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i . 

ZUSM1MENF7\SSUNG E'l'IENNE LEROUX ALS ZYI~LUSDICilTER 

Die dieser Untersuchung zugrundeliegende Hypothese war, dass 

Etienne Lerouxs Gesamtwerk bis und mit dem Roman Na'Va im 

ganzcn ein Zyklus sci . . In der theoretischen ·Auscinanderzct= 

zung im Kapitel Ider Vorliegenden Dissertation wird die 

Folgerung gezogen, dass der Begriff 11 Zyklus II forr:mliert 

wcrden k6nne als ''cin in autonome Teile gegliedertes Ganzes, 

das einen fcsten Kern {Thema, Charaktcr , Geschehen) hat, das 

immer wieder abgewandelt und wiederholt wird im jedem 

einzelnen Teil , der aber jewcils nie die Gesarntbcdeutung des 

ganzen Zyklus ausdriicken kann. Im Zyklus wird notwendiger= 

weise stets zurlickgcgriffcn auf den Anfang , was eine Zirkel= 

bewcgung bewirkt . Der Anfangszustand wird jedoch nie genau 

wiederholt, weil sich inzwishen ein Entwicklungsprozess 

vollzogcn hat . 11 

Im Kapitel II wird die Rezeptionsgeschichte von Lerouxs Werk 

erforscht mit Hervorhcbung der impliziten und expliziten 

Wahrnehmung des zyklischen Bauprinzips . Es zeigte sich, dass 

F . I . J . van Rensburg der erste war , der die zyklischen Tenden= 

zen in Lerouxs Werk erkannt hat . Nach seiner Studie in der 

Zcitschrift Standpunte, "Etienne Leroux as siklusbouer" 

wird Lerouxs Werk fast durchwegs von allen Kritikern einen 

Zyklus oder eine Reihe genannt . 

Die erste Trilogie wird in Kapitel III analysiert , und zwar 

mit besondcrer Berlicksichtigung des Teilromans , Die mugu . 

Es zeigt sich , dass es nicht nur Bindeglieder in dieser 

Trilogie gibt, wie etwa Beschreibungcn, Motive , u . s . w . , 

sondern auch dass Die mugu zwar seine Vorg~nger abschliesst , 

diesen teils aber auch interprctiert . Der erste Zyklus kommt 

also zustande durch regressive Koppelung . 

In Kapitel IV zeigtc sich , dass der zweite Zyklus anders 

zusammengestellt warden ist . Sewe dae by die Silberstcins 

umfasst einen Urkomplcx v on Motiven und Strukturen in der 

zweiten Tr i logic. Die pr5zise Konzcpt wird bcfestigt durch 



ii. 

die Aufnahmc von zahlreichen Vcrausdcutungen in diesen 

Zyklus . Die notwendige Einhcit erfolgt var allem <lurch die 

Wiedcrholung van Figuren und durc~ die Bczugspunktc,die inuner 

wicdcr auftauchen . So wird etwa Dantes La Divina Commedi~, 

die in Die derde oog, eine stre.kturbesti:mmende Rolle spielt, 

schon in Sewe dae una Een vir Azaz2Z latent erkannt . 

Kapitel V: Im Schlusszyklus lliuft Leroux darauf hin das 

verzweifelte Suche des Lohnschreibers nach psychischer 

Integration abzubilden . Deshalb ist es wichtig diese Romane 

als Ganzheit zu lesen um der psychischen Entwicklung dicses 
N 

Lohnschreibers folgen zu konnen . Sagar ein sche~bar verung= 

llickter Ronan·wie Isis Isis Isis erflilt eine wichtige Rolle 

als zyklisches Bindeglied . Aus der Analyse ergibt sich , dass 

18 - 44 dcr beste Roman in diesem Zyklus ist , und zwar 

aufgrund der meisterhaften zeitraurnlichen Strukturierung . 

Obwohl Na ' Va eine grossartige Zusarrmenfassung dieses ganzen 

Zyklus ist , ist die Erzahlweise P.icht immer gelungen . 

Ausserdern wird die Stinune des Vcrfassers deutlich horbar . 

Im Schlusskapitel wird Lerouxs Zyklus innerhalb eines breitercn 

Rahrnens analysiert . Sein grosser Zyklus hat inzwischen einen 

besonderen , j a sog·ar interna tionalen Ruhm errungen . Diese 

These findet , dass Lerouxs neun Romane eine aus verschiedenen 

Teilen gebildete Ganzheit darbietet , die trotz der stilistischen 

Vielfalt eine Einheit forrnen. Schon seine ungeheure Originali= 

tat schafft aus diesern Zyklus ein literarisches Wahrzeichen . 
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TEORETIESE ORieNT~SIE 

· F.I.J. van Rensburg verwoord in 'n indringendc artikell) 

- -die hipotese dat die oeuvre van Etienne Leroux as ' n siklus 

gcdcfiniecr en ge~valuccr kan word . Vanwe~ ruimtebecerking . . 
en die feit <lat Leroux se negeluik toe nog onvoltooi was, 

kon Van Rensburg sy gcformuleerde hipotese nic aan uitge= 

brcide toetsing onderwerp nie. Hoewel die onderhawige 

studio op onafhanklike wyse 'n siklusdefinisie wil formuleer 

~-~n toets volgens Popper se bekende hipoteties-dcduktiewe 

metodc , sal dit ook toetsing wees van die hipotcses van Van 

Rensburg en Van der Walt . 2) 

Hoewel hipoteses (en teorie~) 3) nooit bewys kan word nie , kan 

hul wel gcvalsifieer word. Dit spreek dus vanself dat 'n 

hipotese s6 gcformuleer moet word dat dit maklik aan toetsing 

onderwerp kan word. 4 ) Om toetsing te vergemaklik moet die 

subjek van die wetenskaplike ondersoek geredelik vervangbaar 

wees. Anders is inte1•subjektiwiteit, wat Beerling en ande= 

re as van prim~re bclang vir ' n wetenskaplike ondersoek ag, 

-----------------------------------------------------------
.1. Van Rensburg, F. I.J.: "Etienne Leroux as siklusbouer" in Standpunte, 

jg. 25, nr . 6, Augustus 1972, pp . 13-26 . 

2. Van der Walt, P.O.: Mene Teke'l, Nasionale Boekhandel, Kaapstad, 
1969, p. 168. (Oorspronklik Standpunte, Desember, 1967). 

3. Hempel, Carl G. : "Explanation in Science and History" in P.H. Nid= 
dith (red.): The I'lzi"lo,wphy of Science, Oxford U.P., London, 1971, 
pp. 54-80, st dat die wetenskaplike teorie wet die mees bevredigende 
vcrklaring sal bied vir 'n fenomeen of menslike gedrag, verkies 
behoort te word . 

4. Beerling, K\'1ee, Mooij en Van Peursen (1974) stel dit oak as een van 
hul eisc vir 'n wetcnskaplike wetode dat die wetenskaplike self 
krities moet staan teenoor die uitkomste van sy bevindingc en bcwus 
moct wees van die voorlopighcid daarvan. 
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volkomc uitgesluit. 5 ) 

Daar sal dus getrag word om die (subjcktiewe) belcwing van 

Leroux se oeuvre in objektief-kontrolcerbare tcrme te vei= 

woord Len einde toetsiDg te vergemaklik. 

I • VOORLOPIGE D2FINieRPJG VAN DIE BEGRIP " SIKLUS" 

Binne die vroeer gefo~muleerde hipotese ten aansien van die 

oeuvre van Leroux, word ook 'n liter@re begrip gehanteer : 

sikZus, wat eweneens verheldering vra . 

Deur die ond~rsoek van teoretiese geskrifte, woordeboeke, en= 

siklopediee en ander (in intensie) eksak - geformuleerde ge= 

skriftc sou ' n mens so 'n werkhipotesc van die begrip sikZus 

kon verwoord, uiteraard ook as heuristiese hulp . Aangesien 

daar weinig geskryf is oor hierdie term as literGre begrip, 

afgcsien van verspreide los opmerkingc, #Ord daar vervolgens 

in grater detail gckyk n a t ·wee redelik resente studies oor die 

sikliese bouprinsipe in die liter~re werk . Hoewel beide 

studies poesie-gerig is , is die uitgangspunte totaal verskil= 

lend en bied hulle die gelecntheid om hierdie begrip ~~nuit 

twee invalshoeke nader te ondersoek . 

J ' 

Edna S. Dcudney (1971 71) definieer die gedigsiklus aanvanklik 

in brec tcrme, na ' n woordeboekverkenning , soos volg: 

"Die gedigsiklus is 'n gcheel van outonome dele wat sentreer 

in en kring om ' n sentrale tema . Dit word gekenmcrk deur 

standhoudende elemcnte , elemente wat in ontwikkeling begrepe 

------------------------------------------------------------
5. 11 Het is ui teraard nog al ti jd de mens die wetenschap bedrij ft ( ... ) 

maar elk subject kan door een willekeurig ander subject - met uiteraard 
een gelijkwaardige aan l eg , belangstelling, intelligentie en vooroplei= 
ding - worden vervangen" (1974, 15) . Die probleem van toetsing in 
di e literatuurwetenskap en die rol van die leser i s probl ematics . 
Sien ook: Mooij, J.J.A . : 11 0ver de methodologie van het interpreteren 
van literaire v,erken, For:,.71 dar' L~ttercm (4) 1963, pp . 143-165 en 
Well ck , R. en Warren, A.: Theory of Literature, Penguin Books , 1968, 
p. 249. 
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is, aanecngeskakeldhcid van die konstitucrcndc eenhede dcur 

progrcssic in die tcma en ui tdruklike tydsopeenvolg:ing." 

,./ 
N§ die verkenning van vyf siklusse uit verskeie taalgebiede6 ) 

blyk dit dat die voorlopige <lefinisie aangevul kan word met 

die volgcndc : 

1) Elkeen van die gcnoemde vyf siklusse se sentrale tema 

hou vcrbnnd met die bestaanswording van Of 'n enkele 

persoon of die mens in die algemeen. 

2) Gcdigsiklusse kan ook onderling verskil ten opsigte van 

die wyse waarop die sentrale tema in die tyd voltrek 

word. "Simultane voltrekking" staan direk tecnoor 

"liniere voltrckking" met as tussengebied 'n versocning 

van hicrd~e uiterstes . 

3) " Simultane voltrekking" hou verband met standhou.dende 

eLemente, teenoor ontwikkeLende eLemente wat die "liniere 

voltrekking" kenmerk. Hoewel byvoorbeeld ontwikkelcnde 

elemente mag oorheers in •n siklus, is standhoudende 

elemente telkens ook aanwesig. 

4) "Allc gedigsiklusse", is Deudney se gevol trekking, "be= 

skik oor een besondere standhoudcnde element, naamlik die 

telkens terugkcrende formele patroon van meerkantige 

sirkelsluiting wat die eenheidsprinsipe is van al die 

strukture van die siklusse 11
•
7 > 

Deudney sc gevolgtrekking is dat die gedigsiklus blykbaar 

altyd te make het met bestaansverandcring. Omdat bestaan veel= 

kantig is,- moet die veraan.skouliking daarvan wesenlik vee lkan= 

tig wees. Hierdic bestaansverandening wat eintlik bes~aans= 

vervoLmaking is, vin<l sy uitdrukking in die ''meerkantige 

mandala-struktuu:::- 11 wat hierdie proses simboliseer - dit is dan 

--------------------------------------------------------------
6. Te wetc: "Four Quartets" van T.S. Eliot, "Ouineser Elegien" ·van R.M. 

Rilke, "Verzen 1897"van J.H. Leopold en "Oicreriem" en "Kroniek van 
Kris ti en" van D .J. Opperman . 

7. Op.cit., p. 171. 
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die idcele vorm van die siklus, aldus Deudney. Volgens haar 

impliseer outonome dale in haar aanva~klike definisie kom= 

plcmenterc verskeidenheid, "en c1it is basics wat die styl= 

figuur van sirkelsluitende meerkantighcid is'1
•
8

) 

"Kring om" en "sentreer in" in die aanvanklike definisie het 

tc iake met die cn~1ikkelendc en standhoudcndc elemente. Of 

die sentrale tema nou voltrck word simultaan Of linier, die 

brdcningsprinsipe in die tyd in beide gevalle is volgens 

Deudney "die mandala_:struktuur van meerdimensionele sirkel= 

sluiting 11
•
9 ) Tyd as ' n standhoudende element vind sy uit= 

drukking in die ewige kringloop van bestaan (simultane vol= 

trekking) en.tyd as kontinuum (lini@re voltrekking) in die 

vorm van 'n liniere spiraal. 

Oplaas kom sy tot die gevolgtrekking dat, hoe die gedigsiklus 

ook al benader mag word, dit seker is "dat al die strukture 

onderworpe is aan die inherente vorm·.·1il van Bes taansvervol= 

muking , wat elkc struktuurmornent rnagneties in die struktuur 

intrek volgens die eenheidsprinsipe van meerdimensionele 

sirkelsluiting ( ... ). Die totale omvattende siklustema, 

sowel as die kleinste klankmoment, gee gestalte aan die Man= 

dala van Bestaan . "lO) 

In teenstelling met Deudney dcfinieer Leon Strydom die siklus 

'Ir>~ \ 
1
~ ' kort en klaar as: 

--

"die ontl,)ikke'ling van 'n tema in kontinue tyd en ruimte 

sodat die gedigte onderling in volgorde onverwis3aZbaar is." 

Die Reeks of Serie, se Strydom, is daarenteen "die her ha 'ling 

van ' n tcrna in diskontinua tyd en ruimtc sodat die gcdigte 
) h•c, 

in volgorde verwisselbaar is . 1111 ( kursivering van my) . 
-~-~ I\ --------------------------------------------------·----------

8 . 

9. 

10. 

11. 

Ibid:, p. 174 . 
Ibid. , p. 175. 
Ibid., p. 179. 
Strydom, Leon: 
gadigtcg2?oape, 

Ooi• die eenbid van die digbur>.dcl - 'n Tipologie van 
Academica, Pretoria, Kaapstad, 1976, p . 13. 
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Waar die LoLaalbctekenis viln 'n siklus dus verander word 

dcur die omwisscling van gcdigte, gcbeur dit nie in die ge= 

val van ' n Reeks nie . 

Strydom probeer 'n bydrae lewer tot die benadering en bestu= 

dering van "gedigtcgroepe en digbundels wat in die gcheel" 
12) as strukturele eenhede gelecs wil word. In hierdie tipo= 

logie van gedigtcgroepe word twee onderskeidende prinsipes 

onderken wat volgens horn ten grondslag 1~ aan die wyse waarop 

gedigtegroepe opgebou word, naamlik die siklus en die reeks 

of serie. Sowel die siklus as die reeks is ideaaltipes, ide~le 

konstruksies waaraan geen groep gedigte volkome kan beant= 

woord nie. Daarom kan Strydom sA dat, suiwer tipologies be= 

skou, die konkrete liter~rc werk allcen tc beskryf is aan die 

hand van eienskappe van beide tipes. 13 ) 

Strydom se "logicse onderskeiding" van siklus en serie hang 

volgens horn saam met Roman Jakobson se opvatting van taalkom= 

munikasie, ' n opvatting wat huitjie en rnuitjie van toepassing 

gemaak word op die verskil tussen siklus en reeks. Soos taal= 

kommunikasie tot stand kom deur seZeksie en kombinasie van 

taalelemcntc tot sintagmas, so berus die totstandkoming van ' n 

gedigtegroep op bcide siklus- en seric-elernente: die inheren= 

te kombinasie - defek van die seric is byvoorbceld slegs te 

verhelp deur die voordele van die siklus te benut . 

D . l:-k 'rb ie si lus as tipe het baic moontlikhcde, rnaar ook beperkinge, 

aldus Strydom. Die kontinuiteitsbeginsel van die siklus is 

by uitstek geskik vir die vergcstalting van 'n proses wat horn 

in die tyd afspeel. 'n Gevaar is egter dat tc veel vertel 

word {"geepiseer word") en dat ballas voorkorn. So kan ook 

slegs ' n eksterne samehang of 'n eenduidige betekenis te•.,1eeg= 

gcbring word, weens 'n gebrck aan verwikkcling en vcrskeiden= 

heid. Voorts kan die verloop van die gebeurc vanselfsprekend 

-------------------------------------------------------------
12. Op.cit., p. 7 . 

13. Strydom se in hierdie verband : "Die tipe is ' n abstraksic . Dit is 
nie 'n empiriese objek nie maar 'n konstruksie van die teoretikus. 
Die litcrerc \'/err. staun tccnoor die tipe ir. 'n kunk.reet-abstraK-rela= 
sie; nic as crnkelvoud teenoor meervoud nie" (p. 13) . 
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word en as gevolg van ' n sckerc outomatisering selfs vervclig 

word . 

Slrydom se verder dat die ontwikkeling van ' n tem.:i in sy 

siklus-definisie p rogrcssic verondcrstcl en dat cit ' n logics 

chronologiese opcenvolging ver onderstel. Maar dan '' intrin= 

sieke kontinu i tcit eerdcr as ekstrinsieke kontinuitcit ; inter= 

ne i ntrige , plot eerder as ' n aancenryging van eksternc 

gcbeurtenisse••. 14 ) As gevolg hicrvan ~n vanwe~ die interes= 

sante moontlikhcde wat die siklus bied vir die tydsaanbod, 

kan Strydorn se dat die siklus die potensic het .v ir verwik= 
1 5) 

keld , diversiteit en samehang . 

Die siklus waarborg egter nie eenheid nie en dit is slegs 

te verkry deur die gebruikmaking van seric- aspekte . As die 

grootste gevaar van die siklus nocm strydom die oop en atek= 

tonicse struktuur daarvan . Dil is slegs aan te vul deur ge= 

· bruikmaking van herhalende middcle wat hy reeds as ' n ken= 

merk van die Reeks gedefinieer het . Deur herhaling word nie 

net 'n groter vcrwikkeldheid daargestel nie , maar word die 

gedigte as groep aan die leser opgedring . Die effck is 

dat die l eser kennis neem van ' n hele vlegwerk van patrone in 

onomstelbare verband . Aandag word dus verskuif van die enkcle 

teks na die helc groep . 

' n Noodwendige einde is ook a l tyd 'n gr oot probleem by ' n 

s i klus . Om d i t te bereik , maak die d igter gebruik v an verskcie 

hulpmiddele , wat Strydom almal tuisbring ender die gemeen= 

· s kaplike nocmer : herhaling . 

Die herhalingsprinsipe le ook ook ten grondslag aan die sogenaamdc 

r i ngkomposisie , 'n ordeningsprinsipe wat Strydom in groot 

detail behandel . Die gcslotenheid e n selfstandigheid v an ' n 

------------------------------------------------------------
14 . Ibi d ., p. 16 . 

15 . lli crd i e e i e nskoppe 1·1ord hi e r ve rmoedelik geb ruik omda t hull e vir 
Sti·ydom bf.! l angrike v,aardekunstituerende kri ter i a i s : vgl. Strydom , 
Leon: "l e t s oor di e ' 1·1at 1 e n ' hoe ' van die Lite r atuur" in Tydakd,f 
vir GeeGtes~~ta,u;kappP. , Jaargang 15 , nr . 5 , Oesember 1975, p. 326 . 
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gedigtegroep kan dcur sirkcl- of spiraalsluiting tot stQnd 

gebring word : "dit rig ook die aandag op die imm.:inente ge= 

skakcldhcid van die gedigte , op die wyse waarop die werk 

aangcbird word '1 •
16 ) Stry~orn stel dit egtcr duidelik dat 

die ringvormiqn opbou nie bchoort tot die eiegoed van die 

siklus nie: " as her!lalingsmoment is die ringkomposisie in 

'n siklus ' n kompensasie van tekorle deur middel van Serie

effe:kte11.17) Dit is 'n uitspraak wat myns insiens onwaar 

is en dcur die latere ondcrsoek ook geloHnstraf sal word. 

Sirkelsluiting is 'n wesenskenmerk van die Siklus . 

Strydom se opmerkinge ten aansien van die Reeks (en Serie) 

is nie direk vc:m toepassing op ons onderwerp nie . Hy bcna= 

druk egter die bclangrikheid van die herhalingsprinsipe vir 

,·n_ werk en wy·2, telkens daarop dat die herhalingsprinsipe 

tuishoort ender die Reeks-eienskappe. Siklus en serie staan 

dus dialekties teenoor mekaar; die ecn vul die strukturele 

nadccl van die antler aan. 18) Hierdeur beweer hy myns. in= 

siens ten onregte dat die siklus ' n inherente defek het . 

Strydom necm Jakobsonse bcgripsapparaat te geredelik oor vir 

' n nie-analoe gcval. Strydom is inderdaad besig om "graad= 

verskille (te) vcrhef tot soortverskille",
19

)wat ook aanlei= 

ding gee tot sy vcrskraling van bv. die siklus as soort. 

Uit die voorafgaande blyk dit duidelik dat Deudney en Strydom 

se siklus-definisies mekaar nie volkome dek nie; hoewel hul 

belangrike elemente gemeen het . Beide Deudncy en Strydom 

stel hul onderskeie definisies aan toetsing bloat en is in 

hoe mate kontroleerbaar . Aanvanklik het Deudney se definisie 

-------------------------------------------------------------
16. Strydom, Leon, 1976 , p. 20. 

17. Ibid. 

18. "En dit verkla:ir dan ook waarom 'n gedigtegroep in die wcrk1ikheid 
gewoonlik 'n samegestc lde of komplekse struktuur vertoon; die 
idcaaltipe waarborg nic strukturele eenheid nie", Strydom, op.cit., 
p . 25 . 

19. Brink, Andre P.: "Bedcnklike tcorie, flinkc1' praktyk: tv,ee verhande:.o 
linge" in Slandpuntc, Oerde reeks, Jaargang 30 , nr. 6, Desember 1977, 
p . 49 . 
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' n voorlopige karakter en dit word algaan<le aangepas en uit= 

gebrci. Oplaas is dit 'n omvattendc definisie waaronder ' n 

paar gedigtegroepe tuisgebring sal kan word . Hoe grater die 

bundcling van onderskeide~de kenmerke , hoe kleiner sal die 

korpus wees . Deudney se werkwyse vloei logies voort uit wat 

sy haar ten docl stcl : definicring van die begrip g ed~g= 

siklus . Strydorn daarenteen probecr ' n definisie daarstel om 

'n groot korpus hantecrbaarder te maak.
2

0) Daarom is dit 

ook ' n definisie met 'n minimum aantal tipe-bepalende kenrnerke . 

Waar Deudney empiries " toetsbaar is , is Strydom dit nie, want 

die tipologie "behoort tot die instrurnentarium van die onder= 

seeker en nie tot die err.piriese materiaal nie . 11 21 ) Die 

praktiese gedeelte van sy studie is as ' t ware die regverdi= 

ging vir sy teorie . Brink noemdit"besonder verdicnstelike 

teksondersoekc ( ... ) bedcrf deur onaanvaarbare definiering 

l 't 22) b en .1 er~r onhoudbare uitgangspunte" . Wat elangrik is, 

is dat Strydom se opmerkings dus slegs geld as intcrpretasie= 

hulp by gedigtegroepe of bundels wat as strukturele eenhede 

beskou kan word . 

II . VOORLOPIGE BESTEK 

rieudney se stelling dat die gedigsiklus "'n geheel van auto= 

nome dele11 is, sou bevraagteken kon word of nader gekwalif i= 

seer meet word. Haar bcdoeling is waarskynlik dat die siklus

gcdig ook buite die siklus selfonderhoudcnd en daarrnee self= 

vcrklarend is. By kry iets bj ashy in die siklus gelees 

word, rnaar dit is iets geheels wat hy bykry , nie byvoorbeeld 

t en opsigte van 'n bepaalde ondcrdeel nie. Dit is 'n vraag 

wat na aanleiding van Leroux se oeuvre verdere aandag vcrdien . 

-------------------------------------------------------------
20. "Sander om te verval in normatiewe voorskrifte stel die tipologie 

'n ordencnde prinsipe daar wat die vcelheid en verskeidenheid van 
matcriaal oorsigtelik, hanteerbaarder en beskryfbaar rnaa.k", Strydom, 
op.cit., p.12. 

21. Ibid., p. 15. 

22 . Brink, op.cit., p.51. 
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Hocwel dit 'n Lcrminologiese kwcssic is, wil dit voorkom o! 

opname in grotor vcrband tog 'n prysg~:c v~~ outonomitcit 

impliscer. Vrccmd genocg, kom Dcudney self implisiet tot 

hierdie gevolgtrekking. Haar afwykcnde "nu~·1c" intcrpretasie 

van Leoneld sc bekcnde "Om mijn oud woonhuis peppels 

staan" 23 ) ontstaan Ju1,s omdat sy in ag neem dat hicrclie 

gedig dcel is van 'n groep gedigte, wat as siklus 'n totaal= 

betekcnis het wat individuele gedigtc se afsonderlike bete= 

kenisse beinvlocd . 

Volgens Strydom (1976, 11) kan clemente van een gedig ook 

decl wees van die struktuur van 'n antler gedig sander dat 

die sclfgenoegsaamheid van die gedig daardeur in die gedra~g 

kom: "inteendeel, die onderlinge wisselwerking van gedigte 

is dan juis een van die aspekte waardeur gedigoutonomie tot 

stand kom". bie bundelverband dien slegs as nuttige agter= 

grand. Later laat hy horn soos volg uit : "En waar elke li= 

terere element, elke gcdig gelyktydig deel in 'n akkumulasie 

van verskillende patrone, kan die leser horn eenvoudig nie 

blind staar op 'n afsonderlike gegewe nic omdat die teks, 

die sisteem van leidrade, 'n kennisname van die gedigteg~oep 

h 1 b . d I ( k . . ) 24 ) H. ·..:i 1 t. as ge ee~ ge 1,e ' my urs1ver1ng. 1er·1eur re a iveer 

Strydom myns insiens sy vroeere uitspraak . In hierdie vroee 

stadium lyk dit asof dit hier gaan om ' n fundamentele vraag : 

hoe opname in 'n grotcr geheel die outonomie van die enkel= 

werk raak. Vir my is dit logies dat die enkelwerk nie 

onaangetas bly deur sodanige opname in 'n grater verband 
. 25) d 

nie . Hoewel dit 'n kwessie van betekenis eer er as 

waarde mag wees, blyk dit onomstootlik dat die outonomie van 

die enkelwerk in die gedrang kom. Hierop word later terug= 

gekom. 

-~----------------------------------------------------------
23. As reaksie op die ontleding van Scholtz , H. van der Merwe en Hel= 

linga, W.Gs. in hul Kreatiewe analise van taalgebr'-tik, J.L. van 
Schaik, Pretoria, 1955, p. 52 e.v. 

24. Op.cit., p. 17. 

25. Vgl. ook: Van Coller, H.P.: "Orie gedigte" in Standpunte III, 
Jaarganq XXIX, nr. 1, Februarie 1974. 
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Vir Str1cl0rn h0ort die ontwikkeling van 'n tcma by die eien= 

skappc ?a~ dio idc~le siklus, maar nic die hcrhaling van 'n 

t~ma nie (hoe~el hy dit tog se van die konkrctc siklus) . 

Deuclne:y wr.:er :1ek.lemtoon juis die fci L dat bcidc ontwikkcling 

6n herha~!ng aanwesig is in 'n siklus, hoewcl een sal oor= 

hcers en die andcr feitlik as ondcLtoon sal mccklink. Ont= 

wikkeling sor.der herhaling is feitlik ondenkbaar want ontwik= 

keling im?lis~er juis herhaling van 'n konstante gegewe plus 

' n toevoeging tot hierdie konstante (weens ontginning); nie 

die konstante gegewe verander nie, w€1 die '' plus-element". 

Da.arorn is dit miskien ook nie-·vreemd dat ontwikkeling ecn 

van die g=ootste gemene dclcrs by Strydom en Deudney is nie . 

Die formcle patroon van meerkantigesirkelsluiting vorrn, vol= 

gens Deudney, decl van alle siklusse se struktuur . Hoewel 

dit met groat stelligheid bewecr word , bly dit slegs hipote= 

ties, soos oo~ haar uitspraak dat gedigsiklusse blykbaar op 

die een of anter wyse verband hou met bestaansverandering . 

Laasgenoe:-.de bewering lyk egter waarskynlikcr, want aangesien 

' n siklus s}':yr.baar telkens on twikke Z, w ct.aar".,,., 1.N.ra.,,,vv.·j as 

gegewe het, sou dit ook maklik met bestaansonlwikkeling of 

-verandering in ·erband gebring kon word. Vir Deudney deter= 

mineer die 11 ·,,at" van die siklus fei tlik die "hoe" daarvc::.n : 

"Bestaan is wesenlik veelkantig en vcrg dus ' n voltrekking 
wa t in ·11ese lk t · · " 2 6) vee an ig is . 

Wanneer Deudney by herhaling praat van die tematiese hccn-en

weerbeweging in ' n siklus in ' n mandala-vorrn as dit skernaties 

voorges~el ~ord , s~ sy by implikasie dat gedigte onverwissel= 

baar is; dat hulle ' n noodwendigc plek binne 'n groep het. 

Dit hou weer eens direktc verband met die dcfinisie van Stry= 

dorn . 'n Verdere oorcenkoms wat aan tc toon is, is in die 

beskrywing van die wyse waarop die siklus se sentrale tema 

-------------------------------------------------------------
26 . Q.e_.cit., p. 17. Hierdie poging van Oeudney om grondstowwe na hul 

strukturele potensies tc herlei, bied interessantc benaderings= 
moontlikhede t.o.v. die oeuvre van Leroux. 
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i:1 die tyd vol-:rek •t1or:·~ : Dcudney se II liniOrc aancenge= 

si:c:..l:elc'lneicl" is fc;.tli.-: an'1loog aan Strydom se 11 kontinuc 

t:1d en ruimte 11
• 

S~~~vatten<l ka~ on~ sG ~at die siklus vir beidc Strydorn en 

D<2u~lney ' n geh~cl va:: ,:,,:wer.-,issclbare dele is. Die sentrale 

o~t~ikkelcnde terna vcl~~ck hom in die tyd en word herhaal 

(Deudney) . Juis die o~twikkclende aard daarvan maak dit 

volgens Deud~e1 geski~ ~m ' n wordingsproscs te vcrwoord . 

Aan~esien Deudney en s~rydom se definisies rnekaar nie 

v0l%o~e dek nie, lyk c~e gevolgtrekking gereverdigd dat daar 

r'.limte is om O? eie or-,;::.:hanklike wyse tot ' n eie definisie 

te ko~ . Bchalwe <lat D~Jdney en Strydom se definisies aan 

t0etsing onde!werp sal ~ord, hou ' n onafhanklike ondersoek 

die voordccl in dat cp ' n dcfinisie van die prosasikLu~ 

gekonsentrcer ~an war~ . 

Ceudney etli1:e (c:.4.~,p 0 r., 

die loep neen . 

Ons sal vervolgens op die spoor van 

- en ensiklopcdiese definisies onder 

Die begrip 3i.< Z.u:: ·;an die Grieks KU KLOS, beteken oor= 

spronklik " kring 11 en dit betcken " in het algcmeen een 

i~ zich zelf geslotc~ :eheel 11
•
27 ) Hieruit volg logies dat 

eie term sikZ~3 g0 ~r~ik word om ' n groep verhale of gedig= 

~e te tipecr wat ~Pi~; om die sentrale terna, gebeure of 

figuur - "in sich g~s~:i l ossene Reihe zusammengehoriger 

------------------------------------------------------------
27 . Gi•ote rlin-;,.?,er Prir,,-;, 2Z::;evier>, Amster dam , Brussel, Sewende 9chee1 

nuwe druk, tweede o~~aag, p . 109 . 
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Werkc" . 
28

) Die "kring om" implif;ccr dat daar ' n midcblpunt 

is, ' n scntrale kern wat naas dic sentra 1 e gebeure of persoon 
L (byvoorb~eld Artur ) ook ' n sentrcl.lc l:ema of motief kan wees." 

Hierdie in sigself geslotc gehcel bcsta~~ uit dele waL ' n sa= 

mehang v'2rtoon, c;eken::tcrk word dcur ' n sterk vornwil /}n in ' n 

bepaaldc verband gegrocpeer is - "a regt:lar order of succes= 

sion" kenmerk die geheel . )O) Hierdie dcle ontwi;:J,.e7. 

telkens die grond~otief of herhaal die tcma (byvoorbeeld in 

die musiek is dit " a musical comoosition that employs the sarr:e 

theme in several movemcnts" 31 ) , maar geen enkele deel druk die 

--------------------------------------------------------------
28 . Von ~!il pert, Gero: Saeh:Jo;rte!'buch d~"f' Lit:1r1tu.r, Alfred Kroner Ver= 

l ag, Stuttgart, Auflage 5, 1969. 

Vir feitlik gelykluidende defini sies sien ook : 

(a) Grote 1·.'i;)<.Z~r Prins~ p. 109: "Een a ans l ui tend en sarehangende 
geheel van (meestal epische} gedichten". 

( b) Er'.cy~Lopaedia Bri tc.-1nica, Mic ropaedi a , Vol . I I I , Wi 11 i am Benton 
P~blisher, Chicago, 1974, p. 319 : "A group of.prose or poetic narra= 
t1ves, usually of different authership, centering on a legendary hero 
and his associates" . 

(c) The Ox_to1·d ZncUsh DirtionarJ, Vol. !IC, Oxford, 1933, p. 1293 : 
"a series of poens'or prose romances, collec:ed round or relating to 
a central event or epoch or myth i c history and for~ing a continuous 
narrative .". 

(d). CasseZ.'s Cncyc!opaedic. of r-loNd Li;,er~-.ire (ed . ) S.H. Steinberg, 
revised and enlarged in 3 volumes (gen. ed . ) J. Buchana-Brc·11n, Vol. I , 
1973, p. 152: "a group of poems or other compositions round a central 
theme, hero, family, object or event". 

29. Die GY'ote Nederlc.ndse Larousse Encyalopedie, dee1 7, Uitge'lerij Shel= 
tens en Gil tray, N.V . , S'Gravenhage, p. 633, noem as voorbeelde 
Jacques Perk se "Ma thi 1 de - cycl us'' en Louis Couperus se Bce;.,en der 
kZ.ein~ zi<:: Z.en. 

