woorde. 

 (Müller 1997: 39) 

Hoewel Susan in die eerste twee reëls aangespreek word, is dit opvallend dat die woord “ek” 

vier maal herhaal word in reëls 2-3 en 7-9. Die klem val dus op die spreker se emosies, wat 

uiting vind in ontkenning van die onvermydelike afskeid wat voorlê, woedende verset teen die 

dood, en ’n aandrang om die horlosie terug te draai na voor hul ontmoeting om sodoende hul 

finale afskeid so lank moontlik uit te stel. Hierdie reaksie vertoon sterk parallelle met die fases 

van Elisabeth Kübler-Ross se beskouing van die rouproses by terminaal siek pasiënte68 wat 

Human (2007: 57-58) as ontkenning, woede en onderhandeling opsom (sien afdeling 2.5). Dié 

invalshoek verklaar ook die stelling “Ek het jou / soos die dood onder lede”, aangesien die ek-

spreker self ook aan ’n terminale toestand in die sin van algemene sterflikheid ly. Die soeke na 

“eerste woorde” (r. 9) verwys dus na die digter-spreker se pogings om woorde te vind om oor 

die dood van haar vriendin Susan te skryf, maar ook oor haar eie sterflikheid.69 

Die gedig “Morgenstern se raad” (40)70 doen ’n oplossing aan die hand vir die soeke na “eerste 

woorde”, naamlik dat die digter Susan se siekte en sterfte (soos in die geval van Eraine Nankin 

en Martin Versfeld) as digstof kan gebruik: 

Verbruik ook jou vriende as goeie geskenk, 

én die toedraaipapier. Skryf aan albei kante 

van die bladsy. Kyk stip na hoe jou hand daar rondkruip: 

so maak jy die goeie gewoonte groot van die verbruik 

van eie skemerige tekens as daar niks anders oor is 

in die leë oggend nie. 

[…] 

Hiermee word die spreek-of-swyg-dilemma uit die Nederlandse funerêre tradisie (sien afdeling 

2.3) betrek en ’n terugkerende tema gevestig. In dié geval is daar ’n duidelike spanning tussen 

 
68 Soos uiteengesit in haar klassieke werk On death and dying (1969). 
69 Sien ook strofe 1 van “Engel praat met sy maat” (11): “Jy kan van laaste woorde praat as jy met eerste 

/ dinge stoei; maar as dit kom by laaste dinge / moet jy op jou eerste woorde wag: / iets heeltemal 

gereduseer, / eenlettergrepig en gering.” 
70 Bladsyverwysings tussen hakies in die res van hierdie hoofstuk verwys na Swerfgesange vir Susan 

en ander (Müller 1997). 
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die positiewe feit dat die vriende as “goeie geskenk” (r. 1) kan dien wat die digter oor die dood 

kan onderrig, teenoor die negatiewe konnotasie dat die vriende sodoende uitgebuit word tot die 

digter se voordeel, aangedui deur die werkwoord “Verbruik” (r. 1), die beklemtoning van “én 

die toedraaipapier” (r. 2) en die stelling dat die skrywer/digter “aan albei kante / van die bladsy” 

moet skryf (r. 2-3). Hoewel Müller se elegieë oor gestorwe/sterwende vriende ook, soos in haar 

broer Nico se geval (sien afdelings 3.2-3.4), ’n poging verteenwoordig om sin te maak van haar 

verlies, is daar geen sprake van uitbuiting nie. Haar hantering van die elegie sluit eerder aan by 

Jacques Derrida se siening (volgens Human 2007: 86-87, 90-91; sien afdeling 2.5) dat die 

lewendes ’n etiese verantwoordelikheid het om met en oor die gestorwenes te praat en oor hulle 

te rou, met behoud van respek vir die ander se andersheid. Die objektiewe, maar deernisvolle 

blik waarmee sy deurgaans Susan se sterfproses waarneem (sien afdeling 4.2), getuig van 

laasgenoemde aspek. 

Afdeling III sluit af met ’n vers waarin die ek-spreker haar vrees vir Susan se onafwendbare 

dood op betekenisvolle wyse met die komende lente verbind: 

vermoede 

ek voel ’n verskriklike lente aankom 

 

ek gewaar dit aan die surings wat bandeloos blom 

reeds een dag na die sonnewending, 

en die fiskale se geskree 

[…] 

die basiel op die vensterbank 

staan arms-omhoog in volle blom: 

ek voel ’n vreesbevange lente kom 

(Müller 1997: 47) 

In die tweede en laaste strofes van die gedig (sien hier bo) word drie natuurelemente as die 

draers van onheilsnuus uitgebeeld wat die spreker se vrees vir die toekoms bevestig. Die 

surings71 wat voortydig (“reeds een dag na die sonnewending”72; r. 3) en buitengewoon 

oorvloedig blom, dui op ’n versteuring van die natuurlike orde. Die “fiskale se geskree” (r. 4) 

 
71 Waarskynlik ’n verwysing na die suring wat Botha (2018) omskryf as “enigeen van verskeie eetbare 

plante met ’n suur sap, wat wêreldwyd voorkom, veral klawersurings v.d. genus Oxalis”. 
72 Dus op 22 Junie, aangesien die wintersonstilstand oftewel sonnewende/sonnewending jaarliks op  

21 Junie plaasvind (sien byvoorbeeld Botha 2018). 
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verwys na die kleinerige vleisvretende voël bekend as ’n (jan)fiskaal wat sy prooi aan 

pendorings of doringdrade ophang – ook bekend as ’n laksman, met die konnotasie van die 

persoon wat doodsvonnisse voltrek (Botha 2018). Derdens is die oënskynlik onskuldige 

basielkruidplant in die slotstrofe nie net ’n veelsydige kulinêre kruid nie, maar was dit volgens 

sommige bronne (byvoorbeeld Filippone 2019) ’n simbool van rou in antieke Griekeland en is 

dit in antieke Egipte as preserveermiddel gebruik tydens begrafnisrituele. Laasgenoemde word 

bevestig deur die sinoniem “balsemkruid” (Botha 2018). 

Binne die elegiese konteks skakel die spanning tussen die koms van die lente, wat gewoonlik 

met nuwe lewe geassosieer word, en die ek-spreker se vrees vir die dood met die Persephone-

mite wat reeds in afdeling 3.2 ter sprake was. Die frases “’n verskriklike lente” en “’n 

vreesbevange lente” in die eerste en laaste reëls van die gedig beklemtoon Persephone se 

tweeledige aard as skrikwekkende koningin van die onderwêreld enersyds en godin van die 

lente andersyds wat met nuwe lewe verbind word. Laasgenoemde aspek word verteenwoordig 

deur die eufemistiese naam Kore, wat letterlik “Meisie” beteken (Johnston 2013: 391), sodat 

die Persephone/Kore-figuur simbolies word van die lewe-dood-lewe-siklus in die natuur. 

Afdeling IV word ingelei deur die gedig “Suidooster” (51), waarin die ek-spreker se besluit om 

Susan te gaan bystaan, neerslag vind in aansluiting by die biografiese inligting wat in die 

voorwoord verskaf word: 

My laaste reis na haar, in September 1995, was na haar woning in Huttenstrasse, 

Haldibach, bo die Zürichmeer, waar sy in November 1995 gesterf het. 

Die vliegtuigrit na Europa dien as skeidingsrite waartydens die ek-spreker haar aan haar 

gewone lewe in Suid-Afrika onttrek om haar by die sterwende Susan en Chris (Susan se 

geliefde) in Switserland aan te sluit tydens die laaste fase van Susan se siekte. Die seisoen is 

weer ter sprake, met die klem op die feit dat die lente in die Suidelike Halfrond saamval met 

die Europese herfs, wat deur sneeu en ysige winterkoue (as simbolies van die dood) gevolg 

word. Die gedig registreer verskeie liminale tye (lente in Suid-Afrika en herfs in Europa as 

oorgangseisoene, die nagvlug tussen twee kontinente) en liminale ruimtes (die vliegtuig, die 

lugruim bo Afrika tydens die vlug, die donderstorm waardeur hulle vlieg) waarbinne die digter 

(as liminale figuur) haar onderweg na Susan se siekbed bevind. 

Susan se stem klink in hierdie gedig op in die vorm van ’n aanhaling uit haar boodskap aan die 

ek-spreker: 
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 Jou kaartjie sê: Drie klimmers op Faleraberg, 

 ’n ewigheid gelede. Moenie dink dat jy my weer 

 sal kry soos jy my hier gelaat het nie. 

 My liggaam is te diep geskend. 

Laasgenoemde twee sinne van die aanhaling (r. 18-21 van die gedig), waardeur Susan die ek-

spreker probeer voorberei op haar liggaamlike aftakeling as gevolg van die siekte, versterk die 

spreker se verlammende vrees vir die afskeid wat voorlê. Soos in “Tyding van Susan” (hier bo 

bespreek), val die klem in die slotreëls op die ek-spreker se emosie: “Maar ek – hoe sal ek 

regkry / om tot nimmersien te sê?” (r. 29-30; eie onderstreping). 

Die laaste twee strofes van die gedig vestig die belangrike herhalende motief van die hande. 

Tydens die vlug na Europa sit die ek-spreker figuurlik gesproke met “hande vol van leë tyd” 

(r. 23), terwyl haar “leë hande” (r. 26), wat letterlik “hier oor die atlasberge oopgeval bly lê” 

(r. 27), haar gevoel van magteloosheid uitbeeld. In teenstelling met hierdie passiewe afwagting, 

is Susan skynbaar reeds “hand-oor-hand die hange uit” (r. 28). Dié energieke metafoor dien as 

lofbetuiging en ’n vorm van decorum binne die elegiese tradisie deur na hul gedeelde reise te 

verwys wat klaarblyklik ook minstens een bergklimekspedisie ingesluit het (vergelyk die 

verwysing na Faleraberg in “Suidooster” hier bo), maar is uiters ironies aangesien Susan se 

“vordering” in werklikheid behels dat sy besig is om die laaste deel van haar lewensreis sonder 

die spreker af te lê deur te sterf. 

Die preliminale fase word afgesluit wanneer die spreker se vliegtuig in Switserland neerstryk. 

 

4.2 Susan se siektegeskiedenis as rouproses 

Hoewel die liminale fase normaalweg aanbreek wanneer ’n persoon sterf, neem dit in hierdie 

geval reeds ’n aanvang wanneer die digter-spreker haar by Susan en Chris aansluit om die 

laaste maande in die aanloop tot Susan se dood (wat die finale oorsteek van die drumpel sal 

verteenwoordig), saam met hulle deur te bring. In die gedig “Woonbuurt” (52) beskryf die 

spreker Susan se ouwêreldse tuisdorp en hul herontmoeting. Die spreker besef dat “die sterfte” 

(r. 15) reeds “oud en afgerond” is (r. 17), soos die omgewing, en Susan se liggaam word in 

pynlik noukeurige besonderhede waargeneem en beskryf: “Alles het verminder, net die oë / en 

die skedel groei.” (r. 17-18) Die verwysing na die oë sluit aan by dié deurlopende motief in 

Müller se poësie, met die klem op Susan se oë wat besonder groot vertoon vanweë haar 

uitgeteerde toestand. Die noem van die skedel beklemtoon ook haar skeletagtige voorkoms, 

sodat die vers byna as ’n lykdig vir die sterwende Susan bestempel kan word. Met hierdie 
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gedetailleerde beskrywings van die sterwende se liggaam sluit Müller aan by kontemporêre 

kanker-elegieë wat volgens Fuss (2013: 33-34) dikwels aan 19de-eeuse sterfbeddagboeke 

herinner (sien afdeling 2.2). Waar Susan vroeër ’n wêreldreisiger was,73 het haar wêreld 

gekrimp “tot in die flikker van ’n lid wat nie meer van die oog / gelig kan word nie, en ’n klein 

verplooide glimlaggie / wat soms verbykom” (r. 21-23). In retoriese terme dien die skokkende 

liggaamlike agteruitgang en die drastiese inkrimping van haar wêreld as aanduiding van die 

betekenis van die verlies (iacturae demonstratio) en as roubeklag (luctus). 

Die geskenke wat die spreker volgens strofe 1 van “oorkant” (53) vir Susan saamgebring het – 

“die boegoe, die blits, die tjienks / in die knop, die verblindende silwerboomspriete, / die 

donkerbruin riet” – is doelbewus gekies “om lank te hou” (r. 2) in ’n poging om die dood deur 

spesifieke inheemse Afrika-elemente te besweer in die Europese ruimte. Die boegoeplant is 

deur die Khoi en San as geneesmiddel gebruik (Botha 2018), en witblits is ’n sterk alkoholiese 

drank wat tradisioneel deur die San uit inheemse bestanddele gestook is (Botha 2018). 

Laasgenoemde is gekoop om die vrees vir die dood te verjaag74 en ’n laaste heildronk te drink,75 

wat aansluit by die feit dat alkohol of ander bedwelmende middels dikwels ’n rol speel tydens 

oorgangsrites. Die wit tjienkerientjies76 (lenteblomme wat nog sal oopgaan sodat Susan iets 

van die suidelike lente kan beleef), silwerboomspriete77 en donkerbruin riete78 met hul sterk 

kontrasterende kleure dien om Susan aan haar vorige besoeke aan Suid-Afrika te herinner. 

Ondanks die noukeurige voorbereidings word die spreker in strofe 3 van “oorkant” (53) egter 

oorweldig deur ’n gevoel van ontoereikendheid: “ek staan hier vol te min / en tog hoog opgetop, 

/ van lentes omgewe”. 

Susan se stem klink op in verskeie verse in afdeling IV, waardeur Müller bydra om die stem 

van die sterwende te laat voortleef (vergelyk Fuss se argument in verband met sterfbedpoësie 

in afdeling 2.2). Aangesien Susan al hoe minder praat namate sy verswak, en moontlik ook 

 
73 Müller verwys in “Reisvaardig” (75) na Antarktika as die enigste kontinent wat Susan nie besoek het 

nie. Sy was klaarblyklik besonder lief vir die see, soos blyk uit die skeepvaartterm “laveer” wat in 
“Woonbuurt” (52) en “Asem” (80) met haar verbind word; verwysings na ’n skeepsdek, seile en die 

diepsee in “ ‘O blandos oculos et inquietos’ ” (61); en die beeld van haar as ’n walviskalf wat in die 

Antarktiese waters speel in “Reisvaardig” (75). Die beeld van die boot word ook dikwels gebruik vir 
die menslike liggaam tydens die lewensreis (Cirlot 2002: 30). 
74 Vergelyk “geskenke van blits” (54). 
75 Sien “brakkuil se witblits” (55). 
76 Ornithogalum thyrsoides (Labuschagne & Eksteen 2010: 1 315). 
77 Leucadendron argenteum, uit die Proteaceae-familie (Botha 2018). 
78 Moontlik Elegia juncea; sien “rietsang” (Müller 1984: 1) wat as motto by hoofstuk 2 aangehaal word. 
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omdat sy toenemend verdoof word deur die morfien79 wat sy gebruik om haar pyn te verlig, 

kan alles wat sy tydens haar siekbed sê as laaste woorde (“sterfbedwoorde”) beskou word. In 

“gesprek” (53), wat in geheel tussen aanhalingstekens staan, is Susan die enigste spreker, met 

die digter as implisiete gespreksgenoot. Susan beskryf haar siekte as ’n “inval / waarvoor ek 

nie ’n naam kon vind nie” (r. 2-3), en som die betekenis van die verlies van haar gesondheid 

en haar verdriet oor haar onverwesenlikte potensiaal soos volg op: “ek styg // en vervel uit my 

self uit, ’n sterwende vlinder / wat nog soek om die blom te verwerf” (r. 6-8). Hoewel die 

vlinder dikwels simbolies is van wedergeboorte (Cirlot 2002: 35), val die klem hier op die 

brose skoonheid van die vlinder wat te vroeg sterf en is daar nie sprake van transformasie nie. 

Die besondere ligkwaliteit van die Switserse ruimte, wat deur die seisoen (laatherfs), die sneeu 

op die Alpe en die nabygeleë Zürichmeer beïnvloed word, speel ’n belangrike rol in die ek-

spreker se waarneming van Susan se liggaamlike agteruitgang. In “Laat lig” word die lig as 

bedrieglik, wreed en onbetroubaar voorgestel omdat dit Susan se pyn en aftakeling so duidelik 

belig, teenoor die liminale skemeruur wat ’n genadige verposing bied waartydens die 

bewustheid van die pyn en naderende dood kortstondig vervaag. 

 Laat lig 

  

 In die onwaarskynlike weerspieëlings van die meer, 

wat nou begin te donker in die rigting van November, 

het ek verdubbeling van pyn gesien, en die wrede, 

weerkerende sneeulig van die Alp, wat laat nog 

in die water duur, bring skakerings wit 

teen die plafon wat nie te rym is 

met die laat uur nie. 

 

Ek het vanjaar reeds twee maal herfs gehad – 

een maal in my eie, een maal in die Duitse taal. Ek weet: 

dit sal nie duur nie, want dié lig, inskiklik soos dit is, 

bly talm en dwaal, maar doof, wanneer 

dit doof, oombliklik. 

 

Binnekort sal die lindetakke by die vensters inkom, 

en die dag se droefnis wegdra, 

        my vriende, my susters, 

na daardie ander uur waarvan ons liewer nie wil weet nie. 

’n Enorme maan oor die dakke, vannag nog, miskien … 

 
79 Vergelyk reël 4 van die gedig “Nou en” (62), wat later in hierdie afdeling bespreek word. 
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Dit het sy voordeel om ’n hoë huis te hê 

as daar ’n helder nag daag: jy kan uit hierdie lig herwin 

wat jou in laagtes versaak het; jy kan onderhandel 

met afwesigheid. Jy kan jou dinge verbeel. En die mense, 

 

die mense wat ligloos wil wees in die skemering, 

beweeg kaalvoet en stil in dié donker genade 

waar afskeid en skade nie so sigbaar is soos 

in die dag. Dié uur is ons s’n, ons het dit gewen 

tussen pynpil en bloeding. Die beskeie uur moet groei, 

môre in beslag neem, en al die dae daarna! 

 (Müller 1997: 56) 

Die gedig bevat ’n sterk element van die retoriese klag (luctus) in die vorm van verwysings na 

die “verdubbeling van pyn” (r. 3), “die dag se droefnis” (r. 14), “daardie ander uur waarvan 

ons liewer nie wil weet nie” (r. 16), en “afskeid en skade” (r. 24), hoewel die spreker die lig 

daarvoor blameer. In terme van die retoriese tradisie kan hierdie projeksie van die ware oorsaak 

van die spreker se woede en verdriet as ’n indirekte verkwaliking van die dood en doodsoorsaak 

(vituperatio) beskryf word. Die laaste twee strofes getuig trouens van ’n poging tot verset teen 

die dood wat aan “Nico” in Obool herinner (sien afdeling 3.2). Die ek-spreker besef dat die 

respyt slegs tydelik is en boonop ’n vorm van ontkenning en selfbedrog behels – vergelyk “jy 

kan onderhandel” (r. 20), “Jy kan jou dinge verbeel.” (r. 21), en “waar afskeid en skade nie so 

sigbaar is soos / in die dag” (r. 24-25; onderstreping bygevoeg) – maar maak steeds aanspraak 

op die oorwinning: “Dié uur is ons s’n, ons het dit gewen …” (r. 25). Die kwalifikasie dat die 

oorwinning ternouernood “tussen pynpil en bloeding” (r. 26) behaal is, dui op die geweldige 

tol wat die verbete poging tot verset teen die dood van sowel Susan as haar twee versorgers eis. 

Tog sluit die gedig af met ’n versugting in die vorm van ’n retoriese uitroep (exclamatio) wat 

kragtig teen die dood inpraat: “Die beskeie uur moet groei, / môre in beslag neem, en al die dae 

daarna!” (r. 26-27). 

Die werklikheid van Susan se liggaamlike aftakeling kan egter nie lank ontken word nie, soos 

blyk uit die ek-spreker se waarneming van die veranderinge in “Roei” (59): “In jou geil 

groeiende skedel lê jou oë / nou nie meer blou nie, maar swart.” (r. 1-2) Die alliterasie van die 

g-klank in “geil groeiende” beklemtoon die ironie dat die skedel, as simbool van die naderende 

dood, die enigste deel van Susan se liggaam is wat nog oënskynlik groei. 
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Die spreker gebruik ’n reeks beelde wat die wegbeweeg van die lewe (land) na die dood 

(water/oseaan) aandui om die groter wordende afstand tussen haar en Susan te beskryf: “hier 

swem jy oewerloos, / van tyd tot tyd verdrink” (r. 7-8); “Met minder landskap hou jy aan / en 

aan met roei” (r. 10-11); “Miskien is dit die seepad / van die Skedelkus80” (r. 11-12); “Miskien 

is dit reeds oseaan” (r. 14). Hierdie progressie sluit aan by Cirlot (2002: 365) se beskrywing 

van water as oorgangselement by uitstek wat dikwels as simboliese tussenganger tussen lewe 

en dood optree. Dit roep ook die beskrywing van Charon (die bootsman wat die gestorwenes 

se siele oor die Styx na die onderwêreld vervoer; sien afdeling 1.1) in die gedig “halfpad” in 

Obool (Müller 1977: 7) op. 

In “Reis” (60) beskryf Susan self die slopende liggaamlike veranderinge wat sy ondergaan, met 

die klem op haar ervaring van verlies en ontluistering. Die feit dat haar woorde in Engels 

aangehaal word, laat haar stem nog meer outentiek opklink as in “gesprek” (53), waar die 

gebruik van Afrikaans dit moeilik maak om haar gedagtes van die digter-spreker s’n te 

onderskei. (Dit is wel moontlik dat sy afwisselend Afrikaans en Engels gepraat het.) Susan se 

vraag na aanleiding van haar droom, “Why did I undertake this journey?” (r. 17), suggereer dat 

die sterfproses as finale fase van die lewensreis ’n afsonderlike reis verteenwoordig, wat sy 

alleen moet aflê. 

Die vers “Nou en” (62) demonstreer die digter se voortgesette worsteling met die spreek-of-

swyg-dilemma: 

 Nou en 

  

 Berg-op kom die meerlig oor dakke, onrustig in sirkels. 

Waar dit die plafon tref, dwaal jou oë, al waarin 

jy heeltemal nog Susan is, tot hul omdop, wit 

van wit-morfien, en skoon-albaster onder lede. 

Jou mond maak oop om iets te sê. Nou beweeg 

jou vinger in die rigting van die kraf. 

“Say,” sê jy. “Wit tjienkerientjies,” sê ek, 

“en silwerboomtakke.” 

Hier begin jou maer glimlag. 

“Write,” sê jy. Ek wil nie. 

Elke skryfsel skryf jou af. 