30. The O:::.ford EngZ.ish Dictionc.ty, p. 1298. 

31. ~leb:;wrs" Third l.'ew International. DictionarJ of the EngZ.i:;h Lanqu.c.~e 
unabr'd-;ed, London, G. Be 11 and Sor.s, 1951, p. 563. Si en ook: ,. 
Enc.-ycl,opaed-:.a Britannica, Mi cropaedi a , p. 319 onder ''cyclic technique: 
"Method of musical composition involving the repetition in a later 
movement or pa rt of the piece, of motives , themes , or whole sections 
of music from an earlier movement; the intention of the conposer is 
usually unification of the work". 
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scntrale (oorkocpelcndc) tcrna ten ~all~ uit ni~ . 32 ) 

kan die siklus gekenmerk word as ' r. di:-.a::i.ic.:se ?=oses, 
Voorts 

· ' n om= 

loop of kringloop, waarin die bcgi~tce=tand ~G~r bcrcik word 

na die deurloop van ' n paar fascs.~ 3) In die ~rtursiklus 

byvoorbecld , is die gemcenskap waar":oe r.::::tur be:i.oort, "the 

point of departure as well as the fir:al goc::.l to which the in= 

dividual hero returns as a perfect ~r.is~t aftc:::: a series of 

adventurcs 11
•
34 ) Maar dit is nie bloot ' n terugkeer na die 

bcginstadium nic - ' n ontwikkelings3a~s het to~ voltrek . 35
> 

Daarorn is daar nie slcgs sprak~ van "·.1.i.ederhoh:n" nie , maar 

ook van "erneuern" . 36 ) Di t implise~r •1erder <lat daar ' n 

duide like markeerbare begin en ~-i,nce __ a_a.n ' n s ii: l_ll;S moet wees, 

anders sou die begintoestand en die te::::ugkeer caarheen nie 

onderskeibaar wees nie . Hierdie proses sou ee::::der spiraalbe= 

wcging as sirkelbeweging genoem kon wo::::d , want dit is feitlik 

' n terugkecr na ' n vroee stadium wat (t.elker.s ·,,eer) die ont= 

wikkeling laat voortstu. 37 ) 
-----------------------------------------------------------

32. 

~ . 33 . 

34. 
35. 

36 . 

37 . 

Von Hilpert, op. cit., p. 865: Die sescnlossenheit des echten 
Z(yklus) beruht nic~t nur auf der An~inancerreihung ~on Ahnlichen, 
sondern auf dem inneren Bestreben, al~~s u, das gl~iche Thema als 
einen ungenannten , doch stets im Auge ~enalteren ~ittelpunkt kreisen 
zu lassen, der in keinen Teil vollstindig anwesend ist , doch alle 
i nsgeheim mi tei nander verknUpft. .. " 
T{ebste1's ' Third New Interri.ational, o,,;c--;:,,;,r.-:::!"'J of thtJ ~ng'lish Lan~i.::zge 
unabridged, p . 563: ( 11 A con1plete cnur~'= of i:;perations or events re= 
turning upon itself and restoring the ori~~r.al state".} 

Cassel ' s Encyclopaedia of flof'ld Litf:i'C.7.1."f'e, p. 152 (Vol. I). 

Dit beteken nie dat daar nie ook ' n pros':!s van devolusie kan wees 
nie, vgl .: flebsters ' Thi1•d i'lew InttJrr..2-:.-:-,;r.aZ Dict-:,~Y-LZ"f"J of the 
English Language unabridJed, p. 563: "Cycle : a period of time 
during which something becomes established, reaches a peak and de= 
cl ines 11

• 

Meyer Grosses konversationis - Lexi",;.~r., Sesde druk , Leipzig en 
Wene, Bibliographisches Institut, 1908 , ~- 1052 . 
Strydom, op.cit., p. 103 haal Otten, Kurt : 11 Gedankenent1·licklung und 
Gruppenaufbau in Shakespeare ' s Sonetten der Freudesliebe' in Die 
neueren Spraahen, 1964, p. 4 . aan : " ... Spira 1 e in der si ch 
Glciches immer 1·Jieder neu begibt , aber each auf einer anderen Stufe 
und in einer gewandelten Form der Erfahrung , die den Durchgnng durch 
die frUheren Stufen voraussetzt. 11 
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As "out-:,noo!".'l" begryp word as selfstandig in eie reg., soos ' n 
.I 

litcr&r~ ~erk selfstandig is hocwel dit racikpuntc hut met die 

tyd vaL ontstaan en realisasie , met die wcrklikhcid , met die 

l itcr~r~ neriode waarin dit staan , met die ander werkc in 

dicself1e oeuvre - met ander woorde onafhanklik maar t6g af= 

h ankiiY. - , can sou ek die voorlo~ige siklusdefinisie, wat as 

werkhii:;-:itese hanteer sal word , s6 vc~·mord : " Die siklus is ' n 

i n Sigs~lf geslote gehecl Va n OUtODOMe dele Wat kring om ' n 

sentral~ kern (tema ; persoon ; gebeurc ; idee) en die stand= 

h oudend~ kern voortdurend ontwikkel en herhaal in chronolo= 

g iese , onver:·1is~e l bare volgorde , om oplaas , ~ na die ontwikkc= 

l i ng voltre~ is ; we;~ ~nafwendbaar terug· te keer na die be= 

g inpunt , e n wel in ' n gewysigde vorm sodat 'n totaalbetekenis 

d aarges~el word wat i n geen ecn van die afsonderlikc dele ten 

vol le g~realiseer is nic 11 
• 

Di t is dus cuidelik dat die siklus as litcrere soort cenheid 

waarbor~ . As ' n duidelikc gemarkeerde geheel sal dit aandag 

opeis vir die totaalbetekenis wat in die samehang van alle 

dcle daarvan aanwesig is . Orndat die ontwikkelingsbcginsel 

(wat co~ devolusie of afwikkeling insluit) so ' n scntralc 

posisie inneem in die begrip siklus , i s dit waarskynlik dat 

d ie siklus telkens wording of verwording sal uitdruk . 

Die sikliese patroon vorm 'n intcgrale en dikwels sentrale 

vormbcg~nsel van verskcie wereldgodsdienste , byvoorbeeld van 

r eligie§ s6 verskillcnd soos die Christelike godsdiens en die 
Boeddh ' II 3 8) d ' ' t b ' .,is~e . Campbell beweer ook dat ie m1 e asies siklies 
Van d . b h 1 . 3 9 ) 0 h aar is ; ge oorte ; dood ; er ewing. p grand ier= 

va n sou die vraag gestel kon word of die siklus nic feitlik 

'n arse~ipiese patroon is nie . Maar dan meer spesifiek : ' n 

argetipiese patroon wat bestaanscvolusie of -devolusic uitdruk . 

Vol gens Deudney is d ie skcmatiesc voorstell ing van die siklus 

'n Manc~ia wat deur C . G. Jung aange t oon is as die argetipe 

---------------------------------------------------------
38 . Si en bv. CaJsel, ' s Encyclopaedia of /lor ld Literature, p . 152 e .v. 

39 · Car.'.~be 11, Joseph: The Fiero with a Thousand faces , New Yo r k, Meri dan 
Books , 1958 . 
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van die volmaakthcid van individucle bcstaun.
40

) In hicrdic 

Yerband kan vcrwys word na ' n onlangse studie (Malan 1979, 

179) waarin bcweer word dat die bekcndc individuasieproscs 

van -Jung, die paging om psigologiese hcclheid te bcreik, 'n 

rcis oin~kynlik in sirkels is, maar in feite ' n spiraalvor= 

mige,proses is, soos die siklus trouens ook is. In die lig 

van bostaandc sou die vraag gesLel ken word of <lit nie juis 

die siklus is wat die argctipiese proses van selfverwesen= 

liking kan, selfs m6Gt uitdruk nie . Die samehang "vorm eh 

inhoud" is tot dusver te veel vanuit die "vorm"-hock benader 

en die inhoudelike "eise" dikwels verwaarloos . Vir die ender= 

hawige studie is bostaande vraag van die uiterste belang omdat 

dit al £eitlik as 'n onomstootlike feit beskou word dat 

Etienne Leroux sc rornans telkens juis Jung se teori6 as basis 

het en dat die romans telkens weer ' n individuasie~roses uit= 
bcela. 41 ) 

IJ.I. DIE SIKLUS IN DIE PROSA 

Sowel Deudney as Strydom se opmerkinge ten opsigtc van die 

siklus is op die poesie gerig . Daarom kan hul afleidinge en 

bevindinge nie sender meer op die prosa . van toepassing gemaak 

word nie. 

Daar is reeds gcwys op die besondere probleemvat die begrip 

outonomiteit oplewer. So beweer Gero van Wilpert dat elke 

gedig binne ' n gedigtegroep slegs 'n gedeelte van die oorkoe; 

pelende tema uitdruk . Die totale betekenis is grater as die 

som van individuele betekenissc. Die intcrpretasie van enkel= 

gedigte word dus ook belnvloed deur die funksie wat die be= 

trokke gediq vervul binne die grotcr geheel. Dit is nie altyd 

duidelik wat presies met die begrip outonomiteit aan mede

vcronderstellings geimplisecr word nie. Dit is egter van 

--------------------------------------------------------------
40. 

41. 
Dcudney, op.cit . , 1970, p. 173. 

Sien bv. Van Coller, H.P.: Die p3igologiese 
van "Die mugu" - 'n vergelykende studie, 

skripsie, Utrecht, 1974. 

en mitoZogiese agtergrond 
ongepubliseerde doktoraal-
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pas om dit onomwonde tc slcl dat die sogcnaamde outonomitcit 

~v~n die litcrOrc werk, al is dit met sovcel apodiksic gepro= 

11 I h' bl 4 2) pageer, tog a een maar n ipotesc y. 

In die poesic is hierdie probleem cgter nie so bclangrik nie, 

want die groter geheel waarbinne die enkclgcdig begrepe is, 

word as gchcel aan die leser opgedring. Hierdie groter ver= 

band val gewoonlik des te makliker op omdat die verband veel= 

al in bundelverband voorkom . Dit het ' n ander lesersrol 

tot gevolg , analoog aan die in geval van 'n bundel as struktu= 

cfele eenhcid, -waar die leser "veronders tel dat die bundel= . -

titel 'n uiters gcdronge prefigurasie is van die gedigte in 

die bundel 11
•
43 ) As sodanig rig dit die ondersoek . In elk 

van die afsonderlike gedigte vind ans 'n prcsisering van dit 

wat deur die bundeltitcl opgeroep is . Die implikasie is 

duidelik : die leser sou oak 'n bundel as 'n geheei kon 

benader . 

... , l r rt Pr 

Met die prosa is dit anders gestcld . Siklusse word selde of 

ooit eensklaps as 'n gehecl gepubliseer.
44

) Die leser rig horn 

primer op die enkelwerk, 66k as gevolg van die feit dat veel 

meer tyd verloop tussen die verskyning van prosawerke as 

tusscn die a9arte gedigte van 'n siklus of bundel. Prosawerke 

doen dus meer outonoom aan as gevolg van hul periodieke en 

afsonderlike verskyning . Daar sal dus ook wat die evaluering 

betref , veel meer klem gele word op die enkelwerk, en daar 

sal dikwels uit die oog verloor word dat ' n werk deel uitmaak 

------------------------------------------------------------
42. Aldus Corn. de Deugd in sy Gron.dslo.gen der Literatuuruetenschap, 

ongepubliscerde lesings, Rijksuniversiteit van Utrecht, 1973/4. 
43 . Strydom, Leon, op.cit., p. 47. Sien in hierdie verband ook Bekker, 

Pirow: Die tir;eZ in die poesie, Tafelberg, Kaapstad en Johannes= 
burg, 1970, pp. 8-11; p. 23 e .v. et passim. 

44. Lous Couperus se Boakrm der kZt!7:ne zieZen en Emile Zola se Rou.gon -
Macqu.ar-t-Nieks het ook nie as 'n geheel die li g gesien nie . 
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45) 'n groter gehcel . Verder is daar dikwels, soos in 
°'die geval van Leroux, geen oorkoepelende of samevattende 

titel om die leser te rig in sy realisasie socs in die geval 

van 'n bundel nie. In hicrdie rnoeilike speurtog word die 

lcser se rol nog onbenydenswaardiger wanncer hy gekonfron= 

teer word met die werk van ' n kontcrnporere outeur wat nog 

nie voltooi is en deur tydsverloop as 'n geheel gernarkcer 

is nie. Die leser moet dus as ' t ware die einde van 'n 

siklus kan bepaal en die begin van 'n nuwe siklus. 

In die driehoeksverhouding sender-boodskap- ontvanger, is 

die leser .se rol vroeer negeer,rnaar in die moderne semio= 

tiese bcnaderings van bv . Van Dijk of Letman staan dit sen= 
traal. Die enkoderende funksie raak nie alleen belangriker 

in die moderne literatuurwetenskap nie , dit word ook rnoeili= 
kcr, gesien die rnociliker liter~re werke wat die hele era 

van die modernisme kenmerk. 46 > Die moderne prosasiklus 

stel hoc eise aan die leser vanwee ender andere die feit 

dat 'n roman veel grotcr in ornvang is as ' n gedig V7 vcral oo, 

deurdat 'n prosasiklus nie sirnultaan as ' n geh~el tot stand 
kom nie . 

Die rol van die sender sal ook noodwendig verander in die 

gcval van ' n prosasiklus. Hy beheer die kommunikasiekanaal 

ten volle en hy sal dus informasie in sy boodskap moet inbou 

------------------------------------------------------------
45 · Uit F. I.J. van Rensburg se radio-resensie van Magersfontein, o Ma= 

gersfontein.! ("Oor skry1:1ers en boeke", 18.11.1976, p. 5) bly ' n 
duidelike bewus\·:ees van hierdie problcem : "Met 'n skryv,er soos 
Leroux weet 'n mens natuurlik nooit waartoe ' n mislukte boek op die 
duur kan lei nie . Viral wat 'n mens weet , kan hierdie boek die 
inset van ' n nuwe siklus wees, of dit word. In so 'n bestel kan 'n 
l atere \'/erk 'n vroee " l ig" en dit tot op sekere hoogte r!?gverdig". 
Leroux bevestig Van Rensburg se vermoede oar 'n nuwe trilogie in sy 
toespraak ten tye van die oorhandiging van die Hertzogprys (Julie 
1979 te Kaapstad) . 

46. Sien oak : Levin, Harry: "What was modernism?" in Refractions 
Essays on Compa"ative Litc:rature, Oxford University Press, New 
York, 1966, pp. 271-296 . 
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om die lcser se aandag te skerp vir die feit d a L <lit 

om ' n gro ter gehcel J(~ll n . 

( 

Die belangrikste hulpmiddel by die ontlcding van ' n prosa= 

siklus is ' n verfynde kriticse appar.atuur (wat noodsaaklik 

is ~n ' n so gerigte ondersoek.) En dan glo ek dat hierdie 

verfyning juis op die terrcin van die vertelpunt/vertellcr 

nodig is . In die paging om die totale boodskap te reali= 

seer is dit nodig om die outeursvisie baie duidelik te agter= 

haal . 47 ) En waar prospeksies en retrospeksi e s as noodsaak= 

like bindmiddels fungeer in ' n roman, sal dit ook in die 

g;oter gcheel wat _die~siklus _i? , S? !ees; r Prospeksies en 

retrocpeksieo is by uitstek geskik om die outeur se visic, ·--·"·. - -
idee of tema te benadruk ar deur die skep van afwagting 

(prospeksie) .af deur die gee van die teken van verwesenli= 

king of albei . Daar is al by herhaling gewys op die sterk 
S t . i . . . k 48) . air ese en ironiese inslag van Leroux sewer . Baie 

van Leroux sc werke is al verguis , byvoorbeeld Die derde 

d . 49) 't . oog, eurdat hierdie wesenskcnmerk genegeer is . · Di is 

my gcvoel dat onnoukeurige lees die hoof-oorsaak vir die 

ongefundeerde kritiek is. 

In die gcval van ' n komplekse outeur, soos Leroux, is dit 

noodsaaklik om terminologiese verwarring van meet af te voor= 

kom . In die res van hierdie studie hanteer ek 'n paar ender= 

skeidinge en terme wat dikwels deurslaggewend vir my argumenta= 

sie sal wees, bv. die onderskeidings: Konkrete outeur/abstrakte 

outeur/vertelsinstansie. Ek is ook die mening toegedaan dat 

hierdie metode ' n hulpmiddel is om beter en fyner te lees. Die 

skcmatiese voorstelling van instansies betrokke by of in die 
------------------------------------------------------------
47. Vgl . Brink, Andre P. se woorde in sy indringende bespreking van J.P. 

Smuts se Karaktcrise2•ing in die Afrikaanse roman : ".. . ' n ui tspraak 
wat ons terugbring by die kern, die vertelsituasie, die vertelprose== 
dure self . .. " . , op.cit . , p. 53. 

48 . Sien bv. Malan, Charles: Misterie van die alchemis, Academic«, 
Pretoria .rn Kaapstad , 1978, 197, pp. 64, /5 , 144-147 . 

49. Vgl . Os. D.F.B; de Beer se kommentaar, Die Bia>gar, 11 November 1967. 



- 19 -

litcrere tclrn (•1olgens \·l . SchrnidSO)) word dus nou reeds 

aan die ordc gcstel : 

r.o:;Y.RFT£ MST P;.rn~ 

OU1EU~ OUILIJR 

\'~rteh2 
ins tansi c 
Ve te 11 enc-~ 

"ek'* 

Li tcr.:re 1:erk 

<;<?rcort:sentee~.::e 1;crcl d 

verte le:! ~1&rc 11 I 
·,c rha,; 1 ka rak ltr r gt?S llee r ci! l 

I wercld' 
~ele1-;ence "ek" 1 • 

I 
I 

Fi i. ti e\,C 
Leser 

Abstr3~tci====='::;.~~adrcs= 
Leser "' seerce 

~:c.-"'-::.: ont;,anger 

I • ·. 
Buite die literere werk as sodanig staan die konkrete outeur 

r 

{bv. S . P . D . le Roux) . Van horn is·sekere aspektc in die werk 

aanwesig, maar dit is nie wetenskaplik benaalbaar nie; daar= 

om staan hy buite die liter~re werk en ondersoek . Aan die 

ander kant van die skema, eweneens buite , is die persoon tot 

wie die boodskap gerig is, die geadresseerde . Sodra hy die 

werk realiscer , word hy die ontvanger> . 

Vervolgcns die werk self . Die eerste gegewe is die abstrak= 

te outeur wat aanwcsig is binne die werk , as organiseerder 

van <lie gehcel , rnaar wat nie noodwendig gclyk is aan die kon= 

krete outeur of vertelsinstansie nie. Die abstrakte Zeser 

i s in feite die ideai,e Zeser> wat ' n rnedcgegewe ideale moment 

binne die literere werk is. 

Voorts die gerepresenteerde wlreZd, wat veel groter is as 

wat dit lyk; in feite die totale wereld van die werk. Ook 

wat genoem word die verteZZer behoort tot die gerepresen= 

tcerdc w@reld . Die verteller of verteZsinstansie kan binne 
------------------------------------------------------------
50 . Schmid, l·/. : Der Ta:::-:xi:.;oau in der Erza.hZungen Dostoevskij::i, Fink, MUn= 

chen, 1973 . Die skem::!tiserin9 is van Sotemann , A.L. : f./er~ooZlr>ge: 
De kellner> en de Zever.den, Februarie-Mei 1975, Instituut De Vooys, 
Rijksuniversiteit van Utrecht, Nederland . Sien ock : Bronzv,aer, ;4.: 
"Implied author , Extradiegetic Narrator and Public Reader : Gerard 
Genette's na,-ratological model and the rcadin9 version of Gr>.Jat 
E:r:pactati'.ons", Nec,philol.ogus 17 (1978), pp. 1-19 en Chatman, Seymour: 
Storoy a;'.d Diceoui•se, N-::.rrative ~tr~wtur>e in Fiction and film, Cor= 
nell University Press, Ithaca and London, 1978, p. 151 vir bykans 
identiese skematiese weergawes van die na rratologiesc struktuur van 
' n l i Le, 0r-:! •,,e r k . Hi crdi e mode 1 van Schmi d-Sotemann \·1ord vera 1 in 
lloofstuk V ' n belangrike teoreticse breekyster . 

. - -----
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die werk gcironisecr word dcur di.e abstrakte outcur. So 

meet die abstrakte Zeser byvoorbccld Droogstoppcl in Max 

llavelaar verwcrp .. Die gercprcsenteerde wereld is ook nie 

gelyk aan die verteZde w6reZd in die werk nie. Laasgenocm= 

de word g,erig tot die abstraktc leser wat die leesrol vervul. 

Die fiktiewe Zeser is nie gelyk aan die abstrakte leser 

nie, want die abstrakte leser meet die fikticwe leser soms 

vcrwerp socs dit bv. in Tristram Shandy die geval is . In 

die vertelde wereld is personasies; dit kan oak ' n ek

figuur as belewende-ek wees. 

Die gesiteerde wlreZd bestaan uit dit wat die karakter s~, 

en die visie van verhaalkarakters kan totaal verskil van die 
-

van die vertelsinstansie en uiter~ard van die van die abstrak= ... -
te auteur - onderskeidinge wat in die satire u·iters belangrik 

is. In die onderhawige studie sal ans ans veral bcpaal by die 

onderskeiding tussen abstrakte outeur, vcrteZoinstasie en 

personasie . 

Ons eerste hipotese na aanleiding van bostaande is dat in die 

geval van die romansiklus die rol van die abstrakte auteur 

uiters_belangrik is as gcvolg van die feit dat hy die orga= 

niseerdcr van die geheel is. Die realiscerder sal bedag moet 

wees op die subtiele verskil tussen die abstrakte outPuP en 

die vertelsinGtansie om die mislees van die boodskap te vermy . 

By ' n satirikus socs Etienne Leroux is dit van deurslaggewende 

belang om die visie te agterhaal , daar dit ook ' n visie is van 

ons eie tyd
51

) wat tot' stand kom in die loop van ' n hele aan= 
tal werke . 

As gevolg van die feit dat ons siklusdefinisie inhou dat dit 

' n "geh0el van outonome delc" is , is di t duidelik dat romans 

onderling geskakel sal wees. waar hierdie skakelingstekcns 

wat betref die poesic duidelikcr waarneembaar is, is hulas 

----------··------------------------------------------------
51) Van Rensburg, op.cit., p.13 nocm Leroux se \'/erk '" n saga van· die 

mode rne tyd . 11 
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'n gchccl waarskynlik ook mccr; en hulle le nie net op die 

terrcin van die bctekenismomcntc van die woord nie, maar 

ook op di6 van die nie-lJctekenismomente. Die prosa ia egter 

,hoofsaaklik aangcwese op werkimmancmtc aspektc, daar is selde 

sprake van bundclgeheel, simultane verskyning, ens . 

Ons tweede hipotesc is dat orocpeksies en retrocpeksiec van 

die uiterste bclang is jn ' n prosasiklus . Daardcur word wer= 

ke ondcrling geskakel en _as 'n gehcel gepresenteer. Voor

die-handliggende pro- en retrospeksies sal 1~ op die vlak van 

die verhaalgebeure , karakterisering, ensovoorts ; mccr subtiel 

en moeiliker is dit op die vlak van die verteLsinstansie en 

die abstrakte outeur. 

Omdat daar in die siklus veral sprake is van ontwikkeling, 

sal daar noulettend gekyk moet word na tyd, wat by uitstek 

ontwikkeling aandui en na ruimte, wat , naas herhaling ook 

dikwcls tydsvcrloop aandui. Dit is waarskynlik dat katcgo= 

riee soos rym en metrum ( = basies formelc faktore) dieselfde 

rol in die gedigsiklus vcrvul as wat katcgorie soos ruimte , 

personasies, ens. ( = basies nie-formele, materiele fak= 

tore) doen in die geval van die prosasiklus . 



HOOFSTUK II 

DIE SIKLIESE ELEMENT IN LEROUX SE OEUVRE 'n RESEPSIE-

GESI<IEDENIS 

In hicrdfe hoofstuk sal nagegaan word wat literatore oor 'n 

tydperk van nagPnoeg twec-en-twintig jaar oor die sikliese 

element in Leroux se oeuvre gcse het. Die hipotctiese siklus= 

definisie wat in die vorige hoofstuk verwoord is, staan rig= 

tinggewend in die oorsig en sal tot op sekere hoogte as 

kontrole dien. Dit beteken dat, naas eksplisiete uitsprake 

oor die sikliese, ook implisiete uitsprake betrek sal word in 

die opnamc. 'n Voor die handliggende voorbeeld is uitsprake 

wat dit het oor ontwikkeling in Leroux se werk; of die 

standhoudende kern daarvan; die herhalende aard van sy 

werk, ensovoorts. 

Hierdie uitsprake van literatore konstituecr as ' t ware ' n 

resepsie- (of ontvangs-) geskiedenis, 1 ) sy dit dan ' n resep= 

sie-geskiedenis met ' n kwalifikasie: daar word veral gekyk 

na opmerkinge wat in verband staan met die sikliese bouprin= 

sipe in Leroux se werk . D,~ aanpak bring 'n paar gevolge 

mee, byvoorbceld dat nie alle resensies en besprekings hier 

ter sprake sal kom nic en dat evaluatiewe opmerkingc ten 

aansien van die resensies en besprekings ook nie altyd te 

pas sal kom nie. Hierdie samevattende oorsig het egter die 

voordcel dat dit gestcl sal kan word tecnoor ons latere be= 

vindinge , synde ' n korpus verifieerbare uitsprake. Sodoendc 
kan d I h •• • k • • t • t b • k d 2 ) aar n oe mate van intersubJe tiwi ei erci wor . 

Die saamstel van 'n resepsie-geskiedenis bring verskeie pro= 

blcme mee , socs byvoorbecld wat betref die volledigheid daar= 

van en selfs die beskikbaarheid van bronne . Tog is die voor= 

dele talryk . Dit is vrocer reeds gestcl dat ' n liter~re werk 

-------------------------------------------------------------
1. Si en (3) hieronder vir die redes waarom 11 resepsie-geskiedenis 11 as term 

verk i es word. 

2. Verge lyk Frank C. Maatje: Literatuurueten.achap, Oosthoek' s uitgevers= 
maatschappij, Utrecht, derde hcrsiene uitgawe, 1974, p. 19 . 
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eers \·1crklik begin bcstaan nadat <lit deur ' n leser gereali= 

seer is. Om 'n wctenskaplike gesprek moontlik te maak meet 

sodanige (subjektiewe) rcalisasies in objcktie· .. ,e tcrmc ver= 

woord word. Ideali ter is di t die geval met li terere resen= 

~ics, bcsprekingG en artikcls, wat saam 'n resepsic-geskie= 

denis vcrteenwoordig. Uit die verskeie realisasies kom 

gemene delers na vorc en dit is in feite die intevsubjekti= 

witeit waarna gcstreef word in die wetenskaplike gesprek . 

Deur ' n resepsie-geskiedenis kan ook vasgestel word o= daar 

.'n beduidendc verskuiwing in die standpunt van die kritici 

WQs .3 ) As uitgangspunt lyk dit dus gerade om ' n chronolo= 

giese beeld tc gee . Dit is 'n onomstootlike feit dat daar 

verskcie faktore bestaan wat ' n groeiende insig in 'n lite= 

rere wcrk tot gcvolg kan he: 

(i) Met die verloop van tyd raak die skrywer se oeuvre 

gewoonlik omvangryker en dikwels ' n voltooide geheel . 

Sodoende kan die skrywerskode 4 ) daargestel word, wat 

'n besondere interprctatiewe- en rigtende funksie kan 

vervul. 

(ii) In die loop van die tyd ontstaan daar 'n korpus resen~ 

sies , besprekings en studies van die skrywer se werk 

-----------------------------------------------------------
3. Die sogenaamde "resepsie-estetici" soos Hans Robert Jauss sien 'n 

verdere voordeel in 'n resepsie-geskiedenis: deur "diachroniese 
snitte" met mekaar te vergelyk en verskuiwings in resepsie te tabu= 
leer word 'n literere ontwikkelingsbeeld daargestel. Dit is 'n 
1 iterer-hi stori cse benaderi ngswyse waardeur 'n boek bi nne 'n 1 i te= 
r~re sisteem van waardes geplaas word. Dit is dus 'n reaksie teen 
die formaliste 1·1at nie in ag neem dat 'n literere werk telkens binne 
'n verwagtingspatroon val nie . Dat daar 1 n ho~ mate van waarheid in 
hul opvatting beslote le, .blyk uit die feit dat veral Leroux se 
vroeere werk tel kens die verwagtingspatroon deurbreek het. 

4. Vir die begrip "kode" sien : D.W. Fokkema: "Method and Programme of 
Comparative Literature", afgerolde voorlesing ten tye van die Inter= 
national colloquiem on Comparative Literature, Bucarest 13-15 Septem= 
ber 1974 en Van Coller, H.P. : Die mitologiese en psigologiese agter= 
grand van "Die Mugu'', p. 87 e .v. 
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waarop deur andere voortgebou kan word en waarvan 

kennis gencem meet word. 5 ) 

(iii)Die moontlikhcid, selfs waarskynlikheid, bestaan <lat 

daar ' n verfyning van kritiese apparatuur en termino= 

logie sal plaasvind . 

'n Verdcre voordeel van 'nresepsie-geskiedenis is dat daar= 

dcur nie alleen groeiende of veranderde insig blyk nie, maar cl.a 

trouens ook die steeds veranderende evaluasie duidelik word . 

As gevolg van byvoorbeeld ' n ontwikkelende of voltooide oeuvre 

word 'n boek beter "geplaas" en anders geevalueer . Waardering 

verrninder byvoorbeeld wanneer 'n skrywer hornself herhaa1 6 > of 

te duidclik periode-gebonde is . ' n Periodc kan eers na ver= 

loop van tyd saamgcstel of gcdefinicer word. Deur die opstel 

van ' n periode-kode kan die ondcrlinge verhouding van skrywer 

tot periode beter ender oe geneern word. Sodoende sou kon 

blyk dat ecn skrywer se werk sentraal staan binne ' n periode7 ) 

en dat hy sodoende die belangrikste figuur van sy tyd is . 

Met sentraal word ook bedoel dat die hele kode as ' t ware or= 

ganies dcel geword het van sy oeuvre. 

So sou Etienne Leroux se werk as ' n rcdelik omvangryke oeuvre 

argumentshalwe in verband gebring kon word met die "periode" 

------------------------------------------------------------
5. Wel lek, R. en l·larren, A.: Theory of Uterature, Penguin Books, 

1968 se begrip "perspectivism" maak ook hiervoor voorsiening. Ver= 
gelyk bv. p. 43: "A work of art is both •eternal' (i .e: preserves 
a certain identity) and 'historical• (i.e . passes through a process 
of traceable development) . " Oit is duidelik dat die literere werk 
as konstante gegewe nie verander nie, maar die resepsie daarvan. 

6. Vergelyk bv . Van Rensburg, F. I.J . se bespreking van Etienne Leroux 
se Magersfontein, o Magersfontein!, Oor skrywers en boeke, 18.11.1976 . 

7. Wellek, R. en Warren, A., op.cit., p. 265, definieer periode soos 
volg: 1'Thus a period is not a type or a class but a time section 
defined by a system of norms embedded in the historical process and 
irremoveable from it ( ... ) . It should be frankly realized that a 
period is not an ideal type or an abstract pattern or a series of 
class concepts, but a time section, dor.1inated by a \·1hole system of 
norms which no \>1ork of art \'Jill ever realize in its entirity. 11 
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Sestig of selfs met ' n groter snit, byvoorbccld die Moder= 

nisme of Post:_modernisme. ~ Sodanigc vcrgelyking sou 6n 

interprctatief ~n evaluatief van waarde kon wees . 
... 

Deur ' n rcsepsie-gcskiedenis sou naas die aantoon van (ken= 

mcrkende) benaderingswyses van die li tcr~re werJ~ 8 ) ook die 

invloed van een (of meer) belangrike kri til<us (ci) aange toon kon 

word. Dit sou kon blyk dat sy· styl, sy kriteria en sy oor= 

dele rigtinggewend was in ' n spesifieke tydperk. 

Litcrere kritici val uiteen in twee groepe, wat · ek sou wou 

noem respondeerders en eksegete. Hierdic ietwat lukrake 

verdeling probeer ' n onderskeid trcf tussen diegene wat on= · 

middellik reageer op ' n literere werk en sodanige reaksie 

verwoord in resensies en besprekinge onderhewig aan ruimte

bcpcrking, en diegene wat vanwec groter tyd- en ruimtelike 

vryheid die liter~rc werk analiseer en bespreek in grater 

d~tail en na verloop van tyd. Die laasgenocmde groep se 

opinies is dus meer oorwoe maar nietcmin bestaan daar geen 

noodwendige kwalitaticwe onderskeid tussen hierdie twee groe= 

pe nie .
9

) Uit die hierop volgende resepsic-geskiedenis sal 

dit duidelik blyk datverskeie respondeerders in die verlede 

veel bcter insig getoon het as eksegete in uitgebreider 
studies . lO) 

Wel sou 'n mens die onderskeid in ag rnoet neem by die saam= 

stel van ' n resepsie-geskiedenis. Daar sou ook nagegaan kon 

------------------------------------------------------------
8. Die standaar\'lerk in Afrikaans is Wiehahn, Rialette: Die Afrikaanse 

poesiekritiek, Human en Rousseau Academica, Kaapstad, Pretoria, 1965. 

9. Malan, Charles: op .cit . , 1978, maak juis hicrdie onderskeid wat 
betref die sekondere li teratuur oor Leroux deurdat hy nie koerant= 
resensies siteer nie. 

10. i(()b /lr,Con,'JScY'l 14, h JoVll, vcor6~1l-/d. Jan ~o<"lc..~11ye- r,c.5;;,,n(U,,:r:-

~-
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word watter van die respondeFrdors sc meer onmiddcllike ll) 

reaksies later dcur eksegcte bevcstig is. Sodocnde oordcel 

' n resepsie-geskiedcnis ook oor kritici . 

Uit die voorafgaandc h~t <lit geblyk dat ' n rescpsie-geskiede= 

nis _ ~n chronologicse oorsig rnoet wees veral om ontwikke Zing, 

soos byvoorbceld ' n groeiende insig , sigbaar te maak . ' n 

~oontlike aanpak is dus om streng chronologies te werk te gaan , 

al sou daar sprake van verskillende boeke op een tydstip wees . 

Rit.het die nadce l dat dit minde~ oorsigtelik sal wees . Om 

daarenteen jou streng te hou by die afsonderlike boeke lyk 

ewe onbevredigend : ' n latere boek se r esepsie-geskiedenis 

moet soms ver op die spore van ' n vroeere een s ' n t erugtree . 

Dit wi l my dus voorkom asof dit ' n bcvredigender resultaat sal 

oplewcr as die twee rnetodes gekombineer word . Eer~tens word 

' n redelike kursoricse oorsig gegee van artikels en bespre=. 

kings waarin die sikliese elemente aangesny word en vervol= 

gens word die net wyer gespan en word die o n tvangs v an elke 

afsonderlike boek in grater detail bekyk . 

Die hele eerste trilogie van Leroux word deur die respondente 

onderskat , soos l ater in groter detail sal blyk . Hoewel daar 

by ho6 uitsondering gewys word op die binding wat bestaan 

tussen Die eers te Zewe van Co let e n Hi Zaria skakel ook 

gceneen van die respondente Die :.Jugu met sy twee trilogie 

rnaats nie en i s daar geen sprake v an die moontlikheid dat die 

ecrste trilogie tot ' n sinvolle afsluiting en samevatting juis 

in Die M~gu kom nie . 

Mede as gevolg van die Hertzogprys - polemiek , kom Leroux se 

wcrke sedert die publikasie van Sewe dae by die Silbe~steins 

(1962) fel ender die litcrere soeklig te staan . Dit bring 

mce dat respondente sy daaropvolgende werke met meer insig €n 

ontsag behandel . Me t die verskyn i ng van Een vir Aza~ei (1 964) 

-------------------------------------------------------------
11 . Deur die tydsverloop en die afstand wat sodoende geskep word, kan 

die eksegeet veel meer onbetrokke oordee l oor 'n l iter~re werk en 
dit WPrk weer o~jcktiwit~it in die hand . 
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wys _ver6keie rcspondcntc op die manicr waarop <lit aansluit by 

Sewe dac . Die meerdcrhei<l respondente is egter van mening 

dat die skakeling met Sewe dae hoegenaamd nie die selfge= 

noegsaamheid van Aza2ei raak nie . 

12) F . I . J . van Rensburg is die eerste kritikus wat na aanlei= 

ding van die vcrskyning van Die derde oog (1966), as res= 

pendent , die aandag vestig op die grater gehcel waarin die 

werk ~egrepe is . Van Rcnsburg sien in hierdie werk ' n 

sinvolle afsluiting van die Welgevonden-trilogie : "Die land= .. . 
goed Welgevonden, wat in Een vir Azaaaei ' n stigting geword 

het , het in Die derde oog die wEreld geword''. Volgens Van 

Rensburg kan hierdie boek stuk-vir-stuk vergelyk word met sy 

voorganger , Een vir Azazel, en moct di~ einllik gesien word 

teen die agtergrond wat "sy makkers vir hom geskep het". 

Op 23 Oktober 1967 verskyn ' nresensievanVan~ensburg oar 18- 44 

in Die Volksbfod wat terugskouend, van besondere belang was. 

Hierin vind ans die vroegste eksplisiete registrasie van die 

sikliesc bouprinsipe in Leroux se werk . In die lig van d,~ 
inleidende opmerkinge is dit ook opmerklik dat Van Rensburg as 

respondent (en dan ook as die eerste op 18 - 44~) hierdie 

fundamentele uitspraak maak . 

Van Rensburg se resensic val uiteen in twee dele , want naas 
' n ontleding van 18 - 44 rnaak hy verskeie opmerkinge oor 
Leroux se oeuvre . Volgens horn is Leroux as artisticke histo= 

rikus van die modcrne era besig met ' n saga van ons tyd wat 

deur clke boek vcrder ontwikkel word. Hoewel die sikliese 

element, volgens horn , nie so duidclik was in die eerste drie 

boekc nie , is veral Hilaria ' n belangrike deel van die gro= 

ter saga . Daarin word vir die ecrste keer die Kollektiewe 

Onbcwuste kenbaar wat agter die moderne lewe as oerkrag 

"woel en gis en sock na sinvolle uiting". In al Leroux se 

-----------------------------------------------------------
12 . Beeld, 27 November 1966 . 
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werkc, aldus Van Rensburg, word gcsoek na sinvollc simbole 

vir ons konlcmporere tyd. Die inhcrente probleem van so 'n 

werkwysc is om romans te skryf wal terselfdertyd ~n dcel van 

'n gehecl is ~n icts gcscntrecrds het wat so'n werk sc onaf= 

hanklikhcid waar~org. 

Kort na Van Rensburg se resensie wys P.D. van der Walt13 ) ook 

op die sikliese karakter van Leroux se werk wat volgens horn 

een groot verhaal is met een "ontwikkelende kern". Die feit 

dat 18 - 44 deel is van 'n grater geheel, hou vir Van der · 

Walt ook verband met die evaluasie daarvan : "(o)m die nuwe 

roman na volle waarde te probeer skat, moet 'n mens rekening 

hou met die sikliese karakter van Leroux se werk, die doel= 

bewuste integrasie van 18 - 44 daarmee en die andersheid 

van die jongste roman" . 

Van der Walt beweer dat 18 - 44 raakpunte het met Hilaria 

en Die Mugu, asook met die Welgevondenreeks, maar veral met 

Die eerste lewe van Colet. Ongelukkig gee Van der Walt slegs 

oppervlakkige ooreenkomste weer en gaan hy nie in enige be= 

sondcrhede in op "die ont.wikkelende kern" nie. 

As "eksegeet" brci Van Rensburg later in groter besonderhc.id 
14) op sy vroeere resensics uit. In Gesprekke met skrywers I 

gee Leroux toe dat sy werk in feite 'n siklus is en praat hy 

uitvoerig oor die voltooiing van "die sikliese boog''. So 

stel hy dit onder meer duidelik dat Na'Va, wat toe neg nie 

voltooi was nie, die sluitstuk van die hele siklus wil wees. 

Dit is egtcr veral in sy artikel "Etienne Leroux as siklus= 

boucr" dat Van Rensburg sy beskouings oor die sikliesc bou= 
. . . 15) I . d. pr1ns1pe in Leroux se werk breed uitwerk. n wese is it 

-------------------------------------------------------------
13. Standpunte, Desember 1967 en Mene Tekel, Nasionale Bockhandel, 1969, 

p. 167. 

14. Gecprakke met skriJWers, Tafelberg, Kaapstad en Johannesburg, 1971, 
pp. 55 en 66 . 

15 . Van Rensburg, F.I.J . : "Etienne Leroux as siklusbouer", Standpuntc, 
jg. 25, nr. 6, Augu:.tus 1972, pp. 13-26. 
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' n uitbouing van sy vroeere rescnsics en dit vcrskyn v66r 

die publikasi~ van Na ' Va; v66r voltooiing van die siklus 

dus. 

Van Rensqurg eis vir die term "sikliese saga" twee dingc : 'n 
('-4, 

stan9,houdcnde kern enl\ontwjkkcling daarvan . Die kerngcgewe 

in Leroux se werk is die Onbewuste of Kollekticwe Onbcwuste 

a la Jung , en die daarmee gepaardg~ande argetipes . Die mo= 

derne mens se probleem is om voortdurend in kontak met die 

Onbewuste te bly , die simbole gedurig te " yk" en dit telkens 

op ' n nuwe wyse (mities) tc vergestalt . • Dit impliseer, ver= 

volg Van Rensburg , dat die simbole nooit permanentheid kan 

yerkry nie, en dat as die mens die chaotiese onbewuste tege= 

meet tree om orde uit chaos te probeer skep , geen permanente 

OJ;de daargestel kan en meet word nie . Hierdie "tegemoettree " 

word Individuasie genoem of die ervaring van die self . 
') 

Die kernidee in Leroux se boeke het oak strukturele en sti= 

listiese gevolge wat die vergestalting daarvan betref , s@ 

Van Rensburg . Die tweeledige aanskyn van die werklikheid , te 

wete die Bewuste en die Onbewuste, gee aanleiding tot die 

dubbel- en selfs meerkantigheid wat Leroux ~e boeke kenmerk . 

llierdie veelkantigheid is heg verknoop met verskynsels soos 

die ironie en die satire . Deurdat die ~ AtYl.- van die eie 

psige ook ' n progressie beteken , is daar ' n peregrinasiestruk= 

tyur in die meeste van Leroux se boeke . 

Van Rensburg beweer verder dat Leroux se boeke gelees kan word 

as ' n saga van die moderne tyd . Sodoende word'die mens bewus 

daarvan dat ons moderne tyd om ' n vera~dering vra : om ' n 

sinvolle (nuwe) mite of die nuut-belewing van ou mites . As 

voorbeeld verwys Van Rensburg na Die eerste Zewe van Colet 

waar al gesuggereer is dat die vorige geslag se rol uitge= 

speel is en dat dit die modcrne mens se lot is om self die 

veranderinge aan te bring ; dikwels met rampspoedige gcvolgc . 
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Van Rensburg verbind die siklusse te~aties deur sy opmerking 

dat die individu in die eerste siklus ondergaan, terwyl hy in· 

die Silberstein-siklus kollektiwiteit moet aanvaar omdat eers 

"hy wat homself leer ken het", horn in diens van sy gemeenskap 

kan stel . In die slotsiklus, aldus Van Rensburg, word kol= 

lektiwiteit van die ander kant benader; die knolskrywer 

belewe feitlik die rnensdom in homself . 

Van Rensburg wys op die moderne simbole wat telkens gestalte 

kry in Leroux se werke, byvoorbeeld die rnassa-optog (Hilaria); 

die lotery-kaartjie (Die Mugu) en die "shopping centre" 

(Die derde oog). Die rasionele , moderne mite is aan't devo= 

lueer en daarom word die rol van die skrywer so belangrik: hy 

moet die moderne w@reld vir die mens interpreteer. 

As bindingsmiddele in hierdie kettingskakeling noem Van Rens= 

burg die web van sub-en-newe-motiewe, simbole en veral karak= 

ters . As voorbeeld noem hy die tuinier wie se lotgevalle in 

verskeie boeke verhaal word; dikwels verknoop met die mens 

se soeke na die paradys wat verlore gegaan het. Voorts wys 

Van Rensburg op terugwysings en vooruitwysings as belangrike 

bindmiddele . 'n Nuwe siklus word telkens aansekondig deur 'n 

totaal nuwe stel karakters. 

Tog voel Van Rensburg dat die enkelwerke nie sender meer op= 

gaan in ' n grater geheel nie; elkeen het 'n hoe mate van 

beslotenheid. Dit word verkry deur verskillende metodes in 

elk van die boeke , byvoorbeeld deur die skakeling van die be= 

gin en einde soos in Hilaria. veral die Silberstein-siklus 

se drie boeke het elkeen '" n hoe mate van sikliese besloten= 

heid", se "Van Rensburg . Sy slotsom is dat Leroux as siklus= 

bouer besig is om , selfs in terme van wereldliteratuur, nuwe 
vergesigte te open . 

Na die verskyning van hierdie belangrike artikel word die term 

siklus sender meer van toepassing gcmaak op die oeuvre van 
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Leroux , dikwels oak sender cnigc crtenning . 16 ) Dit wil dus 

voorkom asof die begrip siklus mcttertyd ingcburger begin 

raak en al as aksioma hantccr word . Etlike Magistcrstudies 

oor hierdic ondcrwcrp is reeds geregistrcer en in ' n enkclc 

gcval al voltooi. M. S . Mouton se studic oar die tweede reeks 

is in hoc mate bevcstiging van Van Rensburg se vcel meer 

kriptiese opmerkinge en verwagtinge van die twecde siklus . 

Die aandag kan nou verskuif na Leroux se oeuvre in sy totali= 

teit . 

Etienne Leroux se eerste gcpubliseerde prosawerk was ' n kort= 

verhaal met die titel "Kaartjie vir oortreding"l?) wat ender 

die skuilnaam "Etienne '' verskyn het . Leroux debuteer egter 

as romanskrywcr ecrs in 1956 met Die eerste lewe van Colet . 

I. Tekenend van die half-geskokte reaksie van lesers , wat al 

gewoond geraak hel aan soet sentimentele of doodgcwoon middel= 

matige realistiesc romans , is die naamlose resensie in Die 

Transvaler . 18 ) Dit is ' n moralistiese resensic wat gckenmerk 

word deur gebrekkige formulering en gesogte vergelykings : Fyn 

en broos van Sophie Roux -17'NC Die eers te lewe van Co let .' 

Tog vind die resensent die "onthullende sielkundige beelding" 

geslaagd . Ook Lindenberg19 } sander hierdie aspek uit en vind 

die verhouding tussen Colet en Marie sielkundig geslaagd en 

die hoogtcpunt van die boek . --Onder die respondcerders getuig veral Rob Antonissen
20

> se 

resensie van sy besondere vermoe om binne die bestek van ' n 

paar bladsye die essensie van die roman weer tc gee en veral 

om eienskappe of kcnmerke van die skrywer te onderken wat 

ecrs veel later tot volle ·ontplooiing sou kom . Dit is ' n 

------------------------------------------------------------
16. Si en Malan, Charl es : op . cit., p. 13 bo et passim. 

17. In: Standpunte Ou Reeks , jg . 5, nr. 3, pp. 75-81 (Maart 1951) . 
Sien hi ervoo r T~dskriif vir Letterkundc, Nuwe Reeks XIV , 2 Mei 
1976 , p . 1. 

18. 28 Mei 1956 . 

19 . Li ndenberg , Ernst : Die lluisgenoot, 19 Maa rt 1956 , pp . 55 . 

20 . An tonissen , Rob ; Kern en tooi, Nasou Bpk ., Kaapstad ens. , 1963 , pp . 
173- 175 (oo rspronkli k in Sl,andpun.te, Mei-Oesembe r 1957) . 
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uiters belangrike rcsensie, nic slegs omdat Antonissen met 

onfeilbare aanvoeling in die lauste hoofstuk van hierdie 

roman die hand van 'n meester crken nie, maar ook omdat 

hierdic rescnsie 'n groot invlocd op ander kritici uitgeoefcn 

het. Sy terminologie soos "agteruitkykend inventuriseer" 

kli.nk later terug in Du Plessis 21
) se "detailinvcntarisse" 

en Antonissen se ernstige besware ten opsigte van Leroux se 

gebrckkige taalbeheer klink soos 'n refrein terug in feitlik 

al die resensies wat hierna sou verskyn, hoewel Leroux na= 

tuurlik self daurvoor verantwoordelik is. Antonissen wys in 

hierdie vroee resensie ook op Leroux se fragmentariese skryf= 

wyse; 'n beswaar wat ewe-eens later weer opklink . 

Heelwat later vcrskyn N. P . van Nyk Louw se Vernuwing in die 
P 22 ) a· · kk 1 · rosa waarin hy nabetragting hou oor 1.e ontw1. e 1.ng en 

aard van die Afrikaanse prosa en vervolgens die jongste 

Afrikaanse prosawerke op kritiese en relativerende wyse ender 

die loep neem. Ook Die eerste lewe van Colet kom nie onge= 

deerd daarvan af nie. volgens Louw is nog die erotiese nog 

die psigologiese gegewe skokkend, verrassend of treffend. 

Vcral die taalkleurloosheid en -foute word deur horn gekriti= 

seer, en sy slotoordeel is heel kriptics dat Colet nie 'n 
boek met veel belofte is nie. Dekker 23 ) is ewe-sens heel 

krities en vind net soos Antonissen vroeer dat die erotiese 

element oorbeklemtoon is . Volgens horn is die styl ook om= 

slagtig en sander 11 simboliese krag." 

Dit is eers P.G. du Plessis 24 ) en Andre P. Brink
25

) wat 

later in retrospeksie (dus as eksegetc) veel groter waarde 

toeken aan Leroux sc debuutroman , veral in die lig van 

----------------------------------------------------------
21. Du Plessis, P.G.in Pcrspektiaf en Profiel, (red.) P.J. Nienaber, 

Afrikaanse Pers-Bockhandel, Johannesburg 1966, p. 600. 
22. 

23. 

24. 

25. 

Louw, N. P. van Hyk: Vernuwing in die prosa, 
en Kaapstad, Derde uitgawe 1973, oorspronklik 

Dekker, G. : Afrikaanse LiteratuurgcskiedG.nis, 
del, 1974, p. 366-367. 

Du Plessis, P.G . , op.cit . , p. 600 
Brink, Andre P.: Rapport, 30Mei 1976 . 

Academica, Pretoria 
1961, p. 127. 

Nasionale Boekhan= 
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sy latere werkc. Du Plessis vind in hierdie werk feitlik 

Leroux se latcre goeie hoedanighede en swakpunte soos in 'n 

kiernsel teenwoordig ; veral, aan die negatiewe kant , sy taal= 

qnbeholpenheid , en, aan die kredietkant sy enorme oor= 

spronklikheid, satire, dctailinventarissc en sy sin vir die 

onverwagte wending. Vir Du Plessis is Col e t 'n goeie en 

dikwcls selfs aangrypendc beeld van die volwassewordings~ 
proses van 'n jong man. 

Die nuwe perspektief wat 'n gcheel-visie bring, blyk ook uit 

die opmerkinge van Andre P.:. Brink. : -- -Hy vind Co Ze t anders 

as Leroux se agt antler romans (nou 9) en noem dit terugskou= 

end die beginpunt van verskeie van die motiewe wat later in 

sy ·oeuvre so oorheersend word. As voorbeelde noem Brink die 

opposisie goep en kwaad; die buitestaanderskap, die manier 

waarop die Jungiaanse patrone van latere werk hier al feitlik 

voorberei word en die voorstadium hier van die ironie en 

satire ; aspekte wat van Rensburg al aansy in sy Standpunt~

artikel. Ten besluite noem Brink Die eerste Zewe van Colet 

'n opwindende en dinamiese beginpunt in Leroux se oeuvre . 

Dit is ook Malan (1978) se latere bevinding . 

II. Ecn van die eerste resensies van Hi Zaria is van die hand van 

E. Tredoux .
26

) Hierdie resensie (eerder bekendstelling) is 

in lig-spottende terme verwoord, soos di{ resensent blykens 

haar uitspraak("Nou toe kom, WillemElshot(sic !} Jnr ., laat ons 

sien · · · 
11

) oak gemeen het Hilaria self geskryf is. Sy toon 

feitlik geen verband aan met Die eerste Zewe van CoZet nie, 

maar raak heelwat kwyt oor sy stilistiese eksperimente , sy 

bercidwillighcid om "die kontemporere kaalhand te pak" en oor 

die swak kw~liteit van die· papier waarop die boek gedruk is. 

Kortom: 'n resensie met weinig relevansie vir ons ondersoek . 

Aangcsien HiZar>ia minder omslagtig is as Die eerste lewe van 

--------------------------------------------------------------
26. Sarie Marais, 28 Mei 1958 (Skuilnaam van Rykie van Reenen) . 
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Colet, vind Rob Antonissen27 ) dit 'n geslaagder werk. Hy 

voel steeds dat die taaleie verkrag word en dat die stilis= 

tiese eksperirnentering rnettertyd "opdringerige modernisrne" 

word en selfs ' n bewys kan wees van Leroux se onrnag om werk= 

lik te stileer. Antonissen maak ook die belangrike oprnerking 

dat daar nog te veel aandag opge~is word vir "die skrywer

op-sy-uitkykpos", 'n beswaar wat hy later in gewysigde vorrn , 

ook formuleer ten aansien van Sewe dae by die SiZbersteins. 28 ) 

Al beskou N.P . van Wyk Louw29 ) Hilaria nie as 'n groot en 

selfs geslaagde boek nie, dink hy tog dat so ' n rnislukking 
b t . t )O) I d. e·er is as net nog 'n sukses in die outran . n ie 

" laat-leef van kroegtonele en die verwarde sinsnedes wat die, 

' gesprek'vorrn'', is Leroux op sy beste, vind Louw, wat Leroux 

se forte beskryf as "klein, veral huislike realisme " ! By 

Louw bestaan daar ook die verrnoede dat die verhaalraamwerk 

te swak is vir die rnassas los indrukke en waarnernings . Die 

gebruik van Jungiaanse argetipes is volgens Louw ook weinig 
sinvol . 

C . A. van Rooy
31

) se eksegetiese studie is ' n belangrike myl= 

paal in die resepsie van Leroux se werke . In hierdie artikel 

toon hy nie slegs in detail Leroux se gebruik van ' n mitolo= 

giese gegewe aan nie , maar wys hy ook hoe die psigologiese en 

mitologiese agtergronde ineengevleg is . Van Rooy dui ook die 

sinvolle verband aan wat daar bestaan tussen Leroux se eerste 

twee romans . Colet sluit teen die einde van die eerste werk 

aan by die leer om in die woestyn te gaan veg , simbolies van 

------------------------------------------------------------
27. Antonissen, Rob: op.cit . , pp. 214-216. 

28. Antonissen, Rob: Spitsberaad, Nasou Bpk. , 1966, pp . 37-40 . 
29. Lauw, N. P. van Wyk, op .cit . , pp. 130-132. 

30. Lindenberg, Ernst : Onsydige toets , Academica, Kaapstad ~n Pretoria, 
1965, p. 119 "eggo" later hierdie uitspraak waar hy horn u1tlaat oor 
Andre P . Brink se Lobola vir die lewe: "Liewers honderd mislukkings 
wat so interessant is as Brink se werk as nog een ' verdienstelike' 
roman". 

31. Van Rooy , C. A.: "Die mitiese patroon en sielkundige grondslag in Hi= 
!ar>ia van Etienne Leroux", Standpunte, jg. 13 , nr. 3, Februarie 
1960 , pp . 29-40 . 
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die geestelikc wildernis waarin hy horn bevind. Hierdie 

wildernis kry dan vervolgens ook gestalle in Hilaria. Vir 

Van Rooy is Colet se dood sinvol omdat hy as geestclik her= 

borene terugkeer in die gestalte van sy vriend Ilill, om die 

stryd voort te sit teen die simbole en mite van Julius 
Johnson. 

Teenoor Van Rooy se "optimistiese i~terpretasie'', wat veel 
1 t 1 32) t d' . a er oorgeneen word deur Charles Ma an, s aan ie uit= 

spraak van Dekker
33

) naamlik dat Colet se verset eindig met 

sy dood, juis as gevolg van 'n eksistensialistiese gevoel van 

minderwaardigheid. Colet se dood en die optog is ook vir 

Antonissen
34

) "'n smartlike en uiteindelik 'n siniese hoogte= 

punt". Beide hierdic kritici maak ook gewag van die nieu

saaklike styl van Leroux, 'n styleksperiment wat haas nooit 

weer in sy oeuvre op 'n groot skaal voortgesit word nie . Ook 

Du Plessis
35

) se dat Colet se lewe uitloop op 'n sinlose 

"hilaria" en op die niet, op "'n ietwat mode-eksistensialis= 

tiese aanvaarding" van die feit dat "die lewe is" en "ek is". 

Hoewel die verband tussen die eerste twee romans vrywel alge= 

meen aanvaar word, lyk dit asof literatore dit as 111 n losse 
verband" sien. 

III. Geeneen van die kritici wat hulle uitlaat oor Die Mugu , 

sien daarin in enige opsig 'n samevatting van of afsluiting 

vir die eerste trilogie soos dit mettertyd bekend geraak het 

nie; selfs nie F.I.J. van Rensburg wat veel later daarna 

verwys as die eerste siklus nie. 36 ) 

Feitlik alle romans van Leroux word gekenmcrk deur die feit 

dat die oppervlukte-en dieptestruktuur nie korreleer nie en 

------------------------------------------------------------
32. Malan, Charles: op.cit., p.27-38. 

3 3 . De k k e r , G . : op . c i t . , p . 36 7 • 

34. Antonissen, Rob : Kern en tooi, p. 214-216. 
35. Du Plessis, P.G.: op. cit., p. 602. 

35. In sy 5l1...,.dpunte-artikel: "Etienne Leroux as siklusbouer", p. 19. 
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dat onder die banale en geperverteerde bo-laag 'n dicpsin= 

V- singe visie skuilgaan. Die onvcrmoe van selfs kritiese lesers 

om dit raak te sien, het deurgaans tog gevolg dat Leroux se 

werke telkens onderwaarceer of [cl gekritiseer is , en nog I 

> - -.. 
... · -. .. 

steeds word. 

Iets hiervan blyk ook uit 'n rcdelik oppervlakkige resensje 

deur W . E . G . Louw 37
) van Die ,·.:ugu . Louw vi nd Die Mugu ' n 

geslaagde ui tbeelding. van "die eendsterte se bedrywighede" 

(die redelik geringskattende opskrif van sy resensie), 'n 

uitspraak wat in bree trekke oorgeneem word deur sy broer, 

N .P . van Wyk Louw . 38
) ·- Van Wyk Louw vind ''die liiiddelmoot" 

van Die Mugu waar Gysbrecht by die "nozems " is, werklik 

belowend . Sentraal in Die ,'4ugu vind W .E.G. Louw die bot= 

sing van Gysbrecht Edelhart met die "opstandige volstrek 

onsentimentele jeug, wat na ' n uitbundiger en aardse bestaan 

wil terugkeer". (my kursivering) . Dieselfde terminologie 

kom voor in C.A. van Rooy se latere BiZaria-artikel: orde , 

gekunsteldheid , materialisme en industrialisasie word bestry 
deur 11 ' tb d' h · · 'd H'l . , .. 39 ) ' L ui un ig eid en natuurlikhei : 1 aria . n o= 

giese afleiding , met belangrike implikasies vir ons studie , 

is dat die eendsterte dus Colet se urotcs voortsit teen 
Julius Johnson in Die Mugu . 

Dit is weer eens Antonissen40) wat met onfeilbare trefseker= 

heid Die Mugu kenskets as 'n treffende beeld van ' n mite= 

lose Suid-Afrikaanse en Westerse beskawing. Die mugu het 

herinnerings aan 'n verlore paradys en hy is op soek na 'n 

uitweg daarhe~n terug . Antonissen oorskry die grense van 

die literere kritiek wanneer hy beweer dat Die Mugu 'n 

oormatig-negatiewe beeld skep van die Westerse beskawing 

Relevanter is sy 09merking dat daar in Die Mugu 'n te 

groat willekeur is in die "uitl@ van patrone". In die mite= 

lose wereld waarin die mugu leef , vervolg Antonnisen , kan die 

-------------------------------------------------------------
37. Die VoZksbfod, 24 November 1959. 

38. Lauw, N. P. van Wyk: op.cit ., p. 132. 
39. Van Rooy, C.A. op .cit ., p. 40. 

40. Antonissen, Rob: op.cit., pp. 234-235 . 
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martelaar nie meer triomferend stcrf nie; moet die mugu 

rocmloos voortleef. Op implisiete wyse word ll~laria en 

Die Mugu . dus hier met mekaar in verband gebring. 

Hierdic interpretasie van die slot vind ons ook in Koos 
M .. 41) . d d 

ClJ. se bespreking van Die /.fugu. Hy vin ie mite sen= 

traal in Dia Mugu en Gysbrccht is simbool van die soekende 

skrywer wat nie finale antwoorde kan vind nie, maar slegs 

die kenmerkende van sy tyd kan skcts op soek na die lewende 

mite. Die terna is, aldus Meij, dat ~n die mens hn die 

skrywer op soek bly, en vry moet wees om te bly soek na die 

lcwende mite. Op die spoor van hierdie resensies 

beweer ook Charles Malan later dat Gysbrecht oplaas, soos 'n 
~) 

I<~f~a-karaktcr, muguskap heroies aanvaar . 

4 3) 
J:P· Smuts wy 'n groot deel van sy Magistervcrhandcling 

aan Die Mugu en bespreek hierdie roman ook in sy gepubli= 

seerde proefskrif . 4 4 ) Ten spyte van talle waardevolle insig= 

te vermeld Smuts niks eksplisiet ten opsigte van Die Mugu 

se skakeling met die vorige romans nie . In kontras met die 

reeds gesitnerde kritici is sy siening van die slot negatief 

w~mt vir Gysbrccht het "sy ervarings van slegs twee dae ( ... ) 

dus ( · .. ) blywend - noodlot tige gevolge ~, 4S) Di t is egter 

vreemd dat Smuts kan beweer <lat Gysbrecht aan die einde van 

die roman le en huil in die straat, terwyl dit dcur herhalen= 

de middele tog beklemtoon word dat hy opstaan en voortwandel. 

Dit is eers Van Rensburg wat in sy reeds vermelde Standpunte

artikel die eerste drie boeke 'n siklus noem wanneer hy hul 

--------------------------~----------------------------------41. 

42. 

43 . 

44. 

45. 

Meij, Koos: "Die tema van Die Mugu.", Klasgids, jg. 1, nr. 4, Mei 
1966, pp. 50-54. 

~g~ · M~l~n, Charles, p. 46 met Van Coll~r, H.P. _op.cit;, p. 71 en, 
Die m1t1cse agtergronde van Die Mu.gu." ,n Theor-z,a, Oktober 1977, p.68. 

Die reisende kClI'akter in die Afrikaanse roman (ongepubliseerde M.A.
verhandeling) U. Stellenbosch, 1J68; pp. 74-86. 

Smuts, J . P. : Karakter>isering in die AfJ:>ikaanse roman, HAUM, Kaaps tad, 
1975, pp. 149, 150-158. . 

Smuts, J.P., op.cit . , 1975, p. 155. 
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tematies skakcl. Volgens horn is die ondergang van djc indi= 

vidu sentraal in die ecrste trilogie, die ondcrgang van die 

individu "wat nie wil, konformeer nic (Colet), maar ook 

die een wat graag sou wou manr nie kan nie (Gysbrccht Edel= 
46) hart in Die Mugu)~ 

Vcrvolgens skakel ook Brink47
> Die Mugu met Hil,aria op 

grond van die teruokerende karakters Juliana Doepels (sonder ., 

meer gelyk tc stel met Johny Doepels?) en Juluis Johnson, wat 

die vorige wcrk self as "mite" in Die Mugu indra. Sodoende 
4 8) 

s~ Brink, word Leroux se werk "een groot evoluerende roman" 

Samevattend blyk dit dat die term siklus by hoc uitsondcring 

gebruik word ten opsigte van die eerste trilogie en glad nie 

voorkom by die respondcntc nie. Die term siklus word egter 

irnplisiet en eksplisict van toepassing gernaak op afsonderlike 

werke. So noern Rob Antonissen Die ee~ste Zewe van Co1,et 'n 

siklus van ' n twintigtal jare hoeweldie term dan anders ge= 
b ·k a h. 49 > o· · rui wor as in ons geformuleerde werk ipotese. ie si= 

kliesc bouprinsipe is egter wel aanwesig in Die eerste Lewe 

van CoZet, byvoorbeeld in Colet se bcstaan wat horn voltrck 

in 'n geografiese kringloop . So is dit ook die geval in 

HiZaria waar die ewig-herhalcnde siklus van die seisoene 

volgcns Van Rooy daarop dui dat Colet sal herleef, wat hy in= 

derdaad doen in die vorm van Bill , en s6 sy proses voortsit. 

Aldus Van Rooy . 

Die inherente sikliese elernente van Die Mugu - Gysbrecht se 

reis wat in die vorm van 'n kringloop geskied , die reiscndc 

karakter wat aan die cinde van sy soektog feitlik weer opnuut 

daarmee begin , ensovoorts - het aanvanklik geen aandag van die 

--------------------------------------------------------------
46. Op.cit . , p .19 . 

47. B:ink, A.P . in In.Zeiding tot die Afrikaan::;e letterkunde, (red.) E. 
Lindenberg, Academica, Pretoria, Kaapstad, 1973, pp. 108-109. 

48. Brink, A.P.: Aspekte van die nuwe pro::;a, Academica, Pretoria en 
Kaapstad, 1975, p. 49. 

49. Soos vroc-,er ver\'JOord in Hoofstuk I. 
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kritici gekry nie en word veel later ecrs in 'n eksegetiese 
studie nader ondersock.SO) 

DIE TWEEDE TRILOGIE 

Waar_die eerste drie boeke van Leroux dus in hoe mate nog 

die verwagtingspatroon van verskeie kritici dcurbreek het en 

gestuit het op onbcgrip en selfs morele afkeur, daar is dit 

anders gesteld met die openaar van die tweede trilogic, r. 
fewe dae by die Silbersteins. Onder literatore was daar 

nog seldc so 'n hoe mate van ooreenstemming ten opsigte van 
. 

'n Hertzogprystoekenning. 'n Mens sou hiervoor verskeic 

1ede~ kon aanvoer, veralin die eerste instansie die inherente 

~iter@re kwaliteit van die werk self, hoewcl die oorweldigend 

negatiewe rcaksie van openbare figure in veral die Sondagp~rs 

ook 'n belangrike faktor was. Literatore het hulle as ' n een= 

heid opgestel teenoor die aanvalle wat soms aan die histeriese 
' 51) 

gegrens het. In hul reaksie wys hulle voortdurend op die 
morele strekking van die roman, 

die proses ook te ver gaan . 52 > 

hoewel sommige literatore en 

Die hele polemick het egter 

die gevolg gehad dat Leroux se werke daarna deegliker ontleed 

is en dat die relativcrende werking van satire en ii~nie in 
berekening gebring is. 

Rob Antonissen53) s~ dat sewe dae by die Silbersteins die 

?roses wat in Hilaria en Die Mugu verwoord is , naamlik 

die vernietiging van die lewende mite, een stap verder voer 

sodat die mens van vandag gesigloos verskyn in hierdie roman 

van die ''vlekkelose klein robot" se inisiasie. Weinig ander 

literatore le hierdie verband ook nie Kannemeyer in sy ekse= 
I • 

t . . z d 54) . ge iese studie van Sewe dae, Op weg na We gevon en, nie. 

50~-Va~-c~il;;~ H.P.: doktorale proefskrif . . - --------------·--------

51. Vgl. vir die reaksie van literatore : Dagbreek enSondagnuus, 14 Ju= 
nie, 1964, brieweblad. 

52 . 

53 . 

54. 

Vgl. b~ . Grove, A.P. 11 "Motivering by die toekenning van die Hertzog-= 
prys v1r prosa", Standpunte, jg. 17, nr. 6, /\ugustus 1964, pp. 65-66 . 

Antonissen, Rob: Spitsberaad, p. 39. 

Kannemeyer, J.C. : Op weg na flelgevonden, Academica, Kaapstad, 1970. 
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Leroux se wcrke onderling gesknkel is. Elize Botha59 ) sc 

die herhalende omstandighede en personc dwing amper die 

leser om vcrbande tussen hierdie twee boeke te le. In ' n 

verdere rescnsieGO) bcwccr sy <lat dit cgter nie 'n blote 

vervolg is nie, maar dat Azazel ' n gcslotenhcid hct wat sy 

eie onafhanklikheid vcrseker . Botha se uitstekende artikel 

in Smal Swaard en blink is ' n hoogte?unt in die hele tra= 

disie van Leroux-eksegeses . 

Uit verskeie resensies van respondente blyk byna 'n onwillig= 

heid om toe te gee dat Azazel sterk aanleun teensy voor

gangcr , Sewe dae. Die verband word of gerelativeer soos in 

die geval van Botha of , wanneer dit wel genoem word, geld dit 

as ' n beswaar. Van Rensburg61 ) voel dat die outonomiteit van 

' n literere w~rk in gedrang kom as dit te sterk steun op ' n 

vorige. Daarom bepleit hy die "uitkristalliseer van totaal 

nuwe situasies en karaktcrs" om 'n kern wat desnoods uit 'n 

vorige boek kan ontwikkel. 

W.E.G. Louw62 ) se dit is in feite geen vervolg nie, want be= 

halwe vir party karakters wat dieselfde is en dicselfde 

ruirnte, is daar nie van ' n vervolg sprake nie. Uit so ' n 
resensie blyk ' n totale onvermoe om die werk te realiseer; 

'n rcalisasie wat in feite afhanklik is van juis die verbande 

tussen Sewe dae en Azazel. Hoewel ook P.D . van der Walt63
) 

se dat Azazel ' n byna volkome selfstandigheid handhaaf ten 

opsigte van sy voorganger, noem hy dit tog ' n "vervolg". 

Die term "vervolg" bring 'n semantiese verwarring na vorc 

ook ontstaan na aanlciding van literatore se lukrake 
gcbruik van terme soos serie, reeks en siklus . Cloete 

6 4
) 

wat 

noem 

-------------------------------------------------------------59 . 

60. 
61. 

62. 
63. 

64 . 