 (Müller 1997: 62) 

 
80 Die onherbergsame noordelike deel van die Namibiese kusgebied (let op die woordspel met die 

verwysings na Susan se skedel). 
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Soos in “Laat lig” (56), is hier sprake van die lig wat op die meer weerkaats en teen die plafon 

van die siekekamer speel, maar in dié geval is dit nie die spreker se oë nie, maar Susan s’n wat 

die byna hipnotiese sirkelpatrone volg. Die gedig verskaf ’n belangrike leidraad oor die 

belangrikheid van Susan se oë, in aansluiting by die simboliek van die oë as die “vensters van 

die siel”, naamlik dat dit al is waarin sy “heeltemal nog Susan is” (r. 3) totdat sy haar bewussyn 

verloor as gevolg van die morfien wat haar pyn help verdoof. In aansluiting by die konvensies 

van die kerkhofgedig (sien afdeling 2.4), herinner die beeld van Susan se oë wat “omdop, wit 

/ van wit-morfien, en skoon-albaster onder lede” (r. 3-4) aan ’n marmerbeeld in ’n begraafplaas. 

Susan se trae bewegings en die feit dat sy slegs in enkelwoorde kommunikeer, dui aan hoe 

swak sy is. Wanneer sy vra dat die spreker die Afrikaanse name van die wit tjienkerientjies en 

die silwerboomtakke sê – om haar te vermaak en hul gedeelde verlede te herroep, maar ook as 

’n soort towerspreuk om die dood te besweer – voldoen die ek-spreker aan haar versoek en 

ontlok ’n “maer glimlag” (r. 9). Die digter wil egter nie aan Susan se tweede wens gehoor gee 

om daaroor te skryf nie, want: “Elke skryfsel skryf jou af.” Tog dui die bestaan van die gedig 

daarop dat sy wel die gesprek as stof vir die gedig gebruik het en sodoende die oomblik 

vasgevang het, sodat albei hul stemme herhaaldelik opgeroep kan word deur die lees van die 

gedig. 

Hoewel die titel “remissie”81 (63) na ’n “[a]fname in intensiteit of vermindering van 

siektesimptome” verwys, byvoorbeeld ná kankerbehandeling by wyse van bestraling en 

chemoterapie, bevat die gedig een van die skreiendste beskrywings van Susan se liggaam. Sy 

word “’n skedeldier” (r. 1) genoem en met ’n Joodse krygsgevangene in die Dachau-

konsentrasiekamp vergelyk. Dié vergelyking dien as ’n vorm van decorum aangesien sy self 

van Joodse afkoms was, soos blyk uit herhaalde verwysings na haar Russies-Joodse oupa, 

Naftali Rudnitzky, in Müller se oeuvre. Haar “bleek geel kop / waarop die afgeskeerde hare 

soos ’n brandveld spriet” (r. 3-4) en geel gelaatskleur kan moontlik toegeskryf word aan die 

behandeling wat sy ondergaan het82 en/of die verspreiding van die kanker na organe soos die 

lewer. Deur Susan se “maer gebare” (r. 11) – dit wil sê haar hande – met “afgemaakte stronke 

in ’n mielieland” (r. 12) te vergelyk, keer die vers terug na die Afrika-gegewe en die herinnering 

aan ’n gedeelde reis. In aansluiting hierby beskryf Susan haarself in die laaste vier reëls van 

 
81 Van die Latynse woord “remissio”, wat “bevryding; afname; kwytskelding” beteken (Brink & 

Lochner 2011: 679). 
82 Die gedig “Bestraling” (10) in afdeling I suggereer dat Susan vroeër bestraling ontvang het, terwyl 

die haarverlies moontlik een van die newe-effekte van chemoterapie is. 
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die slotstrofe in terme van ’n Himba-hut – ’n woordspel met die naam van die dorp 

Huttenstrasse waar sy en die spreker hulle bevind: “my laaste hutjie groei uit my; ek is ene lat 

/ en lit […] / ek is baie dun gestrek oor die stellasie”. 

In “swerf” (71) word Susan se “oorgeblewe stukkie lyf” (r. 1) as ’n verdorde Karoo-landskap 

beskryf.83 Die spreker herken ook iets van die gekruisigde Jesus se weerloosheid in Susan se 

liggaam: “die onskuld van jou voete, / die oorgaaf van jou oë, / en jou asem wat so vlak lê / 

soos ’n hasie in ’n holte” (r. 6-9). Deur Susan se sterfproses “die trawal van sterfte” (r. 12) te 

noem, verwys Müller terug na die gedagte in “geskenke van blits” (54) dat “die troebel en 

trawal” (r. 16) tydens die stookproses van witblits (as metafoor vir die lewe) verdamp om ’n 

helder druppel van “die bepaalde oomblik van geluk” (r. 18) te distilleer. Volgens die 

woordeboek (Labuschagne & Eksteen 2010: 1 336) beteken trawal ook: “1. Ingespanne arbeid. 

2. Moeilikheid, moleste. 3. Lewensmart, lewenswroeging.” Die eerste betekenismoontlikheid 

suggereer dat Susan besig is om ’n belangrike en moeisame taak te verrig deur te sterf. Die 

tweede betekenis is meer informeel en dui op ’n spottende, uitdagende houding teenoor die 

dood, terwyl die derde meer formeel is en van vrees en ontsag vir die dood getuig. 

Die laaste drie strofes van die gedig beskryf die ek-spreker as elegiese digter se taak en 

dilemma: 

[…] 

 

ek is ’n digter, ek; ek werk met skaduwees, 

met liggame op trek; ek kry eers lewe 

as die avond met gesange uit die rante rek 

en enkel swerwers, byna reeds geraamte, 

op die grondpad vind 

 

dit is hier waar ek my hand om joune vou, 

die skuifelende beentjies van my sien weggaan 

 

en die gelykenisse ophou 

 (Müller 1997: 71) 

 
83 Die landskapmetafoor word voortgesit in “werke” (72): “o vervalle aardetjie / vol droë lope en 

verstomming / o verweerde geologie / handjievol stoppels en stof” (r. 5-8), met verwysing na die 
Bybelteks Genesis 3:19 (1953-vertaling): “Stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer.” (Sien ook die 

bespreking van “herinner: skerp lig” uit Om die gedagte van geel in afdeling 3.3.) 
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Die digter bly pynlik bewus van die feit dat Susan se sterfte as voedingsbron vir haar digterlike 

werksaamheid dien en dat hulle in die proses al hoe verder van mekaar verwyder raak, soos 

verwoord deur die stelling: “Elke skryfsel skryf jou af.”84 Die groeiende afstand tussen die 

sterwende en die digter as oorlewende word ook gedemonstreer wanneer die spreker Susan se 

hand soos tevore in hare vashou85, maar in plaas van vingers, “skuifelende beentjies” voel, asof 

Susan reeds gesterf het. Sy sien ook as ’t ware hoe Susan se hand al hoe verder uit haar greep 

verdwyn.86 Waar hulle nog tevore deur middel van aanraking kon kommunikeer wanneer taal 

ontoereikend was om intense emosies te verwoord, word ook dié vorm van kommunikasie nou 

opgeskort en kan hulle mekaar glad nie meer bereik nie. 

Hoewel die elegiese digter figuurlik gesproke met skaduwees werk en tuis voel in die nagtelike 

ure, wanneer die inhoud van die onbewuste optimaal toeganklik is, kom ’n ander aspek van die 

skryfproses in “Skaduskryf” (73) na vore, naamlik dat die “sterk maar onbekende lig” (r. 1) ’n 

vreemde skadu oor die papier gooi: “Dit is die sterre self / wat my herinner dat die hemel hier 

/ nie myne is nie. Hierdie lig staan skeef vir my.” (r. 8-10) Die digproses slaag dus nie daarin 

om verheldering te bring nie, en die digter skryf dit toe aan die feit dat sy haar op ’n vreemde 

vasteland bevind.87 Sy redeneer dat die helder Afrika-son haar sal help om die skaduskrif te 

ontsyfer, en dat sy binne haar bekende omgewing sal kan sin maak van die primitiewe “wig- 

en spykerpoging / van dié oomblik” (r. 14-15) – dus van haar onmiddellike reaksies en 

gewaarwordinge tydens Susan se siekbed – deur dit in haar “eie brokkelende sandsteen” (r. 16) 

te ets. Ná die verwysings na verskillende oervorme van geskrewe taal wat ontoereikend blyk 

om die dood te begryp en te besweer, soek die digter-spreker in die slotstrofe selfs verder terug 

na ’n oplossing: “of ek nie met my slimspits kindervingers / weer die woordspoor kan kry / in 

die sandjies en modder / voortalig / van botrivier”. Soos tevore is die verkwaliking van die 

Europese ruimte en lig ’n projeksie en lê die fout nie by Europese ruimte nie, maar by die feit 

dat Susan terminaal siek is, asook by die digter-spreker se magteloosheid om die dood te begryp 

of te besweer. 

 
84 In “Nou en” (62). 
85 Vergelyk byvoorbeeld “Laatmiddag” (64): “Miskien omdat ek nou moet ophou / om jou arme vingers 

vas te hou.” (r. 12). 
86 Hierdie beeld roep die slotreëls van die gedig “halfpad” in Obool (Müller 1977: 7) op, waar die 

gestorwene se hand in die oerwaters oplos terwyl Charon se boot na die onderwêreld vaar. 
87 Sien ook strofe 2 van “drie-uur snags” (77): “Ek is vreemd hier. / Ek leef van flentertjie / tot flentertjie 

papier”. 
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Die eerste reëls van “Reisvaardig” (75) bevat selfs ’n bedekte verwyt teenoor Susan: “Jy het 

jou afwesigheid ’n houvas gegee, hier, / deur jou gelatenheid” (r. 1-2), en sy gee byna teësinnig 

toe: “Ons sal eenkant toe staan / dat jou dood kan verbygaan.” (r. 2-3). Uiteindelik word die 

doodsoorsaak wel in die titel van die gedig “baarmoederkanker” (76) genoem, wat oor die 

Bybelse gegewe van die huwelik by Kana handel waar Jesus water in wyn verander het 

(Johannes 2:1-12). Die verband word eers duidelik uit die weeklag oor onverwesenlikte 

potensiaal in die slotstrofe: “o bruilof, bruilof / waarheen gaste nooit sal kom nie”. 

Die meedoënlose dokumentering van die verloop van Susan se siekte word soms onderbreek 

deur oomblikke wanneer gesprekke, skilderkuns, musiek of woordspel die aandag aflei. 

“Laatmiddag” (64) verwys byvoorbeeld na “Hierdie lieflik sorgelose oomblik / van soet-gesels 

op die balkon, / die oomblik wat soetjies wegglip” (r. 1-3). In “Chris skilder” (66) bied die 

ledige ure “gesnoer aan niks behalwe die kwas” (r. 9) “troostende herhalings” (r. 11-12) 

wanneer Chris se hand “amper-ledig / heen en weer veeg, en soms stippelend speel” (r. 13-14) 

terwyl sy die slapende Susan skilder. Dan val die oggend egter weer weg, “met ’n klein klik 

asof uit ’n abakus / in ’n stukkende oomblik.” (r. 16-17) Die laaste twee strofes van hierdie 

gedig beskryf ’n seldsame oomblik van skoonheid en warmte wanneer die son meteens deur 

die venster skyn en “spelerige spikkels ou-geel / in die kamer” rondstrooi (r. 28-29). Dié 

positiewe assosiasie met die kleur geel staan in kontras met die deurlopende verwysings na 

Susan se geel gelaatskleur as ’n simptoom van haar siekte. 

Die belangrike rol van Susan en haar twee versorgers se gedeelde belangstelling in musiek blyk 

uit die talle verwysings na Europese komponiste soos Frédéric Chopin88 en Johann Pachelbel,89 

komposisies soos Der Tod und das Mädchen deur Franz Schubert,90 liedere soos “ ‘O blandos 

oculos et inquietos’ ”,91 asook verwysings na musiek as toevlug92 en later as wanklanke wat die 

stilte op gewelddadige wyse versteur.93 Dié verwysings dien as ’n uitgebreide vorm van 

decorum. In die vers “dumky trio” (65) vorm Susan, die digter-spreker en Chris ’n trio terwyl 

hulle na Antonín Dvořák se gelyknamige musiekstuk luister, met die oorweldigende besef: 

“een van ons drie sterf; / twee sit by” (r. 9-10). Nadat die musiek wegsterf, word hulle opnuut 

 
88 Sien “Tyding van Susan” (39). 
89 Sien “sondagoggend” (77). 
90 In “Der Tod und das Mädchen” (Die dood en die meisie) (84). 
91 Vertaal as “o lieflike en rustelose oë” in die eerste reël van die gelyknamige gedig (61), waar die 

digter-spreker met Susan se oë pleit om te slaap sodat sy tydelik kan vergeet dat sy sterwend is. 
92 Byvoorbeeld in “musiek en Rilke” (68). 
93 Sien “ekstreem” (70) en “sondagoggend” (77). 
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met die werklikheid gekonfronteer, “waar susan met haar hande stil gevou lê / en die trane 

onder haar geslote ooglede / laat wegloop / in die kussing in” (r. 18-21). Die digter-spreker se 

verwyt aan die komponis dat die aangrypende derde deel van die komposisie die oorsaak van 

hul verdriet is, is ’n doelbewuste ontkenning van die ware oorsaak, naamlik Susan se siekte, en 

dus weer eens ’n geval van projeksie en indirekte vituperatio. 

Die vers “elfuur” (67) beskryf ’n gesprek oor die Russiese woord “oestal” (moeg) wat Susan 

vir ’n rukkie vermaak. Sy word egter ironies genoeg gou moeg, sodat haar hande “dwarsweg / 

oor die laken lê / met palms boontoe oopgestrek” (r. 7-9) om die woord se uitspraak in reël 4 

na te boots: “twee lettergrepe / wat van mekaar af wegval soos verslae hande” (r. 3-4). In 

aansluiting by die spel met die Russiese woord word Susan se hande ten slotte vergelyk met ’n 

uitgeputte jong hondjie se “gebarste pootjies” (r. 15) ná ’n staptog oor die Russiese steppe.94 

Die bestekopname in “Murg van die dag” (78) registreer die besef dat die finale fase van Susan 

se siekte aangebreek het. Hoewel die digter skynbaar die stryd gewonne gee en aanvaar dat taal 

ontoereikend is om die dood te besweer, gebruik sy steeds woorde om haar waarnemings en 

gevoel van onmag in fyn besonderhede te beskryf: 

 Murg van die dag 

  

 Ek het nie meer die regte woorde vir jou nie. 

Dis soos jou klere, wil nie meer pas nie. Net die 

ligroos gevlinderde kamerjas, twee maal omgebind, 

kan jou verminderde liggaam nog vind. So teer ook, 

die skouerknop beur deur die vel … 

       Wat ’n las van ’n ding is liefde, 

of vriendskap,95 En skoonheid, ’n slang van ’n woord, 

gevurk om jou brose gebeente, wat skaars nog 

die lewende dag by die deur kan verduur. 

Die rose bloei buite, geweldig, 

en dring deur die meerlig na binne. Maar joune, 

die rooies wat bloed was, het lank reeds vervlug. 

In die plek daarvan hurk oor jou nou die vorm 

van ’n priestertjie, saffraangeel en geskeer, 

wat jou sy liggaampie bied om te deel. 

Hoe hy heel hier gekom het, deur soveel askese 

en blinde geduld – ek sal nie weet nie. 

    Hy bring met hom rose wat geel is 

 
94 Die verwysing na die Russiese steppe vind ook weerklank in “vertrek” (68) en “Voorlees” (69). 
95 Dié komma moet moontlik ’n punt wees aangesien dit deur ’n hoofletter gevolg word. 
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en murg wat makeer. Hy bring vir jou bedes wat groei. 

Onder die vel van die liggaam is knoppe: ek voel dit 

wanneer ek masseer. Die dinge wat bloed was, wil blom. 

Hulle sal uitbleik tot witheid voordat hul voltooi is. 

En dan sal dit seer wees. 

       Maar jy is nog daar, in jou oë 

wat gloei. Dis jý wat jou orent hys en fluister: 

Onthou jy Michelangelo? Ons hoef ons nie meer 

te steur … aan wat lelik … of mooi is … 

 

Die rose bloei buite soos vuur. 

Jou hande wat oopval. 

Die murg van die dag, nog. 

Die roos van die uur. 

 (Müller 1997: 78) 

Die “ligroos gevlinderde kamerjas, twee maal omgebind” (r. 3) waarin Susan geklee is, verwys 

terug na haar eie identifikasie met ’n sterwende vlinder in “gesprek” (53) en beklemtoon 

hoedanig sy al weggekwyn het. Die spreker sien met deernis hoe “die skouerknop beur deur 

die vel” (r. 5) en dat haar “brose gebeente” (r. 8) as ’t ware wegskram van die helder daglig en 

die kleurryke rose wat buite bloei. Elke besonderheid wat genoem word, verteenwoordig ’n 

verlies: haar vroulikheid is gestroop tot die geslaglose voorkoms van ’n priestertjie met ’n 

kaalgeskeerde kop; haar vel het “saffraangeel” (r. 14) verkleur; haar beenmurg, wat moet help 

om rooibloedselle te vervaardig (vergelyk Ferber 1999: 1 651), is vernietig deur die siekte en 

die behandelings wat sy ondergaan het. Ten spyte daarvan verduur sy haar siekte met “soveel 

askese / en blinde geduld” (r. 16-17) dat die digter-spreker verstom staan. Die lof (laus) is ook 

daarin geleë dat Susan nog steeds daar is in haar oë “wat gloei” (r. 25), en in haar stem wanneer 

sy moeisaam regop kom om fluisterend te kommunikeer (r. 26-27). 

Die daaglikse roetine draai om die verligting van Susan se ongemak deur haar liggaam te 

masseer,96 haar te help opstaan om deel te wees van “die geselskap van die lewendes”,97 of om 

saam met haar badkamer toe te stap terwyl sy vashou aan die staander van die morfiendrup wat 

die pyn verdoof.98 Haar vlak, hortende asemhaling, wat aan die sukkelende vlug van ’n 

stukkende mot herinner,99 bepaal die ritme van die oomblik. 

 
96 Byvoorbeeld in “werke” (72). 
97 Reël 4 van “werke” (72). 
98 Sien “Drup” en “drie-een” (79). 
99 Sien “asem” (80). 
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Saam met Susan se oë wat “groei in haar oogkasse” in reël 1 van “Slotsinne” (81), groei die 

besef dat die einde naby is. Drome van of herinneringe aan Kaapse besoeke word afgewissel 

met ’n beskrywing van die twee versorgers se emosies: “Ons word ingeweek, stukkender / en 

vol trawal” (r. 5-6). Susan se asemhaling word effens minder moeisaam wanneer sy “inglip” 

(r. 9) in ’n droomlose slaap, as voorspel tot die dood. Die afstand tussen haar en haar versorgers 

groei: “sy word ligter, ons word swaarder” (r. 11). 

Uiteindelik word die gedagte uitgespreek: 

Geen tekens om te lees. Staan helder geskryf, 

oor haar, die pynskoon finis100 van die lyf. 

 (Müller 1997: 81) 

Wanneer die digter-spreker in “ter aarde” (82) oor Susan se kop streel, voel sy as ’t ware hoe 

haar skedel klip word en simbolies terugkeer na die aarde asof sy reeds gesterf het en begrawe 

is. Die digter-spreker se beskrywing van die gebaar is ook ’n erkenning van haar eie 

sterflikheid: “die benepunte / van my vingers groet jou nou” (r. 4-5).101 Die frase “ek vou my 

oë / oor jou toe” (r. 5-6) verwys na die gebruik om iemand wat pas gesterf het se oë toe te maak, 

hoewel dit hier om die spreker se oë gaan wat van Susan afskeid neem. 

Taal speel ’n al kleiner rol in die kommunikasie tussen die sterwende en haar versorgers namate 

die sterfproses vorder, soos blyk uit die digter-spreker se stelling in die openingsreël van “die 

visser” (83): “Nie meer woorde oor, of nodigheid van praat.” Van Susan se kant is daar “net 

nog enkel uitroepe / en asem wat stoei” (r. 2-3), en wanneer sy soms na die “vloeipatrone van 

die skuins son” (r. 4) teen die plafon wys, kan die digter-spreker net raai wat sy wil sê.102 

Die vers “Der Tod und das Mädchen” (Die dood en die meisie) (84) beklemtoon die skeiding 

tussen die oorlewendes en die sterwende nog verder. Eersgenoemde worstel met die 

raaiselagtigheid van Schubert se komposisie asook die dood, sodat “luister en stilbly” (r. 14) 

en “stilbly en luister” (r. 23) hul enigste toevlug word. Dié gedagte sluit aan by Turner (1969: 

95) se siening dat die liminale fase by uitstek deur ’n toestand van dubbelsinnigheid en 

 
100 Uit Latyn: “Einde, slot – vroeër dikw. aanduiding van die slot van ’n boek of geskrif” (Botha 2018). 
101 Vergelyk hierdie groet met die slotreëls van “werke” (72), waar die digter-spreker sê: “grond / hoef 

nie totsiens te sê / vir grond nie”, eerstens om Susan se energie te spaar sodat sy nie moet probeer praat 

nie, maar ook om die afskeid uit te stel én as kommentaar op die ontoereikendheid van taal ten aanskoue 
van die dood. 
102 Teenoor “Nou en” (62), toe sy wel nog samehangend kon kommunikeer. 
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verwarring gekenmerk word omdat diegene wat hulle in die psigologiese ruimte tussen twee 

wêrelde bevind, gestroop is van die sekerhede wat hul preliminale toestand gekenmerk het. Dit 

is egter juis binne hierdie konteks van onsekerheid en vloeibaarheid dat daar ruimte vir 

kreatiwiteit en transformasie geskep word. Die digter-spreker troos haarself daaraan dat Susan 

haar saam met “der gute Franz” (r. 17) bevind, en dat sy net so vry is van die aardse beperkinge 

soos die musiek en die lig wat op die meer weerkaats en teen die hange en kranse van die Alpe 

speel. 

Die titel “Uitlê” (85) verwys na die begrafnisritueel wat onder meer die was van die oorledene 

se liggaam en die aantrek van die lykkleed insluit. In dié geval is dit egter ironies dat Susan die 

lykkleed aanpas terwyl sy nog leef. 

 Uitlê 

  

 Uit die drie-verdeelde spieëlkas 

met sy reënboogspieëlende binneste 

kom daar nou yl verbeeldings 

en ou linne 

 

Wat is hierdie fyn, vroom hemp uit die rabbiwoning 

in Oraniënburgerstrasse, wat hom kom aanmeld 

vir versienings en verskoon? Batiste, nogal, 

van Peek en Bloom, uit ou-Berlyn, 

en heeltemal heel 

na al die inhalige jare. 

 

Jy verdrink daarin, 

armsalige. 

 

… om te verstel aan wat was, en verstryk het –  

arms inkort; some insit; 

aanpas, ompas – sal gebleik moet word ook, 

want wat sal ons maak met die geelte? 

 

As die rose kan geel wees, 

waarom nie jy nie? 

As die rose kon oopval –  

 

En nou wil jy as word, as opsluit! 

 

Hier steek jou kiewietbene ook nog uit. 

 (Müller 1997: 85) 
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Die oopmaak van die spieëlkas in die eerste twee strofes bewerkstellig ’n skakel met die verlede 

en Susan se Joodse voorgeslagte, en maak as ’t ware die deur na die begrafnisritueel op ’n 

skreef oop. Soos in die geval van die “ligroos gevlinderde kamerjas” in “Murg van die dag”  

(r. 78), is die “fyn, vroom hemp uit die rabbiwoning” (r. 5) hopeloos te groot vir Susan en moet 

dit verstel word. Dit is opvallend dat die praktiese sake van die was en bleik van die lykkleed 

in geselstaal en selfs met ’n tikkie humor bespreek word in die intieme ruimte van die 

slaapkamer. Susan se wens om veras te word, vang klaarblyklik die digter-spreker onkant, maar 

die fokus keer dadelik terug na Susan se uitgeteerde “kiewietbene” (r. 21) wat onder die hemp 

uitsteek en haar met erbarming vervul. 

Die laaste gedigte in afdeling IV verwys na die sterfproses in terme van “kindword”103 

waartydens die gedig as wiegelied troos bied; as ’n “groot geboorte” wat afgewag word,104 met 

die twee versorgers as vroedvroue; as herfsblaar wat van ’n boom afval,105 wat ’n rypwording 

en natuurlike orde as deel van die lewe-dood-lewe-siklus impliseer; en as “fetus / in sy oomblik 

van deurbreek”.106 In “wyn” (90) word “die aand se laaste wyn” (r. 1) wat Susan “net voor 

slape” drink (r. 10), die laaste sakrament wat die oorgangsrite verteenwoordig voordat sy die 

drumpel van die dood oorsteek. In hierdie verse voer ’n element van vertroosting dus die botoon 

deurdat Susan se dood binne die konteks van herlewing geplaas word. 

Terugskouend oor hierdie afdeling vorm Müller se elegieë oor Susan se siektegeskiedenis ’n 

volgehoue klag (luctus) en implisiete aanklag teen die doodsoorsaak (vituperatio). Te midde 

van ’n voortdurende bewustheid van die spreek-of-swyg-dilemma praat die digter-spreker in 

teen die dood deur noukeurig (dag)boek te hou van die talle fasette van verlies wat die 

sterfproses kenmerk. Susan se stem en die lof (laus) vir haar innerlike krag leef sodoende voort 

in die gedigte. Namate taal ’n al hoe kleiner rol in die kommunikasie tussen die sterwende 

Susan en haar versorgers speel, dien die gedigte toenemend as kommunikasie tussen die digter-

spreker en Chris, en tussen die digter en die leser. Uiteindelik bied die elegiese stem wat 

voortpraat ’n mate van troos, asook die feit dat Susan haar aardse reis voltooi deur te sterf en 

sodoende verlos word van haar lyding, tesame met die moontlikheid van herlewing en die 

digter se oorlewing. 

 

 
103 In “tula” (86). 
104 Sien “deurklok” (87). 
105 Vergelyk “blaar” en “om te sweef” (88). 
106 Reël 6-7 van “Sig” (89). 
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4.3 Die digter as lykbesorger en roubeklaer 

Begrafnisseremonies beklee ’n belangrike posisie binne Van Gennep se raamwerk van 

deurgangsrites en dien as oorgangsrites in die liminale of drumpelfase. Die rituele rondom die 

voorbereiding van die gestorwene se liggaam hou dikwels verband met voorbereidings vir ’n 

reis. Van Gennep (1960: 154) verwys byvoorbeeld na die antieke Griekse gebruik om ’n obool 

in die oorledene se mond te plaas as veergeld vir die oorvaart na die onderwêreld (vergelyk die 

verwysing na die titel van Müller se debuutbundel in afdeling 1.1). Die aanvang en die afloop 

van die routydperk word in baie samelewings deur die voltrekking van onderskeidelik 

skeidings- en inlywingsrites gekenmerk waartydens die oorlewendes tydelik saam met die 

oorledene tot ’n spesiale groep behoort wat hulle as ’t ware tussen twee wêrelde – die wêreld 

van die lewendes en dié van die dooies – bevind (Van Gennep 1960: 147). In Susan se geval is 

dit opvallend dat die rouproses reeds in groot mate in die aanloop tot haar dood plaasvind 

(afdeling IV van die bundel) terwyl die digter-spreker haar tydens die eerste deel van die 

liminale fase saam met Susan en Chris in hul woonstel bevind. 

In “vaarwel” neem die spreker afskeid van Susan deur begrafnisrituele uit verskeie kulture te 

betrek. Die gedig in geheel dien as lof en huldeblyk, met talle persoonlike verwysings as 

voorbeelde van decorum. 

 vaarwel 

  

 ja, my kleine skepeling, sorgvuldig neergelê 

in jou voorvaderlike linne, met geel 

en stilgeworde hande, 

en jou einde nou in sig: 

trek los! 

 

ek dínk ek sien die oggendster 

 

vir so ’n lang reis is ’n yslike afstand nodig, 

vriende rondom ruisende soos gars-are 

van heinde en van ver, 

asook die beste, ware heildronk 

in ’n glasie sonder steel 

 

ook moet ons katsjatoerian hier verwelkom 

wat viole uitstuur wild soos wolftroppe 

– eg armeens –  
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en dan die goue koepels van die kerke 

stadig laai met lig 

 

wees nie meer bang nie, of alleen: 

ons sal die Al-God vra om neer te buig 

en jou in slaap te seën 

 

die watersakke is gevul, die karavaan 

het aangetree, elk hoog gelaai en van sy plek bewus – 

hoor jy ook die kamele brul? 

 

jy het dit goed getref: alreeds kolk in tibet 

vir jou die oopvlerk-arende, ’n hete heliks 

met ’n ver punt in die son geheg 

 

hout is vir jou hoog gestapel aan die ganges, 

vure amper aangesteek, gesange aangehef, en jy, gewas, 

geklee, verlos, ontbind, ontbonde en vervuur, 

ritselende wit van stippelsaad soos tjienkerientjee, 

vertrek na strangfjördloch op jou bepaalde uur –  

 

’n ligte stuifie mens-as op water gesaai 

vir die golfies se besinning 

 

die wind van die begin 

het hier ook ingestem: 

laat waai! 

 (Müller 1997: 93-94) 

In aansluiting by die “vaar”-element van die gedigtitel “vaarwel”, betrek die feit dat Susan as 

“my kleine skepeling” aangespreek word (r. 1), op ’n persoonlike vlak haar liefde vir die see. 

Dit sluit ook in breër sin aan by die tradisionele voorbereidings vir die reis na die hiernamaals 

wat in verskeie kulture behels dat ’n rivier of oseaan oorgesteek moet word om die onderwêreld 

te bereik. Die fokus val eerstens op Susan se gestorwe liggaam, wat ter voorbereiding gewas 

(sien r. 27), geklee (sien die bespreking van “Uitlê” in afdeling 4.2) en uitgelê is, met haar “geel 

/ en stilgeworde hande” (r. 2-3) oor mekaar gevou. Deur haar betrokkenheid by die versorging 

van die lyk sluit Müller by die konvensies van die eeueoue tradisie aan dat dié rituele deur 

vroue na aan die gestorwene uitgevoer word. Sy verruim egter die rol van die vroulike 

roubeklaer deur haar rol as digter en haar hantering van die elegiese poësietradisie, wat insluit 
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om teen die dood in te praat, die gestorwene te huldig, die stem van die gestorwene op te roep 

en te laat voortklink, die sterfproses te dokumenteer, en voor Susan se dood al oor haar te rou. 

Susan word gegroet deur talle vriende wat die laaste eer aan haar bewys deur “die beste, ware 

heildronk / in ’n glasie sonder steel”107 te drink (r. 10-11), en volgens strofe 4 word musiek van 

die Armeense komponis Katsjatoerian gespeel (vermoedelik Susan se gunstelingmusiek of haar 

eie keuse vir die geleentheid). Hulle bid ook tot die “Al-God”108 (r. 8) om haar te seën. 

Die verwysings in strofes 5-9 na verskeie lande soos Rusland, Egipte, Tibet, Indië, Afrika en 

Noord-Ierland wat Susan en die digter moontlik saam besoek het, dien as ’n vorm van decorum 

aangesien hulle reisgeselle was (sien Vooraf). Begrafnisrituele uit drie van dié kulture word 

ook in meer besonderhede uitgebeeld. Die verwysings na watersakke en ’n karavaan kamele in 

strofe 7 dui op die voorbereidings vir ’n woestynbegrafnis, terwyl die “oopvlerk-arende” in 

strofe 8 die tradisionele “lugbegrafnis” in lande soos Tibet betrek, “waarby die lyk van ’n 

gestorwene op ’n hoë plek gelaat word as kos vir aasvoëls” (Luther 2020). Die Hindoe-

verassingseremonie langs die Gangesrivier in Indië wat in strofe 9 beskryf word, sluit aan by 

die motief van vernietiging sowel as transformasie deur vuur in Müller se oeuvre. Volgens 

Robben (2004: 11) word die gestorwene se liggaam tydens dié seremonie op ’n brandstapel 

verbrand en die as op die Gangesrivier gestrooi ter voorbereiding op die persoon se 

hergeboorte. 

Nadat Susan se liggaam onder die sing van gesange “vervuur” is (r. 28), word die wit 

tjienkerientjie-saad109 uit Afrika bygevoeg as verdere simbool van die lente en wedergeboorte. 

Die laaste skof van die reis behels ’n terugkeer na Susan se geboorteplek, in aansluiting by die 

biografiese inligting in die voorwoord: 

Susan Rudnitzky is naby die Strangfjördloch by Belfast, Noord-Ierland, gebore, en haar 

as is daar uitgestrooi. 

 
107 In die gedig “Sneeu in September: Agter-Pakhuis” (34) word die afsteelglasie, as simbool van 
huldiging van die gestorwene en samehorigheid onder die mede-oorlewendes, beskryf as: “hierdie 

einste tenger en versplinte glas / wat van nou af nooit meer op sy eie staan nie, / wat losweg trêwwel 

van een warm menshand / na die warm ander.” (r. 28-31) 
108 Die benaming “Alvader” kan volgens Botha (2018) na “God, die Vader van al die mense, die 

Hemelse Vader” verwys, of na “Odin of Wodan, die opperste godheid” in die Germaanse mitologie. 

Tilby & Yule (1982: 391) voer die oorsprong van laasgenoemde terug na die oudste skeppergod in die 

antieke Noorse mitologie. 
109 In reël 29; hier “tjienkerientjee” gespel. Sien ook die besprekings van “oorkant” (53) en “Nou en” 

(62) in afdeling 4.2 vir vorige verwysings na tjienkerientjies. 
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Die oproep aan Susan om “los te trek” in strofe 1 word in strofe 11 herhaal wanneer die spreker 

sê: “laat waai!” – ’n laaste woordspel met verwysing na die wind wat Susan se as wegwaai. 

Dié speelse opmerking, saam met die verband tussen die wind as simbolies van die lewensasem 

en dus herlewing, ondermyn die gedagte dat die dood gevrees moet word. Met verwysing na 

die Persephone/Kore-figuur as simbool van die lewe-dood-lewe-siklus, dui die gedagte van 

herlewing, wat reeds in die laaste verse van afdeling IV na vore begin kom het en in hierdie 

gedig voortgesit word, ook metafories op die eerste tekens van nuwe lewe met die aanbreek 

van die lente ná die winter van rou oor Susan se siekte en dood. 

Die res van hierdie afdeling bestaan uit ’n vers vir Chris as “oorgeblewene”,110 ’n aantal verse 

oor Egiptiese begrafnisrituele (onder meer met verwysing na die by as motief in die Egiptiese 

balsemritueel en as attribuut van Persephone, die godin van die onderwêreld), asook enkele 

verse waarin die digter-spreker oor sterflikheid en die dood besin. 

Terugskouend oor Susan se sterfproses en dood word die kwessie van swyg of spreek ten 

aanskoue van die dood opnuut aangeroer: 

 taak 

  

 die begeerte om verslag te doen 

verslag 

is al reeds verdag – voorgod, 

’n kosmiese grappie 

die dom grond weet van beter: 

dit het niks te sê 

ten aanskoue van die hemel nie 

 

[…] 

 (Müller 1997: 98) 

Die digter-spreker beskryf die “begeerte” (r. 1) om die sterfproses te dokumenteer op siniese 

wyse as “verdag” (r. 3) en ’n “kosmiese grappie” (r. 4). Tog dui die titel van die gedig daarop 

dat dit die elegiese digter se werk is om oor die metafisiese dimensie van sterflikheid en die 

dood na te dink en dit onder woorde te probeer bring, hoe moeilik dit ook al mag wees. Soos 

in afdeling 4.2 genoem in verband met “Morgenstern se raad” (40), bied Jacques Derrida se 

siening ’n geleentheid tot versoening van die spanning tussen spreek en swyg deur ’n etiese 

 
110 Sien “afsluitings” (92). 
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rouproses wat die gestorwene se afsonderlikheid respekteer. Müller se elegieë vir Susan 

demonstreer dan ook dat die verslagdoening binne die konteks van die elegiese tradisie in diens 

staan van die lof (laus) en die roubeklag (luctus). 

 

4.4 Hervatting van die lewe ná die drumpelervaring 

Die stadium ná die begrafnis en routydperk verteenwoordig die postliminale fase, waartydens 

die oorlewendes algaande hul gewone bedrywighede hervat (sien Van Gennep 1960: 11). Die 

digter-spreker se terugkeer na die lewe blyk duidelik uit die samestelling van afdeling VI, wat 

in teenstelling met die voorafgaande afdeling slegs twee verse oor Susan bevat. Die res van die 

afdeling bestaan uit twee gedigte oor Susan se Russies-Joodse oupa, ses verse oor die Russiese 

digter Osip Mandelstam en drie vertalings/voortdigtings van sy werk, en ’n aantal gedigte wat 

die Russiese, Bybelse, Egiptiese of Namibiese verwysingsraamwerk betrek. Die temas van die 

dood, sterflikheid en herlewing bly egter enduit teenwoordig. 

Die gedig “erfdeel” bied ’n terugblik oor Susan se uitgerekte sterfproses en beklemtoon dat 

haar dood steeds onverwags en te vroeg gekom het, ten spyte van die feit dat die digter-spreker 

die laaste drie maande van haar lewe saam met haar deurgebring het en by haar daaglikse 

versorging betrokke was. 

 erfdeel 

  

 en toe is jy tog – na al die waak 

in nagte, en die dagnood en gedruis 

van dae – oorhaastiglik dood 

 

ek wou nog met jou práát! 

 

jy het, byvoorbeeld, hierdie sprakelose oupa 

in die album voetstoots 

vir my nagelaat 

[…] 

 (Müller 1997: 107) 

Hoewel die gestorwene in strofe 1 van die gedig aangespreek word en die ek-spreker dus die 

kommunikasie met haar probeer voortsit deur die gedig, is daar duidelik ’n groter afstand tussen 

hulle as in die verse in die vorige twee afdelings van die bundel, toe sy nog gelewe het. Die 

spreker is spyt dat sy Susan nie voor haar dood uitgevra het oor haar oupa nie en bevestig 
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daardeur dat taal nie meer die kloof tussen hulle kan oorbrug nie. Die verwysing na die foto’s 

van die oupa in die fotoalbum as “erfdeel” wat Susan aan haar nagelaat het, dui op die gebruik 

om ’n mens se besittings na jou dood aan spesifieke mense te bemaak en bevestig hul noue 

verbintenis. Die bywoord “voetstoots”111 dui egter daarop dat die nalatenskap sekere gebreke 

het. Terwyl die res van hierdie gedig uit die digter se eie vae afleidings oor die skimmige figuur 

van Naftali Rudnitzky handel, is dit opmerklik dat die volgende vers, “Naftali Rudnitzki: foto 

van ’n swerwer” (109)112 baie meer spesifieke detail en duidelike beskrywings bevat. Dit dui 

daarop dat die digter self verdere navorsing gedoen het oor die oupa ten einde die gedig te kon 

skryf en hom aan die vergetelheid te ontruk. Susan se nalatenskap behels dus veel meer as net 

die “erfdeel” in die vorm van die foto’s in die fotoalbum, aangesien die bundel Swerfgesange 

vir Susan en ander grootliks deur haar vriendskapsverhouding met die digter, haar siekte en 

dood ingegee is. 

Die laaste woord oor Susan verskyn in die laaste vyf strofes van “Oorskiet” (129-130), waar 

die rol van die digter beskryf word as ’n poging om sin en betekenis in die lewe te vind ná 

Susan se dood en dit te verwoord. 

[…] 

Altyd is daar ’n outeur wat by die venster uitstaar 

op ’n agterplaas, en aan die beef is soos die muis 

op soek na iets wat meer is as die oomblik. 

 

Ek het niks wat iets is meer vir jou te sê nie, 

jy wat my anderlandse suster was. Iewers het jy 

uit die saaisak weggeval, en dae wat verbygaan 

het jou in die grond getrap soos beesteklou. 

Hierdie trapslag: dit is joue, dit is pyn en absolusie, 

dit is wat ons by die fees sou skink 

en uit die afsteelglasie113 drink. 

 

En wat is en oorbly 

kan nie meer vertel word nie 

behalwe in die hees gefluister 

 
111 Om iets voetstoots te koop of verkoop, beteken “net soos hy daar is met al sy verborge foute, sonder 
waarborg” (Labuschagne & Eksteen 2010: 1 472). 
112 Die spelling van die naam “Naftali Rudnitzki” in hierdie gedigtitel verskil van die skryfwyse “Naftali 

Rudnitzky” in die voorwoord tot die bundel, wat deurgaans in hierdie studie gebruik word. ’n Derde 

variasie, “Naftalie Rudnitzky”, verskyn in die opdrag by die afdeling “VI The World At War” in Obool 
(Müller 1977: 61). 
113 Sien bespreking van “vaarwel” in afdeling 4.3. 
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van die wind wat weer sy kant kom bring. 

 

Jou dolossies lê witgekring 

vir die toeval se verkneukeling. 

 

Die beentjies van ons suster sing. 

 (Müller 1997: 129-130) 

Al sê die digter-spreker dat sy niks meer van betekenis vir Susan te sê het nie, verweef sy 

verskeie metafore tot ’n suiwer elegie vir Susan wat op vele vlakke met die elegiese tradisie 

skakel: Die Bybelse/Swartlandse metafoor van die saad wat uit die saaisak val en vertrap word, 

verwys na haar pyn en verlies; die suiwer drank vir die heildronk wat uit die pyn gedistilleer 

word, is die elegiese verse wat uit haar siekte ontstaan het; die wind wat deur die riete waai, 

blaas lewe in die rietfluit as simbool van verlies en troos;114 en uiteindelik is die Afrika-

metafoor van Susan se (vinger)beentjies wat as wit dolossies elkeen wat lewe se toekoms 

(dood) voorspel, maar steeds bly sing, tekenend van wat die gedig doen. 

Die postliminale fase word gekenmerk deur die digter se terugkeer na die lewe deur twee laaste 

verse oor Susan te skryf, asook gedigte waarin daar in verskeie ander kontekste oor die temas 

van dood, sterflikheid en herlewing besin word. Die twee verse oor Susan bevat ’n kombinasie 

van lof (laus) en roubeklag (luctus) en dien as voortsetting van die spreker se kommunikasie 

met Susan, totdat die oorskakeling na die derdepersoonsperspektief in die slotreël van 

“Oorskiet” die finale skeiding tussen haar as gestorwene en die digter-spreker as oorlewende 

aandui, en die leser as plaasvervanger vir Susan optree. 

Binne die konteks van die elegiese tradisie (sien hoofstuk 2) speel die skryf van die Susan-

elegieë ’n belangrike rol as deel van ’n treurwerk vandat die digter-spreker die nuus ontvang 

dat haar vriendin terminaal siek is, tydens die laaste maande van haar siekte en tot ná haar dood. 

Die chronologiese narratief bied nie net ’n blik op Susan se langsame sterfproses nie, maar ook 

op die verloop van die rouproses in soverre dit as deel van die literêre artefak aangebied word. 

Die vertroosting (consolatio) in die bundel is veral geleë in die elegiese stem wat teen die dood 

bly inpraat in die vorm van lof (laus), huldiging en roubeklag (luctus), en deur Susan se naam, 

haar lewe en haar sterwe in herinnering te roep en te laat voortleef. 

 
114 Sien ook die verwysing na die mite van Pan en Syrinx in afdeling 2.1. 
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In die volgende hoofstuk sal die bundel Die aandag van jou oë, wat vyf jaar ná Swerfgesange 

vir Susan en ander gepubliseer word, onder die loep geneem word. 
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Hoofstuk 5: Elegieë vir die (ge)liefde in Die aandag van jou oë 

Die aandag van jou oë verskyn in 2002 – ’n jaar nadat Müller se man, Wilhelm Grütter, op  

13 Junie 2001 op 65-jarige ouderdom aan lewerkanker oorlede is. Soos in afdeling 1.1 

aangetoon, is hierdie bundel in 2005 met die Hertzogprys vir poësie bekroon en word dit deur 

die meeste kritici as ’n hoogtepunt in Müller se elegiese oeuvre beskou. Die huidige ondersoek 

fokus uitsluitlik op hierdie bundel, hoewel die dood van die geliefde ook in die latere bundels 

Night crossing en Om die gedagte van geel neerslag vind. 

Die feit dat die digter-spreker weer, soos in Susan se geval, persoonlik betrokke was tydens die 

geliefde se kankerstryd en dood, lok ’n vergelyking uit met Swerfgesange vir Susan en 

ander115. Ten spyte daarvan dat dit in Die aandag van jou oë om ’n nog persoonliker verlies 

gaan, naamlik die dood van die digter-spreker se eggenoot, is dit opvallend dat die bundel geen 

voorwoord bevat waarin biografiese inligting verskaf word nie. Dit is ook betekenisvol binne 

Müller se elegiese oeuvre, waar die noem van die geliefde se naam tot dusver so belangrik is 

(sien hoofstukke 3 en 4), dat die gestorwe man se naam nêrens in die titel of enige van die 

gedigte voorkom nie; hy word slegs as fotograaf van die digtersfoto op die agterblad erken. 

(Die geliefde is wel byna deurgaans aanwesig as aangesprokene, as gespreksgenoot of in 

derdepersoonsverwysings soos “my lief”.) 

In teenstelling met Swerfgesange, wat by name aan drie vriende opgedra word, dui die subtitel 

“gedigte vir die liefde” op ’n transponering van die persoonlike gegewe rakende die geliefde 

tot ’n ode aan die liefde in ’n meer universele sin. Die persoonlike bly egter die vertrekpunt vir 

die universele, derhalwe val die fokus in hierdie hoofstuk op die wyse waarop Müller haar 

ervarings van verlies as gevolg van haar man se siekte en dood in die eerste en laaste afdelings 

van Die aandag van jou oë verwoord, met die klem op raakpunte met die konvensies van die 

elegiese tradisie en die funksies van die elegie soos bespreek in hoofstuk 2. 

Ter inleiding van afdeling 5.1 sal daar eers kortliks stilgestaan word by die relevansie van die 

bundeltitel en omslagontwerp vir die hoofmotief in die eerste afdeling van die bundel. 