Botha, Elize: "Verwysing en vertolking" in: Van Heerden, Ernst (red .), 
Smai swaax-d en blink, Academica, Pretoria, 1966, p. 28 . 

Dagbreek en Sondagn:uus, 9 Augustus 1964. 
Die Volk~blad, 28 Julie 1964. 
Die Burger, 11 September 1964. 

Die Taalgenoot, 11 Oktober 1964, p. 7. 
S.A.U. K. -Bulletin, 23 September 1964. o. 4. 
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Azaze 7, ' n "voortsetting" van SeuJe da e , 6 5) terwyl Grove 
s@ dat, hoewel die karakters en die ruimte identick is, alle 

kontinuiteit daarmee eindig. 

6 6) Kromhout. skakel die twee romans op 'n sinvoller wyse 

wanneer hy opmerk dat Azazel- ' n droewigcr afskynsel van 

weleer is . Dit impliseer dat die ruimte-beskrywing in Aza= 

zei eers geinterpreteer kan word na vergelyking met Sewe 

dae. Di t impliseer verder dat die twee romans in same hang be= 

oordeel moet word, hoewel albei in eie reg kan bestaan . 

Hierdie metode van terugverwys en verbande le met Sewe dae 

word ook deur Lindenberg67 ) gevolg in sy resensie . Die op= 

somming van wat hy die "betoog" van Azazei noem, laat geen 

twyfel oor die verband wat daar bestaan tussen hierdie romans 

nie. In Sewe dae, se Lindenberg, word die moderne mens se 

strewe na ' n volmaak geordende lewe beheer deur die rede, 

gebeeld . Dit word egter nie verwesenlik nie , want die ont= 

glippende Salome moet aan die einde in die geloof genader word. 

Soms egter, vervolg Lindenberg, neem die chaotiese magte in 

die mens wraak omdat hul bestaan juis deur oorbeklemtoning 

van die intellek ontken word . In so 'n toestand van twyfel 

word die mens geteister deur 'n tweespalt wat ontstaan; hy 

Voel horn terselfdertyd "skuldig en nie aanspreeklik nie" en 

hy seek dan ' n sondebok waarop hy sy skuld en frustrasie kan 

projekteer . Dit is dan _die kerngegewe van AzazeZ, aldus 

Lindenberg . Hierdie eksplisiete skakeling van die twee 

romans neem ' n belangrike plek in onder die implisiete 

siklus-uitsprake68 ) waarvan daar vroeer sprake was . 
------------------------------------------------------------
65 . Oordael en vooroordeel, pp . 197-200. 
66. Die Transval-er, 24 Augustus 1964 . 
67 . Die lluisgenoot, 23 Oktober 1964, p. 77. 

68. Sien Dok Antonisscn, Rob: Die Afrikaanse Zetterkunde van aanvang tot 
hede , p. 336 : "Die vervolg hierop Een vir Aza:::eZ (1964), speel ag= 
t~en ~aar later af, wanneer Welgevo~den ' n 'stigting' geword het vir 
d1e_u1tlewering van die moderne paradys-mite waartoe daar in die 
vor, ge boek gei"ni s i eer i s ... " . 
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H C T .. l 69) . . . Mul er is die duidelikste woordvoe rde r ten behoewe 

van die teenoorgestelde standpunt. Azaze l is slegs 'n ver= 

volg van Sewe dae deurdat die karakters min of meer dieself= 

de is, word beweer. Origens is dit volgens Miiller ' n nuwe 

boek met ·'n eie betekenis - 'n werk wat volkome in eie reg 

kan bestaan en nie afhanklik is van die vorige boek vir die 

rykdom wat in horn vervat is nie. Dit is ook die "losse ver= 

band" wat daar tussen twee ander boeke van Leroux, Di e ee:r= 

ste lewe van Colet en Hilaria bestaan, aldus Mliller. In 

die lig van die voorafgaande is ek van oordeel dat Mliller te 

ekstreem in sy standpunt is, 66k wat sy opmerkinge ten opsig= 

te van Leroux se twee eerste werke betref. Trouens, Mulle r 

verwys self spesifiek na die slot van Sewe dae wanneer hy 

beweer: "Welgevonden is die huidige tyd met sy verlies aan 

ideale, die mislukking waarop die poging tot versoening van 

Christendom en die Materialisme uitgeloop het." 70) 

Verskeie literatore wys ook op die "sirkelpatroon" (Brink 

1973, 10); " omgekeerde slot" (Kannemeyer 1968, 43); "in= 

versie" (Smuts 1975, 169) of die "sikliese patroon" (Polley 

1973, 114) wat die roman kenmerk. Dit is veral Steenberg71 ) 

en Smuts
72

) wat hierdie sikliese verloop op die vlak van 

die verhaalbou ook tematies skakel. In hierdie roman word 

die tragedie voltrek van "die mens op weg sowel as van die 

mens sender Christus ( . . . ) sender die sondebok sal die pa= 

troon horn voortdurend herhaal" (Steenberg 175 , 276). Vol= 

gens horn groei hierdie roman "transformasioneel gesien" 

los van die vorige deel vandie siklus,te wete Sewe dae by 

die Silbersteins . As ek horn reg begryp, hou hierdie uitspraak 
J..!. ·~r.,.X/1:.J, ~, t: 

verband met die T . G.G.-opvatting a::4dieselfde dieptestruktuur 

telkens getransformeer kan worab'f1it ·;hander oppervlaktG-
/\ struktuur. 

69~-~~;-~::- jg. 2, nr. 3, Oktober 1964, -;~-27--32~---------------
70. Op . cit. , p. 29. 

71. S~eenb~rg, D. H.: Sestige:rproblematiak : ac::n-Zeiding to~ 'n Ch'l""i3te= 
hke li.teratuil.T'beskouing en kritiek (D . L 1 tt-proefskr1 f). U Pot= 
chefst room, 1972, gepubliseer deur Pro Rege, Potchefstroom, 1975. 

72 . Smuts, J.P.: Ka:rakterioering in die Afrikaanse roman. 
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Smuts en Steenberg se interoretasies verskil soms ingrypend. 

I h
. d ~ . .. 7 3) 

n ierdie sta ium laat ons dit agterwee. Smuts beweer 

dat daar 'n duidelike verband is tussen Welgevonden en die 

vampier wat die sikliese aard van die werk onderstrccp - "Wel= 

gevonden self, die bloedlose, lewende - dooic maatskaP?Y wat 

die Reus uitgewis het om sy drange te bevrcdig, sal elke keer 

'n nuwe slagoffer meet vind om versadig te bly. 1174 ) 

Hoewel die redes wat literatore aanvoer vir die sikliese bou 

van Azazel, mag verskil ('n _men~ sou in die verbygaan ook 

kon opmerk dat die omgekeerde slot tipie? is.van die sp~ur= __ 

verhaal), voel die meerderheid dat dit nie enkel 'n truuk 

van die skrywer is nie, maar 'n sinvolle stylgreep. 

Vl. Soos in die g~val van feitlik al Leroux se boeke veroorsaak 

Die derde oog 'n groat meningsverskil ender literatore ender= 

ling ~n -0nder die publiek . 

Roy Pheiffer
7

~) duidelik beinvloed deur W.E.G. Louw, lewer 

skerp kritiek op Leroux se veelvuldige gebruik van handels= 

name en "sterre van die oomblik" in Die de1•de oog, omdat 

dit syns ~nsiens so gou gedateerd raak . In die lig van ons 

ondersoek is die vraag of dit nie juis Leroux se doel is om 

telkens die tipiese "simbole" van die oomblik te beeld juis 

as tydelik en gedateerd in skrille kontras met die durende 

s·imbole- en "lewende mite" nie. 76 ) 

------------------------------------------------------------
73. Steenberg, op.cit., p. 270; Smuts op.cit . , p. 176 . 

7 4 . Smuts , op . c i t . , p . 1 71. 

75. Die Burger., N.A.L.N.- fotokopie, ongedateerd . 

76. Vgl. 1/an Rensburg, F. I.J.: "Etienne Leroux as siklusbouer", op.cit., 
p. 18: "Van die begin af bied Leroux se werk die aanskyn van n 
onuitputlike panorama van die moderne 11/ereld. Dit le ten grondslag 
aan die inventarisse wat daar periodiek in sy boeke voorkom -
enumerasies van die inhoud van strate , winkels, strande, reistasse, 
wat nie al nie . Dis asof hy die bolaag van sy tweeledi9e werklik= 
heid (die ander is die onderwereld van mite en Onbewuste) so swaar 
moontlik wil laai as balanserende te~gewig vir die onderlaag. Dis 'n 
baie gedateerde en periode-gestempelde wereld." 
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Buning
77

) skakel Die derde oo,:; irnplisict met Die Nuga en 

18 - 44 dcur sy opmerking dat agtcr die w6reld van sinisme 

en skyn, "van hooghartighcid en kille vcrcensaming" die 

verlore paradys huiwer. Ook in ander litcratore se opsom= 

minge van die tema van Die derde pog blyk die verband wat 

daar·tussen hierdie werk en Leroux se ander romans bcstaan. 

Daar is reeds melding gemaak van Van Rcnsburg sc rcsensie 

waarin hy as die eerste respondent in Die derde oog 'n sin= 

volle afsluiting sien van die Welgevonden-trilogie. 

So word die tema verwoord as die mens se soeke na sy alter

ego (Dekker 1972, 372) " die mens se soeke na die mite'' (Du 

Plessis 1969, 609) en as ' n individuasicproses (Du Plessis 

1970, 103). P.D. van der Walt?S) s~ dit is 'n peiling van 

die moderne mens en maatskappy met in vele opsigte Die derde 

oog as voortsetting en moontlik afsluiting van die Welgevon= 

denreeks. Venter79 ) se siening toon sterk ooreenkomste met 

die van Du Plessis,BO) naamlik dat vir die moderne mens die 

mite nie meer 'n werklikheid is nie " (d)ie siel van die mite 

(en daarmee die siel van die mens en gemeenskap) het verlore 

gegaan, en al wat nog oorbly, is die holle vorm, die geperver= 

t d . . t' l" 81) eer c ritueel , die gebaar en die humanis iese moraa . 

Dit roep Antonisscn sc vroee uitspraak op waar hy se Sewe dae 

by die Silbersteins beeld die geperverteerde inwydingsritueel 

E . a· 82) en en v~r Azazel die geperverteerde trage ie . 

Die kritick op Die derde oog is inderdaad eensydig, soos 

Malan tercg beweer, 83 ) en die redc hiervoor is dikwels te 
------------------------------------------------------------
77. 13uning, Tj.: 111 n Paging tot insig en begrip", StandpzmtP, jg. 20, 

nr. 3, Februarie 1967, pp. 58-61. 

78. Van der Walt, P.O., t40ne Tekel, p. 165 . 

79. Venter, L.S.: "Die rel igieuse motief in Die dcrde oog", StandpW'lte, 
jg. 26, nr. 3, Februarie 1973, pp. 3-11. 

80. Du Plessis, P. G. : op.cit., pp . 609-610. 

81. Venter, L. S.: op . cit., p. 3. 

82. Antonissen, Rob, Spitsberaad, p. 118. 

83 . Malan, Charles : op.cit., p. 110. 
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vinde in die kritici se onvermoe om die ironic in hierdic 

werk raak te sien . Dit is opmerklik dat juis die kritici wat 

Die derde oog interpretaticf in vcrband bring met sy ander 

twee trilogie-makkcrs, tot ' n suiwerder oordeel kom. 84 ) 

In di~ lig van ons vrocer geformuleerde werkhipotese is hier= 

die trilogie veel meer siklies. Dit het ' n sentra'le tema= 

tiese kern, soos deur verskcie literatore aangedui word 

(selfs ook ' n sentrale ruimte : Welgevonden, waarhecn ook De 

Goede terugkeer) ; die kern word in chronologiese orde on:= 

wikkel en die basiese gegewe word, hoewel telkcns opnuut, 

voortdurcnd herhaai. 85 ) 

DIE DERDE SIKLUS 

VII Die ontvangs van 18 - 44 vorm 'n waterskciding in hierdie 

resepsie-geskiedcnis omdat die sikliese aard van Leroux se 

oeuvre in twee resensies aangeraak word, te wete di~ van 

F .I.J. van Rensburg en P.D. van der Walt. Die baanbrekende 

werk van veral Van Rensburg sorg daarvoor dat die term siklus 

spoedig ' n gemeenplaas begin raak ten opsigte van Leroux se 

werk. Om sy werk na waardc te skat meet die invlocd daarvan 

op die voet gevolg word. Dit blyk dan dat latere eksegetic= 

se studies soos die van Anita Thcron86 ) en M.S. Mouton
87

) 

swaar steun op Van Rensburg se reeds bespreekte rescnsie van 

18 - 44 ~n sy behandelde artikel hoewel di€ skatpligtigheid 

nie altyd die nodige erkenning kry nie. 

------------------------------------------------------------
84. Vermeulen, H.J.: "Die derde oog as ghoeroe" , Standpunte, jg. 25, 

nr. 2, Desember 1971, pp. 4-16 is bewys van die feit dat so 'n 
verbandlegging egter nie 'n voon-,aarde is vir 1 n bevredigende 
interpretasie nie . 

85. Vgl. ook Smut~ , J . P.: Tydskrif vir 'letterkunde, jg. XIV, nr. 2, 
Mei 1976, p. 29 \•taar hy se dat De Goede in Die de1•de oog nie die 
verv,agte helde-siklus vol tooi nic: "Gudenov neem die rol oor. Hy 
verb rand as offer en sy bee 1 d sa l \'1ee r herrys 11

• 

86. Theron, Anita: "Die derde siklus van Etienne Leroux, Tydckr>if vir 
letterkunde, jg. 15, nr. 3, Augustus 1977, pp. 43-58. 

87, Mouton, M. S.: "vlysigingc en herhaUngs as s iruktuur~iemente in die 
WeZgcvonden-trilogie van Etienne Leroux", ongepubl 1secrde MA-ver= 
h~nd~lin9, Univcrsitcit van Natal, Dur~an, 1976 . 
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8 8) 
~n sy resensie beweer Van R~~sburg dat, hoewel 18 ~ 44 

._ die taak van ~·vereniger van teenstrydighede" opclra aan die 

knolskrywer en so 'n nuwe sinvolle karakter skep, Leroux nie 

_peelternal aan die gevaar van eensel~;igheid ontsnap nie. 

Hierdie knolskrywer is die belangrikste eenheidskonstitueren= 

de faktor in die slot-trilogie, maa= die rol van die skrywer 

~soak 'n belangrike leitmotiv in Leroux se gehele oeuvre . 89) 
1 Dit is opvallend dat k.ritici nie hierdie motief met sy be= 

C· langrike verbindende funksie deegliker ondersoek het nie . 
._ , -

Eben Meiring
9

0) beskou 18 - 44 as Leroux se sterkste Jungi= 

aanse roman en hy skryf uitgebreid oar die verdeling in die 

r9rnan wat telkens terug te voer is na psigologiese of mite= 

logiese strukture. Belangrik vir ons terna is sy pertinente 

gelykst?lling van Leroux met Richard Wagner: "want by Wagner, 

~wat in sy operas gestalte gegee het aan sy eie stryd en onrus 
~ - - . ~ 

en soeke na ewewig en versoening, het Leroux o.m. ' n stelsel 

groeifases en leitmotive gevind wat hy ingeskakel het by 

_sy eie " . Dit is opvallend dat beide hierdie rnense wat volgens 

Meiring soveel gerneen het, juis dieselfde strukturele uitdruk= 

kingsmiddel, naamlik die siklus gebruik. Die vraag wat horn 

. ~ier opdring is ook of sekere stof wat aard en ornvang betref 

nie vra vir siklus-vergestalting nie. Hier sou gedink kon 

word aan 'n devolusie- of evolusieproses, soos Deudney ook 

in verband met die siklus beweer het (1971, 18) . 

-------------------------------------------------------------
88. Die Volksblad, 23 Oktober 1967 . 

~89. Berner , Robert L.: "Etienne Leroux: A Jungian introduction", 
Books Abroad, Spring 1975, p. 261 se oor 18 - 44: "Or, as Jung 
has said, modern man searches for his soul , for the god missing from 
the center of his mandala. Lerouz confronts this in that section of 
18 - 44 called 'Nowhere Lands '. The Maker, who is at one level 
God and at another the artist, destroys the 'nm·there lands 1 (36) 
where the Gods are masked (41). When the Gods throw off their masks 
or when the artist finally confronts himself in the mirror, the 
•nowhere lands ' are destroyed" . 

90. Die Burger•, 12 Junie 1968. 
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Robert L . Berner se artikel oor 18 - 44 kom later in uitge= 

breidcr vorm ter sprake, so ook Johan Jehl se bcsprcking van 

die dialektick in 18 - 44 . Beide artikels is cgter van ekse= 

getiese aard en rep niks van die sikliese bouprinsipe in 

Leroux se werk nie. 

Die probleem wat reeds in Hoofstuk ! aangesny is, naamlik 

die verhouding enkelwerk / korpus, of anders gestel : die pro= 

bleem van die onafhan~J.ikheid van ' n werk wat in ' n grater 

geheel opgencem is, word mettertyd deur verskeie literatore 

ter sprake gebring in hul interpretasie en evaluasie van 

Leroux se werk . 

VIII. Van Rensburg90 ) lewer ' n taamlike negatie•.ve bespreking van 

Isis Isis Isis en vind geen regverdiging vir di~ besware in 

die feit dat Iais miskien in ' n groter geheel opgeneem sal 

word nie. Hy glo dus dat ' n werk as enkclwerk beoordeel meet 

word, hoewel die verwagte slotwerk 'n antler persi:)ektief op 

Isis Isis Isis sou kon gee. Deur toe te gee <lat opname in 

' n grater geheel mag lei tot ' n ander evaluasie, relativeer 

Van Rensburg dus sy eie standpunt, of korrekter: stel hy ' n 

moontlikheid in die vooruitsig dat sy oordeel later gerela= 

tiveer kan word. 

Van Rcnsburg opper verskeie strukturele besware ten opsigte 

van Iais I3iG Isis; die ernstigste beswaar, naas die feit 

dat hy dit 1 n herhaling vind, is die feit dat Isis die pro= 

bleemsituasic van 18 - 44 voortsit , terwyl dit daar , volgens 

Van Rensburg, tot oplossing gebring is. 

In ' n latere resensie91 ) antwoord Rob Antonissen Van Rens= 

burg op indirekte wyse . Vir Antonissen is die kontinuiteit 

van 18 - 44 na Isis "op sigself al ' n duidelikc openba= 

ring van daardie skeppende vermoe van 1 n oerou mite" . 

------------------------------------------------------------
90 . Die Bul'ger, 12 Junie 1968. 

91. Die Burger, 13. Oesember 1969. 
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Volgc.:'ls lsnt'J:.i.ssr.:n 11 i:. c:.it :eitlik of Icic al bcplan was 

by di~ af~lu_L ~;n d·~ ~0ri;e bock. Die vcrklaring vir 

hier~ie ~0~~~:1ui~~1t ~=-~1 hy in die aanvang3hoofstuk van 

leis '1 ·t1~.:J.r Fie ·.:i -:er.::-.si:'".:uri:1gsinsident ui t 18 - tJ 4 'n 

osiri~i~a~;ie i~, ·~e~r~ien stukke ' blyk te gewees het, wat 

onver:1ydelii: 00'..-: -e~_._,_~ 

Vir A~tonis~rn is ci~ ~llertelangrikste kontinuiteitsfaktor 

die k:.olsi:r:F,:er :::3 b-::c.~y:, want Isis is ook die paging van -
die knols~~ .... ,ier c.:::i. 1 :-i _·,clwaardige skrywer te word. 

9 2) Soos Cloete i~ ' n positie~e bespreking sG, is dit ook ' n 

sockc na ~c~~el: ceu= die skryfaksie as taaldaaa93
) . Hierdie -----

identifiY.asi~ is dus l5i: 'n individuasieproses waartydens die 

skryw~r crc:A.:er c:n sy a:::.r.iabeelde te intcgre_e~_ ~n."om na ver= 

lore p~r~dy3~ te~g_:::e }:eer" (Du Pl~is -;_·970 , 104). Brink94 ( 

beskc~ dit az ' n laa;~e~~nt in Leroux se oeuvre met geen 

nood~endi;teid i~ di~ ~itiese grondpatroon nie; "r.,yth-

rnonge=ing" :-::.2f'.'1 3rini: cli !: • 

Soos uit 3ri~~ se rese~sie blyk, het Icis die ver~agtings= 

patroon totaal ~s~rb=g~~ en was literatore nie voorbereid op 

'n Le=oux-·,;~='.< ·,;a': a:. ~a.a::de sy eie mi tiese stramien blootl~ ; 

selfs r.:et v'::Y-d'.f S:.":'.g :-.a ~ronne nie ! Isis is die Leroux-werk 

wat deurgaa~s c~ler ~~aai kritiek moes deurloop , soos ook 

blyk uit 

terloo;:,s 

c.ie hse~ 
. . ~e: s:,ree.:( 

res~:1::e :1alan-studie waar die werk ook half 

~o=d . Dit is opmerklik dat Cloete, wat die 

werk uit 'n a~~e= in~als~oek benader , tot ' n positicwe gevolg= 

trekking kc::: . 

Die l:.nols~r:r.1e!:' sla.ag :-.et ·soos in 1 B - 4 4 weer cens nie in 

sy_poging ~ct i~~e~rasie nie. Hierdie mislukking word al 
. -· -- .. 

voorberei i~ die loo? van die boek. Soos Antonissen dit 
------------------------------------------------------------
92. "Die hipertrof~e van die ego is Leroux se Isis 11

, Tyd:;kr>if vir 
Lett.e!':.-.'/..Y;-:.d, jg. 1.: , nr. 2, Mei 1976, pp . 8-25. 

93. ~r...e Sj~p se res~nser.t noem dit 'n soeke na God , Star Zitcrarri.J re= 
!-'i~.J, 23 ~iove::-cer 1~59 . 

94. Sri nk, :..r.::lre P.: :r.ZA-:-~ing tot die Afrikaansa letterk'.01de , (red). 
E. Lincer.:)erg, p. 111. 

- ~-~~------~---
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stel:Die ''kritiese self-ironisering is hierdie soektog-didak= 

tiek se negatiewe surplus ; 1195
) alle 11 boodskap" is af,-,csig 

in hierdie werk, wat later deur Cloete genoem sou word een 

van die beste eksponente van die ironic in Afrikaans . 

IX. Die trilogie-verwagting wat deur Leroux sc vroe~re werk ge= 

skep is, word bevredig deur die verskyning van Na'Va (1972) , 

wat weer eens die knolskrywer as sentrale karakter het . 

Brink
96

) gee toe dat dit ' n moeilike taak is wat Leroux vir 

homself geskep het om sy vorige boeke saam te vat in een oor= 

koepelende roman . Die tema is volgens hom die 2ar4doks ~ 
lewe en dood wa t aan mekaar:_g~j:?9-QJ;.:t.e. _gee , 11 da t vrou en man 

mekaar vcrnietig en s~ep, - -------- dat lig en do~ ~aam_die- g:r-oot-

siklicse gang van _die kosmos moontlik maak ... " ---~---~_..._ 
Terwyl Brink die dcrde trilogie nou ook as ~n siklus beskou, 

beskryf hy die hele oeuvre van Leroux as ' n 11 reeks 11
•

97 ) Die 

terugkcrende karakters word soms op briljante wyse hanteer , 

vind Brink , maar die miticse stramien lyk tog ietwat wille= 
. - - --

keurig en boonop ' n erg oppervlakkige weergawe van diefilndoe-. . .. --
godsdiens. Brink se finale bevinding is dat Leroux horn in 

Na ' Va skuldig maak aan "mi tologicse __prostit_usie 11
• Antonis= 

sense opmerking oor die tweede trits as pervertering kan as 

antwoord dien vir Brink , trouens dit is..i:Ue kn_oj.sk~yw~+ wat 

skuldig is aan "prostitusie 11 en nie Leroux nie . 

98) Van Rcnsburg opper in sy resensie by herhaling verskeie 

dinge wat reeds in sy Isis-bespreking ter sprake gebring is, 

byvoorbeeld die verhouding enkelwerk/korpus en die feit dat 

Leroux die " artistieke historikus van ons tyd" is . Na'Va is 

vir Van RenEburg die sarnevatting en samctrckking van alles 

wat Leroux gcskryf het . Tog slaag die werk , volgens Van 

Rensburg , nie altyd daarin om allc elemcntc sinvol te 
---------------------------------------- ------------
95 . Boekeblad: Die Burga r, 13 Desember 1969. 

96. Die Bui,ger, 15.2 . 1973 . 

97 . Rapport, 4 Maart 1973 . 

98 . Die lluisgcmoo t , 30 Maart 1973. 
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stel:Die ''kriticse self-ironisering is hierdie soektog-didak= 

tiek se negatiewe surplus; 1195 ) alle "boodskap" is afwesig 

in hierdie werk, wat later deur Cloete genoem sou word ~~n 

van die beste eksponente van die ironie in Afrikaans. 

IX. Die trilogie-vcrwagting wat deur Leroux se vroe~re werk ge; 

skep is, word bevredig deur die verskyning van Na'Va (1972), 

wat weer eens die knolskrywer as scntrale karakter het . 

Brink96 ) gee toe dat dit ' n moeilike taak is wat Leroux vir 

homself geskep het om sy vorige boeke saam te vat in een oor= 

koepelende roman. Die tema is volgens horn die paradoks ~ 

lewe en dood wat aan mekaar geqQ.QL.te_ge,e, "dat vrou en man 

mekaar vernietig ~~ dat lig en d~~E...§~am die_gxoO'e

sikliese gang. ~an _die . kosmos moontl.1:,~_!naa_!( ... " 

Terwyl Brink die derde trilogie nou ook as ' n_siklus beskou, 

beskryf hy die hele oeuvre van Leroux as 'n "reeks 11
•
97 ) Die 

terugkcrende karakters word soms op briljante wyse hanteer, 

vind Brink, maar die mitiese stramien lyk tog ietwat wille= 
. - -- . 

keurig en boonop 'n erg oppervlakkige weergawe van die Hindoe-

godsdiens . Brink se finale bevinding is dat Leroux horn in 

Na' Va skuldig maak aan "mi toloc1_iese_pro_s_ti.t..\l;;ie" . Antonis= 

sense opmerking oor die tweede trits as pervertering kan as 

antwoord dien vir Brink, trouens dit i~~e_ kn~!skrywe.J.::._~at_ 

skuldi<J__is~an "prostitusie" en nie Leroux nie. 

9 8) Van Rensburg opper in sy resensie by herhaling verskeie 

dinge wat reeds in sy Isis-bespreking ter sprake gebring is , 

byvoorbeeld die verhouding enkelwerk/korpus en die feit dat 

Leroux die "artistieke historikus van ons tyd" is . Na'Va is 

vir Van Rensburg die samevatting en sametrekking van alles 

wat Leroux geskryf het. Tog slaag die werk, volgens Van 

Rensburg, nie altyd daarin om alle elemente sinvol te 
-------------------------------------------------------
95. Boekeblad : Dia Bu:rgar, 13 Desember 1969. 

------

96. Die DuPger, 15.2.1973. 

97. Rapport, 4 Maart 1973. 

98. Die lluisgenoot, 30 Maart 1973. 
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integreer nie. Die terugkerende karakters docn byvoorbeeld 

geforseerd aan want daar is niks dwingends in die gebruik 

van byvoorbeeld Julius Jo~nson en Jock Silberstein nie. 

Juis hierdie twee karakters word egter deur Brink uitges~nder 

as geslaagde terugkerende personasies. 

Die soektog na die oorsake van Georgie se dood is ook •n 

poging om die aard van Georgie, die aard van die dood self te 

deurgrond, se Van Ren~burg. Na'Va is in wese ook "die boek 

van die mens se mitisering van die dood". En die deurgron= 

ding hiervan is op rekening van die knolskrywer. Sodoende 

word die deurgronding van die problematiek van die skrywer: 

skap deur die knolskrywer self ook sentraal in hierdie boek . 

Ook Van Rensburg voel dat die mite darern te bygesleep is en 

dat daar weinig dwingends aan verbonde is. 

Dit is eers die eksegete wat Na ' Va sorgvuldiger ontleed en 

die samehang van onder andere die verwysingsvlakke daarin 
99) aantoon . Hoewel P.H. Swanepoel dikwels interpretasie 

vermy, maak hy baie verhelderende opmerkings oor die simbo= 

liese aard van die ruimte in Na ' Va. Beide Anita TheronlOO) 

en Charles MalanlOl) sien in Na ' Va 'n treffende sluitstuk 

vir die laaste trits en tewens 'n triomfantelike einde 66k 

op die vlak van die knolskrywer se strewe om te ontwikkel tot 

'n volwaardige skrywer . Veral Malan wys op die integrasie van 

die verskeie religieuse verwysingsvelde, in direkte kontras 

met die opmerkinge van onder andere Brink en Van Rensburg. 

X. Dit is nie heeltemal vreemd dat literatore soos Brink, 102 > 

D V . 103) K 104) ·t· .c L e ries en oen so posi iei reageer op eroux se 
-------------------------------------------------------------
99. In sy MA-Skri;.>sie: Ruimt;a'like p'lasing a.,:; struktuurmomant in die 

romanlwns van Etienne Le2•ou:c, MA, P.U.vir CHO, November 1974. 

100 . Op. cit. 

101. 

102. 

103. 

104. 

Op. cit . 

Rapport, 21 November 1976. 

Bee'ld, 15 November 1976. 

Tydskrifvir 'letterktotde, Februarie, 1977, p. 70. 
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jo~gs te werk Magersfontein, o Magc1?sfontcin! nie, want ocnskyn= 

lik het hierdie werk weinig weg van die "rnitologiese diep= 

sinnighede" van vroeer en skemer die "soms absurde, soms vul= 

gere beeld van die wereld van vandag" (De Vries) duideliker 

deur. Hierdie oenskynlik nuwe werk staan ook ste\·1iger gewor= 

tel.in Suid-Afrikaanse aarde en die satiriese objekte is veel 

duideliker sigbaar. 

. . 150) 
Van Rensburg voel dat die skrywer in Magersfontein, 0 

M~g~~sfontein! te doelbewus verbande le met vroeere werk, 

.ook op ternatiese vlak , .en dat daar 'n geforseerdheid is in 

die in herinnering roep van vorige werke en karakters. 

' n Latere boek kan 'n vorige een in 'n siklus "lig" se 

Van Rensburg, rnaar hy is van mening dat Magersfont e in maar 

'n swak aanloop is tot so 'n eventuele siklus . Dit is te 

veel herhaling; lee dop sender lewe, voel Van Rensburg. As 

~~oorbeeld noem hy HiZaria as vroeere roman waar dieselfde 

aan die hand was : die ingryp van numineuse "magte II op I n 

"argetipiese" dag. 

BrinklOG) se pertinent dat HiZaria en Magersfontein juis 

.verskil omdat Leroux in sy jongste roman nie sy "oer-rol= 

besetting presies ( ... ) doebleer in die moderne spelers" 

soos in HiZaria die geval was nie. Vir Brink le die waar= 

de va~ di~ roman juis daarin ~~at m~~se deurentyd op soek bly 

na argetipes soos die film ook die soektog is na die mite 

van Magersfontein, deurdat die film tog geen reproduksie van 

die oue kan wees nie . 

Magersfontein, o Magersfontein: het met sy verskyning, socs 

so vele van Leroux se werke, weer eens 'n verwagtingspatroon 

deurbreek . Weens die gebrek aan mitiese onderhou, skerper 

betrokkenheid by sosiaal-maatskaplike problematiek en 'n n6g 

banaler oppervlakte-struktuur het dit na 'n waterskeiding in 

Leroux se oeuvre gelyk. Mettertyd het dit egter geblyk dat 
------------------------------------------------------------
105. Skrywers en Boeke, SAUK, Afrikaanse Oiens, 18.11.1976. 
106. Rapport, 21 November 1976. 
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hierdie roman nou aansluit by Leroux sc vorige wcrke en 

as ' t ware org~nies gegroei het uit sy ecrste negeluik. 
107) . 

Suzanne van Deventer wys pertinent daarop dat die parodie 

in Magersfon te in voortsetting is van die proccdc in die 

tweedc trits en dat dit 'n manier is om ' n satiriese visic 

tot stand te bring. In haar insigge wende bespreking van 

Magersfontein wys ook Elize BothalOB) op die feit dat hier= 

die roman beoordeel moet word as 'n satire , derhalwe as • n 

moralisties - betrokke medium wat aan die kant van die gocie 

staan . Die leser van Magersfontein moet eers die kode 

begryp van Uagersfontein voordat hy hierdie boodskat) kan 

enkodeer. Die onvermoe van lesers om juis dit te doen het 

' n hele reeks mistastings tot gevolg gehad , soos blyk uit die 

voorafgaande resepsie-geskiedenis . Botha wys ondcr andcre 

daarop dat hierdie roman ' n "moontlike vcrtolking" van die 

werklikheid wil wees waarin gesoek word na die waarheid en 

afgereken word met onregverdigheid. In hierdie proses van 

afrekening neem die auteur onder rneer groteske humor op as 

wapen in sy aanval . Die leser behoort te besef dat hy nie 

met die gewone mate moet meet nie omdat 'n fantastiese en 

absurde wereld hier geskcp word. As satiriese objck fungeer 

"die wyse waarop die eietydse mens met sy heroiese 

handel 11
•

109
> Dit is ' n universele klag omdat die 

van die verlede deel is van die wercldbestel . 110
> 

verlede 

entering 

Botha 

se slotkonklusie is dat Magersfontein ' n liter@re werk van 

gehalte is , as gebalanseerde geheel een van die beste kon= 

temporere Afrikaanse romans. 

' n vraag wat horn na vore dring, is of Magersfon tein die 
. . ---· ·---------------------------------------------- . - . -----
107. Van Oeventer, Suzanne: 11 Aantekeninge oor Magers;ontein, o l-1ager3 = 

fontein !"in Tydskrif vir letterkunde, Augustus 1977, Nuwe reeks XV 
XV : 3, pp . 59-62 . 

108. Botha, Eli ze , : Pro:;a-oorsig in Die Afrikaanse Uteratuur Dedert 
Sestig {red) T. T. Cloete, Nasou , Kaapstad , 1980 , pp . 468-471. 

109 . Ibid . , p. 470 . 

110. Ibid., p. 471. Dit gee Leroux ook by impl i kasic te kcnne in sy ar= 
tll<el "Hoekom skryf ' n skry\·1:r oor Mag~rsf~ntein en hoekom f·!agernfon= 
tein, o Magers fontein?" · ,n Tydskn f mr 'le tterkund.e , N ui·ie 
reeks XVIII:!, Februarie 1980 , pp . 1-4. 
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begin van 'n nuwe siklus is aangcsicn Leroux n.ie allecn al 

so 'n verwagting geskep het nie, maar <lit self al te kc nne 

gcgee het .
111

) Magersfon.tcin is weer eens, soos Leroux 

se ander werk, vol ironie en satire en sluit sodoende aan 

by vroeerc werke . 