 

5.1 Die motief van die aandagtige blik 

Die bundeltitel Die aandag van jou oë plaas die oog- en kykmotief voorop en verruim dit verder 

deur die geliefde se aandagtige blik met sy liefde vir die spreker te verbind. Die omslagontwerp 

 
115 Verwysings na hierdie bundel in die res van dié hoofstuk word afgekort tot Swerfgesange. 
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verskaf ook leidrade tot die ontsluiting van die motief. Die vrou in die skildery op die voorblad 

word op die kolofonbladsy en in die vers “Vrou Picasso” (92)116 as Fernande, die skilder Pablo 

Picasso se minnares, geïdentifiseer. Die feit dat sy nie na die skilder kyk nie, word só beskryf: 

“Sy kyk van hom af weg. Sy mag nie / van hóm weet nie, hy mag weet van haar” (r. 11-12). 

Fernande word sodoende op twee vlakke geobjektiveer: eerstens as passiewe model vir die 

skilder en tweedens wanneer die digter die voltooide skildery bekyk en noukeurig beskryf in 

die gedig. Müller se afgewende blik op die skrywersfoto op die agterblad stem opvallend 

ooreen met Fernande se weggekeerde blik en sydelingse liggaamshouding, hoewel die 

prominente lettertipe waarin haar naam en (nooiens)van op die voorblad verskyn, aandui dat 

sy ’n aktiewe rol speel as digter van die bundel. Die geslagsrolle (manlike skilder/fotograaf 

teenoor vroulike model/muse) word nog verder omgekeer in die bundel self, veral in die eerste 

en laaste afdelings, wanneer die ek-spreker nie net bekyk word nie, maar ook na die 

sterwende/gestorwe geliefde kyk. 

Die kykmotief word voortgesit deur die doelbewuste behoud van die woorde “oë” en “blik” in 

die titels van die eerste en laaste afdeling van die bundel, “OËMBLIK I” en “OËMBLIK II”. In 

die veel korter “OËMBLIK I”, bestaande uit sewe gedigte (die motto op bladsy 9 ingesluit), 

word die motief van die aandagtige blik in meer besonderhede uitgewerk. Die geliefde se blik 

word met ’n kragtige daad van toe-eiening verbind in die motto (9): “so / het jy my met jou oë 

gebrand / soos diere met yster gebrand word // tot by die slagplek eendag sal ek jou merke drá”. 

Hierdie assosiasie van liefde met pyn word dwarsdeur die afdeling volgehou, verweef met die 

ek-spreker se akute bewustheid van die geliefde se oë en die implikasies van die aandagtige 

blik of afwesigheid daarvan. 

Die tweede betekenisassosiasie van die afdelingtitel is dat die gedig as “oomblik” ’n tyd-ruimte 

skep waarbinne die digter oor verlies kan besin in ’n poging om sin te maak daarvan. Die 

oomblik word vasgevang in die gedig en kan telkens weer opgeroep word deur dit te lees. 

Hierdie gedagte word verder gevoer in die openingsgedig, waar die ek-spreker ’n oomblik 

beskryf toe sy en die siek geliefde na mekaar gekyk het en die lig van die lampe, wat soos ’n 

stralekrans deur sy fyn wit hare geskyn het, die pynlike werklikheid van sy siekte en naderende 

dood beklemtoon het. Die metaforiese “donker- / te” (r. 6-7) van die besef van sterflikheid 

(sowel die geliefde s’n as haar eie) in daardie oomblik kontrasteer sterk met die lig- en 

 
116 Bladsyverwysings tussen hakies in die res van hierdie hoofstuk verwys na Die aandag van jou oë 

(Müller 2002). 
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lampverwysings wat normaalweg met insig, verheldering en lewe verbind word. Deur die 

agtervoegsel “te” oor die enjambement van “donker” te skei, kan dit as byvoeglike naamwoord 

optree om saam met die selfstandige naamwoord die frase “te donker” te vorm. 

Lamplig 

  

 Ek vra om daarvan bewaar te word: 

dat ek jou weer moet sien 

soos tóé. Ek wil nie weet van die lig 

wat om jou opgeslaan het nie. Jou hare was te fyn, 

te wit. Wat hét jy bedoel daarmee 

om na my te kyk? Die oomblik was ’n donker- 

te. En die lampe – die vermetelheid. Om déúr 

jou dun bos witterige hare deur te skyn, 

na my. Ek wil hê dit moet verbygegaan wees. 

Jy mag nie daar wees waar die lamplig 

jou sal tref nie; ek mag ook 

nie daar wees nie. 

Ons is elders, byvoorbeeld, hier 

waar dit nou alles nie meer sal gebeur nie 

sodat ons ook dié gedig kan verbeur 

en niks daarvan te sê kan hê – 

          nie meer nie 

Dit is nou 

wat ek van praat, want ek 

het net hierdie een deurskynende liggaam 

om in te betaal. Teen jou. 

 

 (Müller 2002: 10) 

Soos in “Tyding van Susan” in Swerfgesange (sien afdeling 4.2) is hier sprake van die 

ontkenning, woede en onderhandeling wat deel vorm van Elisabeth Kübler-Ross se 

fasebeskouing van die rouproses soos in afdeling 2.5 beskryf. Die formulering “Ek vra om 

daarvan bewaar te word” (r. 1) herinner aan ’n gebed en kan as ’n kombinasie van ontkenning 

en onderhandeling bestempel word. Die spreker “wil nie weet” (r. 3) of onthou hoe die lig die 

geliefde afgeëets het nie (ontkenning), maar roep tog sy beeld in fyn besonderhede op terwyl 

sy die gesprek met hom voortsit. Haar emfatiese vraag: “Wat hét jy bedoel daarmee / om na 

my te kyk?” (r. 5-6) en die beskuldiging van “vermetelheid” (r. 7) teenoor die lampe getuig 

van woede en verwyt, in aansluiting by die retoriese konvensies van die gebruik van vrae en 
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uitroepe, en die verkwaliking van die dood of doodsoorsaak (in hierdie geval geprojekteer op 

die lamplig117). 

Die spreker probeer ook met die dood onderhandel deur eers te wens dat die geliefde se 

sterwensoomblik reeds verby moet wees (r. 9) en haar dan ’n ander werklikheid te verbeel 

waarin die verlies nooit plaasvind nie (r. 10-17), wel wetende dat die gedig dan ook nie sou 

bestaan nie. Hierdie verbeeldingsvlug verwoord die spreek-of-swyg-dilemma kenmerkend van 

die elegiese tradisie en demonstreer die onmoontlikheid daarvan: die bestaan van die gedig 

bewys dat die verlies wel plaasgevind het, maar is die enigste vorm waarin die verbeelde “hier” 

(r. 13) en “nou” (r. 18) kan bestaan asof die verlies nooit plaasgevind het nie. 

Uiteindelik kom die digter-spreker tot die slotsom dat sy “net hierdie een deurskynende 

liggaam” (r. 20) het om teen die geliefde “in te betaal”. Hierdie stelling herinner sterk aan die 

vers “penelopeia” in Liedere van land en see (Müller 1984: 44), waar Penelope op Odusseus 

wag en haar eie verouderende liggaam met die “yl geworde stof” van die wasgoed vergelyk 

waardeur die lig skyn. Die herinnering aan die spesifieke oomblik saam met die geliefde, asook 

die skryf van die gedig waarin daardie oomblik verewig word, is dus die digter se enigste 

antwoord op en verweer teen die verlies van die geliefde enersyds en haar eie sterflikheid 

andersyds. Aangesien die herinnering en die elegiese gedig waarin dit vasgevang word, as 

“obool” dien wat die gestorwene se veilige oortog na die hiernamaals moet verseker (sien 

afdeling 1.1), het die digter ’n plig om nie te swyg nie, maar te spreek. 

In “‘sig”118 gebruik die ek-spreker drie natuurmetafore wat met spesifieke kleure verbind word 

om die geliefde se oë te beskryf. In teenstelling met die voorafgaande vers, waar die geliefde 

aangespreek word, is hierdie vers in die derde persoon geskryf en tree die leser as hoorder op, 

in aansluiting by die funksie van die elegie as voortsetting van die kommunikasie met die leser 

as plaasvervanger vir die gestorwe geliefde. 

sig 

  

 my lief het vuurklipoë 

met veldspaat deurgevlek 

ek bly maar geologies 

steeds dolwe op die plek 

 
117 Vergelyk ook die bespreking in afdeling 4.2 van die verse in Swerfgesange waar die lig wat op die 

meer weerkaats op soortgelyke wyse verwyt word omdat dit Susan se liggaamlike agteruitgang sigbaar 
maak. 
118 Swerfgesange bevat ook ’n gedig met dié titel (Müller 1997: 89). 
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my lief het lukwartoë 

ek sal dit nié kan sê 

hoe soet die soet vlees van die vrug 

waarin die blink pit lê 

 

soms het my lief die oë 

wat helder is soos lug 

en dan is ek die grysblou duif 

wat in dié bloute dryf 

 

my lief het oë wat my sien 

dis alles wat ek weet 

o wêreld donker dónkerte 

as hulle my vergeet 

 

 (Müller 2002: 11) 

Die retoriese konvensie van die laus (lof) voer die botoon in die eerste drie strofes waar die 

geliefde se oë beskryf word. Sy irisse vertoon soms soos gevlekte geologiese gesteentes (strofe 

1), en ander kere helderblou soos die lug (strofe 3), met blinkswart pupille soos lukwartpitte 

(strofe 2). Die lof bereik ’n hoogtepunt in die eerste twee reëls van die slotstrofe met die stelling 

dat die geliefde se oë werklik die digter-spreker raaksien, voordat die klag (luctus) oorneem en 

die betekenis van die toekomstige verlies (iacturae demonstratio) in die laaste twee reëls 

aangedui word. Die beskrywing van die verlies as “donker, dónkerte / as hulle my vergeet”  

(r. 15-16) sluit aan by die oomblik van donkerte in “Lamplig” wat die besef van die geliefde 

se naderende dood gekenmerk het, asof die spreker haar oë toegeknyp het by die gedagte 

daaraan, of haar glad nie ’n toekoms kon voorstel sonder die aandagtige blik van die geliefde 

nie en gevolglik net donkerte kon sien. 

Die geliefde word weer aangespreek in die vers “oëmblik”. In teenstelling met die beskrywing 

van die siende en stip-aandagtige oë in “sig”, verteenwoordig die oomblik wat hier beskryf 

word die geliefde se rampspoedige verlies van sig, insig en beheer wat as ’t ware die tyd ook 

laat stilstaan. Die metafoor berus op die verwysing na die sydistel119 en die kinderlike bygeloof 

dat ’n mens kan blind word as die saadjies in jou oë waai. 

 

 
119 Ook dissel; ’n onkruid (Sonchus oleraceus) met geel blommetjies, melkerige sap en katoenagtige 

saad (Botha 2018) wat vrygestel word wanneer die wind dit los waai of ’n mens dit blaas. 
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oëmblik 

  

 die son het in jou oë 

saad geskiet 

en hang, en hang 

 

die ligte tyd, verward, 

bly staan en huiwer 

in die dynsigheid 

 

en roekeloos ontplof 

die droë distelknop 

en gee sy wit vag 

blind-oor 

aan die windloosheid 

 

en blind hervat 

die hart sy slag; 

die tyd 

sy blinde spoor 

 (Müller 2002: 12) 

Die klag (luctus) en die aanduiding van vele vorme van verlies (iacturae demonstratio) word 

verder gevoer in “brand”, waar die ek-spreker die feit van die geliefde se siekte verwoord en 

sy siektesimptome in terme van ’n oormaat verblindende lig en versengende hitte beskryf: 

brand 

  

 my lief is siek 

sy oë in hul kasse 

het te veel lig verken 

 

hy brand: sy vel is heet 

hy hou hom ver van my 

 

hy sal liewer aan die koors 

van sonsteek sterf 

as om te woon in hierdie plek 

se skaduwees 

 

ek roep die son tot my getuie 

wat hom sien wegstap het 
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altyd teenwoordige Lig: ek vra u 

brand sy oë dood 

 

 (Müller 2002: 14) 

Soos “sig” (11), is hierdie vers in die derde persoon geskryf. Die leser tree as hoorder op in 

strofes 1-4; daarna wend die spreker haar tot die “altyd teenwoordige Lig” (r. 12). Die gebruik 

van die hoofletter, die gebedsformulering (vergelyk reël 1 van “Lamplig”) en die verwysing na 

die son in die voorafgaande strofe dui aan dat dit oor ’n goddelike wese soos die alsiende 

Griekse songod, Helios, gaan. 

Daar is sprake van ’n groeiende afstand tussen die spreker en die geliefde wat herinner aan 

“Nico” in Obool, waar die spreker vir die gestorwe broer sê: “jý […] / verklaar jou daagliks 

onafhankliker, / groei altyd vaster in die honger grond” (sien afdeling 3.2). Hier blyk die 

verwydering uit die stelling “hy hou hom ver van my” (r. 5), die onbegrip en implisiete verwyt 

in strofe 3, en die verbitterde gebed in die slotreëls: “ek vra u / brand sy oë dood”. Die gebed 

verwoord die spreker se woede teenoor die dood, wat op die geliefde geprojekteer word, maar 

verteenwoordig ook ’n volgende stadium in die belewing van die verlies. Waar die spreker in 

“sig” (11) gesê het dat dit ondraaglik sal wees as die geliefde nie meer na haar kyk nie (vergelyk 

Viljoen 2016: 848), vra sy nou dat die Lig/son die geliefde se oë moet doodbrand sodat hy nie 

na haar kán kyk nie omdat dit nog ondraagliker is as hy wel na haar kyk met sy oë wat die 

tekens van sy siekte en naderende dood dra. Hierdie oomblik, wanneer die spreker die 

onherroeplikheid van die verlies aanvaar, verteenwoordig ’n afstanddoening van die geliefde 

en dui op ’n mate van aanvaarding – ’n insig wat op ironiese wyse hand aan hand gaan met die 

geliefde se verlies aan sig. 

Die laaste gedig in die afdeling eggo die bundeltitel, terwyl die herhaling in die eerste tersine 

van die opponerende rymwoorde “weet” en “vergeet” uit die laaste strofe van “sig” (11) op ’n 

progressie binne die afdeling dui. Waar die ek-spreker vroeër geweet het dat die geliefde se oë 

haar sien en gevrees het dat hulle haar sou vergeet, weet sy nou dat hulle haar nie meer sien nie 

en vergeet het. 

Die aandag van jou oë 

  

 Ek kyk nooit na jou oë nie. Ek weet: 

die aandag van jou oë, op ’n ander horison gerig, 
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het my vergeet. 

 

Ek kyk nou na die grond. Kyk stip – 

want ’n bekendheid daag my 

uit die naaste gras en klip. 

 

Die aandag van jou oë, toe dit my verlaat, 

het my die groen en bruin gevlekte skoonheid 

van die aarde nagelaat. 

 

 (Müller 2002: 15) 

In teenstelling met die verse “sig”, “oëmblik” en “brand”, waar die spreker die geliefde se oë 

noukeurig waarneem en haarfyn beskryf, kyk sy in hierdie vers doelbewus nie na hulle nie 

omdat sy besef dat hy reeds ’n ander dimensie betree het. Die spreker het dus algaande – onder 

andere deur die digproses – die insig verwerf dat die verlies ’n voldonge feit is en dit aanvaar. 

Die verwysing na die oë wat “op ’n ander horison gerig” (r. 2) is, skakel met die wêreld van 

skeepvaart en verteenwoordig die decorum-beginsel aangesien Wilhelm self ’n ervare 

seiljagvaarder was (Botma 2001). Dit betrek ook die Odusseus-gegewe uit die Griekse 

mitologie wat ’n belangrike rol speel in Liedere van land en see en waarvan sekere elemente 

opnuut in Die aandag van jou oë na vore tree. 

Die Odusseia deur Homeros handel oor die Griekse held Odusseus, koning van Ithaka, wat ná 

die val van Troje tien jaar lank rondgeswerf het en talle avonture beleef het voordat hy weer sy 

tuisland kon bereik (vergelyk Conradie 1964: 156-170). Op see word Odusseus en sy 

bemanning deur storms en ongunstige winde geteister, veral nadat hy hom die woede van die 

seegod Poseidon op die hals haal deur dié se seun, die sikloop Poluphemos, te verblind. Die 

inwoners van die eilande en lande waar Odusseus in die proses aandoen, vertraag ook sy 

vordering deur pogings om hom en sy bemanning daar te hou of dood te maak. Danksy sy eie 

vindingrykheid en met die hulp van onder andere die godin Athena, oorleef Odusseus totdat 

die gode besluit dat hy genoeg gestraf is en toelaat dat die Phaiakiërs hom met een van hul 

skepe huis toe stuur. 

In Odusseus se afwesigheid bly hoop sy vrou, Penelope, dat hy sal terugkeer, maar sy word 

lastig geval deur ’n groot aantal minnaars wat met haar wil trou en intussen Odusseus se 

besittings deurbring. Sy stel die besluit drie jaar lank uit deur te sê dat sy eers ’n lykkleed vir 

Laertes, haar skoonpa, moet weef, maar snags weer alles los te torring. Nadat Odusseus in 
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Ithaka land (sien Conradie 1964: 170-177), vermom Athena hom as ’n ou bedelaar om die 

minnaars om die bos te lei. Toe Penelope aankondig dat sy met die minnaar sal trou wat 

Odusseus se boog kan span en ’n pyl deur die gate in twaalf byle kan skiet, vra Odusseus (steeds 

vermom as bedelaar) om ook deel te neem. Hy wen die kompetisie en maak al die minnaars 

dood met behulp van sy seun, Telemachos, en twee lojale werknemers. Penelope is aanvanklik 

onseker of die bedelaar werklik haar man Odusseus is, maar verwelkom hom met ope arms 

nadat hy ’n strikvraag beantwoord om te bewys dat dit wel hy is. 

Die Odusseus-verwysing in strofe 1 van “Die aandag van jou oë” skakel met die reismotief in 

Müller se oeuvre, wat tot die uiterste konsekwensie gevoer word wanneer die sterwende 

geliefde die finale (boot)reis120 onderneem terwyl die ek-spreker op land agterbly. Die element 

van “vergeet” (r. 3) speel ook ’n belangrike rol in Die Odusseia: die Lotoseters se “heuningsoet 

vrug” laat almal wat daarvan eet, hul verlede vergeet (Conradie 1964: 157; Van Rensburg 1963: 

109), en die godin Kirke (die songod se dogter), voeg “verderflike kruie” by die kos om 

Odusseus se bemanning van hul vaderland te laat vergeet (Van Rensburg 1963: 126) en hulle 

permanent in ’n liminale tussentoestand vas te vang. Vernant & Ker (1999: 18) wys daarop dat 

die antieke Grieke se identiteit onlosmaaklik verbonde was aan hul naam, vaderland, familie, 

afkoms, verlede en roem, en dat dit ’n verlies van identiteit sou inhou om dié dinge te vergeet. 

Dit verklaar waarom Odusseus nie die nimf Kalupso se aanbod van onsterflikheid aanvaar in 

ruil daarvoor om haar man te word nie, maar bly terughunker na Ithaka en Penelope (Conradie 

1964: 165; Vernant & Ker 1999: 22). Die skimme van die gestorwenes, daarenteen, weet of 

onthou niks nie (Vernant & Ker 1999: 19)121, dus dui die feit dat die geliefde die ek-spreker 

vergeet het, aan dat hy in die doderyk is. 

Anders as die geliefde, wie se oë op ’n verre horison gerig is, kyk die ek-spreker stip en 

aandagtig na die grond, gras en klippe in haar onmiddellike omgewing. Dié elemente 

verteenwoordig die aarde se konkrete natuurlike skoonheid en die lewe, en skakel ook met die 

motief van sterflikheid in Müller se oeuvre (sien afdelings 3.2-3.4). Die spreker herken egter 

ook die kleur van die geliefde se oë in die “groen en bruin gevlekte” (r. 8) aarde (vergelyk 

 
120 Vergelyk die bespreking van “Aan ’n verdrinkte” in afdeling 3.3 met verwysing na die broer Nico, 
asook “Laat lig” in afdeling 4.2 en “vaarwel” in afdeling 4.3 met verwysing na Susan. Die motief kom 

ook voor in “halfpad” in Obool (Müller 1977: 7) met verwysing na die bootsman Charon wat die 

gestorwene na die doderyk vervoer, en weer in “Night Crossing II” in die bundel Night crossing (Müller 

2006: 88). 
121 Die siel van Teiresias, die blinde siener wat Odusseus in die doderyk geraadpleeg het, was die 

uitsondering (Conradie 1964: 162-163; Vernant & Ker 1999: 19). 
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strofe 1 van “sig”). Soos die riete in die mite van Pan en Syrinx (sien afdeling 2.1), dien die 

aardse elemente as plaasvervangers vir die man se oë,122 waardeur die gedig self – soos die 

rietfluit – simbolies word van verlies en vertroosting. Die gedagte dat die geliefde doelbewus 

die aarde aan die spreker nalaat,123 bied verdere vertroosting. 

Oorsigtelik beskou, vorm die sewe verse in “OËMBLIK I” ’n metaforiese narratief waarin 

verskillende fasette van die ek-spreker se ervaring van en reaksie op die verlies aan die hand 

van die motief van die aandagtige blik neerslag vind. Die retoriese klag (luctus) oorheers, soms 

afgewissel deur die lof (laus) en die aanduiding van die betekenis van die verlies (iacturae 

demonstratio), terwyl die troos (consolatio) die botoon voer in die slotgedig. Dié verloop dui 

op ’n mate van verwerking danksy die beoefening van die elegie as deel van ’n treurwerk. Al 

die elemente van die fasebeskouing van die rouproses – ontkenning, woede en onderhandeling, 

depressie en aanvaarding (sien afdeling 2.5) – kan onderskei word. Die afdeling as geheel 

demonstreer die funksie van die elegie as ’n poging om te probeer sin maak van ’n verlies en 

as middel waardeur die ervaring met die leser gedeel word. Die meeste verse kan as ’n 

voortsetting van die kommunikasie met die geliefde bestempel word, terwyl die leser in twee 

gevalle as plaasvervanger optree. In geheel dien die reeks gedigte om ’n lig in die duisternis te 

laat skyn en om die digter en die leser tot nuwe insigte te bring omtrent die lewe, verlies en die 

dood. 

 

5.2 Siekte en dood van die geliefde 

Viljoen (2016: 848) wys daarop dat die eerste en laaste afdelings van die bundel ’n raam vorm 

om die afdelings “YASHMAK”, “STRANDLOPER”, “BROODBLOM” en “YSTYD”), waarin die 

“groen en bruin gevlekte skoonheid / van die aarde” besing word. Die liefde in vele gedaantes 

vorm ’n deurlopende tema in al vier afdelings en word teen verskillende agtergronde en in 

verskillende kontekste uitgebeeld, waarvan die persoonlike liefde een is. Ander 

verwysingsraamwerke sluit die Oosterse, Afrika-, Bybelse, Turkse, Russiese, Griekse en 

Overbergse wêrelde in (Viljoen 2016: 848). Vanweë die groot omvang en gevarieerde inhoud 

van hierdie afdelings, en aangesien die verse oor die geliefde nie spesifiek op sy siekte en dood 

fokus nie, word dit nie hier verreken nie. 

 
122 Die vers “Gras” (18), wat nie bespreek word nie, verwoord ook hierdie konsep. 
123 Vergelyk ook die verwysing na Susan se nalatenskap aan die spreker in “erfdeel” in Swerfgesange 

(sien afdeling 4.4). 
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Die laaste afdeling van die bundel, “OËMBLIK II”, fokus op die laaste stadium van die geliefde 

se siekte en dood, afgewissel met besinnings oor die aard en rol van die elegiese gedig. Die 

motto by die afdeling verwys terug na die vers “oëmblik” (12) in “OËMBLIK I”en bou voort 

op die oog-, sig- en ligmotief. In teenstelling met dié vers, waar die geliefde se oë aangetas is 

deur die verblindende sonlig en ’n distelknop wat “roekeloos ontplof” het, is die spreker se oë 

hier op metaforiese vlak aangetas deur ’n woord wat so lig is soos die donsige saadjies van ’n 

sydistel wat deur die lug sweef, maar kragtig genoeg is om haar te verblind. 

 ligte asem, distelwoord 

lig wat sy was 

voor ek jou gewaar het – 

 

nou het jy 

in mý oë 

ingevaar 

 

 (Müller 2002: 97) 

Hoewel die “distelwoord” nie geïdentifiseer word nie, kan daar uit die gedig “Tyding” afgelei 

word dat dit na die man se kankerdiagnose verwys. 

Tyding 

  

 Die pyl het ín my lyf gespring, tuis 

met sy gif. Daar was net ’n sagte ruising. 

 

Ons was twee, en ons het daar gesit. 

En daar was die onkoloog, hy was een, 

verskuil in sy godlose naam soos klip wat sleep 

op seebodem, of son wat klanke maak uit grot. 

Hy wás ’n grot, en wat in die grot hou: dit gaan bedags 

op jag uit, prehistories, dit skiet pyle op mense. 

En daarvoor graaf dit die liefste maaiers op, 

die subtielste sap van plante, wat sy gifmelk 

word aan pylpunte. Dit behou hy in die diepste taboe 

van sy stam: nie een van sy rondeboudmense raak ooit 

aan sy gelaaide pylpunt nie. Nee. Sy vindsels 

is te kosbaar. En hy leer ’n leeftyd lank daaraan. 

Hy weet net hóé. 

 

 (Müller 2002: 102) 
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Die titel herinnner aan “Tyding van Susan” in Swerfgesange (sien afdeling 4.2), en in albei 

gevalle ervaar die ek-spreker die diagnose as ’t ware aan eie lyf. In Susan se geval verwoord 

Müller dit direk: “Ek het jou / soos die dood onder lede”; hier word die nuus metafories beskryf 

as ’n gifpyl wat die spreker se liggaam trefseker binnedring. Die feit dat die pyl “tuis” (r. 1) is 

in die ek-spreker se lyf, dui aan dat die spreker al vantevore moes hoor dat iemand na aan haar 

(Susan) sterwend is aan kanker. Dit is ook moontlik dat sy die diagnose verwag het. Die naam 

van die man en ’n direkte verwysing na die dood ontbreek opsigtelik, en die kankerdiagnose 

word slegs gesuggereer deur die verwysing na die onkoloog. Die beeld van die gifpyl en die 

uitgebreide metafoor in strofe 2 anker die gegewe in die inheemse Afrika-konteks, teenoor die 

verwysing na die Europese komponis Frédéric Chopin in Susan se geval. 

Die beklemtoning van die spreker en geliefde wat “twee” is, terwyl die onkoloog “een” is (r. 3 

en 4), herinner aan die omstandighede rondom Susan se siekte in Swerfgesange, waar die 

spreker en Chris in “dumky trio” magteloos moes toekyk terwyl Susan sterf (sien afdeling 

4.2).124 In die geliefde se geval hoor die spreker egter die nuus van sy terminale siekte saam 

met hom aan en staan sy as lewensmaat nog nader aan die verlies. Binne die konteks van Van 

Gennep se liminaliteitsbegrip (sien afdeling 1.1 asook afdeling 4.2 met verwysing na Susan) 

betree hulle hiermee die eerste stadium van die liminale fase in die aanloop tot die geliefde se 

dood. 

Die onsekerheid en verwarring wat hierdie stadium kenmerk (vergelyk Turner 1969: 95), laat 

die spreker en geliefde besonder kwesbaar voel. Die onkoloog, daarenteen, word as ’n magtige 

primitiewe natuurkrag uitgebeeld – ’n oergrot én die prehistoriese jagter wat daarin woon  

(r. 7), wat skynbaar genot daaruit put om “pyle op mense” te skiet (r. 8) en hulle op geslepe en 

subtiele wyse te vergiftig. Binne die konteks van die elegiese tradisie dien dié beeld as 

vituperatio omdat die onkoloog vir die doodsoorsaak (kanker) en die dood self verkwalik word 

– ’n projeksie soortgelyk aan dié in Swerfgesange. 

Bogenoemde gedig, wat die spreker se reaksie van skok en woede by die aanhoor van die 

kankerdiagnose registreer, verskyn enkele bladsye ná “pylverlossing” (99), waar die beeld van 

die pyl gebruik word om oor die aard en funksie van die (elegiese) gedig te besin. In dié vers 

verwoord die spreker die gedagte dat die skryf (en lees) van die elegiese gedig ’n oomblik van 

 
124 Swerfgesange bevat ook ’n vers getitel “drie-een” (wat nie bespreek word nie), waarin die spreker 
na Susan en haar morfienstang as “julle twee afhanklikes” verwys wat saam die badkamer besoek terwyl 

sy (die spreker) buite wag. 
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insig, verheldering en bewuswording kan verteenwoordig, in aansluiting by begrip van 

anagnorisis en Müller se eie beskrywing van die ideale gedig (sien afdeling 2.5). 

pylverlossing 

  

 ek wonder dikwels wat die gedig is 

wat my binnegedring het soos ’n pyl 

of ’n skip 

 

dit is nie van jou nie 

dit is nie van my nie 

 

en hoewel dit van die liefde is 

is dit ook nie van die liefde nie 

want selfs nou ook weet ons nie genoeg 

van liefde nie om dié gedig te skryf 

 

maar die gedig weet van liefde 

en is daarvan so hoogvol gelaai 

dat dit ’n sterfte sou kon bring soos ’n pyl, 

óf voortvaar, soos ’n skip vol slawe 

 

ons is die toeval by die groot geleentheid 

van die deurvaar van die pyl 

 

dit wat hier gebeur, is net ’n singerige stilte, 

’n asem terug in die keel geruk, 

’n slaaf wat lag in sy verlede 

 

 (Müller 2002: 99) 

Die vergelyking van die gedig met ’n pyl wat die digter tref, lê ’n verband tussen die elegie, 

die liefde en die pyn wat deur die dood veroorsaak word. Dié beginsel sluit aan by Derrida se 

siening dat verdriet nie net op die dood volg nie, maar dit ook voorafgaan, sodat alle 

(liefdes)verhoudings per definisie in die teken van verlies staan (sien afdeling 2.5). Die feit dat 

die digter-spreker wonder oor die aard en oorsprong van die gedig en erken dat sy nie genoeg 

van die liefde weet om die gedig te skryf nie, sluit aan by die onsekerheid en verwarring 

kenmerkend van die liminale fase, maar impliseer ook dat die gedig uit ’n onderbewuste bron 

afkomstig is en dat die kreatiewe proses op ’n onbewuste vlak plaasvind. Die digter skenk as 
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’t ware geboorte aan die gedig (vergelyk die term “verlossing” in die titel) en moet sorg dat die 

gedig as pyl haar nie dodelik wond nie, maar deur haar vaar om ook die leser te tref. 

In die parallelle beeld van die gedig as ’n varende slaweskip word ’n kollektiewe verlede betrek 

wat ook as voedingsbron vir die gedig dien. Alle mense is uit hoofde van hul sterflike aard 

slawe van die dood. Die stelling dat die spreker en die geliefde se intens persoonlike ervaring 

van verlies bloot arbitrêr is – “die toeval by die groot geleentheid” (r. 14) – aangesien dit ’n 

universele verskynsel verteenwoordig, skakel met die konsep van ’n mistieke ontdekkingstog 

wat tot die aanvaarding van verlies kan lei (vergelyk Human 2007: 171, aangehaal in afdeling 

2.5). Die paradoks van die “singerige stilte” (r. 16) in strofe 6 beklemtoon dat die elegiese 

treursang voortklink om die stilte van die dood te verbreek terwyl dit die gestorwenes en hul 

sorgvrye verlede in herinnering roep en tot lewe wek om die dood uit te lag. 

Die vers “Voorskrif” (103) skets die fisieke uitdagings van die man se siekte: die onvermoë 

om genoeg voedsel in te neem, sensitiwiteit vir koue, drastiese gewigsverlies en toenemende 

verwarring. Die nugtere toon van die doktersopdragte aan die pasiënt verhoog die ingehoue 

retoriese klag (luctus) oor die lyding wat die siekte meebring en dui terselfdertyd die betekenis 

van die verlies aan (iacturae demonstratio). 

Voorskrif 

  

           Eet ’n klein bietjie kos, ses keer 

per dag. Staan daarvoor in die nag op, as dit moet; 

vir jou is voeding nou belangriker as slaap. 

Hou jou ten alle tye warm, want jy sal die koue 

erg ervaar. Moet niks vir môre hou nie, want dit 

is alles vir jou hier, en nou. Respekteer 

wat oorgebly het van jouself: die kosbaar 

ingedigte vlees 

 

waarin jy nog sal rondvaar soos die diepseeskipper 

wat jy is. Berei jou voor op ’n verwarring 

onder onbekende sterre. 

 

 (Müller 2002: 103) 

Die verwysing na die geliefde se uitgeteerde liggaam as “wat oorgebly het van jouself: die 

kosbaar / ingedigte vlees” (r. 7-8) herinner sterk aan Susan se “oorgeblewe stukkie lyf” in 
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Swerfgesange125. Afgesien van die algemene verband tussen die menslike liggaam en ’n boot 

(Cirlot 2002: 30), betrek die opeenstapeling van skeepvaartverwysings in strofe 2, soos in “Die 

aandag van jou oë” (sien afdeling 5.1), sowel die decorum-beginsel as die Odusseus-gegewe. 

Die geliefde, wat letterlik ’n “diepseeskipper”126 (r. 9) is, sal die laaste deel van sy lewensreis 

na ’n onbekende bestemming in die boot van sy afgetakelde liggaam aflê. 

In “Verkennings in Land Kana” (104) word die geliefde uitgebeeld as een van die twaalf 

verkenners in die Bybel wat deur Moses na Kana (ook bekend as Kanaän of die Beloofde Land) 

gestuur is om te gaan kyk of die Israeliete die land kon inneem, en teruggekeer het met ’n 

reusetros druiwe en verslae oor die vrugbaarheid van die land en die krag van die inwoners 

(Numeri 13:1-33). 

Verkennings in Land Kana 

  

 Na die baie speur en rondkyk – want ’n mens moet fyntrap 

as jy onbekende lande binnedring – het jou oë 

 

nou die vreemde bleekgroen kleur, asof hulle 

uitgebleik is. En daar ís ’n son wat brand van binne 

 

want jy hét dit saamgebring. Maar dan: die onmoontlikheid 

van oorvertel. En jy is moeg. Op jou lippe borrel 

 

bietjies spoeg, als wat jy nog wou kwytraak. 

(Hier begin relase deurmekaardraai.) Daar is sprake 

 

van ’n heel verbrande offer. Ek dink aan duiwe 

met hul pootjies vasgebind. Maar nou beur jóú bleek oë 

 

boontoe soos die dier wat by die bos geslag 

gaan word. Rondom ons is daar ontsaglik dag. 

 

En dan, die verskriklike groot tros 

donker doodstil druiwe. 

 

 (Müller 2002: 104) 

 
125 Sien bespreking van “swerf” in afdeling 4.2. 
126 In die slotreël van die vers “opdrag” (26), wat nie bespreek word nie, word die geliefde aangespreek, 

“wat mos ’n seëvaarder was”. 
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Die besonderhede van die geliefde se liggaamlike agteruitgang word op soortgelyke wyse as 

in Susan se geval beskryf, in aansluiting by eietydse kanker-elegieë wat dikwels aan 19de-

eeuse sterfbeddagboeke herinner (sien afdelings 2.2 en 4.2). Die verkenningstog na die 

“onbekende lande” (r. 2) het ’n tol geëis: die man se oë het ’n “vreemde bleekgroen kleur, asof 

hulle / uitgebleik is” (r. 3);127 hy sukkel om te kommunikeer, hy is moeg128, sy lippe is droog 

en hy is verward en praat deurmekaar. In sy verswakte toestand ervaar hy die dag as 

verblindend (r. 12) en die “verskriklike groot tros / donker doodstil druiwe” (r. 13-14) as 

oorweldigend.129 Die tros druiwe is ’n onheilspellende teenwoordigheid wat op ’n eerste vlak 

met die druiwetros skakel wat die verkenners uit Kana teruggebring het. Op ’n figuurlike vlak 

vlak herinner dit die spreker en die man aan die onbekende land van die gestorwenes waarheen 

hy uiteindelik permanent sal vertrek. Druiwe, veral donkerrooi druiwe, word ook met die bring 

van ’n offer verbind aangesien dit gepars word om wyn te maak (Cirlot 2002: 121), in 

aansluiting by die verwysing na ’n offer in strofe 5. Die tema van die geliefde as offer word 

ook in afdeling 5.3 voortgesit. 

In “naggedig” (106-107) wil die spreker op ’n spesifieke manier vir die geliefde bid, hoewel 

sy erken dat sy nie oor die nodige kennis of selfs geloof beskik nie. In haar onmag om hom te 

beskerm en te bereik (sien strofe 3), en terwyl sy slapeloos waak, wend sy haar tot taal (hoe 

ontoereikend ook al), eerstens in die vorm van die gedig en tweedens in die gebed130 tot die Al-

Moeder131. Albei dié vorme van taal verteenwoordig ’n poging om die dood te besweer en 

daarmee te onderhandel, terwyl die uitvoer van die taalhandeling op sigself ’n mate van 

vertroosting bied. 

naggedig 

  

 ek sal die panagía 

vra om neer te daal en jou 

in slaap te seën; 

 

 
127 Volgens “Roei” in Swerfgesange het Susan se blou oë na swart verander (sien afdeling 4.2). 
128 Susan het ook al hoe minder gepraat en was baie moeg – vergelyk “elfuur” in afdeling 4.2. 
129 In “Murg van die dag” oorweldig die dag buite en die oordadig blommende rose Susan ook bykans. 
130 Benewens dié verwysing na die Grieks-Ortodokse gebedstradisie bevat “OËMBLIK II” nog drie 
gebedsverwysings in ander geloofskontekste – die Boeddhisme: “lotus-motief” (112, wat nie bespreek 

word nie) en “klarinet om 6 vm.” (120); die Sjamanisme: “klarinet om 6 vm.” (120); en die Judaïsme: 

“Manmens” (123). Algemene verwysings na geloofstradisies sluit ook die antieke Griekse, Christelike 

en die Hindoe-tradisie in. 
131 Dit is opmerklik dat die spreker hier tot die “Al-Moeder” bid, terwyl die gebede vir Susan volgens 

“vaarwel” in Swerfgesange aan die “Al-God” gerig word (sien afdeling 4.3). 
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ek sal dit grieks moet doen, al weet ek niks 

van grieks nie, ortodoks doen; 

 

ek, wat lank die gode al verlaat het, 

en vir jou, wat ver slaap 

en onveilig, buite my bereik; 

 

ek sal die woorde bymekaar sit soos twee hande: 

pan, die al, die alles van die heelal, en 

agia, sy wat heilig is en in die hemel hou 

met klein wit sterre oor haar donker kleed gestrooi; 

 

vir haar sal ek my nou gelowig maak 

en bid dat sy sal afdaal uit ikone en gewelwe 

om die mens te seën wat snags alleen lê in sy kooi 

terwyl die aarde om hom soos ’n skip in storms swaai 

 

dit sou beter wees as ek van daardie verre 

drome niks geweet het nie: maar nou het jy 

my reeds vertel wat in jou opwel snags 

terwyl jy tussen die gebroke stukke van jou lewe stuur 

 

ek wat van borduur maar min weet 

ek sal die sterre uit die lug moet pluk 

en op die donker kleed borduur 

ek sal die prenteraam verguld 

ek sal die woorde rangskik om die wens 

– eumelinie132, die eerste een – 

 

ek sal bly wegkyk as ek vra, want hierdie heiligheid 

is nie aan my bekend, en dit hang af van gló 

en wag: ek sal vannag nog weer die panagía vra 

om neer te daal en jou in slaap te seën 

 

uur na slapelose uur 

 

 (Müller 2002: 106-107) 

Die beskrywing van die klassieke gebedsgebaar in strofe 4 wanneer die spreker woorde “pan” 

en “agia” soos twee hande bymekaar wil sit, is die teenoorgestelde van Susan se hande wat van 

 
132 In die voetnoot verklaar as “teerheid, soos in ikone van die Al-Moeder en Kind” (107). 
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mekaar wegval met die palms na bo133 ter nabootsing van die twee lettergrepe van die Russiese 

woord “oestal” (moeg). Die ek-spreker offer baie op om vir die geliefde in te tree en is bewus 

van haar tekortkominge: sy is bereid om Grieks-Ortodoks te leer bid (strofe 2); sy sal haarself 

“gelowig maak” (r. 13); sy sal selfs eiehandig ’n ikoon van die Al-Moeder borduur en die raam 

verguld, al het sy nie die nodige vaardighede nie (strofe 7). Met verwysing na die Odusseus-

verhaal vertolk die spreker die rol van Penelope wanneer sy die ikoon se kleed borduur (sien 

ook afdeling 5.4), terwyl die geliefde droom dat hy soos Odusseus op ’n stormsee vaar (r. 16) 

en sy skip “tussen die gebroke stukke” (r. 20) van sy lewe deur stuur. 

Ten spyte van die spreker se pogings om die geliefde teen die dood te verskans met haar gebede, 

kwyn hy voor haar oë weg. Die titel van die gedig “wintersnag I” (108) betrek Eugène N. 

Marais se “Winternag” (Brink 2008 Deel 1: 30) as interteks en wys vooruit na “wintersgedig, 

vir eugène marais” (113) – ’n lykdig met bykans al die kenmerke van ’n kerkhofgedig (sien 

afdeling 2.4), waarin die tema van sterflikheid soos in Marais se “Winternag” met koue en die 

roering van grassaad in die wind geassosieer word – en “wintersnag II” (122), waarin die 

oomblik wanneer die geliefde sterf, beskryf word. 

wintersnag I 

  

 vermindering sluit elke dag 

’n kleiner sirkel om jou enkels en polse 

 

nou kan ek die voorste van jou arm tussen twee 

gekringde vingers vat: die onvoorspelbaar perfekte 

sirkel waarna die oudste vervoering soek 

 

so moeiteloos voltooi 

in hierdie minuskule omhelsing 

 

– en daar is oorgenoeg vel 

om ons al twee te bedek teen kou 

 

en weëmoed, en gras wat roer 

 

 (Müller 2002: 108) 

 
133 In die vers “elfuur” in Swerfgesange, bespreek in afdeling 4.2. 
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In strofe 1 word die geliefde se drastiese gewigsverlies uitgebeeld deur die personifikasie van 

“vermindering” (r. 1) wat sy enkels en polse soos ’n slawe-eienaar met boeie omsluit, in 

aansluiting by die gedagte in “pylverlossing” (99) dat die mens as sterflike wese ’n slaaf van 

die dood is. Die spreker keer egter die verlies om tot ’n wins deur te beklemtoon dat dit haar in 

staat stel om die geliefde se arm met een hand se vingers in ’n “minuskule omhelsing” (r. 7) te 

omvat. Die klag (luctus) oor die verlies word dus oorstyg deur vertroosting (consolatio), des te 

meer omdat daar “oorgenoeg vel” is (r. 8) om hulle al twee te bedek teen die “kou // en 

weëmoed, en gras wat roer” (r. 9-10) – die elemente wat in Eugène N. Marais se “Winternag” 

met sterflikheid verbind word – wat impliseer dat die liefde sterker is as die dood. 

Die fokus op die liggaam word volgehou in “Om te vaar” (110), waar die hart besing word as 

die “sterkste spier van die liggaam” (r. 1) wat die bloed, as draer van lewe en die liefde, kragtig 

deur die liggaam sirkuleer en die dood tydelik op ’n afstand hou. Die titel sluit by aspekte van 

die reismotief aan, byvoorbeeld die lewe as aardse reis, die dood as bootreis na die hiernamaals, 

en die bloed as stroom of boot wat deur die liggaam vaar terwyl die liggaam as boot vir die 

lewensreis dien. Hoewel die lof (laus) vooropstaan, het die dood egter die laaste sê. 

Die dood vorm ook die grondtoon in drie opeenvolgende gedigte waar die liggaamlike liefde 

as vertrekpunt dien: “Taklamakan134” (116), “ ‘Your hands are steeped in resins’ ” (117) en “Ou 

torso” (118). Wanneer die spreker in “Taklamakan” (116) met ’n intieme gebaar oor die 

geliefde se hare streel, vloei dit soos kosbare sy deur haar hande. Die element van lof word 

egter deur die klag oorstyg aangesien die metafoor binne die konteks van die gevaarlike syroete 

deur die Taklaman-woestyn135 geplaas word, in aansluiting by die geliefde se reis na die 

onbekende bestemming van die dood waarvandaan hy nie sal terugkeer nie. 

Die Midde-Oosterse woestynomgewing vorm die agtergrond vir die vers “ ‘Your hands are 

steeped in resins’ ” (117), waarvan die taal- en beeldgebruik sterk aan die Bybelse Hooglied 

herinner waar die twee geliefdes mekaar se lof besing. Die verwysings na “ou aromas” (r. 1) 

en die hars van sederbome136 (r. 6, 7-8) sluit aan by die Bybelse gebruik van stowwe soos 

 
134 In die voetnoot verklaar as “woestyn op die syroete in Turkestan” (116). 
135 Volgens Golden (2011: 16) het die syroete van China deur Sentraal-Asië na Iran onder andere deur 

die Taklamakan-woestyn geloop. Die naam van dié gevreesde woestyn, die tweede grootste op aarde, 

beteken volgens oorlewering “dié wat dit betree, verlaat dit nooit weer nie”. 
136 Botha (2018) dui aan dat “seder” na enige immergroen naaldboom van die genus Cedrus (fam. 

Pinaceae) kan verwys, of na die inheemse genus Widdringtonia soos die Clanwilliamseder en die 
Baviaanskloofseder. Soos dikwels in Müller se oeuvre, kan die Egiptiese, Griekse en Midde-Oosterse 

gegewe dus ook na die plaaslike Suid-Afrikaanse omgewing getransponeer word. 
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wierook en mirre (twee soorte hars) om die liggaam te parfumeer en te salf (vergelyk Hooglied 

3:6, 4:12-15 en 5:4-6 asook Matteus 2:11). In kombinasie met “tiemie / en basiel”137 (r. 2-3) 

word hars egter met begrafnisrituele verbind. Volgens Brier & Wade (2001: 118) is mirre in 

antieke Egipte as preserveermiddel gebruik tydens die balsem- en mummifiseringsproses. Die 

Bybel verwys ook na die gebruik van mirre tydens Jesus se begrafnis (Johannes 19:39-40). Die 

spreker se pogings om die geliefde se beeld te preserveer misluk egter, soos blyk uit haar 

uitroep (exclamatio): “Moenie verdwyn nie!” (r. 3), en die stelling in die slotreëls: “Maar jy 

verdwyn voor my / soos rook.” Die lof word dus weer eens getemper deur die klag en die 

aanduiding van die verlies. 