In die voorafgaandc is ' n resepsie-geskiedenis saamgestel met 

wcinig kommentaar op enverwysing na die romans self . Die 

doel was bloat om ' n chronologiese oorsig te gee van litera= 

tore se registrasic van die sikliese element in Leroux se 

oeuvre. Ons het ons primer bepaal by gcpublisccrde resensies 

en besprekinge wat toeganklik was vir die openbare diskussie. 

Proefskrifte en studicstukke sal later ter sprake gebring word 

by 'n nadere bekyk van die romans self. 

Uit ons ondersoek he~ geblyk dat die sikliese boubeginsel eers 

redelik laat onderken is, soos ons in Hoofstuk I dit ook van 

enige prosa-siklus verwag. Voorts hct geblyk dat veral 

F . I.J. van Rensburg se studies oor die sikliese element in 

Leroux se oeuvre belangrik was as eerste registrasie daarvan 

en as gevolg van die invloed wat dit gehad het op andcr li= 

teratore . Die term siklus word tans so algemeen~n toepas= 

sing gemaak 09 Leroux se wcrk dat daar eintlik nie meer van 

'n 11 hipotese" gepraat kan word nie. 

Daar sal eers veel later uitsluitsel gegee kan word oor die 

betekenis van Leroux se oeuvre in "pcriode-verband''. Uit 

ons ondersoek het cgter wel geblyk die groeiende bewondering, 

66k in intcrnasionale verband , wat literatore vir sy wcrk 

het. 112 ) Dit is voorts intercssant dat dit uit ons ondersoek 

blyk dat literatore veel mcer struktureel - georiijnteerdd gc= 

raak het en dat morelc besware selde meer 'n rol speel in die 

evaluasie van die kunswerk . Sodoendc het daar 'n sekere voor= 

uitgang gekom 66k wat die norme van intcrprctasic en evaluasie 

bctref. ---------------------------------------- - -- -------------
111. Tydens sy toespraak by die oorhandi gi ng van die Hertzogprys vi r pros a, 

SJ\. Akademie virHetenskap en Kuns, Jaarvergadering 1979 te Kaapstad . 

112 . Soos blyk uit aangchaaldc rcsensics in Malan, Charles, op.cit., 
pp. 81; 105 en 121 . 



HOO::?STUK III 

DIE SIKLIESE ELEMENT IN LEROUX SE O~UVRE DIE EERSTE SIKLUS 

INLEIDING 

Teen· die agtergrcnd van ons geforrnuleerde siklusdefinisie 

en met inagname van die uitsprake van literatore oor die 

sikliese element in·Leroux se werk, gaan ons vervolgens oor 

tot ' n ontleding van qie eerste trits as siklus. 

Ten aanvang kortliks iets oor ' n paar veronderstellings 

grondliggend aan my benadering. Die hipotetiese uitgangs= 

punt in hieraie studie is dat Leroux se eerste drie werke 

' n geheelbetekenis voltrek (Von Wilpert) , nieteenstaande die 

skynbare los skakeling . Die veronderstelling is gegrondjnie 

alleen op die stel karakters nie, maar ook op die feit dat 

bindmiddele soos motiewe en temas die grense van die afson= 

derlike enkelwerke oorspan in hierdie trits. Dit lyk daarom 

gewettig om deurgaans in die bespreking van ' n boek verbande 

met sy trits-makkers aan te toon ; trouens , dit is 'n nood= 

saaklike werkwyse waar .afsonderlike werke as dele van ' n 

grater geheel geinterpreteer word . Uit wat volg, sal ook 

telkens blyk dat die abstrakte outeur, as organiseerder van 

~ie geheel , nie skroom om sy eie werke herhaaldelik agteraf 

toe te lig en sodoende hulle in feite in retrospeksie te 

herinterpreteer nie. Deur hierdie werkwyse gee ek nie sander 

meer te kenne dat Leroux se afsonderlike werke nie aanspraak 

kan maak op 'n sekere in-sigself-geslotenheid en onafhanklik= 

heid nie . 

In die aanvanklike siklusdefinisie het dit geblyk dat ' n 

siklus die ontwikkeling van ' n standhoudende kern is . In 

die eerste trits is daar verskeie standhoudende elemente 

soos onder andere die fisiese ruirnte (Kaapstad) en in die 

laaste trits is daar weer ' n deurlo~ende karakter (die knol= 

skrywer) . By Leroux is die standhoudende kern telkens 'n 

idee, ' n idee synde die hoogste abstraksie van die 
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parafraseerbare inhoud van 'n literare werk. 1) Die idee 

van ' n skrywer dikteer dus telkens 'n tema wat weer op sy 

beurt necrslag vind in 'n bepaalde stofkeuse. In wat volg, 

sal ek probeer aantoon datelke trits 'n sekere aspek van die 

oorkoepelende idee vir sy besonderc rekening neem, net soos 

elke. afsonderlike werk op s9 beurt weer bydra tot die ant= 

plooiing van die sub-idee-kern. Dit spreek oak vanself dat 

hierdie groat idee as oorkoepelende faktor eers agterhaal 

sal moet_word voordat presies beoaal kan word wat die tema 

van elke siklus is. 

Die idee onderliggend aan Etienne Leroux se oeuvre is in die 

loop van die tyd al deeglik onder die loep geneem deur kri= 

tici hier en in die buiteland. Leroux se belangstelling, 

soos dit neerslag vind in sy werk, geld prim~r die rnenslike 

psige en dan veral die Jungiaanse diepte-psigologiese model 

daarvan met as kerngegewe die Kollektiewe Onbewuste met sy 

oorgeerfde argetipiese inhoude.
2

) Die mens moet gedurig 

probeer om hierdie chaotiese Onderbewuste en die ordelike 

---------------------------------------------------------
1. Maatje, Frank C.: Literatuurwetenschap, derde herziene druk, 

Oosthoek, Utrecht, 1974, p. 240. 

2. Vir verdere besonderhede in hierdie verband sien:Heydenrych, Talitta : 
Die mitiese patroon en sielkv.ndige grondsl,ag in die moderne roman met 
spesiale verwysing na "Isis Isis Isis" van Etienne Leroux ( ongepu= 
bliseerde MA-verhandeling) U. Natal, 1974. 

Leroux, Etienne: "Die mens en vera l die skr~·t·1er, op soek na die 
l e\vende mite" in J.P. Smuts (red.) fvoorcli.Jereld . Lesings van die 
Afrikaanse studiekring, Stellenbosch, 1963, pp. 67-80. 

Malan, Charles : ldisterie van die alchemis - 'n inleiding tot Etienne 
Leroux se negedelige romansiklus, Academica, Pretoria en Kaap= 
stad, 1978 . 

Van Coller, H. P. : Die MitoZogiese en psigologiese agtergrond van 
"Die mugu" - ' n vergelykendB studie (ongepubl iseerde doktoraal
skripsie) Rijksuniversiteit van Utrecht, 1975. 

Van Rensburg, F.I.J . : "Etienne Ler0ux as siklusbouer" in Standpun= 
te, jg . 25 nr . 6, Augustus 1972, p. 13 e . v. 

Van Rooy, C. A. : "Die mitiese patroon en sielkundige grondslag in 
Hilaria van Etienne Leroux" in Standpwz.te, jg. 13 nr. 3, Febru= 

arie 1960, pp . 29 - 40. 
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Bewuste in balans te hou: voortdurende kontak met <lie 

Onbewuste is in ieder geval 'n vereiste vir voortbestaan. 

Die tegemoettrede van die Onbewuste word genoem die indi= 

viduasieproses - 'n proses wat lei tot self-ervaring en 

-kennis. Vir die moderne mens l@ die heil volgens Leroux 

in d{e oerwlreZd van die psige want dit is veral van die 

moderne mens, w~reld en psige dat Leroux die kartograaf ---is. Hy probeer dus telkens versoening bewerkstelli g tussen .....__ 
tyd en ewigheid; die moderne ontheemde mens in sy hellevaart 

en die paradys waarna hy soek; tussen die moderne tyd 

van anti-helde en dooie mites en die heroiese verlede en 

lewende mites . Elke boek van Leroux beeld dus in wese die= 

selfde probleem uit : die soeke na die Self ,
3

) daardie ver= 

soeningsgebied van Bewuste en Onbewuste. 

Hierdie soektog wat telkens ook strukturele eise stel ('n 

peregrinasiestruktuur bv.), is aanvanklik die speurtog na 

oorsaak en gevolg in 'n enkele menselewe (Die eerste leue van 

Colet), maar word spoedig 'n peregrinasie deur die hele Wes= 

terse geskiedenis, godsdienste , sages, mitologiee en ruimtes 

(Isis Isis Isis) en verruim eindelik in die l~aste trits 

veral tot verkenningstog van die mens, die mite en die gods= 

diens. In feite is dit 'n geestelike wand~ ling deur 'n 

gebied vry van tydruimtelike begrensing, wat aan die leser en 

skrywer al moeiliker eise stel . 

Die werkwyse van die hieropvolgende ontleding word deur die 

romans self gedikteer . Die eerste iewe beeld die sielkundige 

ontwikkeling van 'n verskeurde mens op 'n losse en dikwels om= 

slagtige wyse. In Hilaria, wat volg op Die eerste Lawe, 

staan Colet se tweede lew~ in diens van die universele soeke 

na sin , wat die kern van hierdie roman is. Daar is 'n duide= 

like oorgang van die vlak van die stof na die vlak van die 

idee, wat ook blyk uit 'n veel meer bewuste styl- en struk= 

tuureksperimentering. Die mugu is die sluitstuk van die 

eerste trits : tematies en tcgnies, en word daarom in grater 

besonderhede ontlced . Elke ondcrdeel van die struktuur staan 
------------------------------------- -----------
3. Malan, Charles, op.cit., p. 12 . .. 
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nou bewustelik in diens van di~ idee wat die abstrakta 

ou~fiur wil oordra. Uiteraard sal nagcgaan word hoe hier= 

die idee in die loop van die tyd ontwikkel het . Dit ver= 

klaar ook die aanvanklike klem op motiewe (wat later struk= 
,I) 

tuurelemente word)/\ Die eerste lewe van Colet, in hierdie hoof= 

stuk . · 

Die eerste lewe van Colet 

Di~ eerste lewe van Colet oorspan die eerste 21 jaar van Colet 

se ontwikkeling van fyn, sensitiewe kind tot sy aansluiting 

by die leer, versinnebeeld deur die uniformdraende soldate in 

wie se bestaan seks en drank ' n belangrike plek inneem. In 

hierdie proses van religieuse, morele en seksuele ontwikkeling 

val die klem op die psigologiese uitbeelding van Colet. Colet 

se ontwikkelingsgang voltrek horn ook geografies : Kaapstad, 

plaas, skool, universiteit, vertrek na die woestyn; sodat 'n 

hele eri-en ruimte in diA werk gestalte kry. 
)( :· .,__ :. . . 

Die sluitmotief4 ) is die buites~aanderskap van Colet van 

Velden; anders gestel ·· die onversoenbaarheid, selfs bot= 

sing van individualiteit en koZZektiwiteit, 'n sentrale pro= 

bleemstelling in die eerste trits. Colet hoort nerens, en 

nooit ontwikkel hy 'n permanente verhouding mGC ' n ander 

persoon of groep nie. Sodra hierdic moontlikheid om lang= 

durige kontak te bewerkstellig in potensie aanwesig is (by= 

voorbeeld in die geval van \villem en later Agnes) , word die 

moontlikheid telkens summier vernietig. Die oorsaak hiervan 

kan dikwels teruggevoer word tot Colet se traumatiese jeug 

wat horn voltrek het tussen die blink sitkamerlewe van pa= 

troonmatige ordentlikheid en die lewe van patroonlose drif, 

van sonde, hel en die geheimsinnige see (p. 9). Colet kan 

hierdie kontrasterende lewcnsruimtes en -instellings nooit 

intcgreer nie en hulle specl ook ' n rol in sy persoonlike 

-----------·----------------------------- --- ------------
4 . Die term is van Blok, Houter: VerhaaZ en Zezer. Een onderzocl< naar 

enige struetuv..raspecten. in "Van oude mense, de dingon die voorbij= 
gaan'' van Louis Couperus, Diss. Leiden, 1969, Groningen, 197QJ); 
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verhoudings . Agnes is vir Colet die sinncbceld van rein= 

heid en skoonheid, en "dit w<.1s asof eensklaps al daardie 

verbode dinge , selfs daardie aangcname cielewe waarvan die 

andcr nie weet nie, iets van die verlc<le is en gcen betekenis 

meer het nie ." (p. 54). 

Hierdie integrasie van goed en kwaad werk selfs deur tot 

in sy godsdiensopvatting sodat hy na sy Agnes-ontmoeting,in 
.J 

die Bybel slegs van liefde en troos lces5 en die God van sonde 

en verdoemenis sodoende op die agtergrond geskuif word . Mej. 

Du Toit dring egter weer die sondebcsef aan Colet op en ver= 

nietig daarmee sy pas gevonde berusting ~n strem daardeur sy 

vcrderc verhoudiAgs tot vrouc. Die noodlot wreck horn egter 

later op Marie du Toi t wanne·er Colet se toenadering as ge= 

volg van sy fisiese impotcnsie misluk . Die rcde hiervoor is 

juis omdat Colet nie 'n sintese kan vind tussen ~larie du Toi t 

en Mej. Du Toit nic ; in feite toelaatbaarheid en ontoelaat= 

baarheid nie kan vcrsoen nie en steeds verskeurd staar tus= 

sen die twee opponercnde jeugwerelde . Vergelyk byvoorbeeld : 

" ... die onbereikbaarheid van juffrou Du Toit en die ont= 

nugterde ontdekking van Marie ... " (p. 145) en "Haar stem 

kom soos sweepslae : ' n herhaling van een aand jare gelede. 

'Colet ~' se sy . 'Colet! ' Hy wag vir die plak. ' Colet . . . : '" 

(p. 151) . Marie du Toit is dus 'n dualistiese wese : ver= 

leidster en onderwyseres , hoer en moeder , 'n dualiteit wat 

ook aanwesig is in ander vrouefigure in Leroux se eerste 

trits . Die bloedskandelike begeerte na mej. Du Toit is 

duidelik I?cudiaans getint, soos trouens ook verskeie antler 

aspekte van Die ee~ste Zewe . 5 ) In ' n roman soos Die eers= 

te Zewe~ wat soms na ' n sielkundigc gevallestudie lyk , is 

dit ' n vcrklaarbare aanpak . 

As gevolg van 'n dominerende rnoedcrfiguur en ' n apaticse , 

ongeintercsseerde va<lcr (p . 69) hct Colet 'n duidelike moe= 

derbinding . Dit vcrklaar sy identifikasie met ouer vrouens . 

-----------------------------------------------------------
5. Mal an , Charles, op .cit., p. 23 . 
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Uit Di e e erste lewe blyk egter ook die bcsondere aantrck= 

kingskrag wat Colet het vir ouer vroue , te wcte mcj. Du Toit 

en sy eie mocder - bloeds kandelikc toegeneentheid wat ewe 

ecns Ircudiaansc ondertonc het. Colet het, net soos Gys= 

brecht Edelhart in Di a Uugu~ probleme daarmce om die 

manlike deel van sy psige dominant te maak, en juis daarom 

vind Johan , die homofiel, horn ' n maklik beinvloedbare seun . 

Dit is cers in ' n veel latere stadium dat Brunhilde, op die 

aandrag van die wereldwysc Gene, hon seksueel inisieer en s6 

inlei in die wereld van manlike selfversekerdheid, 'n w~reld 

waarin seks en drank dominant is. Die verwagting word dan 

gewek dat Colet fisies met Marie sal verkcer en dat die 

moedcrbinding s6 verbreek sal word, want sy word voortdurcnd 

as ' n moederfiguur getipeer (p. 53 bv . : "Kyk dis ' n soort 

moederlike gevocl wat sy teenoor Colet het") . In feite is 

hicrdie sekwens ' n voorloper van die hoer-episode in Die 

Mugu waar Gysbrecht deur geslagsverkeer met die hoer as 

moederf iguur, beheer verkry oor die vroulike deel van sy psige . 

Colet se poging hiertoe misluk egter jarrunerlik en hy wend horn 

vervolgcns in wanhopigheid na die leer , 66k om sy manlikhcid 

te bcwys . 

Die Jungiaanse psigologie word in die geval van Die eerste 

Zewe van Colet nooit direk by die naam gcnoem in die teks 

self of in tcoretiese uitsorake in "manifesvorm" deur die 
~ l . . 6) 7) 

skrywer , soos dit later wel die gcva is nie . Soos Malan 

huiwer ek om hierdie verwysingsveld dus l ukraak te betrek 

omdal dit myns insiens ' n buite-liter~re aanpak sou beteken . 

Waar ek my egter besig hou met ' n grater geheel , <link ek dat 

dit we l gewettig is om te wys op die wyse waarop Jungiaanse 

strukture en tiperings reeds in Die eerate lewe in rudimen= 

tlI'a vorm voorkom alvorens dit deurbreek in Hilaria en 

veral Die Mugu . so'specl dit decglik mee wat betrcf die 

persoonlikheidstipering wat Malan byvoorbeeld as ' n 

~-----------------------------------------------------------
6. Leroux , Etienne : "Die m(?ns en vera l die skrywer , op soek na die 

l cwendc mi tc " i n : !./oordJ.Jc~·:ild, 1963. 

7. Op.cit. , p. 22 . 
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sekondere aspek van die verwysingsveld beskou. 8 ) Al die 

vrouefigure wat telkcns 'n variant van Maria as naam het: 

Marie, Mariet, Maria, is anima-figure wat oak tclkens ' n 

sekere stadium van anima-aanvaarding verpersoonlik. 9 ) Marie 

du Toit is egter die dominante anima-figuur in hierdic werk, 

en in hierdie verband is Jolande Jacobi se opmerkinge ter 

sake. Volgens haar sal die anima in ' n man, dit wil s~ die 

oorgeerfde bceld van die vrou wat 'n man in horn dra, ooreen= 

stem met di~ psigiese funksie wat die mees onderdrukte·is en 

ste.eds in die Onoewuste rus, met ander woorde die sterkste 

kontrasteer met die meer-bewuste hooffunksie. 0 Thus in 

principle an abstract scientist's anima will be primitive, 

emotional and romantic, while that of the intuitive, sensi= 

tive artist will be a down- to-earth , sensual type."lO) 

Volgens Jung se persoonlikheidstipering is Colet ~n "intro= 

verted, feeling type" wat baie fynbesnaard/sensit.ief is . Sy 

anima-projeksie moet dus die teenoorgestelde wees, en veral 

Marie du Toit is inderdaad " a down-to-earth, sensual type," 

onder die masker van welvoeglikheid wat sy dra. 

Die seksdaad as sodanig bied vir Colet egter geen langdu= 

rige bevreJiging nie en is een van die vervlietende dinge soos 

drank en dans wat by Colet ' n sekere ontnugtering veroorsaak 

oor die lewe wat hy voer (p. 108: "Waarmee is ons almal 

besig .. ! 11
). Ook in ffilaria bied die seksdaad geen kommuni= 

kasie nie (p. 38: "'n Halfuur later word Thelma wakker en gee 

haar beloning ... ") In die hele oeuvre van Leroux word die 

seksuele mettertyd erg gerelativeer as kommunikasie-middel en 

rnanier om teenstrydighede op te los totdat dit in Isis Isis 

Isis haas ahsurde afmetinge aanneem. 

Indien Ziggaamlike kommunikasie totaal onmoontlik is, soos 

------------------------------------- ------
8. Ibid., p. 187 (voetnoot 8) . 

9. ~., p. 24 . 
10. Jacobi, Jo l ande: The Psychology of C. G. Jung. An introduction with 

iZZustrationD, New Haven, Yale University Press, 1962 (6th revised 
edition), p. 117. 
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dit vir die buitcstaandcr, Colet van Velden inderd d . ' aa 1.s, 
bly slegs kommunikasie met 'n t1•an:;endente wese oor as 
oplossing. In Die eerste lewe kan Colet se eensaamheid en 

eksistensielc angs nie opgelos word deur wat Kierkegaard sou 

noem 11 'I} mctnfisiese sprong" nie . Christus 1.· s as transen= 
dente wese ook vir Colet 'n dualistiese beg rip (p. 9) ~ wat in 

beide 

Colet 

werelde: goed en kwaad, tuishoort. Sodoende ka~ 

ook in sy godsdiens geen integrasie bewerkstellig nie . 
In ' n later stadium (p. 139} praat Colet van "Christus, , n 

vae, onbepaalde figuur ~rens verskuil in sy denke ... " . Dit 

is al voorafskaduwing van die Jungiaanse begrip van Christus 

(die Self} wat slegs deur middel van 'n socke na binne gerc= 

aliseer kan word. Hierdie begrip van die Self is sentraal 

in Leroux sc oeuvre . Malan beweer dat daar wel iets van die 

imitatio Christi in Colet se aanvoeling van lyding en ver= 

raad is, "maar dit is eers wanneer hy in Hilavia die 

inisiasieproses deurmaak en, ' gekr~isig' word, dat Christus 

wcrklik in sy psige tot eksemplariese figuur geformeer word." 11} 

Van Die eerste lewe af verloop ' n vreemde proses : wat die 

verhaalvlak betref, is die hoofkarakters soos Colet in 

Hilaria en Gysbrecht in Die Nugu toenernend minder behep 

met die Christelike godsdiens, maar as verwysingsveld word 

dit al belangriker. Daar is ~odoende 'n verskuiwing van die 

vlak van die pt!r5w,,c.~,e na die vlak van die abs trak te ou= 

teur. 

Die dualiteit 80 ver dit godsdiens betref~ is in die ver= 

band belangrik in Die eerste lewe. In die tradisionele 

(Suid-Afrikaanse} godsdienso9vatting is Christus inderdaad 

' n God van ordc wat ook op gereguleerde en geformaliseerde 

wysc gedien word. UiL die eerste trits blyk ' n afkeer van 

die godsdicnsbeoefening . Selfs 'n karakter soos Vader de 

Metz in Die /.fugu , as voorbeeld van die Kerk in sy rnees 

gesckulariseerdc gedaante , word gcnadcloos gesatiriseer. 

Dit blyk dat die Kerk as georganiseerde instelling, Katoliek 

of Protestants , deur die abstrakte outeur gesatiriseer en 

as totaal uit pas met die sielsbchoeftc van die moderne mens 

-------------------------------------- -------------
11. Op .cit. , p. 21. 
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getoon word. Die hoofkarakters in Leroux se eerste trits 

delf dicper die Onbewuste in op soek na die ware Christ 
Us. 

Sodocndc word 'n eksterne soektog na Christus, soos verge= 

stalt in die Kerk en sy ampsdraers, vervang deur 'n internc 

soeke na·die Self (Christus), wat, volgcns Malan , beslag kry 

in &1 Leroux se werke as die bclangriksle deurlopende te 12) ma. 

In Die eer3te lewe en ook in Hilaria neem hierdie soek= 

tog veel eerder die gedaante aan van 'n poging tot sinvo i le op= 

name in 'n kollektiwiteit van die een of ander aard. Hierdie 
motief het sy wortels in Die eers te 7,ewe en vorm bykans , n 

leitmotiv in die eerste trits. Beide Colet en Gysbrecht in 
Die Mugu probeer hullc identifiseer met 'n grocp , (die 

soldatc; die eendsterte) wat uitdrukking is van die tyds= 

ideaal, wat aggressief en manlik is en as groep 'n orde is. 

Die soldate in Die eerste Zewe is beskermers van die orde 

(soos die polisie in Die Mugu), terwyl die eendsterte waar= 

mee Gysbrecht horn assosieer , anti-orde gerig is. Maar dit 

is ook juis die anti-orde-gerigtheid van die soldate wat 

Colet aantrek, tc wcte hul seksuele eskapades en vryheid van 

maatskaplike norme. Die hoofkarakters in die eerste trits is 

albei buitestanders wat nie dcelvandie gemecnskap kan word 

nie, hoe hard hul ook probeer. Daarorn probeer hulle so 

naarstiglik deel word van grocpe wat in wese wan-ordelik is, 

waar die driflewe nog seivier en die chaotiese nag lcwend is . 

Deur die klem wat daar in al dric die boeke in hierdie trits 

val op die motief van uniformitcit, beperktheid., patroon= 

matige steriliteit, relativeer die abstrakte outeur reeds 

hicrdie groepe se vitaliteit. 

Vir ' n sensitiewe individu, gefnuik in sy pogings tot konunu= 

nikasie met mens en God, is skryf 'n vorm van sublimasie. 

Die ckryfmotief, kom op verskeie plekkc in Die eerste Zewe 

ter sprake. Dit skcp vir Colet miskien die enigste doel in 

sy lewe (p . 75) en "hy het altyd gevoel dat dit die prys 

Vir sy talent was wat hy rnoct betaal" (p. 98 ) · Bicrdie . 

heroi6se lyding wat gekoppel word aan skrywerskap, kom tot 
-------------------------------------- ---------

12. Ibid. , p. 17 . -
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vervulling in die derdc trits waar die godcskemering in 

18 - 44 ook die knolskrywer se geloof in die heroi~se ver= 
nietig. Prof . Du Hamel beskou in Die eerate Zewe skryf 

daar<leur raak ' n mens ontslae 

(p. 97 ) . Die skryfdaad self 

ook as heilsame terapie, want 

van baie.dingc in jou sisteem 

kan dus in Die eerJte Zewe in ooreenstem.~ing met Freud se 
sicning as ' n vorrn van sublirnasie gesien \·1ord . D · it kon= 
stitueer as't ware weer 'n nuwe rnotief, want Colet subZi= 

meer baie van sy frustrasies deur oorgawe aan bioskoopver= 

tonings, drank, seks, selfs deur die godsdiens en drome . 

Hierdie motief groei uit tot een van die belangrikste mo~· 1..iewe 
in Die Mugu waarin die wellfare-rnaatskappy van Julius John= 

son gestalte kry as versorger van die orde 66k in die ske? 

van ontsnappingsruirntes. Die rnotief korn ook onverswak voor 

in Leroux se later werk en bereik sy hoogtcpunt in Die 

derde oog in die vorm van die shopping centre waar daar in 

alle bchoeftes van die individu voorsien word . Op ironiese 
wysc word hierdie "hemelse" bestaan wat die orde van ' n 

Julius Johnson voorsien , in Die derde oog aangebied deur die 

abstrakte outeur as 'n hel op aarde waarin die Herakles 

figuur moet afdaal . 

Die satiriese element word duideliker in Leroux se oeuvre 

met die verloop van tyd, maar die eerste spore daarvan is al 

in Die eerste iewe te vind. Daar is voorbeelde van blatan= 

te satire soos waar ' n oordeel uitgespreek word oor die heer= 

sersklasse wat getroue bediendes oplaas skaars genadebrood 

gun (pp. 19; 160). Subtieler satire, waarvan Die Uugu vol 

is, korn egter ook voor. So is in Die eerste Zewe die hele 

Vooroorlogse geslag , "gentleman boere" inkluis , 'n teiken 

van die satirikus , as simbool van ouer geslagte wat uitge= 

diendc waardes aanhang en daarom totaal onvoorbereid is op 
'n. nuwe era . Die opposisie oud/jonk , ou ·:Jeslag/nuwe geslag 

het iets weg van die onversoenbaarheid van gocd/kwaad, orde/ 

chaos soos beliggaam in ~aric/Colet, die Sheila/Gysbrecht . 

Dit is derhalwe na so 'n sintcsc waarna die knolskrywer strewe 
iri 18 _ 44 definisie onbereikbaar is. en wat per 
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Colet en sy geslag het bcsef : "die wereld met al sy ou 

waardes was bcsig om te vcrn.ndcr" (p . 106). Dit i.mpl1.seer 

dat die oue met wortel cm tak vern.ietig moet word: "(die) 

aftakeling moet volkome wees, want elke stukkie wat oorbly, 

is die kiem van 'n gcwas wat weer kan groci '' (p. lOG) 

Dit is wat in feite gebeur as Gysbrecht in Die Mugv. geini= 

sieer word in die cendstcrtbestaan - hy word volkome afgeta= 
kel en van klere en vocdsel gereinig sodat niks van sy ou 

bestaan en waardcsisteem kenbaar is nie. Later word hierdic 

moticf verruim tot die begrip wedergeboorte: "Die premis 

is : as die oue moet plck maak vir die nuwe, is dit logies 

dat die oue so spoedig moontlik met wortel en tak verwyder 

word." (p. 130, Die Mugu). So ontwikkel en ~rdiep 'n 

motief dikwels in die loop van die eerste trits . 

In die eerste trits hunker die volwasse hoofkarakters ge= 

durig terug na die parady3Zike jeug wat met die aanbreek 

van volwasscnheid onherroeplik verlore gegaan het . In ho~ 

mate bied die jeugwereld sekuriteit; dit is dikwels 'n 

wereld van onbcsorgde romantiek. So hunker Gysbrecht in 

Die Mugu gedurig terug na sy jeug, veral wanneer hy die eend= 

sterte sorgeloos op die strand sien speel (p. 51). Oplaas 

is sy dilemma in hoe mate die van 'n persoon wat verskeurd is 

tussen jeughcrinneringe en toekomsdrome waardeur dit vir horn 

onmoontlik raak om die hede te hanteer . Hierdie situasie 

waar 
die 

is al in kiem aanwesig in die slot van Die eerste Ze~e 

Colet wanhopig soek na spore van die verlede om horn met 

hede te versoen. Anders as Gysbrecht later , ontvlug hy aan 
sy situasie deur by die leer aan te sluit en sodoende die 

werklike dilemma slegs uit te stel tot in Hilaria , naamlik 

hoc om horn met die lewe te versoen. In BiZaria leef Colet 

weer ecns in die verlcde (p. 31) en hy soek al die bekende 

plekkies op om sodocnde iets van die vervlo~ tyd le herwin en 

omdat dit as voltooidc tyd ' n vastigheid bied . "Die begin 

van die vraag : Wie, waarom , waarnatoe? " (p. 32) , dui al op 

die doodloopslraat waarin hy horn bcvind . Sy bestaan voltrek 

horn weer eens nie in die hede nie , en eers tydens sy herge= 

boorLc bescf hy op ironiese wyse te laat dat "die lewe is " 
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en "ek is" (p. 103). 

Die builestaander se onvredc met die hede spruit dikwels 

daaruit <lat hy nie die patroonmatigheid van die hede kan 

aanvaar nie. Dit is 'n motief wat in Die eerste Zewe her= 

haaldelik ter sprake kom. Tclkemale kom die sinsnede voor: 

"daar is geen geleentheid vir afwyking nie" (p.11). so word 

Colet telkens deel van 'n patroon (pp. 71/72; p. 93); Maria 

meet by die patroon inpas (p. 20), en selfs sy studente= 

vriende wat skynbaar spontaan en onbekomrnerd is, word in die 

volgende terme be~kryf: "al hul ge~~gsuitdrukkings uitge= 

late! maar tog volgens dieselfde patroon" (p. 109). Hierdie 

patroonmatigheid bedreig Colet altyd : "Hy hoef maar net die 

kenmerkende geur van 'n klaskamer tee te kom, of die presies

gemete vensters te sien, dan het die vrees horn weer beetge= 

pak" (p. 10) . Die orde en patroonmatigheid word deurgaans 

in dieselfde terrne beskryf : "patroon, eenders, verbeelding= 

loos",ensovoorts. Die rnotief groei uit tot 'n allesomvattende 

bedreiging deur die orde, gemik teen die enkeling (Hilaria en 

Die Mugu). Hy wat nie in die patroon wil of kan inpas nie, 

is tot eens~amheid gedoen. Daarom besef Colet.al -~roeg (p. 70) 

dat die alleenheid by horn sal bly. Opp . 123 dink Colet : 
. -

"ek is swak en klein en bang . Hat rnaak dit saak? Al wat ek 

wil he, is daardie klein hoekie wat net aan my behoort". Die 

moderne tyd is nie meer die tyd van die enkeling nie. Dit 

blyk uit Die Mugu waar die Groot Enkeling se beeld al 

vervals begin raak het en uit Lady Mandrake se woorde in 

Sewe dae na die dood van haar man. 

Opp. 105 van Die eerste Zewe word hierdie aanhaling ge= 

vind: "Elke koerant, elke'bioskoopprent , elkeen in die 

straat het die tydgees weerspie~l". Dit is 'n belangrike en 

deurlopende motief in die eerste trits. Die boeke word dus 

"documents humaines" - weerspie6Zing van bepaalde historiese 

tydsfases. Daarom is dit ook belangrik dat Leroux se eerste 

drie werkc).ook wat die historiese tyd betref, 'n duidelik 

chronologiese gang volg. Dit word inderdaad vrye dokumente= 

ring van ' n hele era en die individu se pogings om telkens 
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vrugteloos die tydsgces te interprctccr en horn daarmee tc 

vcrsoen. In die loop van die eerste trits word hierdie 

proses ontwikkel : waar Colet nog aanvanklik kon aansluit by 

die leer en later op ' n antler wyse onlsnap dcur te sterf, is 
daar vir ,Gysbrecht geen ontsnap9ing meer nie . 

In feite word Colet se sterwe al in Die eerste lewe voorbe= 

rei deur sy voortdurendc afsterwe van die lewe in die vorm 

van toencmende vervreemding . Dit kom al opp. 121 van 

Die eerste lewe voor : "Later; terwyl hy regop in die bed 

sit en na sy klere op die vloer en by die voetenent van die 

bed kyk, is dit asof dit aan 'n vreemde persoon behoort". 

Di~ is ' n moticf wat uitgebou word in Hilaria waar Colet 

dikwels afstand necm van hornself soos weerspie61 in die ont= 

trokke vertelwyse (vgl . p. 15 ) . Ook jn Die Uugu tree 
hierdie motief sterk na vorc, bv . op p . 81 : "Hy wandel deur 
sy eie woonstel SOOS ' n vrecmdeling . Met die oe van ' n bui= 
testaander sock hy in al die voorwerpe ' n leidraad om die 

persoon tc vind wat hierdie plek bcwoon'' . Volgens D. W. Fokke= 

ma in sy artikel oor die oodcrnisme as litercre periodel3) 

is vervreemding, naas observasie en onthegting; een van 

die belangrikste onderskeidende,(kenmerke van die modernismc 

as (liter~re) beweging . Dit is oprnerklik hoe al drie hierdie 

motiewe belangrik is in die eerste trits : die afstandelike 

kyk van die hoofkarakters op ander mense ~n hulleself; die 

verbreking van bandc; die mislukte kontak ; die onthegting 

tot aan die eensaamheid toe. 