In “Ou torso” (118) verwoord die spreker verskillende fasette van verlies deur te bespiegel oor 

presies waar in die man se “dungeleefde liggaam” (r. 1) haar liefde setel, terwyl sy hul 

liefdespel in herinnering roep met verwysing na die geliefde se nek, rug en oë (ooglede, 

oogkasse). In aansluiting by die metafore van honger en dors wat met hul passie verbind word, 

word hul herinneringe die brood wat hul honger stil en as laaste sakrament dien om die lewe 

en hul liefde te vier. Die gedig sluit af met ’n onderneming om nie weer oor die spreker se 

liefde of die man se dood te praat nie.138 Dit is betekenisvol dat die fokus in die volgende gedig, 

“Shiva dans” (119), radikaal verskuif na die tema van vuur as simbool van dood sowel as 

herlewing, wat vlugtig in Swerfgesange139 ter sprake was. Dié gedig word in afdeling 5.3 binne 

die konteks van transformasie in die drumpelfase bespreek. 

Die narratief van die geliefde se siekte word voortgesit in twee verse waar musiekverwysings 

as vorm van decorum dien in die lig van sy liefde vir en uitgebreide kennis van klassieke 

musiek (Botma 2001). Die handeling in albei verse speel vroegoggend af en bevat elemente 

wat met die konvensies van die Middeleeuse aubade verbind kan word (sien afdeling 2.2). In 

die eerste vers kondig die klarinet die nuwe dag aan, as plaasvervanger vir die haan se gekraai, 

voëlgesang of die wag in die toring in die tradisionele aubade. 

klarinet om 6 vm. 

  

 die musiek in die môre: 

so dun en regop soos riet 

op die hart se vlaktes 

 
137 Vergelyk ook die verwysing na basielkruid in “Vermoede” (sien afdeling 4.2). 
138 Vergelyk ook die ek-spreker se soortgelyke voorneme in verband met die broer Nico in “ek het ’n 
eed gesweer dat ek nie weer” in Om die gedagte van geel (sien afdeling 3.3). 
139 Sien bespreking van “vaarwel” in afdeling 4.3. 
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nou dat die nag verby is 

is dit splinterende lig wat die oog lanseer 

tot helderte, 

toonleer op toonleer 

 

ek trek die kussingsloop vol ou spoeg af 

en slaan die skoon sloop met ’n klapslag oop 

 

ons is twee diere, pas ontwaak 

 

jy proes bo die waterkom 

met jou neusgate óóp 

soos ’n perd in die môre 

 

jy sit stil met jou hande op jou knieë 

soos ’n mens wat nadink 

of miskien is dit bid 

soos ’n boeddha 

(jy het die nag deurgehoes) 

 

hier vlak by ons 

klim die klarinet teen die melodie op 

soos ’n sjamaan teen die scala van verheldering 

 

ons is nie meer moeg nie 

ons sal nooit weer so moeg wees 

soos nou nie 

 

 (Müller 2002: 120) 

Die beskrywing van die musiek as “dun en regop soos riet / op die hart se vlaktes” (r. 1-2) skep 

’n weemoedige atmosfeer en roep die verwysing na riete in Müller se gedig “rietsang” in 

Liedere van land en see140 op, asook die verse “wintersnag I” (108) en “wintersgedig, vir 

eugène marais” (113) vroeër in hierdie afdeling van Die aandag van jou oë. Die byvoeglike 

naamwoord “splinterende” (r. 5) dui aan dat die daglig verblindend helder is, in aansluiting by 

die sigmotief asook die aubade, aangesien die minnaars tradisioneel spyt is dat die dag aanbreek 

omdat dit hul samesyn beëindig. In dié geval is die man se siekte opnuut sigbaar in die daglig; 

die spreker fokus egter op die praktiese taak van versorging deur die kussingsloop te vervang. 

 
140 Sien bespreking in afdeling 2.1. 
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In teenstelling met die gekultiveerde klarinetmusiek beskryf die spreker haarself en die geliefde 

as “twee diere, pas ontwaak” (r. 10), met die klem op hul liggaamlikheid en instinktiewe 

reaksies in die oorgangstyd tussen die nag, wanneer die onderbewuste die bewussyn oorheers, 

en die nuwe dag. In aansluiting daarby word die man wat sy gesig was eers met ’n proesende 

perd vergelyk. Daarna sit hy met sy hande op sy knieë “soos ’n mens wat nadink” (r. 15), of 

soos iemand wat bid “soos ’n boeddha” (r. 17). Die opeenvolgende beskrywings in strofes 5 en 

6 skets die progressie van ’n instinktief-dierlike na ’n denkend-menslike en uiteindelik 

metafisies-verligte wese. Strofe 7141 sluit by laasgenoemde stadium aan deur die melodie van 

die klarinet met ’n sjamaan te vergelyk wat opwaarts styg om ’n toestand van verligting te 

bereik. Die musiek dien dus as “medium tussen die sigbare wêreld en die onsigbare 

geesteswêreld” (Botha 2018). Die boeddha- en sjamaan-verwysings sluit aan by die numineuse 

element wat die moontlikheid van transformasie in die vorm van oorlewing en herlewing skep 

(sien afdeling 1.1 asook afdeling 5.3). 

Die paradoks in die slotstrofe beklemtoon die kontras tussen die geestelike en liggaamlike 

dimensie: op ’n geestelike vlak voel die spreker en die geliefde nie meer moeg nie omdat die 

klarinetmelodie hulle meevoer na ’n toestand van verheldering, maar op ’n liggaamlike en 

emosionele vlak is hulle totaal uitgeput, deels omdat die man “die nag deurgehoes” het (r. 18) 

– ’n belangrike besonderheid wat oënskynlik as nagedagte tussen hakies bygevoeg word – maar 

hoofsaaklik vanweë die slopende verloop van die siekte en die oorweldigende besef dat die 

man sterwend is. 

Die tweede aubade dui die waterskeidingsmoment aan wanneer die geliefde nie meer soos altyd 

op ’n Sondagoggend opstaan nie. Die dokumentering van die persoonlike rituele wat nie 

uitgevoer word nie skilder die man se gewoontes besonder helder sodat dit in die gedig bewaar 

bly, terwyl die biografiese inligting as ’n vorm van decorum dien om die lof in die eerste vier 

strofes met die klag en die aanduiding van die verlies te verweef. 

Jesus bleibet meine Freude142 

  

 dit is Sondagoggend, jy staan op, nie waar nie 

maar jy luister nie na die koraal nie 

 

 
141 Besonder gepas, aangesien die getal sewe met volmaaktheid geassosieer word (Cirlot 2002: 233). 
142 Letterlik: “Jesus bly steeds my vreugde.” Die herhaling van die frase “nie meer […] nie” in die gedig 

vorm ’n treffende kontras met die gedagte van Jesus as durende bron van vreugde in die titel. 
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jy haat nie meer die hadidas wat tussendeur skree 

uit die den nie 

die koffiemeul skop nie meer die dag aan die gang nie 

jy wen geeneen van die horlosies tydsaam op nie 

jy gooi nie meer jou been oor die motorfiets nie; 

die straat wag onvolledig op die vuil geraas 

 

iets blinds in die blosende uur gesoek en gevind: 

in die onbewoonde kamer 

       ’n flenter beskrewe papier 

in die borsel 

        onskadelike hare 

in die pot steeds 

         rasende rose 

  

maar die mooiste nog: die seremoniële baadjies 

aan hangers, ’n optog van gebeurtenisse 

nou nêrens heen op pad nie 

 

weer kondig die koraal hom aan: 

’n ander melodie het tussendeur gesluip 

soos ’n dief in die dag 

 

dis Sondagoggend, jy staan nie meer op 

 

 (Müller 2002: 121) 

Die Duitse titel van die koraal deur Johann Sebastian Bach betrek die geliefde se Duitse 

herkoms: hy is op 3 Februarie 1936 as die seun van Duitse immigrante in King William’s Town 

gebore en Johannes Adolf Wilhelm Grütter gedoop (Botma 2001). In die eerste twee strofes 

word verskeie besonderhede verskaf oor hoe Sondagoggende gewoonlik verloop het: hy sou 

na musiek luister (r. 2) en hom vererg as die hadidas tussendeur uit die denneboom skree (r. 3-

4); hy sou self die bone vir die oggendkoffie maal (r. 5) en rustig al die horlosies in die huis 

opwen; sy motorfiets se gebrul sou in die straat af weerklink wanneer hy iewers heen ry (r. 7-

8). Aangesien die liefde vir musiek, goeie koffie en motorfietsry by bekende biografiese 

gegewens aansluit, word die verwagting geskep dat die ander inligting wat verskaf word ook 

akkuraat is. 

Vanweë die verandering in die geliefde se roetine voel die spreker net so “onvolledig” soos die 

straat (r. 8), sodat sy in die vroegoggendlig deur die huis dwaal op soek na iets konkreets om 
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haar te anker. Sy vind drie dinge143 wat op sigself waardeloos is, maar op simboliese vlak met 

die geliefde verbind kan word: ’n stukkie papier waarop daar iets geskryf is – dalk ’n gedig of 

fragment wat die spreker na aanleiding van sy siekte geskryf het; hare in die borsel – moontlik 

die geliefde s’n; en die “rasende rose”144 in die pot – wat die spreker miskien vir hom gepluk 

het. As beelde van verganklikheid leef die stukkie papier, hare en afgeplukte rose in die gedig 

voort soos in ’n stillewe wat die memento mori-beginsel (dink daaraan dat jy sal sterf) uitbeeld. 

Die vierde ontdekking, wat in ’n aparte strofe beskryf word – die “seremoniële baadjies / aan 

hangers”145 (r. 16-17) – is meer blywend, hoewel die baadjies net so nutteloos soos die ander 

voorwerpe is omdat die geliefde dit nie meer dra nie. 

Wanneer die spreker weer bewus raak van die musiek (moontlik omdat sy na die oorspronklike 

ruimte terugkeer), is dit met die pynlike besef dat die finale stadium van die man se siekte 

aangebreek het. Dié insig betrap haar so onverhoeds soos ’n dief in die nag, maar die 

spreekwoord word aangepas na “’n dief in die dag” (r. 21) om aan te dui dat dit helder oordag 

gebeur. Die werklike “dief” wat die harmonie versteur en die vreugde steel wat die musiek 

verskaf, is egter die dood. Die verkwaliking van die dood (vituperatio) in strofe 5 word gevolg 

deur die klag in die slotreël: “dis Sondagoggend, jy staan nie meer op”. 

Anders as in Swerfgesange (sien afdeling 4.2), is die spreker teenwoordig wanneer die geliefde 

sterf. Dié oomblik vorm die boustof vir die vers “wintersnag II” (122), waarvan die titel by 

“wintersnag I” (108) aansluit en opnuut die simboliese assosiasie van die winter met die dood 

oproep. 

wintersnag II 

  

 – dat die hart dit die duidelikste vertel 

in die donker voordaguur, niks verskriklik nie, 

wanneer baie moeë mense die aarde verlaat 

 

– dat die hart dit so duidelik kan stel 

en ek vlak agter jou blad met my hand 

op die dun strook vel waar die rib uitgehaal is 

 

 
143 Die getal drie word onder andere met die beginsel van volmaaktheid verbind (Cirlot 2002: 232). Dit 

is ook ’n magiese getal wat dikwels in sprokies voorkom. 
144 Die rose in die pot herinner aan die rose wat byna te oordadig buite Susan se kamer gebloei het (sien 

afdeling 4.2 vir bespreking van “Murg van die dag” in Swerfgesange), maar is nog meer verganklik 
omdat hulle nie meer in die grond groei nie. 
145 Moontlik vlootuniforms, gegewe Wilhelm se liefde vir en kennis van skeepvaart. 
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daar waar die hart so onbeskerm die lewe herhaal 

met helder warm slae in die holte van my palm 

en toe tog stilbly; 

in dáárdie oomblik toe ek bly lê 

met my lyf om die maer krom van joune 

 

wie is dan die vrou wat kaalvoet gang-af hardloop 

en aan deure van slapende seuns slaan: 

kom gou 

en terugjaag 

en wie is dit wat daar in die bed oor homself 

gevou lê, met sy oop mond in die kussing, 

sy knieë om sy hele lewe opgetrek? 

 

hy sal nog ure lank warm bly 

soos ’n vuurkool onder as; 

sý is reeds koud 

met die stomvuur in haar palm 

 (Müller 2002: 122) 

In teenstelling met “klarinet om 6 vm.” (120) en “Jesus bleibet meine Freude” (121) is hierdie 

vers nie ’n aubade nie, maar speel dit “in die donker voordaguur” (r. 2) voor dagbreek af terwyl 

die slapende geliefdes se denke deur die onderbewuste oorheers word. In die afwesigheid van 

lig en bewuste denke beleef die spreker op ’n sintuiglike vlak dat die dood intree wanneer sy 

voel hoe die geliefde se hart onder haar hand ophou klop. Die proses wat in “Om te vaar” (110) 

beskryf word, word sodoende tot voltooiing gebring, terwyl die feit dat die huweliksbed die 

geliefde se sterfbed word, die verweefdheid van die lewe en die liefde met die dood 

beklemtoon. 

Die intieme beskrywing van die sterfbedtoneel in die eerste drie strofes bevat verskeie elemente 

van vertroosting (consolatio). Die feit dat die geliefde as ’t ware in die spreker se arms sterf, 

dat hy in sy slaap sterf, dat sy dood “niks verskriklik” is nie (r. 2) en dat dit op ’n gepaste tyd 

gebeur, “wanneer baie moeë mense die aarde verlaat” (r. 3), help om die vrees vir die dood te 

besweer en dit as ’n genadige, natuurlike proses uit te beeld. In reëls 10-11 stol die tyd as ’t 

ware wanneer die geliefde sterf sodat die toneel onveranderd bly en die spreker deel bly 

daarvan, net soos die oomblik in die gedig verewig word. Die eerste elf reëls van die gedig 

vorm sodoende ’n afgeronde eenheid. 
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Die res van die gedig, wat ook elf reëls beslaan, word vanuit die derdepersoonsperspektief 

beskryf en herinner aan ’n buiteliggaamlike belewenis, asof ’n deel van die spreker (die “ek”) 

saam met die geliefde gesterf het. In haar dissosiatiewe toestand sien die spreker asof van op 

’n afstand hoe “die vrou” (r. 12) vervaard opspring, hardloop om die seuns te gaan roep en haar 

terughaas na die kamer waar die man in ’n fetusposisie opgekrul op die bed lê. Die spreker 

herken nie die twee mense nie en staan buite die skok en emosie van die oomblik – klaarblyklik 

as beskermingsmeganisme teen die pyn van die verlies. Die afstandelike perspektief gaan ook 

gepaard met ’n saakliker beskrywing van die gestorwene se liggaam omdat die spreker van 

buite na hom kyk, teenoor die intieme beskrywing in strofes 1-3 waar die ek-spreker in die 

donker styf teen die geliefde lê en hom aanraak. 

Die derdepersoonsperspektief word volgehou in die slotstrofe, waar die gestorwe man met “’n 

vuurkool onder as” (r. 20) vergelyk word wat nog lank sy hitte sal behou, maar uiteindelik sal 

afkoel. Die vrou as oorlewende word egter reeds met koue verbind, in aansluiting by die 

verband tussen winterkoue en verdriet oor die dood van ’n geliefde in Müller se oeuvre. Die 

“stomvuur in haar palm” (r. 22) verwys terug na die metafoor van die hart wat “die lewe herhaal 

/ met helder warm slae in die holte van my palm” (r. 7-8). In aansluiting hierby word die verlies 

in terme van taal uitgedruk: dit is die hart wat “dit die duidelikste vertel” (r. 1) en “dit so 

duidelik kan stel” (r. 4); die hart wat “die lewe herhaal” (r. 7) maar “toe tog stilbly” (r. 9). Die 

“stomvuur” (r. 22) verwys na die hart wat stil geraak het, maar ook na die vrou wat stom is van 

verdriet. Die gedig bied wel vertroosting deurdat die elegiese stem die gestorwene huldig, die 

herinnering aan hom bestendig en bly inpraat teen die dood. 

Terugskouend oor hierdie afdeling vertoon Müller se hantering van die elegiese tradisie in 

“OËMBLIK II” met betrekking tot die geliefde se siekte en dood talle ooreenkomste met die 

Susan-elegieë in Swerfgesange. Die man se kankerstryd vorm ook, soos in Susan se geval, deel 

van die liminale fase en dien as boustof vir ’n reeks verse wat ’n min of meer chronologiese 

narratief vorm. Die digter-spreker tree as versorger en sterwensbegeleier op, en die omdigting 

van haar waarnemings en ervarings vorm deel van die rouproses. Hoewel die ek-spreker selfs 

nouer betrokke is by die man se diagnose en siekte as in Susan se geval, verkry die verse ’n 

meer universele strekking deurdat sy siektegeskiedenis op minder direkte en persoonlike wyse 

verwoord word. Die retoriese klag (luctus), aanduiding van die verlies (iacturae demonstratio) 

en verkwaliking van die doodsoorsaak (vituperatio) kom meermale voor en word in sekere 

verse afgewissel deur die lof (laus) en vertroosting (consolatio). 
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In die afdeling wat hier volg, val die fokus op verwysings na oorgangsrites ná die geliefde se 

dood en die beginsel van transformasie in die vorm van herlewing en oorlewing. 

 

5.3 Oorgangsrites en transformasie in die drumpelfase 

Soos in afdeling 4.3 aangedui, vorm begrafnisrituele ’n belangrike deel van die oorgangsrites 

in die liminale of drumpelfase. Die eerste gedig ná “wintersnag II”, getitel “Manmens”, is ’n 

lykdig in die ware sin van die woord waarin die gestorwe geliefde se liggaam gehuldig word. 

Die noulettende aandag waarmee die liggaam beskryf word, herinner aan die sorg waarmee 

Susan se liggaam in Swerfgesange gewas, geklee en uitgelê word (sien verwysing na “Uitlê” 

in afdeling 4.2 en bespreking van “vaarwel” in afdeling 4.3). In dié sin kan die skryf van die 

gedig “Manmens” met die was van die liggaam asook die weef en aantrek van die lykkleed in 

die drumpelfase vergelyk word. Die gedagte van die literêre teks as weefwerk kan teruggevoer 

word na die herkoms van die woord, naamlik die Latynse woord textus, wat weefsel beteken 

(Van Peer 2013). Sacks (1985: 164-165) wys voorts daarop dat die weefmetafoor vir die skryf 

van die elegie sedert Virgilius ’n deurlopende tema vorm, waardeur die gedig as weefsel die 

lykkleed word wat die gestorwene in onsterflikheid klee en van die oorlewendes skei, maar 

bowenal as plaasvervanger146 dien waarop die digter se begeerte geprojekteer kan word. 

Manmens 

  

 Christus aan die kruis is altyd maer – ’n mens 

mag nie so praat nie. Dis verby. Maar kyk hoe hang hy 

aan die skouerknoppe, oopgevlek die hele dag, 

die arme oksels sonder ’n beduidenis van manmensvag. 

 

Dis natuurlik ’n Joodse gesig, dié, 

trug, trug in die kussing, agteroor gerig 

in die tyd. Die neus is gekerf nou, dit 

kom na vore, deursigtig. 

 

Daar is niks in die kloutjies wat nog vorm 

kan herroep nie. Maar die weerlose voete 

roep uit, soos van ouds, na gebede. 

 

Daar’s niemand van ons wat die Kaddish kan sing nie. 

By die venster ’n mot, wat wil dring 

 
146 Vergelyk die verwysing na die legendes van Pan en Syrinx, en Apollo en Daphne in afdeling 2.1 in 

verband met die projeksie van begeerte op ’n plaasvervanger. 
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in die gedig. 

 (Müller 2002: 123) 

Die weglating van die verbindings-s uit die titel “Manmens” plaas gelyke klem op die woorde 

“man” en “mens”147, sodat Christus se manlikheid en menslikheid vooropgestel word. Dit vorm 

die basis vir die vergelyking van die geliefde met die mensgeworde Christus wat aan die kruis 

gesterf het. Die gedig vertoon ook verskeie parallelle met “swerf” in Swerfgesange, hoewel 

laasgenoemde oor Susan se nog lewende liggaam handel. Die gestorwe/sterwende se 

uitgeteerde liggaam word in albei gevalle met die gekruisigde Christus se maer liggaam 

vergelyk. Die man se skouers en oksels, “Joodse gesig” (r. 5) en neus, sy vormlose “kloutjies” 

(r. 9) en “weerlose voete” (r. 10-11) word in terme van die gekruisigde Christus beskryf; in 

“swerf” herken die spreker iets van die sterwende Jesus in die “onskuld” van Susan se voete, 

haar opwaarts gekeerde oë en vlak asemhaling. Hoewel die spreker in albei gevalle bewus is 

dat dit as heiligskennis beskou sou kon word om ’n mens met Christus te vergelyk (r. 1-2), is 

die ooreenkomste onmiskenbaar en word die tekens van ontluistering deurgaans met piëteit 

beskryf. Die vergelyking met Christus se kruisiging in “Manmens” voeg ook die dimensie van 

herlewing toe deurdat die opstanding deel vorm van die gegewe in die Christelike tradisie. 

Die verwysing na die oorgangsrite van die Joodse Kaddish-gebed in strofe 4 sluit aan by die 

verwysing na die geliefde se Joodse gelaatstrekke (strofe 2) en die gebede wat Christus se voete 

aan die kruis ontlok het (strofe 3). Volgens Botha (2018) is die Kaddish ’n “[b]aie ou gebed in 

Aramees waarmee die liturgie van die Joodse sinagoge vroeër geopen en veral gesluit is; die 

inhoud is gebaseer op Dan. 2:20148 en het ’n besondere betekenis gekry deurdat dit gebruiklik 

geword het dat die oudste seun ’n deel daarvan uitspreek ter nagedagtenis van een van sy ouers 

gedurende die treurjaar na die begrafnis”. Die spreker se klag dat niemand van die oorlewendes 

die Kaddish kan sing nie, word gevolg deur die byna banale opmerking dat daar ’n mot by die 

venster is149 (r. 13-14). Dié fokusverskuiwing van die mistieke dimensie na die aardse realiteit 

herinner aan die spreker wat as ’n vorm van oorlewing in “Die aandag van jou oë” (15) stip na 

die aarde kyk nadat die geliefde se aandag haar verlaat het. In die lig van McLoughlin (2006: 

4) se onderskeid tussen die liturgiese Kaddish en die literêre Kaddish – waar laasgenoemde 

 
147 Sonder die “s” vorm “manmens” ook ’n meer gelykwaardige teenhanger vir “vroumens” in 

“weduwee wat stop” (127), wat in afdeling 5.4 bespreek word. 
148 Daniël 2:20 in die Bybel (1953-vertaling) lui: “Daniël het toe gespreek en gesê: Mag die Naam van 

God geprys word van ewigheid tot ewigheid, want die wysheid en die krag is syne.” 
149 Vergelyk ook die naaldekoker in “Opening” in Swerfgesange wat help om die erns van die oomblik 

te verlig (sien afdeling 4.2). 
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soortgelyke funksies vervul as die elegie, soos om die gestorwenes te huldig en oor hulle te rou 

– kan die gedig as ’n literêre Kaddish bestempel word. 

Die laaste oorgangsrite is die verassing van die liggaam, wat in die verse “offertorium” (124) 

en “Sweef” (125) beskryf word. Die motief van vuur as agent van dood én herlewing in die 

natuur vorm reeds in My plek se naam is Waterval ’n deurlopende tema en dien ook elders in 

Müller se oeuvre as metafoor vir die rouproses oor die dood van ’n geliefde, dikwels met 

verwysing na die Persephone/Kore-mite. Die kwessie van verassing kom ter sprake in 

Swerfgesange omdat dit Susan se wens is om veras te word, en die huldigingsvers “vaarwel” 

verwys na die Hindoe-verassingseremonie langs die Gangesrivier in Indië (sien afdelings 4.2 

en 4.3). Die Hindoe-mitologie dien ook as basis vir die gedig “Shiva dans”, wat die agtergrond 

verskaf waarteen “offertorium” en “Sweef” gelees sal word. 

Volgens Hammer (1982: 186-187) is Shiva die derde lid van die goddelike drie-eenheid in die 

Hindoe-tradisie; die vernietiger én herskepper van lewe binne ’n ewige siklus van skepping, 

vernietiging en herskepping. Transformasie deur Shiva behels die vernietiging van vorm met 

behoud van die essensie of wese, sodat dit nie om uitwissing gaan nie, maar om vernuwing en 

wedergeboorte (Cirlot 2002: 293). Shiva word al eeue lank in kunswerke as Nataraja (koning 

van die dansers en die dans) en die beliggaming van kosmiese energie uitgebeeld. As Nataraja 

beliggaam Shiva vyf funksies: skepping, onderhouding, vernietiging, bevryding van illusies, 

en redding (Narayanan 2003: 500). Die afbeelding op die agterblad van Die aandag van jou oë 

toon Shiva wat in ’n kring van vlamme dans. Vuur word dus ook binne hierdie konteks met 

vernietiging en transformasie geassosieer. 

Shiva dans 

  

 Shiva dans in ’n vuurkrans. 

Niks kan hom verteer nie – 

vuur is hy, hy kom van vuur. 

  

Shiva dans die vlam se boog 

met al vier arms en geslote oë. 

Shiva dans op ’n skedelkrans! 

  

Glans omarm sy mooi gebare – 

        “Kom tog hier en sterwe.150 

        Gaan dan heen en word gebore!”151 

 
150 Die vlam in Shiva se uitgestrekte hand simboliseer vernietiging (Narayanan 2003: 500). 
151 Die trom in Shiva se ander uitgestrekte hand simboliseer herskepping (Narayanan 2003: 500). 
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– hy strek sy soepel vingers op en roep die lig 

         uit heelalskrewe 

slaan sy soepel vingers neer en roep vernietiging: 

         ook dit gebeur. 

  

Shiva dans op donker dwerge, Shiva dans 

die sewe strome; ongetelde skoon eone152 tuimel 

van hom weg soos vonke en begin te lewe. 

 

Shiva dans die skitterende daaiman van sy voorkop153. 

Shiva dans Parvati154 uit die dood trug, in die naam 

van sy verlange. Shiva dans die lingam155 van die liefde 

saam met slange en demone; strek hom oor die skepping, 

keer hom op homself in; einde is daar nié 

aan Shiva nie. 

 

Kali156 dans, Vishnu157 dans, Devas158 dans, Indra159 dans – 

niemand dans soos Shiva nie. 

 

 (Müller 2002: 119) 

Die vers in geheel is ’n lofsang aan die god Shiva waarin hy as die onsterflike (r. 2), oneindige 

(r. 21-22) en ongeëwenaarde koning van die dansers (r. 24) besing word. Die lof maak ruim 

gebruik van die retoriese konvensie van decorum, verteenwoordig deur die noem van die naam 

Shiva (wat agt maal herhaal word); beskrywings van sy voorkoms (vier arms, ’n glansende 

liggaam met die mooi gebare en soepel vingers kenmerkend van die tradisionele Indiese 

dansvorm, die juweel in sy voorkop); sy aard en wese as vernietiger/herskepper deur vuur/dans; 

en sy assosiasie met Parvati160 en die lingam161. Deur die herhaling van die frase “Shiva dans” 

 
152 “Onmeetlike of onbepaalde lang tydruimte” (Botha 2018). 
153 Die juweel in Shiva se voorkop, simbolies van die derde oog, dit wil sê intuïtiewe insig en goddelike 

wysheid (Cirlot 2002: 100). 
154 Parvati is ’n vorm van die Moedergodin en die welwillende aspek van Shiva se vrou (Tobler 2001: 
62). Sy het haarself as Sati aan die vuur opgeoffer om weer as Parvati gebore te word sodat sy met 

Shiva kon trou (Caughran 1999: 515). 
155 Die lingam (falliese simbool) is die embleem van Shiva se mag en verteenwoordig die oerkrag 

waaruit alle lewe ontstaan (Cirlot 2002: 145). 
156 Kali is ’n vorm van die Moedergodin en die skrikwekkende aspek van Shiva se vrou. As skepper én 

vernietiger beliggaam sy die kringloop van geboorte, dood en wedergeboorte (Tobler 2001: 62). 
157 Vishnu is een van die goddelike drie-eenheid in die Hindoe-geloof; die Bewaarder en Onderhouer, 
en simbool van goddelike liefde (Hammer 1982: 186). 
158 Devas verwys na (manlike) Hindoe-gode (Hammer 1982: 186). 
159 Indra is die hemelgod en god van oorlog in die vroeëre Veda-geskrifte (Hammer 1982: 184). 
160 Narayanan (2003: 500) verwys na Shiva en Parvati as die argetipiese dansers wat op paradoksale 
wyse terselfdertyd kosmiese energie en kalmte beliggaam. 
161 Sien voetnoot 155. 
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en die gebruik van ritme, rym, alliterasie en klem162 boots die gedig die ekstatiese dans na en 

word die beeld van dansende vlamme opgeroep. 

Die gedagte dat Shiva die versoening van teenpole beliggaam (Hammer 1982: 187), word 

weerspieël in die uiteenlopende assosiasies met vuur in die gedig. Sy dans word met offers, 

verassing en dood geassosieer, maar ook met suiwering, lig, hitte en lewe. Die siklus van 

skepping-vernietiging-herskepping word op twee vlakke beskryf. Op persoonlike vlak word 

Shiva se rol met dood en wedergeboorte verbind: “Kom tog hier en sterwe. / Gaan dan heen en 

word gebore!” (r. 8-9); op universele vlak is hy sowel herskepper as vernietiger (r. 10-13). Dit 

is opvallend dat Müller ook die skrikwekkende kant van Shiva uitbeeld deur verwysings na die 

“skedelkrans” (r. 6), “donker dwerge” (r. 14) en “slange en demone” (r. 20), sonder dat dit 

afbreuk doen aan die lof. 

Binne die konteks van die elegiese tradisie bied die gedig vertroosting deur die uitbeelding van 

die dood as deel van die ewige skepping-vernietiging-herskepping-siklus. Die rol van vuur as 

agent van vernietiging én transformasie skakel met die verbranding van die liggaam deur 

verassing, wat volgens Robben (2004: 11) as ’n daad van opoffering beskou word sodat die 

gestorwene, tyd en die kosmos herbore kan word. 

Die titel van die vers “offertorium” – wat na ’n offerande, ’n gewyde lied wat tydens die 

offerande gesing word of ’n gebed ná die offerande in die Katolieke tradisie verwys (Botha 

2018) – sluit aan by die gedagte van die verassing van die gestorwene se liggaam as offerande 

soos hier bo beskryf. Dit herinner ook aan die man se droom van ’n brandoffer in “Verkennings 

in Land Kana” (bespreek in afdeling 5.2). Die spreker beskryf die verbranding van die geliefde 

se liggaam in die teenwoordige tyd, asof sy toekyk terwyl dit gebeur. 

offertorium 

  

 waar in die straling woon jy 

vuur maak ’n bakhart, dit 

spruit boontoe, ek wil nie hê 

dit moet jou so verteer 

 

waar uit die straal 

is jy dan weg, so, 

dit spuit by mond en ore 

 
162 Uitroeptekens aan die einde van reël 6 en 9 en die akuutaksent aan die einde van reël 21. 
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uit, vertakte vlam 

nog liggies in die skedelbeen 

gedam 

 

jy praat met vlam 

uit neus en mond, uit oor 

vir die een oomblik toe ek dit 

sien duur 

is dit van my 

die mond dalk 

of die oor 

ek weet 

waar ín die straal 

is jy dan vuur 

 

maar die tong 

die tong 

het sy 

klank verloor 

 (Müller 2002: 124) 

In die eerste twee strofes probeer die spreker die kommunikasie met die geliefde voortsit deur 

te vra waar hy hom bevind, maar sy kry geen antwoord nie. Hoewel sy nie wil hê die vuur moet 

hom verteer nie (r. 3-4), beskryf sy in byna makabere besonderhede hoe die vuur deur sy skedel 

boontoe “spruit” (r. 3), by die mond en ore uitspuit, en in die skedelbeen opdam (strofe 2). Die 

beeld wat geskilder word, herinner aan die doodshoof, wat ’n bekende simbool van “gevaar, 

dood of sterflikheid” is (Botha 2018), en dien as memento mori. Hoewel dit vir die spreker lyk 

asof die man praat “met vlam / uit neus en mond, uit oor” (r. 11-12), is dit bloot ’n illusie. 

Uiteindelik kom sy tot die gevolgtrekking dat hy ná die transformasie self tot vuur gelouter is 

(r. 20). Die woorde “vuur”, “straal” en “vlam” in strofes 1-3 vorm ’n simmetriese patroon, 

soortgelyk aan ’n mandala, wat op ’n sikliese en volgehoue proses van suiwering dui, naamlik: 

“vuur” (r. 2) – “straal” (r. 5) – “vlam” (r. 8) – “vlam” (r. 11) – “straal” (r. 19) – “vuur” (r. 20) 

(eie beklemtoning). Hoewel dit vertroosting bied, bring die transformasie deur vuur nie net 

wins nie, aangesien die kommunikasie tussen die geliefde en die spreker verlore gaan, soos 

blyk uit die klag in “die tong / die tong / het sy / klank verloor” (r. 21-24). 
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Die verassingsproses dien ook as boustof vir “Sweef”,163 maar dié vers is terugskouend en in 

die verlede tyd geskryf. Die spreker is alleen teenwoordig, met die leser as implisiete hoorder. 

Sweef 

  

 Murg het lank bly lewe hier. 

In die bene was daar sang 

tot die vlam dit gevat het – 

heelwat neurale eindes. 

 

Dit wat ek eenmaal vuur genoem het 

het teruggekom as vlam. 

Dit het op boontoe gegaan as dun rook 

deur ’n onsigbare skoorsteen. 

 

Water is skoon, lug is skoon, maar skoner 

is vlam. Dit vat die klank op boontoe. 

Dit tolk dit skoon weg 

in ’n kolk waardeur die as van woorde wegry 

 

goddank nou ook 

          buite my bereik. 

 

 (Müller 2002: 125) 

In teenstelling met “offertorium”, waar die geliefde se skedel as sinekdogee vir sy liggaam 

dien, verteenwoordig die murg, bene en neurale eindes in strofe 1 die enigste verwysings na 

die geliefde se liggaam. Die woord “vlam” word drie maal herhaal, afgewissel met drie 

verwante terme wat die liniêre progressie van verbranding aandui: “vlam” (r. 3) – “vuur” (r. 5) 

– “vlam” (r. 6) – “rook” (r. 7) – “vlam” (r. 10) – “as” (r. 12) (eie beklemtoning). Die ritme van 

dié rangskikking herinner aan “Shiva dans”, waar vuur besonder prominent is. “Dit wat ek 

eenmaal vuur genoem het” (r. 5) sou na die geliefde kon verwys (vergelyk “vuurkool” en 

“stomvuur” in die slotstrofe van “wintersnag II”, en “waar ín die straal / is jy dan vuur” in 

strofe 3 van “offertorium”; onderstreping bygevoeg). Vlam word dus nie net ’n plaasvervanger 

vir vuur nie, maar ook vir die geliefde nadat hy soos die rook van ’n offerande opgestyg het  

(r. 7-8). 

 
163 Dié titel herinner aan “om te sweef” in Swerfgesange, wat die oomblik kort voor Susan se dood 

dokumenteer wanneer die ek-spreker sê: “ons hoef niks meer te vertaal of uit te lê” (Müller 1997: 88). 
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Vlam laat ook die klank van die woorde opstyg (r. 10) en “tolk” dit weg (r. 11) terwyl die as 

wat oorbly, wegsweef (r. 12). Die spreker spreek haar verligting uit dat alle klank en woorde 

wat met die geliefde geassosieer word, nou buite haar bereik is. Waar die stilte ná ’n geliefde 

se dood vroeër vir haar ondraaglik was (vergelyk byvoorbeeld afdeling 3.2), verwelkom sy dit 

nou. Die troos is geleë in die suiwerheid van die vlam van transformasie, en op paradoksale 

wyse in die stilte. Daar is dus sprake van ’n louteringsproses by die spreker. Die uitdrukking 

“goddank” (r. 13) dui op die insig dat dit goed is dat die “as van woorde” (r. 12) nou ook (soos 

die geliefde) buite haar bereik is, anders sou sy dit steeds tevergeefs probeer inspan om die 

onmoontlike te verwoord. Dié oomblik van insig skep die moontlikheid tot oorlewing. 

Die vier gedigte uit “OËMBLIK II” wat in hierdie afdeling ondersoek is, belig drie oorgangsrites 

in die drumpelfase net ná die geliefde se dood: die voorbereiding van die gestorwene se 

liggaam, gebede vir die gestorwene en die verassing. Die lykdig “Manmens” dien as huldiging 

van die geliefde se liggaam en as metaforiese lykkleed. Parallelle met “swerf” in Swerfgesange 

word aangetoon en die verwysing na die Joodse Kaddish-gebed word betrek. “Shiva dans” 

verskaf die konteks vir die bespreking van “offertorium” en “Sweef”, wat albei oor die geliefde 

se verassing handel. Die motief van vuur as agent van vernietiging sowel as transformasie word 

ondersoek met verwysing na die afbeelding van die dansende Hindoe-god Shiva op die 

agterblad van die bundel. Verskeie vorme van decorum word aangewend om Shiva se lof te 

besing, terwyl die gedagte van die dood as deel van ’n ewige siklus van skepping, vernietiging 

en herskepping vertroosting (consolatio) bied. Die vers “offertorium” sluit aan by die idee van 

verassing as offerande wat ’n hoër doel dien, met verwysing na die loutering van die geliefde 

deur die transformerende vuur. Die troos word egter oorstyg deur die klag (luctus) omdat die 

kommunikasie tussen die geliefdes verlore gaan. In “Sweef” is daar sprake van ’n loutering by 

die ek-spreker omdat sy die ontoereikendheid van taal besef en dit aanvaar. Hierdie oomblik 

van insig (anagnorisis) en aanvaarding van die verlies bied vertroosting en skep ook die 

potensiaal vir oorlewing. 

 

5.4 Die digter as oorlewende 

Binne die konteks van Van Gennep (1960: 147) se liminaliteitsbegrip word die duur van die 

rouperiode ná iemand se dood dikwels bepaal deur die hegtheid van die verhouding tussen die 

oorledene en die treurende(s). Die afstaan van ’n eggenoot aan die dood word dus as ’n 

besonder groot verlies beskou en die treurende sal langer in die tussenwêreld tussen die wêreld 

van die lewendes en dié van die dooies vertoef. 
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In die gedig “weduwee wat stop” word die oorlewing van die vroulike spreker op letterlike en 

figuurlike vlak aan die hand van die tradisioneel vroulike bedrywigheid van die weef en stop 

van klere en ander tekstiele uitgebeeld. Die handeling van weef word ook dikwels met vroulike 

kreatiwiteit verbind. Volgens Cirlot (2002: 379) hou die weefmetafoor verband met die 

skeppende werksaamheid deur die samevoeging van twee elemente: die skering (stabiele, 

passiewe element) en die inslag (dinamiese, aktiewe element). 

 weduwee wat stop 

  

 sy kan die bok stop 

(met ’n blink bruin stopdraad) 

by die damwal 

 

sy kan die rivier stop, bewegend 

met ’n vinger van die een klein joppel 

na die ander, onder die stopnaald lewend 

 

sy kan die see stop, wat verder af in die baai lê 

met sy groot geluid, seeblou onder haar vingers 

sy kan die rivier terugwerk tot by 

die varingplekke van die berge 

vlak agter in haar oog 

 

sy kan die dwarsdraad oor die langsdraad lê 

en met die voorvinger se kartelkringetjies 

die mooi teksture afvoel 

 

sy kan haar voorwewers opnoem, dié 

wat reeds gesterf het, ook die stil toekómstiges 

wat nog geweef moet word 

 

’n vrou wat stilsit by ’n vensterbank kan baie doen 

’n vroumens aan ’t wewe 

 

sy kan haar vinger raakstop in die lewe: 

bloed wat als bederf 

 

 (Müller 2002: 127) 

Die derdepersoonsbeskrywing bied ’n afstandelike perspektief op die handeling en verhoog die 

universele toepassing, terwyl die retoriese lof aan die vrou as oorlewende deurgaans volgehou 
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word sonder om direk na die gestorwene te verwys. Hy is egter implisiet teenwoordig in die 

woord “weduwee” in die titel, aangesien haar identiteit as weduwee eerstens bepaal word deur 

haar eertydse verbintenis met hom en die feit dat hy dood is. Tweedens sou die gedig nie 

bestaan het as hy nie gesterf het nie. 

Deur die frase “sy kan” sewe maal te herhaal, beklemtoon die spreker die vrou se vermoëns en 

boots terselfdertyd die egalige steke na wat sy werk. Die beskrywing van hoe sy die bok, die 

rivier en die see “stop” en die rivier “terugwerk” in strofes 1-3 dui aan dat sy nie ’n nuwe stuk 

materiaal weef nie, maar byvoorbeeld ’n stuk borduurwerk herstel met ’n stopnaald en garing. 

Die borduurverwysing sluit ook aan by die sterre wat die ek-spreker in “naggedig” op die Al-

Moeder se mantel wou borduur, hoewel sy nie juis ervare was nie (sien afdeling 5.2). 

Die beskrywing van die stuk borduurwerk waaraan die weduwee werk, sluit ’n bok164 by ’n 

damwal (strofe 1), ’n rivier (strofe 2), die see en weer die rivier in (strofe 3). Die dubbelsinnige 

werkwoord “stop” betrek ook die tweede betekenismoontlikheid van “stuit”, sodat die 

weduwee nie net die toneel herstel nie, maar ook die verloop van die gebeure beïnvloed deur 

die handeling op te skort. Hoewel sy dus oënskynlik passief “stilsit by ’n vensterbank” (r. 18), 

beskik dié “vrou” (r. 18) / “vroumens” (r. 19) oor die vaardighede en die mag om die bok, rivier 

en see te herstel én te stuit of van rigting te laat verander (strofes 1-3), om die weefsel self te 

herstel, en om die teksture sintuiglik te ervaar en te geniet (strofe 4). 

Die kulminasie van die vrou se krag is geleë in haar kennis van die vroulike tradisie waartoe 

sy behoort wat geslagte lank dieselfde soort kreatiewe werk gedoen het en nog in die toekoms 

sal doen. Dié tradisie van vroulike wewers strek terug tot by die Griekse mite van Arachne, ’n 

meisie van Lidië wat so goed kon weef dat sy die godin Athena, wat haar oorspronklik die 

weefkuns geleer het, tot ’n weefwedstryd uitgedaag het (Conradie 1964: 53-54). Athena was 

woedend omdat Arachne die liefde van verskillende gode vir sterflike vroue uitgebeeld het en 

het haar weefwerk stukkend geskeur (Conradie 1964: 54-55). Uit ontsteltenis het Arachne 

haarself probeer ophang, maar Athena het haar jammer gekry en haar in ’n spinnekop verander 

(Conradie 1964: 55). 

Penelope, wat twintig jaar lank op Odusseus se terugkeer gewag het terwyl sy voorgegee het 

om ’n lykkleed vir haar skoonpa te weef (sien afdeling 5.2),165 vorm ook deel van die tradisie 

 
164 ’n Bosbok, volgens “Rivierverhaal” (126) op die teenoorstaande bladsy wat by dié gedig aansluit. 
165 Liedere van land en see (Müller 1984: 44) bevat ’n vers getitel “penelopeia” waarin Penelope aan 

die woord is en haar eie liggaam met geweefde stof vergelyk wat tot vlas verweer. 
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van vroulike wewers. Hoewel die weduwee in die gedig weet dat haar man nie soos Odusseus 

sal terugkeer nie, word sy nie as hulpeloos uitgebeeld nie, soos blyk uit die stelling: “’n vrou 

[…] kan baie doen” (r. 18). Haar voortgesette kreatiewe werk is haar behoud, selfs al steek sy 

volgens die slotvers haar vinger raak sodat die bloed haar werk besmeer as herinnering aan die 

pynlike verlies. 

Die metafoor van die lewe as weef- of borduurwerk is voor die hand liggend: die weduwee is 

besig om haar lewe te probeer herstel wat deur die verlies van haar man beskadig is. Sy beskik 

oor die nodige vaardighede om dit te doen en kan op ander mense (vroue) staatmaak om haar 

te help, van wie party al dood is en ander nog gebore moet word. Dié kollektiewe 

ondersteuningstelsel bied vertroosting en versekering, terwyl die meditatiewe, kreatiewe 

bedrywigheid ’n manier is om die verlies te verwerk. Die gedig self demonstreer ook dat die 

“weef- en stopwerk” die skryf van elegiese poësie as deel van ’n treurwerk insluit. 

Die derdepersoonsperspektief op die rouproses word volgehou in die vers “in die brandbaan”, 

waar die vrou haar gestorwe man in ’n “openbaring” (r. 5) sien en daardeur getroos word. 

 in die brandbaan 

  

 op daardie heilig winderige Sondag, 

onderweg in haar kar oor die knikpaadjies van Kommetjie 

o, hoog in die berge, 

wind-alleen 

het sy ’n openbaring gevind 

  

daardie pragtige geliefde het meteens 

uit die roet getree, glimlaggend uit sy oogholtes 

en met sy teer spits vingers tastend na vore 

asof hy nie seker is 

dis sy nie 

 

god, dis hy: sy’t briek geslaan, en agter die sonbril 

uit, en uit die kar gespring 

met al twee kaaltoonvoete 

in die warm grond gewring 

  

ek is rooi verbrand, het sy gesê, 

die woorde elk apart 

soos vir ’n mens uit anderland 
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ek ook, sê hy, grinnik, 

loop by haar verby die groutes in 

 

toe het sy die wit as geloof, en die vreeslike 

vure wat alles gestroop het aan die suidste suidpunt 

van die land, waar léwe as ’n reeks van boggelberge 

in die see stort met ’n durende uitroep 

van blou! blou! 