Colet is 'n buitestaander, soos Gysbrecht l ater en vele 

Leroux-karakters daarna . Die buitestaandermotief is al aan= 

gesny, maar dit hang ook saam met die eksistensialiatiese 

inslag vnn die eerste trits . D. C. Grabler se MA-verhandeling 

13~-F;kke~;~-D.l·~ ~--.~~~~h~d- ~~d-P-r~~~;~; of Compara ~; ve Li tera-t:;;;;i~- --
vertaa l de vorm opgencem in Tekstboek algemene L1-,toratuun,Jetanschap 
saamgestcl en ingelei deur "~J.J.M. Bronwaer, O. rJ. Fokkema en Elr~d 
Kunne-Ibsch, !3asisbocken , Ai1!30, BAARN, 1977, pp. 337-351. 
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is hiervan 'n uitgebreide dokumentering~ .. 14) c 1 ·,( o et se "hul= 
peloosheid en onaanpasbaarheid" (p. 114), sy besef dat hy 

"swak en klein en bang is, " (p. 123) en sy vervreemding, hang 

alles saam en is 'n direkte gevolg van sy eksistensicle dilem= 

ma. Dit is ook die rede vir sy inersie wat ' n klimaks bereik 

in .sy fisiese impotensie. 

Hi Zaria " 
.. 

- ·· ... -
Selfs in die vervolg op Die eerste lewe, Hilaria, is die na= 

.~~erking van die eksistensiele dilemma aan te toon. o· h _ _ . . -· ie oof= 
:, karakter is weer een~~olet van yelden, as teruggekeerde sol= 

daat, manliker as in JY eerste }ewe, hoewel hy vol letsels is. 

Oenskynlik is sy probleme op~elos : hy is geborge in 'n huwe= 

lik, en deur sy werk ook in die samelewing. Tog is hy een= 

samer as ooit en sy indolensie is selfs groter as in Die 

eerste lewe . 

Desintegra.sie, selfs vervaZ, kenmerk in ' n hoe mate die 

personasies wat uit Die eerste Zewe ook na Hilaria oorge= 

dra word. Suzanne word verlam en verkeer voortdurend in pyn, 

terwyl Marie du Toit naby haar oorgangstydperk is en, geknel 

_ deur emosionele spanning en hunkering -~a Colet, 'n drankpro= 

bleem ontwikkel het . In die loop van die boek word die mens 

as brose wese v?orges~el, onderwo7pe aan l iggaam~~ke verval 

(Marie, Doepels, Suzanne) en die dood (Theuns, Jock Fourie , 

John Little , Colet) . Trouens , ook die hele Demeter-mite wat 

as mitologiese stramien fungeer, is in feite die weergawe van 

' n god se kniebuiging voor die dood. Dat in die mitiese ver= 

band dood ook hergeboorte impliseer, het wel deeglik implika= 

sies vir hierdie roman . Daar sal later aangetoon word dat 

nie die letterlike sterwe bedoel word nie, maar die afsterwe 

van die ou self, "kruisiging van die ou liggaam . " Dit is 

basies die boodskap wat vir 'n gemcenskap opgesluit le in
5
en 

lewend gebou word deur misterie~ en rites. 
------------------------------------- ------- -----------~~ 
14. Grobler, D.: Die buit(.wtaandersfiguur in die .eerste triZ.ogie van 

Etienne Leroux, (ongepubliseerde Ml\-verhandel,ng), P. U. vir CHO, 
1977. 
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In HiZaria is die verbreidheid van lyding en dood, soos in 

die werk van bv. Ward Ruyslinck, bevestiging van die pessi= 

misme wat hierdie werk deurstraal, en myns insiens lo~nstraf 

juis dit die optimistiese lesings van Van Rooy 15 ) en Malan . 16) 

Marcel Janssens se opmcrking : "De Ruyslinckiaanse mens is 

een arme, lijdende, gefrustreerde mens, een verschoppeling, 

een paria, die niet kan optorren tegen die hem verdrukkende 

gemeenschap en ziJn toevlucht moet zoeken in doffe onver= 

schilligheid, wanhopig verzet of vlucht . Hij gaat zwaar 

gebukt onder de onvolmaaktheid van het bestaan enkan dan ook 

11 d h t d
. . 11 17) f . 

a een maar romen van e para 1JS. .. , sou eitlik onver= 

anderd van toepassing gemaak kon word op van die karakters 

in die eerste Leroux-trits, te wete Colet, Johny/Juliana Doe= 

pels, die tuinier en selfs Gysbrecht Edelhart. Johny Doepels 

formuleer hierdie probleem van die individu opp. 55 in 

Hi Zaria : "1vaarnatoe? ( ... ) Waar ons ook al kom, ons is oral 

gedoem tot rots-omringde poeletjies . Om en om . Altyd teen 

die wande. Dan kom daar 'n brander en ons is in die volgende 

poeletjie! Heerlik! Dan weer ... " Dit is al 'n uitwysing 

na die dilemma in Die Mugu waar die mens telkens "vol 

idealisme 'n orde omverwerp en onmiddellik daarna ' n nuwe orde 

skep .. lB) Selfs sy pogings tot ontvlugting bring geen red= 

ding nie. Hierdie motief wat opp. 64 ter sprake gebring word 

in die vorm van 'n passasiersboot waarmee ' n mens kan ont= 

vlug, groei uit tot 'n belangrike motief in Die Mugu . 

Colet se teenspelers is voorts sy vrou, Thelma, die manne= 

tjiesagtige nimf wat op vyandige wyse teen horn opkrul in die 

bed en selfs die int1eme liefdesdaad as beloning bedryf . 

Colet het ook weinig gemeen met sy vriend, Bill, wat in alle 

opsigte 'n positiewer en manliker persoon as Colet is en 

----------------------------------------- -------------
15 . Op.cit. 

16 . Op.cit. 
! 

17. Janssens, M.: Ward Ruys"linck, Monografieen ovel' Vlaamse Letterkun.de 
Uitgeverij de Nederlandsche Boekhandel, Anh,erpen; Amsterdam, 1976, ' 
p. 5. 

18. "Pro l oog": Die flJUgu.,. 
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sterk herinner aan Gene in Die eerste ZeLJe . Lila, Bill se 

vriendin, het 'n sterk aantrekkingskrag vir Colet ; sy is 

die "Rebecca" wat hy nie kan kry nie en in wie se plek hy 

Lea (Thelma) moes neem (p . 19) . Weens Colet se terughoudena= 

heid en inersie ontwikkel daar nooit ' n verhouding tussen 

hul~e nie. Beide Suzanne en Maria vind sublimasie vir hul 

(seksuele) frustrasies deur hul terug te trek in herinnerings 

aan die verlede . Suzanne se dominerende gedrag en Marie se 

drankmisbruik is ook ~orme van ontsnapping aan die werklik= 

theid . _ 

.: 

Beide Suzanne en Marie word telkemale in Die eerste Zewe 

beskryf as Colet se moeder (p . 125 : Colet moet kies tussen 

hul l c ; p . 129 : Sy herinner horn aan Suzanne) . In Hilaria 

verwag Thelma 1 n baba (p . 85 ) en terselfdertyd raak beide die 

moederfigure ook "swanger": sodoende word Colet se hergeboor= 

te reeds in die vooruitsig gestel . Dit skakel ook met die 

Jungiaanse opvatting dat daar teruggehunker word na die ge= 

borgenheid van die moederskoot . Dit i s waarom see en water as 

ekwivalente vir die vrugwater dikwels ' n gerusstellende effek 

op die karakters het . Daar is reeds verwys na Marie se be= 

lang as anima-figuur, want "sy WclS ' n samestelling , in al sy 

vertellings , van almal ; van al sy herinnerings en verlang= 

ens '' (p . 25) . Daar is ook gewys op die opkoppeling moeder= 

. l ikheid/seksualiteit in karakters s oos Suzanne en Marie . -

Maar ook Mamma (p . 74) was ' n madam en vervul tewens die rol 

van moeder jeens die teruggekeerde soldate . Hierdie motief 

kulmineer in die hoer in Die Mugu . 

Johny Doepels is ' n nuwe karakter wat die enigste ware v riend 

van Col et is en met deernis jeens horn optree . As sienep 

(Teiresias-figuur ) kan hy die toekoms voorspel en interpre= 

teer e n i s 'n teenstander van die orde , a l hoewel hy aanvank= 

l ik nog meewerk om die optog tc beplan . I n Die Mugu groei 

hy uit tot die profaet v an individualisrne en ontaard sy 

lydelike vcrset in anargisme. 
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In lliZaria is daar 'n merkwaardige ooreenkoms tussen Doe= 

pels en Marie du Toit, die Hecate-figuur. Opp. 62 word hy 

ook beskryf as ' n Hecate-figuur ("kruis"; "paaie kruis en •n 

t. hond huil in die verte;" "drieverdieping-woonstelgebou;" "op 

"die derde vloer klop hy . . . ") Opp. 77 moedig hy Suzanne ook 

aan om "die hekse-brousel" van Jambe te probeer. Sodoende 

word Doepels gekoppel aan die twee heksefigure : Ma;ie met 

haar swart magie-bedrywighede ~n met die heksevroutjie, 

Jambe . Wanneer die getransformeerde Doepels in Die Mugu 

c.~s ' n heks beskryf word wat die malochio het (p . 11), is die 

motief van heksery dus reeds op subtiele wyse in die vooruit= 

sig gestel . Hierdie motief word later_veel belangriker in 

Leroux ·se werk, veral in Sewe dae by die SiZbersteins en 

Een vir A zaze Z. 

Julius Johnson, prototipe van die Tycoon in Leroux se werk, 

is die verkondiger van die boodskap dat 'n nuwe tyd aangebreek 

het met nuwe eise en waardes. Sy positiewe wereldbeeld ver= 

'"'skil wesenlik van die van Colet en veroorsaak regstreeks 

Colet se verset daarteen (p. 88) . In Die Mugu groei hy 

uit tot verteenwoordiger van 'n ve~stikkende orde wat alle 

individualiteit verskraal en wil inperk tot patroonmatige 

opgaan in sy ideaalbeeld. Terselfdertyd introduseer Johnson 

ook ' n belangrike motief in Leroux se werk , naamlik die mo= 

tief van moderniteit, en stel sodoende w@relde soos Welge= 

vonden en Oita in die vooruitsig. 

Die historiese tyd i~ einde 1945 /1946, die aanbreek van 

'n nuwe era (vgl. ook 18 - 44) . Die oorlog is verby en die 

individu leef in hoop op wat die toekoms sal bied aan grater 

geborgenheid en welvaart. Op ironiese wyse beteken dit egter 

ook die einde van 'n era: God is dood (p . 65), individu= 

alisme tot niet ~n die paradys vernietig . HiZaria gee ' n 

ander tyd weer as Die eerste Zewe en het ander simbole as 

ui tdrukking van die tydsgees . ' n Ver:.v1 ~,:;J na..,, · die openings= 

paragrawe van lliZaria is besonder insiggewend in hierdie 

verband . Die oorlog is verby en ' n nuwe era het aangcbreek, 
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maar van die ''Gay Thirties " se rornantiek en polsende lewe 

het weinig oorgebly. Die nuwe era is di~ van African Mirror 

(p. 7) en van "die nagemaakte ( .. . ), die ersatz-skeepsatmos= 

feer, die geromantiseerdc plaasvervanger " (p . 8) • 

Ter aanvang meet ges@ word dat Leroux se romans tclkens op 

kenmerkende wyse begin 'n bepaalde ruimte word geskep en 

in die beskrywing word ' n hele klomp motiewe al in die voor= 

uitsig gestel. Dit is ook opvallend dat hierdie beskrywing 

telkens kontrasterend van aard is en herhaaldelik 'n nega= 

tiewe afloop in die vooruitsig stel. In Hilaria wek die 

woorde: "Die mossels sal vanjaar giftig wees" al die ver= 

wagting van 'n negatiewe afloop van die gebeure. 19 ) op 

subtiele wyse word ook die weg gebaan vir die mitiese ver= 

loop (Persephone en Demeter-mite), bv . opp. 82 waar die hele 

natuur in rou verkeer. Die sorgelose, polsende lewe wat in 

die openingsbladsye van Hilaria beskryf word, word gerela= 

ti veer deur beskrywings soos : "valstande ( ! ) " (p. 7); "nage= 
II 

maakte skip" ; "die ersatz-skeepsatmosfeer; "die geroman= 

tiseerde plaasvervanger~ ''seevaartkelner, wat nog nooit op 'n 
'' f . skip was nie . (p . 8); '.'die alledaagsheid van die see" (p. 9); 

die hulpeloosheid en triestigheid; die Van Gogh-afdruk 

(p . 10) en die hoogtepunt van ontluistering " In die koue 

sjtkamer smaak die Verdelho bitter-suur. Thelma voel vaak , 

sonder belofte ( ... ) Thelma krul sag maar vyandig teen Colet 

se lyf" {p. 11) • 

In die African Mirror-wareld van Julius Johnson se orde het 

die lewe verdwyn en ' n dop , ' n masker het oorgebly-. Alles is 

nagemaak en vervals; selfs die eietydse mites . Dit is 

daarom ook nie vreemd dat die rolprent so 'n belangrike rol 

speel in die moderne lewe nie : "Vergete in die danker , met 

die gekleurde ontvlugtingsbeelde op die doek en die storie 

presies ingestel op die begripsveld van die mugu, is die saaie 

lot , die meganiese leefwyse en die bekler.unende wildcrnis van 
------------------------------------------- --------
19. Sien ook Van Rensburg , F.I.J., op . cit . , p. 25 . 



- - 73 - · 

die gees" (Die Mugu, p. 126, ook ibid., pp . 100 en 114, en 

p. 96 in · siiaria). Hierdic motief van die rolprent as af= 

beelding (§n vervalsing) van die werklikheid raak opnuut 

belangrik in Die derde oog en Mage't'sfontein., o Magersfon= 

tein .' 

Die rolprentmotief hang ook saam met ontsnapping aan die 

werklikheid, veral in Die Mugu. Dit is opmerkJ,ik dat ont= 

snapping dikwels gekoppel word aan skeppende aktiwiteite, 

byvoorbeeld skryf, in hierdie trits. In feite is die ad= 

vertensieveldtog ook vir· Colet ' n vorm van sublimasie . Wat 

egter belangrik is; is die feit dat die proses van skryf in 

Hiiaria nie meer soos in Die eerste iewe vir Colet 'n 

"heilsame terapie" is nie : ti frustrasie maak soms dat 

jy nie kan sk~yf nie " (p . 76). 

Die fisie se ruimte waarbinne die gcbeure in Hilaria omlys 

word , is, soos in die geval van groot dele van Die eerste 

lewe, Kaapstad en sy onmiddellike omgewing, veral berg en 

s.ee as ru.imtes van ontsnappi·n..g. . Di~ leefruimte van Colet is 

kleinburgerlik en dra daartoe by om die gevoel van patroon= 

·m.atigAe i.d, steriliteit en vaaiheid te verLkerp. Ook die be= 

drukkende atmosfeer van die werk in die stad noop Colet om 

voortdurend uit te wyk na die paradyslike park , die kafee of 

kroeg om sodoenda te probeer om deur middel van herinnering , 

gesprek en drank, ontsnapping te be·werkstellig . 

Hiiaria beeld die mislukte poging van ' n individu om tot sin= 

volle versoening te kom met ' n hele rnaatskaplike bestel , tyd= 

gees en waardestelsel . Dit is ' n toenemende proses van ver= 

eensaming (p. 79). Van alle kontak en sekerheid verstoke kom 

Colet uiteindelik tot die insig dat die hergeboorte ' n pynlike 

proses is wat net binne jouself te re~liseer is. Die verset 

van Colet is in sy mees rudimentere vorm ' n filosofiese en nie 

' n lyflike protes nie . Dit is 'n protes teen ' n hele tydgees 

(vgl . p . 90 bv . ). Daardeur protesteer jy teen die tese dat 

slegs die welfare-maatskappy die antwoord kan verskaf en dat 



- 74 -

die individu se heil dus daarvan afhanklik is. 

Opp. 92 dink Colet na oor die vorm van die protes: "Ons 

moet nie gesien word nie. Dis die geheim. Meer as dit: 

hulle kan ons nie sien nie. Ons verdwyn agter ' n stoel, 

agter 'n rusbank, agter 'n boornstam, in die water in die 

swempad - en hulle kan ons nie sien nie. Dis die lewe. Die 

lewe is. -Daar is duisende gangetjies in die doolhowe waarin 

hulle ons tevcrgeefs soek . " Juliana Doepels se raad aan 

Gysbrecht in Die Nugu (p. 113) kry ook ' n antler, wyer bete= 

kenis teen die agtergrond van hierdie aanhaling: "Wil iY 
hulle veg, Kleintjie? Sluit by hulle aan. Rysmier hulle 

van binne. Gebruik hulle eie geslepenheid om hulle tot 'n val 

te bring. " Die begrip "geslepenheid" figureer weer sterk in 

Sewe dae. 

In Die Mugu (pp. 57 en 114) word twee beskrywings aangetref 

waarin die mens gelykgestel word met bye(en vervolgens mierc) 

wat uit byekorwe en doolhowe borrel. Sodoende word hierdie 

motief van "ondergrondse" protes veel negatiewer, maar ook 

vcel sterker verwoord . 

In Hilaria voel Colet dat die vryheid nog kan bestaan te 

midde van die patroonmatigheid : {'n) "beeld van byekoek en 

heuning wat uitloop uit die stroewe patroon"(p . 92). In 

Die Mugu is die besef van ingeperkte vryheid nog veel 

sterker , maar daar is ook 'n positiewer sy daaraan : uit 

die omheining van yster groei die roos (p. 86); uit die 

afsondering van die tronk kan die vryheid van gees juis ken= 

baar word (pp. 111/112). Colet besef (Hilaria, p. 100) 

dat die ware vryheid slegs in jouself te verwesenlik is. Die 

vryheidsbesef is dus wesenlik anders as vroeer en baie die= 

selfde as die van Juliana Doepels in Die Mugu. Die mandala 

(4 sterre) wat hy sien, weerspieel soos Johny Doepels voor= 

spel het, sy psigiese integrusie. 
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Die sluitmotief van Hilaria is weer eens die ve~houding 

enke l ·ing/gemeenskap soos vergestalt in Colet se vrugtelose 

poging om tot versoening te kom met die gemecnskap wat die 

massawaardes van Julius Johnson aankleef. Waar hierdie be= 

kende tema van die verhouding individu/gemeenskap byvoorbeeld 

in di~ werk van Jef Geeraerts uitloop op 'n afwysing van 

gemeenskapwaardes -en daar opgegaan word in 'n natuurdrif en 

destruktiewe manlike vitalisme , bring di~ uitweg vir Leroux

karakters gewoonlik slegs ' n tydclike antwoord: Colet in die 

leer; Gysbrecht by die eendsterte; die knol se seksuele 

eskapades in Isis Isis Isis. 

'J: 

Die hoofkarakters indie eerste trits toon merkwaardige ooreen= 

komste. Hul hunker albei terug na 'n paradyslike jeug van 

onskuld en geborgenheid; hulle is buitestaanders wat geen 

sinvolle binding het met die maatskappy nie en noodgedwonge 

'n tipiese middelklasbestaan aanvaar agter maskers van wel= 

voeglikheid. Deur hul hunkering na vryhcid is hul dagdromers 

wat smag na ontsnapping en dus aangetrek word deur persone 

met die teenoorgestelde persoonlikheid: Gene ; die eendsterte . 

Deur die betrek van psigologiese en mitologiese gegewens im= 

pliseer die abstrakte outeur dat die proses wat in Hilaria 

beskryf word, feitlik 'n universele patroon is wat tot 'n 

tydsbeeld gekonkretiseer word. Op die verhaalvlak het feitlik 

alle karakters mitologiese teenhangers. Hierdie mitologiese 

speurwerk is op voortreflike wyse gedoen deur Van Rooy en 

Malan.
20

) By implikasie word gese : Hilaria is 'n moderne 

herhaling van die mities durende gegewe . Onder die opper= 

vlakte Zl die dieper Zaag met (psigologiese) inhoude wat 

telkens op onverwagte wyse, haas onafwen<lbaar , na bo styg. 

Psigologies gesproke staan die oppervlakte vir die Bcwuste , 

wat slegs die spits van die ysberg is, met die inhoude van 

------------------------------------------ -----
20 . Van Rooy, C.A.: "Die mitiese patroon en sielkundige grondslag in 

Hilaria van Etienne Leroux" en Malan, Charles, op .cit., r,. 21. 
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die (Kollckticwe) Onbewustc diep verborge (vgl. bv. Die ee rs= 

te Zewe p . 18 : "Daarna , sodra hy proteas sien, of heide 

of speserye ruik in die lug, dan het hy altyd 'n beeld gekry 

van wit sand - fyn en korrelrig van bo, warm en klam ender 

die oppervlakte; oneindig vcrlate en weemoedig waar dit 

duine vorm, vol grocikrag en lewe as dit bedek is deur suur= 

vygics en akasias 11
. ) . In lli Zaria kom hierdie moticf na vore 

in bcskrywings op pp. 26; 38 en 102 waar telkens sprake is 

van onderaardse tonnels ens. waarin die lewegewende water 

vloei. Di6 rnotief van die verborge maar Zewegewende Onbewus= 

te word ook aangetref opp. 63 van Die Mugu. Die Onbewuste 

met sy potensie tot groei en lewe as dit benut word, figureer 

ook prominent in die boek veral in die uitsprake van die 

tuinier. 

Die Bewustc word in Hilaria gelykgestel met die oppervlakte 

en word in die volgende terme beskryf: na-patroongevormde 

be eZd; patroon; eenders; verveZig; nagemaaki ~ en va Zs 

(p. 26 bv.). Die Onbewuste daarteenoor word getipieer as 

romanties; geheimsinnig en rusteZoos. Hieruit kan ' n 

sekerc voorkeur vir die onbewuste afgclei word . In die loop 

van die saga neem die belang van hierdie basiese opposisie 

nooit af nie en word dit troucns al genuanseerder. Die 

oorwegend rcmantiese interpretasie van die Onbewuste in die 

eerste siklus maak later plek vir die besef dat die Onbewuste 

'n dreigende energie herberg met vernietigende mag indien dit 

vcrkcard hanteer word . 

Opp. 43 van Hilaria word die park en hospitaal met mekaar 

gekontrastccr. Die hospitaal is by uitstek die skepping van 

die orde (wellfare-maatskappy) waar vir dia individu gesorg 

word en wat feitlik Julius Johnson se woord eggo, naamlik dat 

die nuwe lawe die geZukkige hawe vir alrnal is (p. 109). 

Tog blyk uit die opponering daarvan met die park al iets 

negaticfs . voorts is die verpleegsters ook ' n orde in uni= 

form en is die hospitaal self ' n verbccldinglose, ordclikc 
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instelling met "drie rye vensters" en "genommercle kamcrs" 

(p . . ,13) . Die hos pi taal kom ,weer in Die Uugu ter sprakc, 

en hierdic motief word vcel verder gevoer totdat dit 'n al= 

lesomvattcnde aanklag word teen meganiscring en orde wat 

verantwoordelik is vir "(k)laarbereide kos in cellophane= 

pakkies ( ... ) opgesmuk met valstande, glusoe, kunsmatige 

bcne" ens . Cp. 127). Vir die individu is dit nie eers meer 

moontlik om in privaatheid te sterf nic. Die kunsledemate 

word hier werktuig van die kunsmatigheid Corde) wat die mens 

toenemend sal bedreig in Leroux se oeuvre. 

In Leroux se werk is die see telkens beeld van die Onbewus= 

te (p . 65 bv.). Dat die Bewuste, soos vroeer reeds gese, 

sonder kontak met die Onbewuste sal disintegreer, blyk uit 

die volgendc beskrywing : "Hy c . .. ) kyk na die verbyflitsende 

borne en die groot asbes-pype wat langs die pad gele word om 

die gulsige stad te verbind met helder, koel bergwater" 

(p. 76) . As in ag geneem word dat die stad deurgaans sim= 

bool is van die Bewuste Corde) in hierdie trits en water tel= 

kens simbool van die Onbewustc, die lewcgewende energie is, 

lyk bostaande interpretasie legitiem. 

Die opposisie orde/chaos vind ook besondere neerslag in so= 

verre dit personasies betref. Daar is trouens sprake van 

dieselfde pol~re spanning hoewel dit ordelikheid en netheid 

is wat teenoor spontane£teit en uitbundigheid gestel word. 

In feite is slegs Johny Doepels , Colet en Lila personasies 
fl I/ 

wat mecr onbewustelik genoem kan word. Sodanige karakters 

word beskryf met terme soos: "Denke"; fantasiee, ens . 

Hierdie meer "onbewuste" karakters toon ook dikwels blyke 

van hcldersiendheid en terme soos 11 siener" en "profeet" 

word op van hulle van toepassing gemaak Cveral Johny/ 

Juliana Doepels). Daar is ' n besondere verhouding tussen 

sodanige profeet-figure en die hoofpersone in die eerste 

trits Cvgl . Die Uugu waar Juliana Doepels ' n Johannes die 

Doper-figuur word) . Die hoofkarakters in die eerste trits 

vertoon duidelikc ChristeZike paraZZelZe. Die volgende 

aspektc is hier ter sake . Christus het in sy vleesgeworde 
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gedaante vir die mens die volgende boodskap gebring : dat 

di~ ~~ns sy heil slegs intern kan verwesenlik deur herge= 

boorte . Hierdie hergeboorte stel hoe eise aan jou geloof en 
., ·-·· 
jou vermoe om eensaarnheid te aanvaar . Leroux gebruik die 

begrip hergeboorte as belangrike motief in etlike van sy 

werke. Christus was gekc1nt teen valse ordes soos die van die 

Farise~rs wat as witgepleisterde grafte groot ooreenkoms 

toon met Julius Johnson wat skuilgaan onder ' n gepleisterde 

Kaaps-Hollandse fasade. Die liefde vir die naaste is deur 

Christus as primer beskou ;· 

al belangrik is (p. 52 bv.: 

'n motief wat in Die Mugu ver= 

"meteens word Gysbrecht vervul 

met 'n allesomvattende liefde vir hierdie klein monsters"; 

en p . 64: " so sien ek dit nou deur die hele wereld 

straa1; daardie liefde wat oor alles troon ... ek het hulle 

almal lief ... die regverdiges en die gespuis soos Christus 

hulle liefgehad het. Maar ek wil die vryheid he om hulle 

lief te he om selfs die duiwel lief te he ... " waardeur die 

belangrike motief van Goeden Kwaad as balanserende kragte 
a,..._ 

(Sewe dae) reeds inAvooruitsig gestel wor~. 

Van die karakters in die eerste trits herhaal Christus se 

lyding en ~ord net soos Christus telkens sondebokslagoffers 

(vgl. Johny en Juliana Doepels se lotgevalle: Hilaria 

(pp. 62; 114/5) en Die Mugu (pp . 101/02); asook Gysbrecht: 

Die Mugu (p. 84)) . Ook Colet se uitspraak (Hilaria, p . 19) 
- . 
dui op die vereenselwiging met Christus in sy gemoed . "Toe 

maar Thelma, ek sal die vis onthou, en die brood. Ek sal 

die brode en visse vermenigvuldig sodat duisende van ons 

daaraan tot voldoening kan eet" . Oat Christus egter in Colet 

·se psige "tot eksemplariese figuur geformeer word tydens sy 

' kruisiging 11121 ) , betwyfel ek . Veel eerder is Du Plessis se 

opmerking van pas naamlik dat Colet kom tot "' n mode-eksis= 

tensialistiese aanvaarding van 'Die lewe is, ek is"1
•
22 ) 

---------------------------------------- --------------
21. Malan, Charles, op.cit ., p. 21. 

22. Du Plessis, P.G.: "Etienne Leroux" in Perspektiaf en proficl, (red.) 
P.J. Nienaber, Afrikaanse Pers-Boekhandel, Johannesburg, p. 602 . 
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Die beclcle soos : "Op ' n dam dryf ' n lelie. Die blom vou oop 

en gee geboorte aan 'n kind" (p. 102); die mandala van 

vier sterre (p. 102); die blom en die perel (p. 103) is 

totaal vreemd aan die Christelike godsdiens hoewel dit b e ken= 

de simbole van hergeboorte is. 

Op p. 79 van Die eerste Zewe se Colet : " Daar is geen uit= 

weg nie. Ek is vervloek. Ek is bestem vir die hel. Daar 

is geen uitweg nie . Ek is vervloek. " In Hilaria is hler= 

die motief ook aanwesig, want Colet is nou sigbaar die ge= 

merkte en vervloekte . Hy is in die oorlog verwond en hou ' n 

stywe arm daarvan oor en ' n "merk van Kain" {p. l 7 Hi Zaria) . 

In die lig van ons opmerkinge vroeer oor wat die wildernis 

waarin Colet 9eveg het as soldaat psigologies beteken, is 

dit duidelik dat hicrdie letsels ook psigologiese letsels is. 

Leroux se Colet toon merkwaardige ooreenkomste met die 

hoofkarakter in verskeie van Jan Wolkers se romans soos onder 

andere Kort Amerikaans~ Een roos van vlees ; Terug naar 

Oe gs tge est, ensovoorts. Wolkers se hoofkarakter, wat ook 

sterk outo-biografiese trekke vertoon, is 66k 'n buitestaan= 

der , 'n gemerkte Kain wat met ' n Calvinistiese skuldlas 

op sy skouers, vasgewortel in ' n traumatiese jeug waarin 'n 

Ou-testamentiese godsdiensopvatting sentraal staan , op ver= 

bete wyse soek na sinvolle versoening met kollektiwiteit en 

na durende menslike verhoudings. In hierdie soektog speel 

seks en geweld ' n belangrike rol as middele om jouself te 

.bevestig. Hoewel Leroux se boeke ook wrang, sinies en sati= 

ries is, is die toon baie milder as by Walkers . Leroux se 

karakters is in hul soeke veel meer na binne gerig as Walkers 

se karakters, wat kompenseer deur ekstroverte gedrag. Dit is 

eers in Oegstgeest waarin ' n jeug ontmitologiseer word en 

' n doelbewuste self-ontdekking sy neerslag vind. Tog is dit 

juis intcressant om te sien hoe hierdie selfde tematiese 

gegewens verskillend vergestalt word. 
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Walkers herhaal dicselfde basiese gegewe : die dood van die 

broer, die dominerende vader, die skuldkornpleks telkens op 

vernuftige wyse totdat Terug naar Oegstgeest as't ware die 

sluitstuk hiervan vorm. By Leroux is dit die beginpunt i~ 

'n grootse soektog wat .sy wortel in die persoonlike het, 

maar.uitgroei soda t ' n universcle soektog in die totaliteit 

van sy negeluik sy neerslag vind . 

Voorts herhaal Leroux nie net 'n basiese kern nie, maar 

on twikke 7, hy di t doelbewus, .soos ui t die voorafgaande al 

blyk . 

Die ee1•ste Zewe eindig met die woorde "En vorentoe ... in 

d . . ld . " E C A R t 2 3 ) · H · Z · ie....:wi ernis . n soos . . van ooy aan oon, is ~ ar~a 

die verhaal van daardie gcestelike wildernis . Hilaria eindig 

op sy beurt met die aankondiging van "die nuwe lewe" (p . 109) 

wat vir . almal _ ' n gelukkige hawe sal wees . Did Mugu is in 

vele opsigte ' n beeld van juis die lewe en die hawelose mugu 

wie se denkbeeld van ' n veilige hawe ' n illusie was (p . 54) 

en wie se veilige hawe op ironiese wyse getravesteer word in 

die vorm van mamma se kroeg (p . 120 ). 

C. •• 

In die eerste trits is die kontras orde/chaos een van die 

f~ndamcntele motiewe . Uit die voorafgaande het herhaaldelik 

geblyk dat die abstrakte outeur besondere waarde heg aan 

die .Onbewuste en veral die ongeordende aard daarvan ; die 

vitaliteit wat daarin opgeslote l@ . Di~ feit is belangr~k 

by ' n interpretasie van Hilaria . Colet se sterwe is ' n 

persoonlike oplossing wat weinig heil inhou v ir die gemeenskap 

v ir wie , volgens Malan ''die voorbeeld van h ergeboorte deur 

Colet se dood daargestel (is)". 24 ) 

--------------------------------------------- ---------------
23. I n genoemde artike l. 

2 4 . 0 p . C i t . , p . 38 . 
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Vir sy optimistiese lesing van die slot van Hil aria ver= 

wring Malan boonop die teks (vgl. p. 38: "Terwyl 'n dienaar 

van die orde, die verkeerskonstabel, die wanordelike optog 

tot halt roep, ' met ' n wit handskoenhand na b6' (p. 115), 

kies Johnson se verdwaalde chauffeur die pad na helshoogte!"). 

In feite kies die chauffeur eers die pad en die hele ver= 

dwaalde (!) optog word tot stilstand gedwing deur die hand= 

hawer van die orde. Die heerskappy van wanorde, van die 

dondergod Thor, is daarorn van korte duur €n geskied slegs 

as persiflage; in die vorm van 'n verkleding alleen is dit 

rnoontlik. Colet se sterwe beteken vir die gerneenskap soveel 

dat oplaas slegs Suzanne hom in herinnering roep deur blomme 

op sy graf te plaas! 

Die oorspronklike vermeerdering van die brood en die visse 

wat Colet wou bewerkstellig (p . 19), word op ironiese wyse 

opp . 105 vervul wanneer die visse op viskarretjies deur die 

stad versprei word. (Opp. 108 word Colet as moontlike 

Christusfiguur nog meer ontluister deurdat daar ' n brood= 

skaarste is en die vis al vroeg uitverkoop is. Van sy 

wonderwerk bly niks oor nie en sy sterwe beteken dus, anders 

as die van Christus, niks vir die gemeenskap nie) . En Chris= 

tus se sterwe - en daaruit voortspruitend sy opstanding - is 

die kern van Christus . ' n Mens sou dit so kon stel : net 

soos die fees om die plastiekblindings te adverteer 'n moderne 

weergawe van ' n ou ritueel is, in feite pervertering daarvan, 

so is Colet se sterwe wel deeglik in verband te bring met 

Christus se sterwe, soos Malan ook doen, maar juis as teen= 

beeld van Christus se sterwe; 

enige inhoud . 

'n lee "ritueel", ontdaan van 

Die weemoedige trompetgeluid word deur die abstrakte outeur 

in verband gebring met Colet se sterwe want hy teken as't 

ware al die karakters se reaksies op Colet se dood op . Su= 

zanne dink aan Colet as kind; Thelma dink aan horn as egge= 

noot; by Marie wek dit skuldgcvoelens; by L~la en Bill 

aanvanklik geen gevocl nie (later trane by Lila p . 108: 
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"Jeruggekecr en niks sal ooit hecltem.il dieselfde wees nie"); 

by Julius Johnson en sy vrou Herna is daar geen reaksie nie, 

by Flossie daarentecn wel ' n reaksie : "dink aan Colet, ver= 

ban haar opgcruimdheid ." Dit {s eintlik net Johny Doepels 

wat werklik diep verdrietig is : "Sy lyf ruk van verdriet. 

Die ,gawe om te sien; dje vloek van kennis ... " Sodoende 

oordeel die abstrakte outeur oor die karakters op subtiele 

wyse - die wnarmerk van ' n satirikus in die klassieke beteke= 

nis. Daar word opp. 108 bv. ' n verdocmende oordeel uitgc= 

spreck oor Marie en Thelma wie se smart in feite 'n selfsug= . 

tige smart is . Deur die gelykstelling : "lyk in kis , hond in 

pneeu, kat in die straat , mossie in geut" in Thelma se gemoed, 

blyk die oppcrvlakkigheid van haar gevoel . 

Uit bostaande blyk myns insiens onomstootlik dat Colet se 

sterwe en die betekenis daarvan vir die gemeenskap erg gere= 

lativcer word deur die abstrakte auteur . Uit wat volg, 

sal hopelik blyk hoe Die Mugu juis ' n voortbouing is op 

Hilaria en ' n alLernaticwe antwoord vir die mens en die 

gemeenskap in die moderne tyd wil verskaf. In hicrdie ver= 

band wil ek graag terugverwys na Hoofstuk I waar die ender= 

skeid abstrakte outeur/vertelsinstansie te berde gebring 

is. Die visie van die abstrakte auteur stem nie altyd 

ooreen met die van die verteller nie, wie se visie dikwels 

misleidend is. Dit is ' n tipiese precede van ' n satirikus 

wat skryf in die tradisie van die groot 18de eeuse satirici 

soos Swift of Voltaire . Satire sou kortweg bcskryf kon word 

as 'n gerigtc aanval , dikwels op indirekte wyse, van 'n 

satiriese objek wat naas ' n individu of gemeenskap ook ' n 

helc denkklimaat of maatskaplike bestcl kan wees. Die 

satiriese no~m waL die satirikus hantcer , is die verkose 

alternatief vir dit wat aangeval word. Anders as wat veron= 

derstcl mag word , staan die klassieke satire van Dryden, 

Pope en Johnson in <liens van ' n morelc boodskap. Satire is 

dus gccnsins blote spot , parodic , travcstie of burleske nie , 

maar dikwels implisict en subticl . Waar die ironiese visie 

eerdcr relativerend is , is die satire 'n gerigte aanval en •n 

satirikus nccm duidelik standpunt in. In Leroux se werk 
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oorheers die satiriese gerigtheid en word ironie bv., hoe 

belangrik oak al in sy werk (/.1a;ers/on.tein bv . ), gebruik 

in diens van die satire . Die M~gu is ' n vroe~ hoogtepunt 

wat die satiriese werkwyse betref , met duidelike trekke 

sigbaar in Hilaria. 

Uit die voorafgaande is dit duidelik dat Hilaria ' n belang~ 

.rike funksie in die eerste trits vervul vanwee onder andere 

die middelposisie wat ·dit inneern. Dit hervat die verhaal van 

Colet van Velden na sy terugkeer uit die woestyn en beeld 

dus ' n ander tydperk uit as Die eerste Zewe, wat naas die 

ontwikkeling van Colet ook 'n hele era as onderwerp gehad 

het , te wete die tydperk 1921 - + 1942 . Hierdie sorgelose 

"gay Thirties " speel oak ' n belangrike rol in die latere 18 -

44. In Hilaria is Colet 25 jaar oud (vgl. Die eerste lewe 

pp. 91 + 99) . Die ruimte is weer eens Kaapstad, maar deur 

die opnoem van spesifieke "tydsmonumente " : Garliks en die Guar= 

dian (p.26) maak die abstrakte outeur hierdie wereld 'n. pe= 

riode-gestempelde ~§reld25 ) : ' n Nuwe stel karakters vul 

bekende karakters aan wat as bindingselement met Die eers= 

te Zewe optree . Bekende motiewe word verder gevoer en nuwe 

motiewe ontstaan. Hilaria is ook stilisties ' n opmerklike 

vernuwing ten opsigte van Die eerste Zewe; trouens , dit is 

nog steeds die duidelikste voorbeeld van stilistiese eksperi= 

mentering in Leroux se oeuvre. In vele opsigte is dit die 
Ler.:; ..... x-

kiemsel van latere kenmerkende stylmiddele , soos bv . die 
/1 

detail-inventaris. Ander stylmiddele, soos die saaklike 

haas dramatiese beskrywing, vind hierna weinig neerslag in 

Leroux se werk . Die toon in Hilaria is wranger en die 

satire subtieler as in Die eerste Zewe . Julius Johnson is 

' n blatante satiriese objek (vgl . pp. 67 + 86) maar Johny 

Doepels bepaald 'n verhulde satiriese norm. Die visioen@re 

uitspraak: "onthou net dit : die poort van die hel is ter= 

selfdertyd die poort tot die lewe" (p . 76) en " as jou geloof 

-------------------------------------- ---------
25 . Van Rensburg , F. I. J ., op.cit ., p . 18. 
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groot genoeg is " (p . 77) is moeilik te rym met sy 

patetiese uiterlike . Dit is interessant om daarop te let 

hoe die abstrakte auteur die leser lei om ' n oordeel oor 

Doepels te vel. Doepels praat in mitologiese beelde (p . 47) 

nes die abstrakte auteur hy maak voorspellings wat be= 

waarheid word (p . 75 oor Bill se vertrek) en John Little se 

dood (p . 75) . Ook op pp . 55/6 blyk dit duidelik dat Doepels 

Colet se sterwe as't ware al vooruit kon sien gebeur en dit 

feitlik uit die mond van die seevoel verneem. Uit ' n vroeer 

gesiteerde voorbeeld het dit geblyk dat Doepels ook werklik 

die e n igste karakter is wat diep geraak is deur Colet se 

dood ( p . 1 O 6 ) . 

Die p~oses van taenemende verdigting is die beste sigbaar 

in die mitologiese en psigologiese strukture wat die indivi= 

duele geval (Colet) verruim tot die universele. Die komplek= 

siteit le ook daarin dat verskeie karakters meer as een mi= 

tiese te~nhanger het. Johny Doepels , die Teiresiasfiguur, 

word in ' n stadium ook ' n Hecate-figuur (p . 62); Colet word 

opp. 51 ' n Persephone wat saam met sy vader (Aidoneus) stap; 

Suzanne en Marie du Toit word n& Colet (Attis) se dood Cybele

figure wat ronddwaal ; hulle is albei rnoeder ~n geliefde van 

Colet en hulle haat albei die nimf Sagaritis (The l ma) p . 101 . 

Ook die struktuur van Hilaria is komplekser as die van die 

chronologies-verlopende Die eerste lewe . Daar word bv. baie 

gebruik .gemaak van tydsversnelling en - vertraging; van wisse= 

lende vertelpunte : ouktorieel tot ek-perspektief , dikwels 

innerlike monoloog, gedramatiseerde dialoog (pp . 33/4) en die 

oorgang van ' n derdepersoonsvertelling na ' n tweedepersoons= 

vertelling (pp. 12 ; 18 en 52) , ' n precede wat veral in die 

tweede trits baie voorkom . 

In hierdie trits sou ' n mens feitlik kon praat van twee teen= 

oorstaande stuktuurkragte wat mekaar aanvul , naamlik middel= 

puntvlictend en middeEpuntsoekend . Op die vlak van die hoog= 

ste hierargicse abstraksie , die id2e , is daar ' n ontwikke= 

linry van die lokale (Colet) na die universele (Gysbrecht 
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a~ ~er~eenwoordiger van die Mens). Die mitiese vcrwysings 

help hierdie proses aan sodat Gysbrecht oplaas ' n Christus= 

figuur, 'n geparodieerde Gargantua, ' n Gulliver,ensovoorts 

word. Op die vlak van dia stof, die verhaaZ, is daar die 

teenoorg~stelde prinsipe werksaarn. Die eerste lewe dek 'n 

tydpcrk van~ 18 jaar ; Hilaria se vertelde tyd is slegs 

9 maande (Desernber - September), simbolies van die hergehoor= 

te van Colet, voorafgegaan deur 'n ontwikkelingsproses 

,(swangerskaptydperk) van 9 maande, terwyl Die Mugu drie dae 
-

in 'n menselewe vergestalt wat, soos die drie dae van Chris= 
C ::;._ ·, ':.:. . - • -~ . 

tus se kruisiging en opstanding, sametrekking is van verlede, 

hede en toekoms met verreikende implikasies vir die gemeen= 

skap. Oppervlaktestruktuur word dus beperkter en diepte= 

struktuur daarteenoor ruimer. 

Die terugver~ysings na Die eerste lewa is taltyk . 
.... ~ ..... 

Op p. ~~ , kry ons ' n spesifi~ke verwysing na Marie: 

"Hy sien haar soos hy haar laas gesien het die uiteindelike 

onversoenbaarheid van ouderdom en impotente jeug ... "; (p. 40): 
J - • , ~ 

"Toe hy op universiteit was het hy een aand saam met haar en 

!~e~~~ geeet ( .. . ) . Daar was iets in die atmosfeer . .. dat 

hulle vanuit twee w@relde na mekaar kyk met wedersydse onbe= 

grip. ti Dit is 'n toevoeging tot die situasie in Die eerste 

lewe (p. 125) wat uit Colet se perspektief beskryf is . 
-

Op p . 41 dink Suzanne aan 'n partytjie toe hulle twee tot 

daglig gedans het, Colet veilig by die huis van (?) Marie 

du Toit." Dit is 'n ironiese terugverwysing na Die eerste 

lewe (p . 37) waar Colet en Marie se seksuele aangetrokken= 

heid geblyk het en Colet in feite nie so "veilig" was by die 

volwasse vrou nie. Wanneer Colet aan die einde van Hilaria 

in sy nagwandeling Marie du Toit teekom (p. 100) herinner 

haar stem horn weer aan sy groot vernedering in Die eerste 

lewe, te wete sy fisiese impotensie (pp. 150/151). Haar 

stem dryf horn dus na sy dood en nie haar poppie (p. 105), 

soos sy dink nie. Slegs uit 'n tcrugverwysing na Die eerste 

lewe kan die interpretasie gemaak word. Tog is die terug= 

koppeling en agterafinterpretasie nog nie so subtiel en ver= 

brcid soos in die geval van ander werke, o.a. ook Die Mugu, 
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ten opsigte van hul voorgangers nie . 

word as ' t ware nog maar uitgctoets . 
' n Sekerc we rkwyse 

Dit is verde r interessant hoe sekere ruimte s wat in Hilaria 

' n b e langrike rol speel , in Die Mugu struktureel en tematies 

' n sentrale plek inne em . Die paradyslike park met die jeug= 

herinneringe wat dit opwek, is ' n goeie voorbeeld (vgl. 

pp . 19 ; 43; 95; 99). In Die Mugu word dit een van die 

belangrikste ruimtes, veral wat Gysbrecht se hergeboorte be= 

tref. Die meisie in die kafe e met die bedwelmende parfuum 

en vietse lyfie in Hilaria (pp. 22 en 48) stel die latere 

Lolita in die vooruitsig. Sy is eweneens ' n seksobjek met 

"die nadraai van aangename herinnerings (van die vorige aand) 

in haar o~ ." Maar dit is veral die kro e g wat in Hilaria en 

Die Mugu ' n ?elangrike rol speel. 

Die kroeg vervul in Hilaria telkens 'n simb o Zi e s e fu n k s i e . 

Opp . 30drink Colet en Bill ' n drankie in die kroeg met wit 

seesand voor hulle. Dit wek {p. 31) verlange na die see by 

Colet; in feite ' n terughunkering na sy jeug en die roman= 

tiek daarvan . Die kroeg is deurgaans ' n ruimte van ilZusie 

en ontsnapping in albei die boeke - vgl. ook p . 59 waar 

Mamrna en haar boys terugdink aan die goeie dae. Dit is egter 

opvallend hoe op subtiele wyse vooruitgewys word na Colet 

se dood {p. 30) en terugverwys word daarna (p. 109). In 

die eerste geval word gepraat van krismisrose teen die mure, 

en rose is juis simbool van Christus , veral in die Middel= · 
' eeuse passielied . Colet se "kruisiging" word sodoende voor= 

berei . Opp. 109 kry ons hierdie beskrywing: " in die hoek 

' n dennetak vol balonne , linte en liggies . Teen die muur 

'n klimopplant (vasgedruk · met duimdrukkers) . ' n Lang tafel 

met allerhande vrugte en vleisgeregte (behalwe appels, brood 

en vis) " (Ek kursiveer ). Op verskillende wyse word terug= 

verwys na Colet sc sterwe deur 'n dennetak wat horn vasge= 

druk het "(S)oos ' n skoenlapper op die kaart van 'n versa= 

melaar " (p. 101). Deurdat daar herhaal word dat daar geen 

brood en vis, geen wonderwcrk dus, is nie , word beklcmtoon 
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dat die verwagting dat Colet socs ' n Christus sou stcrf 

(p. 30) , nie in vervulling gegaan het nie. Ter bevestiging 

van hierdie interpretasie kan verwys word nap . 73 waar die 

krismisrose as broos en papieragtig beskryf word en die simbo= 

liek van p . 30 dus al bevraagteken word . Dit is sinvol dat 

hierdie relative ring van Colet se (ontvlugtings.\:3.ood juis in 

die kroe gscenes geskied omdat die kroeg by uitstek illusies 

versterk . Vergelyk bv. p . 73: "Maar Marnrnahouvan haar ' boys '. 

Veral van Gorilla-Bill. 'n Toonbeeld . Sy het hulle in ma= 

troospakke gesien; met berets ; in Skotse rokkies; in green 

uniforms met silwer vlerke. Hulle lag hard, drink hard, veg 

hard . Al is dit nie waar nie : dis die beeld. Sy onthou ' n 

film wat sy gesien het. Sy het al haar gorilla ' s lief ." 

Hieruit blyk ook onomstootlik dat die toonbeeld van ' n sol= 

daat , Bill, g~ensins "heers " aan die einde van Hi'laria, 

soos Van Rooy beweer nie. Sy heerskappy is net so illusioner 

as wat sy verkleding suggereer ! 

Die ont'luistering wat so ' n belangrike plek inneern in die 

kroegsccnes , word deur Johny Doepels verwoord ashy sy voor= 

spelling maak van hoe die kroeg daar in die toekoms sal uit= 

sien (p. 74) . Sy voorspelling tree in vervu lling (p . 120 : 

Die Mugu). Van die helde , te wete Colet , John Little , Tiekie 

Wilson en Peter Brooks , 1s slegs die hoede oor; die versie= 

ring teen die muur is inderdaad abstrak e n al d i e mugu ' s 

peins oor "die 64( ! ) dollar vraag". 

Chronometries - noukeurige tydsaanduidinge is altyd belang= 

rik in ' n literere werk , veral in ' n werk soos Hi'laria waar= 

in soiets selde voorkom . Opp. 95 word die kroegtoneel deur 

die horlosietydaanduidings gcmarkeer as bclangrik (vgl . bv.: 

" twee en ' n halfuur voor middernag ; driekwartuur verby; 

nog vyf minute verby ; wat staan ' n respektabele kroegeiena= 

res te doen as ecn van haar kliente om kwart voor elf ewe 

goedsmoeds sterf?, . .. prcsies om elfuur ... ") · Dit beteken 

dat Colet se dood later presies om twaal fuur plaasvind. Die 

tyd ~n die impl ikasies wat dit inhou : oorgang dag/nag , 
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oorgang Bewuste/Onbewuste ens. word sodoende aan die les er 

opgedring . Die tydsaanduidings markeer hicrdie scene as 

belangrik. Uit die toneel blyk die tydelikheid van alles 

(John Little se dood); die onvermoe om te ontsnap (vrag= 

boot by die dokke); die onvermoc van Colet om rigting aan 

sy lewe te gee (sy beweging in 'n sirkel) ; die soeke na 

sin (soektog na die deur); die dieper kennis van Johny Doe= 

pels . 

Al=hierdie motiewe speel later ' n belangrike rol in die kroeg= 

scene in Die Mugu. Hoewel die meeste van bostaande inter= 

pretasies gemaak sou kon word uit ' n lees van Hilaria alleen, 

bring Die Mugu as ' t ware bevestiging van jou lesing en dwing 

dit jou terug tot ' n fyner lees. Indien Die .Mugu naas 

Hilaria gepLaas word , is dit opmerklik in hoe ' n mate struk= 

turele aspekte , motiewe en selfs beskrywings al in kiemvorm 

·'ih · · 1/i Zaria aanwesig is . ·· Om te beweer dat Die /.1ugu ui ters 

nou skakel met Hilaria - wat kritici tot dusver nagelaat 

het om te doen - is myns insiens ' n kontroleerbare uitspraak 

-'i ·n~ die lig van voorafgaande en di t wat volg . 

Die hergeboorteproses van Colet toon merkwaardige ooreenkomste 

met di~ van Gysbrecht . In di€ verband kan verwys word na 

Colet se eerste dag, wat in die totaliteit van die vertelde 

tyd merkwaardig baie verteltyd in beslag neem. Vergelyk 

bv . die dag met Gysbrecht se eerste dag ten opsigte van 

oggendtoilet, besoeke aan die park , kafee en kroeg ; tyds= 

aanduidinge , ensovoorts . Markerende tydsaanduidings S?eel 

' n belangrike rol in albei die boeke : nuwejaar , herfs , lente 

(September , Maart: Ekwinoks, gewoonlik 21 Mrt en 23 Sept.) , 

n uwe seisoen , twaalfuur ; die sterwe juis op Vrydae; argeti= 

piese datums , ens . 

Die boeke intcrpreteer mekaar by ge l eentheid . Opp. 1 1 van 

Hilaria dans die tipi esc mugu ' s : "Gedra deur die massa, die 

kollcktiewe uitbundigheid , gee hulle hulself met onbeke~de be~ 
Jt'-r, ~ 

wegings oor aan die ri tme van die orkes ". Op P . 60/\ word die 
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dans van die ecndsterte beskryf waar hulle ook met "sidde= 

rende oorgawe" dans. Sodoende al word die ordelike mense 

geskakel met die eendsterte - albei die groepe is in wese 

ordetjies wat deur die dans ontsnapping wil bewerkstellig. 

Soms·word feitlik letterlike herhaling ' s aangetref : 

Hilaria p . 

Die Mugu p. 

Hilaria p. 

Die Mugu p . 

Hilaria p. 

26: 

63 : 

26 : 

26: 

28 : 

Die Heerengracht vloei ender die teer 

Riviere vloei ender die teer ; 
11 

•• • busse dander verby''. 

" .. . motors donder verby ". 

" byekorf van kantore ;" 

Die !.fugu p. 57 : " In die asvaal byekorf, in die doolhowe 

tussen die grou heuningkoeke borrel hul in en uit op die 

teer en sement . " 

Hilaria 

Die Mugu 

Hilaria 

Die Mugu 

p . 29 : 

p. 110 : 

p . 32 : 

p . 80 : 

vragmotor . 

Julius Johnson krap aan die verf. 

Julius Johnson krap aan die tronkmuur . 

Tamboer , klonkie ; groentebelaaide kafee; 

Tamboer(yn) ; klonkie ; groentebelaaide 

Hilaria p. 64 : Passasiersboot (ontvlugting) ; 

Die Mugu p. 96 : " • .. agter le die hawe en wag die groat 

lynbote 1
• • 

Hilaria p. 74 : " 

g i e ". 

Die Uugu p. 120: 11 

p. 21: II 

' n heterogene voorwerp in die ... kroe= 

totaal onvanpas " in kroegie . 

' n heterogene voorwerp ". 

In die laaste voorbeeld word Gysbrecht en Johny Doepels met 

mekaar vereenselwig wat ·belangrike implikasies inhou vir ' n 

i nterpretasie van die Gysbrecht-karakter . 

Soros word ' n beskrywing herhaal , maar ~erselfdertyd ook uit= 

gebrei. Johny Doepels se sagte b l ou oe (p . 27) en '' flou blou 

oe 11 (p . 46 ) word a l in Hilaria beskryf as oe wat " in twee 

werclde kan sien" (p . 56 ) en as oe wat verdrietig is (p . 98 ). 

In Die Mugu is Johny Doepels bekend as Juliana Doepels . 

Haar o~ word ook beskryf as "enorme blou o~ . .. dof en wit 

socs van icmand wat blind is , witblou oogap9e l s swemmend in 

seewater . 11 (p. 9 ) en posi tiewer (p. 1 29 ) : " • • • dis veral haar 

o~ agter die vcrgroo~glase wat op die duur die l angste i n 
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jou gcdagtes bly. Hulle is groat en grys en uiteindelik vol 

dcernis nadat hulle die hele garruna van ernosie weerspieel het". 

Die abstrakte outeur beskryf haar in nog gunstiger terme 

opp. 130: "Onthou Juliana se oe: niemand beskik oor grater 

deernis as die anargis nie. Dis nie die oe van iemand wat 

plesier daarin skep om lyding te sien nie. Dis die oi van 

iemand wat lyding beter as enigiemand ken." Dit is tipies 

yan die satirikus dat hy sy spreekbuis oenskynlik aftakel, 

maar dieperliggend meer gewig aan die persoon se visie toeken. 

So is Johny Doepels in Hilaria se oe soos die van 'n dier 

(p. 47) en begryp hy die taal van die voels (p. 55); in 

Die Mugu verdierlik Juliana Doepels totaal (vgl. p. 23/24). 

Psigologies gesprbke is Doepels telkens die skadu-figuur 26 ) 

van die hoofkarakters en <lit blyk ock uit die beskrywings 

Hilaria pp. 4 9 en 62 : "Johny Doepels gooi sy skaduwee"; 
11 of was di t sy skaduwee?" In Die /.fugu (p. 8 bv.) : 
If in 'n skaduwee ... 11

; 
II in die skaduwee .. . " 

Soms tree feitlik in Die Mugu in vervulling dit wat in Hi= 

Zaria net aangeraak is. Opp. 66 in Hilaria (presies in 

die rniddel van die boek) lees ons : "Die stem in homself 

aan homself" , wanneer Colet in 'n gedagtestroom aan homself 

dink. In Die Uugu groei dit uit tot "Die mugu-van-binne" 

en "Die mugu-van-buite'' - as middelstuk · struktureel ook 

belangrik. Sams weer skakel die abetrakte outeur die twee 

boeke doelbewus met mekaar . Vergelyk die beskrywings van 

Julius Johnson : Hilaria (p. 6 7) : " Hy lig sy wysvinger, die 

goedversorgde produk van Billa die brunet naelpoetsertjie .. . 11 

en Die Mugu (p . 1 O 9) : "Sy nae ls is nog steeds 'n triomf 

vir Billa, sy naelpoetsertjie''. By ander geleenthede werk 

die skakeling ironie of satire in die hand. Julius Johnson 

droom in Hilaria van 'n nagemaakte Kaaps-Hollandse huis 

van sierstene (p. 75) en besit in Die Mugu ' n nagemaakte 

fabriek van lelike geel sierstene (p. 85)! Johnson het 

dit in sy toespraak in Hilaria (p. 86) oor simmetriese 

betonbane, geordcnheid, ensovoorts , en in Die Mugu (p. 109) 

---------- ------------------ ---- --------------
26. Die begrip word in Die .'..<ugu- bespreking toegelig. 
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ook oor ' n nugtcre benadcring tot die kuns en die vcrbete 

poging om allcs in ' n patroon te dwing . S6 verskcrp die 

satirikus se oortlcel implisiet ten opsigte van Johnson . 

Ek hct vroe er al melding gerr.aak van karakter-herhaling . 

Soms. word name ~ster hcrhaal met variasie : Peter von Waltz~ 

lebcn (HiZariaJ p . 96); Graaf von Waltzleben (Die Mugu J 

p. 120)en Oxford G. von Waltzleben in NagersfonteinJ o ~a= 

gersfontein . Die fassinerendste voorbeeld is seker Johny 

Doepels , wat ont~ikkel in HiZaria van ' n apatiese figuur tot 

anargistiese tee~sta~der van Julius Johnson . In Die Uugu 

neem hy deel aan ' n rnaskcrade, bes moontlik orndat hy in 

HiZaria driehonderd pond van Julius Johnson gesteel het 

(p . 114) . 

p . 101 , 

Die twee stenigingslonele (p. 114 , HiZaria en 

Die Uugv.) toon ook hoc die Doepels-figuur telkens 

' n sondebokslagof:er van die orde word . Hicrdie pat=oon 

word later uitgebrei in Een vir AzazeZ waar die Reus, 

ewe~cens ' n sondebok , dcur die gcmeenskap gcslenig word. 

Die Mugu 

Die Mugu verskyn in 1959 , skynbaar as ' n los toe ·oeging 

tot die eerste t~ee werke van die eerste trits . Die verwant= 

skap blyk oenskynlik slegs uit die feit <lat van die belang= 

rike karaklers in H~iaria ook hier figureer , hoewel in die 

geval van Juliana Doe?els in ' n verkleding . Die skakeling 

van hierdie roman met sy voorgangers is egter so hcg dat met 

goeic reg ges6 kan word dat dit afs luiting ~n sarnevatting is 

van die eerste tri ts , op so ' n slui tende wyse dat daar van "n.. 

sikZus gepraat sou kon word . 

Die /.1l!gu is die verhaal van die vaal middelklasmannetjie , 11' 

Gysbrccht Edclhart , wat , slegs gcwapen met sy riddcrlike 

n aam , uittrck op seek, nie meer na die Heilige graal nie, 

rnaar na die lotery%aartjic wat ' n verandcring in sy bestaan · 

rnoeL bri ng e n sy verbecldingsvlugte k a n l aat waarword . Hier=\ 

die soektog word vcrruim sodat dit naas ' n peiling van die 
.. 

m.:1gtc bin:'.ic c1.:."... St..:.cl-:-,f.ri}.c1ansc samclcwing ook ' n soektog is 
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na clementc in sy cic psjgc. Dit word dan ' n socktog na die 

Self, wat dcu~ Jolande J~cobi in die volgendc terme beskryf 

word: "(it is) ' the central fire', our individual share in 

God . . . It is the early Christian ideal of the Kingdom of 

God that is 'within you.' It is the ultimate in Psychic 

experience and in man's knowledge of the psyche . 11 27 ) Vir die 

gelowige sal die vind van die Self juis sy geloof verstcrk in 

.die goddelike skepping, terwyl die ongelowige iets van die 

ekstcrne basis van sy bestaan sal ervaar . Maar ook die Self 

kan net ervaar word, soos dit by die alchemiste die geval 

was . Hulle hele soektog na die misterieuse metaal 

was ' n 11 ervaringstog 11
, ' n soektog na die Self gehul in 

intellektuele terme . Ervaring bring nie permanensie nie, 

daarom moes hierdie soektog telkens herhaal word, soos dit 

trouens ook in die ronans van Leroux geskied . 

In Gysbrecht se soektog kry ' n bepaal<le ruimte (Kaapstad en 

omgewing) gestalte en 'n hele tydsbeeld word geskep. Gys= 

brecht ontmoet op sy reis deur die stad in die egte reis= 

verhaaZtradisie telkens karakters met wie hy in gesprek tree. 

Hicrdie figure is cen-di~ensioneel, omdat hul tipes is wat 

haas allegoriese gestalte aanncem i n die werk . Aangespoor 

deur die ondernemingsgees van ' n soekende reisiger, soek hy 

v.erskillende ou en nuwe ruimtes oo en in die tradisie van 
U H 

die heldhaftige reisiger ontmoGt hy verskeie maagdelike dames 

wat hy met wisselcnde sukses probeer red . In feite is Die 

Uugu Isis Isis Isis se wegbcreider as satiriese reisverhaal 

en pas die abstrakte outeur telkens van die tipiese precedes 

van hierdie genre toe . Oat Gysbrecht gesatiriseer word , is 

nie alleen uit die naamgewing <luidelik nie , maar blyk ook 

wanneer die ver>telsinstansie se beskrywing (p. 4) en die van 

ander romanfigure (pp . 16 ; 36 en 45) gcplaas word naas sy eie 

siening van homself (p . 32). By twee geleenthGde word hy ook 

as ' n homofiel aangcsien (pp . 36 en 76 . ) Dit kontrastecr 

skerp met sy heldhaftigc naam en s y cic siening . Sy cie 

-----------------------------------------------------------
27. Jacobi, Jolande, op.cit., p. 127. 
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insig groei egter parallel met sy fisiese en geestelike af= 

takeling : soos sy masker van welvoeglikheid vernietig word, 

sien hy ho;:1self al hoe skE!rper (vgl. pp. 67; 82; 97; 115 

e~ 119) . Soos sy reis vorder, word hy fisies al hoe meer -..._ 

af g~ta}:13 l, en wanneer hy oplaas die loterykaartj ie vind, wat J 
sy uit~ind~like suksesvolle bereiking is , is hy terselfdertyd 

fisies en seestelik op 'n laagtepunt en word al sy illusies 

vernietig . Die vind van die kaartjie beteken dus nie die 

einde van sy soektog nie. 

Die hi~torieae tyd in · Die Mugu kon presies vasgestel word 

na aa!lleiding van 'n verwysing opp. 40 : 11 En_ dan volg die 

nuus . Die rebelle in Indonesie het 'n mate van sukses . 

Michael ToGd het gesterf in 'n vliegtuigongeluk in Suid

A..tlerika . .. " Die datum is dus Saterdag 22 Maart 1958 . Die 

Mugu volg wat tyd betref, op Hilaria; en dit is duidelik 

geen lukrake opeenvolging nie . In die eerste trits vind ons 

die vergestalting van drie eras , drie dekades . Die eerste 

lewe beeld in hoofsaak die sorgelose jare van "the Gay Thir= 

ties ", tenryl Hi Zaria die na-oorlogse ontreddering en 

ontnugteri~g tot uitdrukking bring . Die mugu het as tydsim= 

bool nie meer die ''gentleman boer" of die soldaat nie , maar 

die ee~<lstert, verpersoonliking van 'n dekade wat veral 

seke~~~rk is deur vryheid en losbandigheid 

en " rebellion without a cause. " 

spoed, drank 

Die historiese tyd speel egter ook ' n belangrike rol wat die 

in~erp=etasie van die roman betref . Opp . 100 word ges@ : 
11 Julia~a Doeoels hier op die Parade oorbrug twee helftes 

~ -
van ' n volkome Saterdag; dis ' n vol dag , warm en heerlik om 

te le-,,e ". Gysbrecht se omswerwinge het die vorige dag { ' n 

Vrydag) .begin en nou hoor hy {p . 40 ) juis op die Vrydag dat 

Todd O? ' n Saterdag gesterf het ! Dit wiJ dus voorkom asof 

ons hier ' n outeursfout het bf dat die abstrakte outeur dit 

doelbe~us so gewil het. Die feit dat die outeur ook by 

ander geleenthe<le die tydsaanbod doelbewus verwring om 'n 

bepaalce idee tuis te bring by die l eser , maak dit vir ' n 



- 94 -

leser aanneemlik dat dit hier ook doelbewus s6 gestruY.tu= 

reer word. Sodoende word beklemtoon dat Gysbrecht se tog 

juis strek van 'n Vrydag tot 'n Maandag, wat Colet se 

sterwe oproep en uiteraard parallelle vertoon met Christus 

se sterwe. 28 ) 

Ook 21/22 Maart is belangrik omdat dit die dag- en nag

eweninge is, die tyd wanneer die aarde in so 'n stand ten 

opsigte van die son is dat dag en nag presies ewe lank is. 

Di t versterk al weer die polere spannings wat skering en 

inslag van hier.die roman vorm: dag/nag; orde/chaos; Be= 

wuste/Onbewuste. Dit is ook teoreties die begin van ' n nuwe 

seisoen, nl. herfs in die suidelike halfrond. Die 

feit kontrasteer met die gedurige verwysings na die Lente 

in die roman, byvoorbeeld (p . 4): "Dis 'n lieflike lente= 

more. ' n Vars lentem6re waarin hy om nege-uur met 'n gevoel 

van allemagtige welbehae wakker word" en (p. 5): "Sonskyn, 

en al die geluide! Sonskyn en die donker skaduwees in die 

bosse; die meisies met lenterokkies . . . " (Ook pp. 59; 94 

en 123) . Die lente - verwagtinge : nuwe lewe; nuwe moont= 

likhede ook wat die liefde betref (want hy stap die stad 

tegemoet "welriekend soos 'n lenteblom" (p. 4) Ol? soek na 

amoreuse .avonture) word hierdeur van meet af aan op ui ters 

subtiele wyse deur die abstrakte outeur ontkrag . 

Die tydstruktuur in Die Mugu is van die uiterste belang . 29 ) 

Die Mugu is, wat bou bctref, net soos Hilaria~ van episo= 

diese aard; korter en langer tonele wissel mekaar af; 

karakters verskyn en verdwyn. Om die geleding te ondersoek 

is 'n ondersoek na die Tyd, Ruimte - en Karakter-strukture 

' n noodsaaklike voorvereiste. Sou hierdie drie kategorie -

Bl k
30) . 

aangedui as belangrik deur onder meer w. o - nie 

------------------------------------------- ---------
28. Dieselfde parallel·word byvoorbeeld ook aangctref in Hubert Lampo 

se De komat van Joachim Siller ev,c-eens om die Christelike sim= 
boliek wat daaruit voortvloei. 

29 . Sien Van Coller, H.P., 1975, p. 6 e .v. 
30. Op. cit . 



- 95 -

afdoende verklaring lewer vir die bou van die ro~an nie, sal 

nadere aandag bestee moet word aan ander kategoriee, soos die 

vertelpunt. 

Die spesifieke wyse waaro9 die Tyd- en Ruirnte-struktuur ''ver= 

werkiik" of gerealiseer word in 'n literere werk, vorm vir 

Frank C. !laatje die basis van sy genologiese indeling . 31 ) 

~y beskou egter die tyd as primer, omdat die realisasie van 

die literere teks horn .in die tyd voltrek en dus in tyd bere= 

kenbaar is. En juis die verskille in oorbringingsverhouding 

tussen die versnellings- en vertragingsmeganisrne van die tyd

van-realisasie (verteltyd) entyd-binne-die-werk (vertelde tyd) 

is van die uiterste belang waar dit die epiese tyd betref . 

Ui t ' n ondersoek van die tvd-binne-die-werk (vertelde tyd) 32 ) 

blyk dit dat die abst~akte oute~r die roman in vier verdeel 

juis deur middel van (tyds)~arkering van scenes. Die sc~nes 

wat deur die tydsmarkering feitlik aan die leser 09gedring 

word as belangrik, vind telkens om twaalfuur plaas : die 

kroegscene; Die-mugu-van-buite en Die-mugu-van-binne wat ge= 

volg word deur Gysbrecht se omwandeling in die bos; Juliana 

se parade-toespraak en die uiteindelike soeke na die kaartjie 

in die kroeg . Die tyd is 'n belangrike struktuurmiddel in 

D.ie Mugu:die boek word juis om 12- uur (middernag) verdeel in 

twee helftes; die eerste helfte word weer in twee verdeel 

deur die kroegscene endie laaste helfte val ewe-eens uiteen 

in twee dele - weer eens is 12-uur die skeidings:i;mnt. Die 

verteltyd sluit aan by hierdie verdeling en ook bladsygewys 

kan Die Mugu invier dele wat korres?ondeer met die vertel= 

tyd, verdeel word. 

Die mugu speel af in Kaa9stad soos ook die geval was met sy 

twee voorgangers. Kaapstad is die rnoederstad, bakermat van 

die Suid-Afrikaanse beskawing, mikrokosmos van die verwikkelde 

Suid-Afrikaanse werklikheid. Die Mugu verskil van sy 
------------- -------------------- - - -----------
31. Op.cit., p. 129 . 