 

maar hy was reeds weg in die brandveld 

behalwe vir die talmende geur van ekstase 

 

hy is dood, het sy besluit; haar mond was soet, meteens, 

met die geur van erbarming 

 

toe sy terugklim in die kar 

was alles binne heuningwarm 

 

 (Müller 2002: 130) 

Die liminale ervaring vind op ’n “heilig winderige Sondag” (r. 1) plaas terwyl die vrou alleen 

in die berge op pad is met haar motor. Die beskrywings van die brandbaan (in die titel), die 

roet (r. 7), die “wit as” en “vreeslike / vure” (r. 20-21) en die “brandveld” (r. 25) sluit aan by 

die vuurmotief in Müller se oeuvre wat reeds in My plek se naam is Waterval met uiteindelike 

herlewing in die natuur verbind word. Die verwysings in “Shiva dans” (sien afdeling 5.3) is 

net so belangrik binne die konteks van hierdie bundel, aangesien vuur daar met die ewige siklus 

van skepping, vernietiging en herskepping verbind word, terwyl die herstel in die natuur ook 

op ’n menslike vlak met dood en wedergeboorte verbind word. 

Die ontmoeting met “daardie pragtige geliefde” (r. 6) is vlugtig, maar het ’n geweldig 

vertroostende invloed op die spreker. Sy herken hom dadelik en beskryf hom as glimlaggend, 

“met sy teer spits vingers tastend na vore” (r. 8). Hulle praat net ’n paar woorde: Die vrou sê: 

“ek is rooi verbrand” (r. 15); die man antwoord: “ek ook” (r. 18). Dan grinnik hy, loop verby 

haar en verdwyn. In aansluiting by die gewyde taalgebruik van die “heilig winderige Sondag” 

(r. 1) en die “openbaring” (r. 5), loof sy die as en die vure (r. 20-21). 

Die ervaring laat haar met “die talmende geur van ekstase” (r. 26) – ’n beskrywing wat aan die 

mistieke element in Sheila Cussons se werk herinner – en sorg vir ’n oomblik van insig 

(anagnorisis) wat haar help om die man se dood te aanvaar. Daarna proe haar mond soet “met 
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die geur van erbarming” (r. 28) en haar binneste voel “heuningwarm” (r. 30). Die verwysing 

na heuning sluit aan by die antieke Egiptiese en Griekse gebruike van heuning as preserveer- 

en geneesmiddel, as bron van soetigheid en as voeding vir die lewendes, en om liggame te 

balsem166 tydens begrafnisrites. Die herinnering aan die geliefde word sodoende bewaar, en 

die vrou word getroos en gevoed sodat sy nie net haar treurwerk kan voortsit nie, maar ook kan 

terugkeer na die lewe. 

In die slotgedig, “warm middag”, verwys die ek-spreker terug na die openingsgedig, waar sy 

aanvanklik gevra het om nie die man te sien nie (sien bespreking van “Lamplig” in afdeling 

5.1) omdat sy broosheid te pynlik was om te aanskou. Dié keer wil sy hom egter wel sien, sodat 

die motief van die oë en die aandagtige blik asook die oomblik in die gedig opnuut betrek word. 

Die spreker wil na die geliefde se liggaam kyk, selfs al is hy siek. Sy wil aanhou kyk na hom 

om sy beeld in besonderhede in haar geheue vas te lê, sodat die oomblik kan voortduur en sodat 

sy hom in die gedig kan laat voortleef. 

warm middag 

  

 ek wil jou sien 

waar jy amper slapend is en amper naak 

in die moeë ledemate van jou liggaam 

en die blou verspringde bloed 

wat deur jou kuite stroom 

 

waar jy lê met jou kikoi opgetrek om jou knieë 

in ’n damp van sweet, deurmekaargewoel 

in jou sluimer se verskuiwings, amper sonder vorm – 

ek wil jou sien in helderwakkerte maar ook in slaap 

ek wil jou ken soos jy was voor ek jou ooit 

gesien het, en ook lank na jou vertrek 

 

jou hande en jou lippe beef: nou gaan jy 

stadig in my droom in 

waar jy nog jare sal bestaan 

 

wat is die verhaal wat nou nie meer vertel 

sal word nie, waarna ek reeds verlang? 

want nou onthou ek als wat uit jou lyf na my vertak het 

en ek sien dit soos ’n mens met oë stip kyk na ’n prent 

 
166 Sien ook die vers “balsem” in Swerfgesange (Müller 1997: 96): “die kuns van balsem / het te doen 

met heuning”. 
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as dit verlaas weer nagetrek word as ’n landskap: dit is jy 

 

en hier is jy nog liggaam, ván jou witterige hare 

tot by die fyn wit barsies van jou hak 

 

ek wil jou sien in jou verbrande droom; 

op die helder middag loop jy in die see in 

vir die koelte wat jy soek 

 

daar sal jy een-alleen wees met die seegedreun, 

jou groot vertrooster; jy sal saamstroom 

in gevaar en bloute 

jy sal saamknik met die swart bamboes om alles te beaam 

wat ek vermoed het, destyds, 

toe jy nog moes droom 

 

moenie toemaak van my oë nie 

ek wil aanhou kyk na jou 

 

 (Müller 2002: 135) 

Die versugting “ek wil jou sien” word drie maal (r. 1, 9, 22) herhaal, afgewissel met “ek wil 

jou ken” (r. 10) en “ek wil aanhou kyk na jou” (r. 32). Anders as in “Lamplig”, waar die spreker 

die werklikheid wil ontken of daaraan wil ontvlug, wil sy in hierdie vers elke besonderheid van 

die man se liggaam inneem. Sy wil hom in sy volle menslikheid sien: in sy onbewaakte, 

kwesbare oomblikke, wanneer hy “amper slapend”, “amper naak” (r. 2) en “amper sonder 

vorm” is (r. 8),167 maar ook wanneer hy helder wakker is en wanneer hy slaap (r. 9). Sy wil sy 

diepste wese ken (r. 10-11). Die verwysings na drome dui op ’n gedeelde geesteswêreld tussen 

die geliefdes, want die man bestaan voort in haar droom (r. 3-4), en sy wil hom in sy droom 

sien (r. 22). Die spreker besef ook hoeveel sy by hom geleer het en verlang reeds na alles wat 

hulle nie meer sal kan deel nie (r. 15-17). Sy besef hoe kosbaar sy fisieke teenwoordigheid is: 

“hier is jy nog liggaam, ván jou witterige hare / tot by die fyn wit barsies van jou hak” (r. 20-

21). 

Die man se liefde vir die see as “groot vertrooster” (r. 26) word in die droom in strofes 6 en 7 

betrek wanneer hy in die see inloop omdat hy koorsig en verbrand is. Die seemotief dien dus 

as decorum omdat dit so nou met hom verbind word. Die gedig dien as voortsetting van die 

 
167 Die byvoeglike naamwoord “amper” dui telkens die liminale aard van die toestand aan. 
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kommunikasie met die gestorwene en as huldiging van die man se siek liggaam, sy diepste 

wese en sy nalatenskap, waardeur hy voortleef in die gedig. 

Terugskouend oor hierdie afdeling val dit op dat die oorlewing van die digter op uiteenlopende 

wyses in die laaste gedeelte van die bundel neerslag vind. In “weduwee wat stop” word die 

oorlewende in die derde persoon beskryf met verwysing na die weefmotief as metafoor vir die 

rouproses oor die man se dood. Vertroosting vorm ’n sterk tema in “in die brandbaan”, gevolg 

deur ’n oomblik van insig en verheldering (anagnorisis) wat die spreker help om die man se 

dood te aanvaar. In die slotgedig vind die oorlewing neerslag in die hulde aan die geliefde en 

die feit dat die stem van die digter en die elegie bly inpraat teen die dood. 

Met verwysing na die konvensies en funksies van die elegie soos in hoofstuk 2 bespreek, bring 

die elegieë oor die geliefde se siekte en dood ’n belangrike vernuwing in Müller se oeuvre 

deurdat die intens persoonlike verlies as vertrekpunt dien vir ’n meer universele besinning oor 

verlies, soos blyk uit die afwesigheid van die man se naam. Die sterk bewustheid van die 

mistieke dimensie in die laaste afdeling, met die klem op vuur as simbool van transformasie en 

herlewing, bied ’n groot mate van vertroosting (consolatio). Oorlewing is veral geleë in die 

kreatiewe weefwerk van die digterlike werksaamheid, in die elegiese gedig en in die 

bewustheid van die raakvlakke tussen die aardse dimensie en die numineuse. Hoewel die man 

se naam nie genoem word nie, beliggaam hy “die liefde” en dien die bundel net soseer as 

monument vir hom en hul persoonlike liefde as vir die liefde in universele sin. 
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Hoofstuk 6: Slot 

In die inleiding tot hierdie studie van Petra Müller se elegiese poësie is die vraag geopper of 

die slotstrofe van die laaste gedig in Om die gedagte van geel – “nou flik ’n silwer stilte / en 

volkome” – op ’n aanvaarding van en oorgawe aan die stilte ten aanskoue van die dood sou 

kon dui. Die volgende navorsingsvrae het die ondersoek na die elegieë vir haar broer Nico, 

haar vriendin Susan en haar man, Wilhelm, in hoofstukke 3 tot 5 gerig: 

a) Hoe verwoord Müller haar ervarings van verlies en sterflikheid in die gedigte oor die 

betrokke persone? 

b) Watter rol speel die skryf van poësie in die ervaring en verwerking van die verlies van die 

gestorwe broer, en tydens die rouproses in die geval van die twee geliefdes by wie se 

siekbed en sterfproses sy langdurig betrokke was? 

c) Hoe vind die tema van transformasie in die sin van herlewing en oorlewing neerslag in die 

elegieë oor die drie geliefdes? 

 

6.1 Opsomming van bevindinge 

Die vergelyking van die nege Nico-elegieë in hoofstuk 3 dui aan dat Müller hoofsaaklik van 

die retoriese konvensies van die iacturae demonstratio (aanduiding van die betekenis van die 

verlies) en die luctus (klag) gebruik maak. Die consolatio (vertroosting) is veral geleë in die 

stem wat dikwels kragtig teen die stilte van die dood inpraat, asook in die digterlike 

werksaamheid as ’n poging om sin te maak van die verlies. 

Die noem van Nico se naam speel ’n uiters belangrike rol in die voortsetting van die 

kommunikasie met die gestorwene, om die herinneringe aan hom lewend te hou en om hom 

aan die vergetelheid te ontruk. Die aan- of afwesigheid van die naam in ’n gedig kan aan die 

hand van Elisabeth Kübler-Ross se fasebeskouing van die rouproses met ’n stadium van rou 

(ontkenning, woede, onderhandeling, depressie of aanvaarding) verbind word. Hierdie lesing 

dui op ’n nie-chronologiese verloop van die verwerkingsproses, soortgelyk aan die dikwels 

sikliese rouproses: van ontkenning, woede en pogings tot onderhandeling in die eerste Nico-

elegie in Obool, na depressie en ’n mindere of meerdere mate van aanvaarding in die latere 

verse, tot die insig (anagnorisis) en ware aanvaarding in “ek het ’n eed gesweer dat ek nie 

weer” in Om die gedagte van geel dat die herinneringe aan hom sal bly voortleef. 
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Die klem in die verse verskuif algaande van die gestorwene as aangesprokene na die stem van 

die oorlewende, met die leser as primêre gehoor en plaasvervanger vir Nico. Die elegie word 

in hierdie geval by uitstek as ’n langdurige treurwerk beoefen, soos blyk uit die feit dat Müller 

se laaste bundel, Om die gedagte van geel, vier elegiese verse vir Nico bevat. Die oorlewing 

van die ek-spreker is geleë in die elegiese stem wat voortklink, in die verwerwing van insig 

(anagnorisis) en in die deel van die insig met die leser. 

Die ondersoek in hoofstuk 4 toon dat talle van die elegieë vir Susan ook sterk emosies uitdruk 

en, soos die Nico-elegieë, verskillende fases van die rouproses weerspieël. Die omstandighede 

verskil egter dramaties aangesien die digter-spreker die laaste maande van Susan se lewe saam 

met haar deurbring en persoonlik betrokke is as getuie van die sterfproses, sterwensbegeleier, 

lykbesorger en roubeklaer. Hierdie tydperk vorm reeds deel van die rouproses, en die digter-

spreker se ervarings vind neerslag in elegieë wat ’n naastenby chronologiese narratief vorm. 

Anders as die Nico-elegieë, wat jare ná sy dood geskryf is, skep die elegieë vir Susan die indruk 

van ’n 19de-eeuse sterfbeddagboek wat haar lyding in skrynende besonderhede weergee terwyl 

sy aan kanker sterf. 

Hoewel die digter-spreker deurlopend met die spreek-of-swyg-dilemma worstel, vorm die 

digterlike werksaamheid ’n belangrike deel van die treurwerk en is dit haar behoud. Sy sien dit 

trouens as haar taak as digter om oor sterflikheid en die dood te besin en dit onder woorde te 

probeer bring. Die noukeurige beskrywings van Susan se liggaamlike aftakeling getuig 

deurgaans van piëteit en respek en staan in diens van die lof (laus) en roubeklag (luctus). 

Susan se gedagtes en belewing van haar siekte klink aanvanklik in verskeie verse op in haar 

eie stem, waardeur haar “laaste woorde” behoue bly. Namate sy verswak, raak taal egter al hoe 

meer ontoereikendheid as kommunikasiemiddel, sodat die gedig dié rol tussen die spreker en 

Chris asook tussen die digter en die leser oorneem. Talle verse getuig egter steeds van die 

ontoereikendheid van taal om die dood te besweer en selfs daaroor te praat. 

Die retoriese konvensies van die roubeklag (luctus) en die aanklag teen die dood en die 

doodsoorsaak (vituperatio) vorm ’n deurlopende tema tot kort voor Susan se dood. Die laaste 

verse voordat sy sterf bied egter vertroosting (consolatio) deur die dood in die konteks van 

herlewing in die natuur te plaas. Verwysings na begrafnisseremonies uit verskillende kulture 

voeg ook die mistieke element van transformasie in die sin van wedergeboorte toe. 
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Die fokus van hoofstuk 5 is die verse oor die geliefde, wat ook aan kanker gesterf het terwyl 

die digter Müller persoonlik betrokke was. Dit val daarom op dat sy naam nêrens in die bundel 

genoem word nie en dat die persoonlike ervarings rondom sy siekte en dood dikwels meer 

indirek verwoord word of omgedig word sodat die liefde in ’n meer universele sin vooropstaan. 

Die sewe elegieë in die eerste afdeling van Die aandag van jou oë vestig die motief van die 

aandagtige blik en bied ’n metaforiese voëlvlug oor die verlies-ervaring en die rouproses as 

gevolg daarvan, wat in meer besonderhede in die laaste afdeling neerslag vind. Binne die reeks 

gedigte word die retoriese konvensie van die klag (luctus) afgewissel met lof (laus) en die 

aanduiding van die verlies (iacturae demonstratio), waarna vertroosting (consolatio) die 

botoon voer in die laaste gedig. Dié progressie dui op ’n mate van verwerking, onder andere 

deur die skryf van die elegieë as deel van ’n afgeronde treurwerk. 

Die laaste afdeling van Die aandag van jou oë gee die geliefde se siektegeskiedenis en dood in 

meer besonderhede weer, steeds sonder om sy naam te noem. Müller se hantering van die 

retoriese konvensies in hierdie verse vertoon talle ooreenkomste met die verse oor Susan se 

siekte, maar die verlies word minder direk en persoonlik verwoord en verkry sodoende ’n meer 

universele strekking. Opvallende verskille tussen die man se siektegeskiedenis en dié van 

Susan is dat die man se stem glad nie opklink in die verse wat bespreek word nie en dat die 

digter-spreker teenwoordig is wanneer hy sterf. 

Die uitgebreide verwysing na die Hindoe-god Shiva betrek ook die beginsel van ’n mistieke 

transformasie deur vuur, wat ’n sterk element van vertroosting toevoeg. Die element van vuur 

in hierdie bundel bring nie net ’n loutering van die geliefde mee nie, maar ook van die digter-

spreker. Die oorlewing is uiteindelik geleë in die voortsetting van die digterlike werksaamheid, 

in seldsame oomblikke van mistieke insig en verheldering (anagnorisis) wat aanvaarding 

bring, in die hulde aan die geliefde en in die elegiese stem wat bly sing oor verlies, herlewing 

en oorlewing. 

In al drie gevalle gaan dit dus inderdaad, soos Viljoen (2016: 840) aantoon (sien afdeling 1.1), 

om die rol van die poësie om die gestorwe geliefde te huldig, om teen die dood en sterflikheid 

te bly inpraat, om oor die geliefde te treur en te rou, en om daarna die lewe te hervat en te vier 

as aanduiding van die aanvaarding van die verlies. 

 

  

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za



140 
 

6.2 Bydrae tot die studieveld 

Ondanks Petra Müller se statuur in die Afrikaanse poësiesisteem is daar nog min akademiese 

navorsing oor haar oeuvre en veral haar poësie gedoen. Daar bestaan geen studie oor die 

sentrale elegiese element in haar werk nie, en ook nie oor die bundels Swerfgesange vir Susan 

en ander of Die aandag van jou oë nie. Hierdie studie plaas Müller se oeuvre binne die breër 

konteks van die elegiese tradisie deur ’n vlugtige oorsig oor die ontwikkeling van die genre 

sedert die Klassieke Griekse tyd via die Engelse en Nederlandse letterkundes van die 

Middeleeue en die Renaissance tot by die hedendaagse elegie in Afrikaans. Aan die hand van 

hierdie teoretiese inleiding word ’n raamwerk van retoriese konvensies en funksies van die 

elegie ontwikkel wat as riglyn vir die ondersoek dien. 

Müller se elegieë vir drie hooffigure in haar oeuvre – haar broer Nico, haar vriendin en reisgesel 

Susan, en haar man, Wilhelm – word binne dié raamwerk ondersoek. Die nege Nico-elegieë 

uit die bundels Obool, My plek se naam is Waterval, Swerfgesange vir Susan en ander en Om 

die gedagte van geel word individueel bestudeer en chronologies met mekaar vergelyk. ’n 

Aantal elegieë vir Susan uit Swerfgesange vir Susan en ander word as chronologiese narratief 

ondersoek met verwysing na Arnold van Gennep se liminaliteitsbegrip en Elisabeth Kübler-

Ross se fasebeskouing van die rouproses. Die eerste en laaste afdelings van Die aandag van 

jou oë dien as bron vir die ondersoek na die elegieë oor die geliefde, ook met verwysing na die 

liminaliteitsbegrip, terwyl verskeie ooreenkomste en verskille tussen Müller se hantering van 

die elegie in laasgenoemde twee gevalle aangetoon word. 

 

6.3 Potensiaal vir verdere navorsing 

Tydens die ondersoek moes daar noodgedwonge deurlopend keuses gemaak word om die 

uitgebreide ondersoekveld te beperk. Aangesien hoofstuk 4 uitsluitlik op die Susan-elegieë in 

Swerfgesange vir Susan en ander fokus, geniet die elegieë vir die twee ander vriende aan wie 

die bundel opgedra word, Eraine Nankin en Martin Versfeld, geen aandag nie. Die twee verse 

wat oor elkeen handel, vorm telkens ’n baie kort reeks aangesien hulle op mekaar volg. 

In hoofstuk 5 moes die ondersoekveld eweneens tot Die aandag van jou oë beperk word, 

hoewel Night crossing in geheel oor die siekte en dood van die geliefde handel en Om die 

gedagte van geel ook enkele verse bevat wat na hom verwys. Dit laat dus ruimte vir ’n 

vergelykende studie tussen Die aandag van jou oë en Night crossing, asook vergelykings met 
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latere terugskouende verse in Om die gedagte van geel ten einde afleidings te probeer maak 

oor die voortgesette rouproses en moontlike innerlike transformasie. 

Afgesien van die Griekse mites waarna verwys word, het daar nog talle onvermeld gebly. Die 

Egiptiese mitologie, veral rondom die temas van dood en wedergeboorte, speel ’n belangrike 

rol in Müller se poësie en vra om verdere verkenning. 

Ander figure oor wie Müller (soms by meer as een geleentheid) elegieë skryf, sluit haar ouers, 

ouma, onbekendes (met of sonder vermelding van hul name) en mededigters uit verskillende 

taalgemeenskappe in. Laasgenoemde kategorie bied veral ruim geleentheid vir ’n boeiende 

speurtog na raakpunte. 

Die Russiese digter Osip Mandelstam (1891–1938) beklee ’n besonder prominente plek in 

Müller se oeuvre: die bundels Obool, My plek se naam is Waterval en Swerfgesange vir Susan 

en ander bevat elk een of meer gedigte wat oor hom handel, aan hom opgedra is of 

vertalings/verwerkings van sy werk behels. Sy foto verskyn ook op die agterblad van 

laasgenoemde bundel. 

Müller skryf ook enkele elegiese gedigte oor of met verwysing na vroulike mededigters soos 

Marina Tsvetaeva en Emily Dickinson, wie se werk van ’n besondere bemoeienis met die dood 

getuig. Die gedig “die aandblomme van orcus” in Liedere van land en see word opgedra aan 

drie 20ste-eeuse digters uit verskillende taalgemeenskappe wat hul eie lewens beëindig het: die 

Rus Marina Tsvetaeva, die Afrikaanse digter Ingrid Jonker en die Amerikaner Sylvia Plath, 

wat ’n verdere fokuspunt sou kon verskaf. 

Verdere temas wat ondersoek kan word, sluit die ek-spreker se eie sterflikheid of sterflikheid 

as sodanig in, dikwels met verwysing na verlate grafte of begraafplase. Die tweeledige rol van 

water as agent van lewe én dood sedert die openingsvers “Nico” in Obool kan ook verder ontgin 

word aan die hand van gedigte oor verdrinking asook “Stilwater” uit Swerfgesange vir Susan 

en ander en “monding” in Om die gedagte van geel. 

 

6.4 Slotsom 

Petra Müller se omvattende elegiese oeuvre is ’n ryk bron van insig en vertroosting wat vra om 

verder ontgin te word. Haar elegieë sing voort teen die stilte in, sodat die leser saam met die 

“ek” in die gedig “klank” in Die aandag van jou oë kan sê: 

Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za



142 
 

klank 

  

 ek is die een wat hier is 

by die lees van dié gedig 

 

en in my sing jy soos ’n spyker 

wat in klip gekap word 

 

in my resonante skedel sing jy 

soos wind in reeds verbleikte beeskoppe 

 

onstilbaar op die noot van e-kruis 

waarin ook die sterre sing 

 

 (Müller 2002: 98) 
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