32. Van Coller, 1975, p. 6. 
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voorgangers daarin dat die ruimte veel meer plan~atig vcrken 

en gestruktureer wlrd en voorts voortdurende simboliese bete= 

kenis verkry . In die eerste trits is 'n merkwaardige stilis= 

tiese (Hilaria) en strukturele (Die Mugu) eks~erimentering 

aan te toon wat in ho~ ·mate die veld braak vir Sewe dae . 

Onder ruimte verstaan ek in hierdie verband "gestolde ruimte", 

~it wil se (ruimtelike) scene en die interaksie karakter/ 

ruimte. Waar hierdie aangeleentheid elders vollediger onder= 
k · 33 ) l k d - d t G b ht soe is, vo staan e eur te se a ys rec se progres= 

siewe reis slegs 'n naar keer regressief verlooo en dat hier= 

die "regressiewe ruir.1tes 11 
: die strand, die bos en die tronk, 

telkens in direkte verband staan met die scenes wat deur die 

tydsondersoek geblyk het belangrik te wees. 34 ) 

Die Mugu is episodies van bou en bestaan uit los scenes. 

Tipies van die reisverhaal beweeg die reisende karakter deur 

die ruimte en word hy telkens gekonfronteer met nuwe ruimtes 

(en persone). Gysbrecht bevind horn selde twee keer in die= 

selfde ruimte (tioies van die verkennende reisiger!) en die 

1 . . - . d b 1 . k 35 ) H. d. . t eenma ige ruimtes is us e angri . ier ie ruim es word 

telkens deur be?aalde beelde gekenmerk. Uiteraard het dit 'n 

verbindende funksie, maar die beelde kenmerk ook telkens die 

(simboliese) ruimte en sodoende Gysbrecht se verhouding daar= 

t 36) 
oe. 

Die Mugu het 'n parallelle struktuur deurdat die twee dag= 

reise van Gysbrecht telkens dieselfde ~atroon volg en ;n al~/ g~,.;,.,_ 

by sy woonstel begin . Indien die twee dae teenoor mekaar ge= 

stel word, blyk dit oat Gysbrecht telkens dieselfde karakters -
1 

ontmoet (dag 2 in omgekeerde volgorde) en dat sekere scenes 
- ' 

------------------------------------------- ---------------
33. Ibid., pp . 9-16. 

34 : Ibid., pp. 6-9. 

35. Maatje, F.C . • op.cit., p. 178 e.v. · 

36 . Van Coller, 1975, pp . 11-14. 
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parallelle vertoon .
37

) Die twee parksc~nes is elders al 

ender die loep geneem 
3

B) en dit het geblyk dat hulle 

mekaar aanvul en as belangrike steunpunte in die interpreta= 

sieproses dien. 

Die derde kategorie wat as be9alende struktuurmiddel kan 

f . d·,,: d' . 39) , ungeer, is i~ van ie romanpersonasies, n Ondersoek 

na die romanpersonasies bring aan die lig dat daar ' n merk= 

waardige sameval is van personasies met die tyd-en-ruimte

struktuur. Die sogenaamde dualistiese figure figureer 

juis in die scenes wat telkens om 12-uur plaasvind. In die 

eerste kroegscene : Querido, half-Afrikaner, half-Neder= 

lander, die homofiel met sy aangetrokkenheid tot ander mans, 

die pasifis met die voorkoms van 'n rugbyspeler . Die 

Barmhartige S~maritaan, 66k homoseksueel, s9eel weer ' n 

belangrike rol om 12-uur dieAaand, en die paradetoespraak om 

12-uur is op rekening van Juliana Doepels, die hermafrodiet. 

Twaalfuur is die markeringspunt tussen dag en nag; di€ 

scenes deel ook die boek en juis "gesplete" persone tree 

hierin op . 

Die romanpersonasies in Die Mugu kan verdeel word in twee 

kategoriee , wat weer eens skakel met die tipiese reisverhaal , 

nl. persone bekend en onbekend aan Gysbrecht , die reisiger. 

In die 1009 van die roman is dit duidelik dat slegs die on= 

bekende, nuwe persone die vermoe het om Gysbrecht die9gaande 

te beinvloed in die loop van sy reis . Tipies van die si= 

kliese bou van Die Mugu is dit dat Gysbrecht aan die einde 

aZZeen is, net soos aan die begin ; en sy eintlike reis wat 

dan pas begin , alleen sal onderneem . 

Waar Gysbrecht beslis ontwikkel in die loop van die roman 

----------------------------------------------------------
37 . Sien Malag, Charles, op . ci t. , p . 51 en Van Coller, H.P., 1975 , p . 15. 

38 . Van Coller, H.P.: "Mitiese agtergronde van Die Mugil' in Theoria 
(Universiteit van Natal ) , dl . XL IX, Oktober , 1977 , pp . 61-72. 

39 . Van Coller , 1975, pp . 17-20 . 
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(vgl. beskrywings soos : "welriekend en so vars soos 'n 

lenteblom" (p. 4) met "Gysbrecht Edelhart , die held van die 

era, die negatiewe persoon . . . " (p. 119)) en afgetakel word 

voordat hy insig kry in sy eie dilemma, daar is die ander 

personasies net staties. Hulle word telkens op dieselfde 

wyse. beskryf en dieselfde attribute by herhaling aan hul ge= 

koppel Juliana word telkens in terme van voel- of diere= 

beelde beskryf; Lolita se dualistiese aard word beklemtoon 

en Vader De Metz se nietigheid en hulpeloosheid word deur die 

talle verkleinwoorde waarmee hy beskryf word, gesuggereer . 

Die mees onwaarskynlike parallelle kom sodoende tot stand, 

byvoorbeeld tussen die eendsterte en die ?Olisie wie se 

onderskeie patetiese menslikheid verberg word deur hul "or= 

delikheid" en "uniformpics" (pp . 22 en 105). Bostaande se 

belang sal blyk tydens die interpretasie van die roman. 

In ' n belangrike, en intussen alom-bekende artikel, "Die 

mens , en veral die skrywer, op soek na die lewende mite 11 ,
40 > 

gee Leroux ' n uiteensetting van Jung se teorie en illustreer 

hy hoe hy dit bewustelik toepas en inkorporeer in sy skeppen= 

de werk . Leroux se bclangrike artikel, feitlik 'n manifes, 

het die status wat enige teoretiese uitspraak van ' n skrywer 

oor sy eie werk het, hetsy as refleksie soos ' n N. P . van Wyk 

Louw in Rondom eie werk., hetsy in die vorm van ' n "inter= 

view" soos dikwels voorkom in die Nederlandse letterkunde -

hier te lande in Gezprekke met skrywers. ' n Interpreteerder 

loop die gevaar om horn skuldig te maak aan die "intentional 

fallacy " indien hy, uitgaande van die skrywer se woorde, 

Die Mugu byvoorbeeld Jungiaans gaan interpreteer. My 

uitgangspunt was dus om eerstens ' n struktuurondersoek te 

doen as kontrole vir my in~erpretatiewe opmerkings. Hierin 

verskil ek van 'n ondersoeker soos Anita Lindenberg wat geen 

------------------------------------------- -- ----------
40 . Op . cit. 
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deur sy eie psige word dit samevatting ~n uitbreiding van _ 

Colet se omswerwinge in veral Hilaria. Omdat die outeurs= 

visie, soos in Die Mugu vergestalt, 'n oorkoepelende visie 

is, moet daar vervolgens in groter detail na hierdie roman 

gekyk word. 

In sy individuasietog ontmoet Gysbrecht eerstens vir Vader 

De Metz, sirnbool van die georganiseerde religie. Uit sy 

beskrywing kan reeds afgelei word dat hierdie uniformdraende 

· priestertjie weinig vir Gysbrecht, en -by irnplikasie vir die 

moderne mens kan beteken in die soeke na die Self . In die 

mederne tyd het die Kerk slegs vorm geword, sonder inheud, 

en die mite, soos verpersoonlik deur die Kerk, is ' n dooie 

omhulsel. Vader De Metz ver?ersoonlik die Kerk van ons tyd 

sender veroordeling, sender dwepery, sonder mistiek en altyd 

paraat met formules; in feite 'n orde net soos die polisie 

Etn eends terte, en : --'.~die orde is IJ1ugu". Die motie f van die 

georganiseerde religie is al in Die eerste Zewe aangesny; 

vgl. bv. die geloofsprediker (p . 77). 

Na die gerusstellende Vader De Metz ontrnoet Gysbrecht vir 

Juliana Deepels, wat horn gehawend en ontstemd laat . Hierdie 

ontmoeting verteenwoordig die eerste stadium in die indivi= 

duasieproses, naamlik die ontmeeting met die skaduwee. 42 ) 

Deur die feit dat Juliana groot en manlik is, beklemteon die 

abstrakte auteur haar rol as skadu, maar lewer s6 ook impli= 

siete kritiek op die Suid-Afrikaanse sarnelewing indie lig van 

onderstaande voetnoot-Juliana se hele voorkorns is die teen= 

beeld van Gysbrecht: l,.y is ' n man met 'n verwyfde voorkoms; 

sy is 'n vrou met 'n manlike . uiterlike . Die skadu is 
----------------------------------------------- -----------
42. Jung, C. G.: Man and his syffhoZs, aldus Books London in Association 

with W.H. Allen, London, 1964; (translated) M.L. von Franz, p. 168 
en Fordham, Frieda (An introduction to Junq ' s Psychology~ Suffolk 
1970) opp. 50 se: "The shadow is the personal unconscious; it. is ' 
al l those uncivilized desires and emotions that are incompatible with 
social standards and ideal persona li ty, all that we are ashamed of 
all that v,e do not \-arnt to kn01-1 about ourselves. It fo1101-1s that' 
the narrov,er and more restrictive the society in which we live the 
l .:irs;cr ·.-1i 11 be our s:1ado1/'. 
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persoonlik in soverre dit ons eie persoonlike s·.·1a khe d e ver= 

sinnebeeld, maar aangcsien dit eie is aan die mensheid, k a n 

"<lit ook as kollektiewe fenomeen gesien word. Die kollek= 

tiewe aspek van die skadu word uitgedruk as 'n duiwel, 'n 

heks of iets soortgelyks. 43 ) 

Die abstrakte auteur volg Jung telkens getrou en sluit 

selfs in sy beeldgebruik en beskrywings by Jung aan. In die 

beskrywing van Juliana Doepels kom die woord "skadu(wee) 11 

talle kere voor (vgl. pp. -~,9}. Die anima-projeksie van Gys= 

'brecht, naamlik Lolita, se· "drakebloednaeltjies" word by= 

:voorbeeld beskryf en in die individuasfeproses moet die man= 

~ike individu horn bevry van die mag van die anima; of soos 

Jolande Jacobi s@ '' to free himself from the dragon's 

power." 44 } 

Hierdie scene is belangrik omdat dit 'n hele reeks motiewe 

ontplooi wat later uitgroei in Die Mugu
45

) ~n omdat die 

mugu's hier die eerste keer kontak maak met die eendsterte 

wat in hierdie scene deur waterbeelde beskryf word en die 

mugu's bykans laat "verdrink ender 'n vloedgolf van klanke." 

b t 4€) d. 
Nater: is bykans altyd beeld van die On ewus e en ie magte 

uit die Onbewuste spoel hier letterlik oor Gysbrecht. 

Deur die chronometries-noukeurige tydsaanduidinge op die 

eerste paar bladsye kan die leser presies nagaan hoe laat 

Gysbrecht die Panorama-kafee binnestap.
47

) Deur later op 

p. 36 te se dat Gysbrecht die kroeg "presies om twaalfuur" 

binnesteier, word gesuggereer dat voorafgaande gebeure buite

die-tyd afspGel. Hierdie onwerklikheid word beklemtoon deur 

-------------------------------------------- -- -------------
43 . Vgl°. -bv: George Ghiberti se -uitspraak oor Juliana opp. 11. 

44. Jacobi, Jolande: Complex Archetype Syr.hol in t~e Psychology of C.G. 
Jung, (transla1:ed) Ralph Manhani, Bollingen Ser1es LVIII, Pantheon 
Books , New York, 1959, p. 146. 

45. Sien Van Coller, 1975, p . 11. 

46. Vgl. ook hierdie motief in Sewe dae en in Azazel, soos bespreek 
in Hoofstuk IV vun hierdie studie . 

47. Ibid., p. 6. 
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die .talle illusies wat in die kafe e-sce.ne voorkom . Di t is al 

voorspel tot Gysbrecht se afdaal in die diep Onbe wus t e l a ter, 

waar tyd en ruimte totaal opgehef word. 

Hierdie droomsfeer heers ook in die uiters belangrike park= 

sce ne waar op metaforiese wyse gesuggereer word wat met Gys= 

brecht se psige aan die hand is. Hy moet besef dat sy na= 

~uurlike instinkte b e sig is om te verdroog en dat dit water 

nodig het om te groei .. Psigologies gesproke : hy sal weer 

aandag moet skenk aan onbewuste inhoude van sy psige . 

Gysbrecht , wat gedurig terughunke r na ' n verlore paradys, = 

word in h~erdie paradyslike parkie juis die weg getoon hoe 

om die paradys te herwin: deur dit self te skep. Op. p . 86 

se die tuinier dat die boom gepl a nt moet word in ' n groot gat; 

die grand meet eers uitgedolwe word en ge meng word met water 

en dan sal· die boom geplant word . Meta fories die onbekende 

i nhoude van die Onbewuste48 ) moet uitgelig word en gemeng word 

met die lewegewende onbewuste energie voordat die Self t ot 

ontplooiing kan kom.
49

) Dit is ook belangrik dat , hoewe l die 

tuinier nag geen kremetart besit nie , hy vroeg al die nodige 

voorereidings tref en wate r e n mis byvoeg . Dit skakel direk 

met die antwoord op ' n latere vraag (p. 1 30 ) of ' n mens die 

aard van die wedergeboorte moet ken voor die oue "met wortel 

en tak verwyder word" - " Die antwoord is nee! Indien jy die 

presiese aard van die wedergeboorte kon bepaal, dan was weder= 

geboorte nie nodig nie , dan was alles herleibaar tot matema= 

tiese wette ". Gysbrecht moet dus leer dat ' n mens nie hoe£ 

, kennis te dra van die aard van die Self voor jy voorbereidin~s 

----------------------------------------------- -- ------
48 . "Thus the symbo l of the withe red Tree of life s i gnifying an excess; ve= 

l y inte ll ectua l ized l ife that had lost its natura l roots in instinct, 
expresses this meaning i n an image which discloses !his mean i ng to 
t he dreamer while, at t he same t i me , it impresses him by the disclo= 
s ure and i nfluences t he di rection of his psych i c process . Thus sym= 
bol s are t he true transformers of energy in the psychic process". 
J acob i , Jo l anda , 1962 , p . 91. Ook Jung, C.G . : PsychoZogi e van het 
onbewuste, Van Loghum Sl ater us N. V., Arnhem, MCML, p. 185 . 

49. " ... ea r th stands for the unknmm contents of man ' s unconscious " -
J ung, C. G.: The integration of the personality, ( translated) Stg~= 
1 cy De 11 , Kega n Paul , Trench, Trubner and Co ., Ltd ., London , 1944 J , 
p . 41. 
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moet tref vir die geboorte daarvan nie. Dit ~sin feite 'n 

geloofsdaad wat ' n sipuana vir jouself omskep tot kremetart 

(p . 98) - voorafskaduing van ' n Henry van Eeden se latere 

geloofsprong in Se~e dae. 

Die tuinier stuit egter gedurig op teenkanting van die orde , 

want hulle sny die water af (p. 85) en hulle beveel horn om 

die gat toe te gooi (p. 97) . Daardeur word ook kritiek deur 

die abstrakte outeur gelewer op Vader De Metz wat telkens ' n 

rol speel by die afsluit van die water " (m)aar dan verwelk 

alles so vinnig dat Vader (De Metz) die heel eerste is om te 

s~: ' Haar waarom is die borne so verwelk?' .. so) Hierui t blyk 

tewens implisiete kommentaar op die rol van die Kerk in die 

moderne gemeenskap: hy sny die lewende energie uit die 

Onbewustfr- ·af, maar is die eerste om te vra waarom die mense 

nie vrug dra nie . 
.s c.... _ ' ... - , ... 

Na die daaropvolgende verskyning van die eendsterte (p. 21) 

en die gesprek met Juliana tree Gysbrecht aweregs op en hy 

't'r.ek 'n haal verf deur die advertensie van Julius Johnson, 

verteenwoordiger van die orde. "Dit laat horn 'gevaarlik 

·v-ry°' voe·l (p . 23), die eerste teken van hubris en inflasie 

van die ego. 1151 ) 

Die tweede fase wat die verkenning van die Kollektiewe Onbe= 

·wuste behels , breek aan wanneer Gysbrecht presies om twaalf= 

uur die kroeg binnestap. Deur die ondersoek van die tyd- en 

ruimtekategoriee en die struktuur van Die Mugu is hierdie 

scene al uitgewys as belangrik. In hierdie stadium het Gys= 

brccht al die inhoud van die Persoonlike onbewuste uitgeput 

en be tree hy nou die die9er K·ollektiewe onbewuste. Di t was 

' n uiters vernuftige vonds van die abstrakte outeur om hier= 

die belangrike oorgang juis in ' n kroeg tP- situeer , sodoende 

skakel dit met die belangrike kroegtonele in Hilaria en 
------------ --------------·------ -----------
50 . 

51. 

Die Mugu, p . 20 . 

Malan, Charl es , op . cit ., p . 50. 
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baan dit die weg vir die grootse slotscene. In die kroeg kom 

oggend en middag teenoor mekaar te staan,asook orde en chaos. 

Julius Johnson is by uitstek die vcrteenwoordiger van die 

orde en is ' n duidelikc aanwesige mag op die agtergrond. By 

die binnetrede van die Boss, verteenwoordiger van die chaos, 

ontsbaan daar ' n krisis waaruit die Boss na vore tree as 

oorwinnaar; die orde is dus magte~oos voor die chaos. Hier= 

die terugtrede van die orde voor die chaos verloop parallel 

met die terugtrede van die oggend voor die middag en word ook 

weerspieel in Gysbrecht se gedagtes wat algaande gestroop 

word van die oppervlakkige berusting in sy muguskap . 

Pie hele kroegsc~ne word oorheers deur die groot Querido wat 

deur dualiteit gekenmerk word; selfs sy ges~rekke handel oor 

blankes en sw,rtes,oor die kruising van waters en hy s9reek 

voortdurend kontrasterende ooinies uit : "aan die anderkant", 

"maar daarenteen . " (p. 37) ! Deur sy ontmoeting met Querido 

(Queer?) word Gysbrecht gcstel teenoor sy eie dualisme en sy 

eic onvermoe om ook die vroulikheid in sy eie psige te ver= 

werk . Querido se slotopmerking is : "En ( ... ) na. mens alles 

~eeglik oorweeg het, die goed en die kwaad , dan voel jy dat 

daar net een uitweg is : Laat alles aan die Voorsienigheid 

oor ( . .. ) As ons almal saamstaan sal dit ' n groot land word 

hierdie. " (p. 39). Versoen met ander woorde alle teenstel= 

lings, ondersoek eers die kontrasterende magte en met geloof 

in ' n hoe mag, sal 'n nuwe toestand van geluk bereik kan 

word. 

' n Newe-handeling in hicrdie kroegscene is die korniese dron= 

kies en hul geredckawel oor 'n versweerde nael en die uitein= 

delike gewelddadigc uitpluk daarvan. Dit sou as ' n prospek= 

tiewe handelingstuk gelces kon word: wanneer iets versweer 

geraak hct , moct dit met geweld verwyder word voordat die 

nuwe kan groei. (p. 130) . Die prospeksies dui op Gysbrecht 

se ou bestaan wat op die strand geweldadig beSindig sal word. 
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Die verval waaroiln veral die mens onderworpe is, is reeds in 

bv . Hilaria aan die orde gestcl. Daar is ook vroe6r 

opgemerk dat veral die skakcling tussen die krocgscanes in 

Hilaria en Die Mugu hierdie moticf beklcmtoon . Ook die 

orde is aan vcrval ondcrworce en kan nooit permancnsie ver= 

werf ·nic . Die orde is afhanklik van die "sanksie van die 

gercg" om horn te bcskerm , want self is hy nie meer daartoe in 

staat nie . Die hele motief van vervaZ word in hierdie kroeg~'· 

toneel verpersoonlik deur die gewese rugbyspeler, wat weens 

liggaarnlike vcrval nie die orde kan beskerm teen die aanslag 

van die chaotiese mag nie. 

Gysbrccht word vervolgens ontvoer deur die rnagte van die 

Onbewuste , gereinig, gcmartel en geinisieer in ' n nuwe orde . 52 ) 

Die dualistiese aard, eie aan die anima word weer duidelik 

verpersoonlik deur die sheila wat Gysbrecht ~n irriteer An 

stimuleer. Hy hct egtcr al gevorder in sy ontginning van die 

wese van die vrouebeeld in hornself. Hierdie keer is sy nie 

meer omgeef van numineuse kwaliteitc soos by Lolita die geval 

was nie : "hicr is die demonkind sender haar maagdelike voor= 

koms, die geheim van haar onweerstaanbare aantrekkingskrag 

onhandig aan die hele wereld blootgestel en aldus , die illusie 

vernietig, ' n voorwerp van walqing 11 (p. 46) . 

Gysbrecht besef intuiti~f dat hy horn bevind in die teenwoor= 

digheid van iets wat vir horn totaal vreemd is. Hy besef dat 

sy jcugherinncringe horn nie meer van hulp kan wees nie . Op 

p . 46 word hy deur vrees oorweldig en besef hy sy alleenheid. 

Dit dring dan tot horn deur dat "hy die lid (is) van ' n be= 

skawing wat tot niet gaan, hGlle die wandelende, dansende 

---------------------------------------------------------
52. Leroux, Etienne, 1963, p. 77 se in verband met die eendsterte: 

11 Hulle organisasies,en bendes taal en ritueel, is 'n voorbeeld in 
kl ein van besitname deur magte wat uit die diep Onbewuste ontplof 
en ons ook miskien in ander vorme kan verstrik tot tyd en wyl die 
l ewende simboo l en mite sy verskyning maak . 11 
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finale ontbinding, die eksotiesc fynproewers terwyl die 

simbole disintegreer - 11
• Di t is 'n bui tenge•,,oon sker!:) 

insig in hierdie stadium van sy individuasicproses, soos 

blyk wannccr dit geplaas word naas Leroux sc eie uits9 raak : 

"Ek persoonlik sien iri die eendstertverskynscl die newepro= 

duk·van 'n kultuur en van ' n gcmeenskap met simbole en mites 

wat nie meer ' n lewegewcnde eienskap besit nie . 11 53 ) 

Die kleurfrekwensie in Die Mugu is besondcr hoog en veral 

vier kleure, te wete rooi, groen, geel en blou, word deur= 

gaans aangetref. Jung onderskci vier eienskappe by die 

mens: denke, gevoel, intuisie en sensasie . Gewoonlik oor= 

heers een eienskap, een is latent en die ander twee ten 

volle afwcsig . In die 1009 van die individuasieoroses moet 

die individu probccr om die meer ondcrdruktc en latente 

eienskappe te integreer met sy oorheersendc eienskap. Op 

haar beurt bring Jolande Jacobi die kleure en die eienskappe 

bymekaar blou simboliseer denke; geel intuisie, rooi 

emosie, groen sensasic . 

· In sy bekcnde artikel oor 18 - 44 van Leroux gee Robert L . 

Berner 'n goeie ui teenset ting van Jung se konsep van die mens= 

like eienskappe. Hierdie kwarterniteit, soos bo uiteen= 

gesit , word deur Berner s6 geskematiseer: 

\ ... : 

Denke 
(Blou) 

Sensasie {Groen) 

~~~~-1-~~~~-+-~~~~~~-Gevoel 
(Rooi) 

----·--------------------------------------------------------
53. Ibid., p. 77. 

. . 
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Denke en gevoel verkecr in opposisie; soos se ns a~ie en 

intu£sie trouens ook. Een van die funksics is 'n individu 

se hooffunksie. In die geval van Gysbrecht is dit die de nke . 

Gevoel is by horn in die Onbcwuste. Berner haal Jolande 

Jacobi aan wat s@ dat 'n persoon gewoonlik gebruik maak van 

sy tweede hulpfunksie, selde van die derde en nooit van die 

vierde nic. Gysbrccht Edelhart is by uitstek die denkende 

tipe en word aan die begin oorweldigend deur blou beskryf. 5 4) 

Die geel trui wat hy van die eendsterte kry om aan te trek, 

is dus nie alleen sigbare teken van sy inisiasie nie, maar 

beteken psigologies ook dat hy 'n nuwe eienskap naamlik in= 

tu£sie bygekry het. 55 ) In latere tonele oorheers ander 

kleure soos in die pa rkscene (p9. 91-95) waar veral groen • n 

belangrike rol speel. Dit is egte r eers veel later tydens 

die Paradetoespraak dat rooi oorheersend raak. Gysbrecht 

word dan inderdaad deur die gevoel oorweldig. Wat dus in 

kiemselvorm voorkom in Die Mugu word uitge bou in die laterc 

18 - 44 waar die kwaterniteitsbeginsel struktureel sentraal 

is. 

Gysbrecht se afdaal in sy Onbewuste verloop parallel met die 

cqenemende donkerte . . Die sirkel fungecr in Jung se psigolo= 

gi~ as beeld van die psige, 56 ) maar tewens is dit die voor= 

t 11 . k · f · 57 > o·e s1.· k 1 · b s e ing van reatiewe trans·ormasie. i r c sim o= 

liseer natuurlik ook die mandala, wat simbool is van die 

geintcgreerde psigc, die Self. Waar 'n sirkel verskyn, kan 

dit egte r slegs beteken dat die individuasicproses 'n aanvang 

geneem het as 'n spiraalreis die Onbewuste in. Dit alleen 

verklaar egter nog nie die talle beelde van rondheid (pp. 55-

59} nie: "Gysbrecht •.. in die middel"; "die Boss en sy 

groep in die middel" ; II d • bo II • . . . ron ings na . . . , 11
• • • rol-rol 

----------------------------------------------------------
54. Vir 'n vollediger bespreking hiervan sien Van Coller, ibid., pp . 19; 

49 en 50. 

55. Berner, Robert L.: "Etienne Leroux: A Jungian Introduction" in 
Books Abroad, Spring 1975, p. 257. 

56. Jaffe , Ariela . "Symbo l ism in the visual a r ts" in Man and his Sym::= . 
bots, p. 249. 

57. Jung, C.G.: The In t:eg;ration of the Personality, p. 153. 
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II .. . . . draaitafcl ... "; II kring .. . "; 

Gysbrecht word die sondcbok-slagoffer van die botsing wat 

ontstaan en dit is juis die orde (Bewustelike inhoude) wat 

horn wreek op Gysbrecht. Sodoende word die kringbeeldc ook 

beeld van 'n onbeheerbare maalstroom waarin Gysbrecht vasge= 

vang is. Hy beklee die middelposisie want hy is vasgevang 

tussen orde en chaos. Hierdie middelposisie word struk= 

tureel knap uitgedruk ileur "Die mugu van_binne" en "Die 

_mugu van bui te" wat Gysbrech t se "middelposisie" beklemtoon, 

want die ware Gysbrecht skuil iewers ~ussen hierdie uiters 

formee~ gestruktureerde siening van homself (vgl. die "sti= 

listiese bombasme") en die ongcordende self-openbaring deur 

middel van die gedagtestroom. Hierdie stuk word boonop ge= 

plaas presies tussen die twee dae van sy reis! 

Psigologies gesproke word Gysbrecht hier ontwrig en meet hy 

probeer om homself te vind "tussen" BewustG en Onbewuste, 

of juis deur die integrasie van die O?posisies soos gebeeld 

in "Die mugu van binne" en "Die mugu van bui te". In "Die 

mugu van binne " word deur die vrye assosiatiewe rnetode van 

die gedagtestroomtegniek Gysbrecht se Onbewuste na vore 

gebring . Motiewe wat ender andere hier ter sprake is , is 

die ingeperkte vryheid en die Zewe wat onder die oppe~~ 

vlakte voortgaan . So kry hy insig in die aard van die 

Kollektiew~ Onbewuste waarin alle primordiale inhoude ge= 

kanaliseer is. Gysbrecht besin ook oor die verhouding 

liggaam/gees en hy vra horn af of die liggaarn nie net bleed 

en vleis is wat die gees gevange hou nie. Prospektief werk 

dit deur na die latere tronkscene. 

C~ Aalders wys in ' n artikel oor Jung op die onderskeid tus= 

sen die goddelike Self en die laer Self. Hierdie verskil 

skep spanning en konflik , "want het zelf als ' kobold ', dat 

we ook het ' lagerc ' zelf zoudcn kunnen noemen, is in ieder 

geval een wecrgaloze rem op de drang van mijn ik om zich te 
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strekken naar het ware, het ideale, het ' hogere ' zelf " 58) 

Hierdie terme kom fcitlik net so voor in Die Mugu opp. 64) : 
11

!'-Ic1ar ecn fei t is scker : die stout kobo 'ld met sy skewe hoedj ie 

en ondeunde gesiggie en die derde onbekende wat tesame ek 

is " (my kursivering). Die mens kan ho~ nie sender meer 

losmaak van sy laere Self nie, want dit het te make met sy 

hcle verledc; alles wat as ' t ware in horn aanwesig is. Die 

hoere Self is eers te bereik na 'n louteringsproses , t.w. die 

individuasieproses. 

·~Die mugu van buite II is ' n beskrywing van Gysbrecht se jeug 

en ook van die afgelope dag se belewinge "met satiriese 

hoogdrawendheid", volgens Gysbrecht self . In feite is dit 
1 n parodie op die stem van die orde, naamlik die tipiesc 

amptelike dokµment. 

Dit word vir Gysbrecht 1 n her-belewing van sy jeug maar nou 

nic rneer geidealiseerd nie, maar gebanaliseerd . In feitc 

word die mugudeel van Gysbrecht Edelhart hier gesatiriseer. 

Uit sy weergawe van die dag se gebeurtenisse blyk sy totale 

onbegrip vir die belang van die gebeure, want hy interpre= 

teer nie. Hoewel hy paraat weet dat JuliuJ Johnson, wat 

toLaal op die agtergrond was in die krocgs~ene , ' n belangrike 

sakernan is, heg hy feitlik geen waarde aan die tuinier en 

Juliana se onderskeie boodskappe nie . Hierdie afstandelike 

bieg van Gysbrecht het nie die gewenste uitwerking nie. 

Die eerste dag van sy omswerwinge word afgerond waar hy 

rcddeloos verlore verdwaal langs Christian ' s Beach (!), vas= 

gevang tussen see en stad, die Bewuste en onbewuste. Hier 

word hy voorberei op die transforrnasie wat sal volg . Sy 

tred is onvas; sy rigting is onbepaaZbaar . Die figuur is 

vormloos en selfs naamloos, maar sodra hy gaan staan , verval 

------------------------------------------------------------
, 58. Aalders, C. : "Jung en het misterie mens" in ,!W'l.(J - een mns voor 

dBze tyd deur Anlders , C. , Plokker, J.H . en Qu1spel, G., Lemnislaat 
Rotterdam, 1975, p. 41. ' 
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hy ook in die patroon . 59 ) Hierdic figuur wande l feitlik 

in 'n voor-wercldse omgewing: bar en bestaande uit vormlose 

massas en trogloditiese monsters teen wie hy kragte moet 

meet . Die hele toneel skcp ' n evolusionere geboorLcbee ld: 

"Dit. roep algaande enigc vorm in aanskyn totdat op die gelyk= 

te ef..ie mens herkcnbaar is" ; ook die Bybelse "waters" roeo 

die ske ppingsvcrhaal op met die "waters ( .. . ) woes en leeg" ! 

Gysbrccht se rcis het nou 'n toestand van stilstand bereik 

Tradisioneel is die skip die vocrtuig wat die individu oor 

die see, die dieptes van die Onbewuste dus voer. 60 ) Hier 

kom Gysbrecht in die duister ' n skip tee. " ' n Enkele skim 

yersper sy pad en verval tot 'n beweginglose skuit ashy 

nader kom." Dit word ook beeld van sy eie reis se stagnasic . 

Hy swenk Zinks, verder die Onbewuste in, waar die terrcin 

nog mociliker bcgaanbaar is. Ook die afwesigheid van Tyd en 

Ruimtc beeld die groot Onbewuste . Gysbrecht se weg loop 

dood, voer horn in sirkels en hy kom tot rus tussen die 
. t 1 a· 61) ui werpse s van mens en ier. 

c· 

Die mens dwaal soms so ver weg van sy natuurlike aard, dat 

hy, soos Frieda For~lam <lit stel, "can no longer find his way 

}:lome. 1162 ) Dit is juis trcffend dat Gysbrecht horn in so 'n 

omgewing bevind - tradisioneel is 11 a waste land" ook beeld 

van geestelike wildernis - "as a substitute for the normal 

-----------------------------------------------------------
59. 

60. 

61. 

.... 

Die slot van Die Mugu wys later retrospektief hierna terug waar 
Gysbrecht voort moet loop . 

Vgl. Jung, C.G.: The IntegPation of the Personality, p. 189: "The. 
ship is the vehicle that carries him over the sea and the depths 
of the unconscious." 

Dit is geen toeval nie, want in "The excremental vision" (Twentieth 
CenturzJ Literar>y criticism, p. 50 e.v.) gaan Noi_-man 0. BrO\-m in op 
S\'1ift se 11 anc11e beheptheid" en die belang wat u1twerpsels in sy 
werke speel, onder andere in die berugte vierde ~oek van Gu.ZZ.iver's 
Travels. Beskn,ing is neuroties, se hy, en op die rand van eie 
vernietiging, daarom moct die mens weer sy dicrlike sy ontdek en 
Ju~s die funksies van die menslikc liggaam beklemtoon sy ooreenkoms 
me t di e di er . 

62. Op.cit . ,p . 22 . Jung se self in The Integration of the Per sona lity: 
11 

•• • to be thus 1 os t in chaos means a bitter shock, even when we know 
th;1t it is the indispensable prerequisite of every rene1·1al of the 
spirit." 



--

- 111 -

animation of the world around us, there arises an illusory 

reality in which the uncanny, ghostly shadows move in ::,lace 

of peo~le . Thus it comes about t hat lonely , desert pla c es 

are always inhabited for primilive nan by ' devils ' and 

similar spectres".
63

) Gysbrccht is nic net tc midde van •n 

wildernis nie, die wildernis is ook in homself en dit moet 

hy oorwin, ashy ' n dieper betekenis aan sy l ewe wil gee . 

Die tweede dag bring die voortsetting van Gysbrecht se reis. 

Hy "materialiseer" die volgende oggend , asof hergebore , gelyk= 

tydig met sonsopkons . Hy bevind horn O? die rand van die bos , 

naby die teerpad - die grensgebied tewens van Onbewuste en 

Bewuste . Hy word opgelaai en begin sy reis terug na die stad , 

tussen die groente, bee ld van die vege taticwe waartussen hy 

n6u volkorne pas . 

In sy woonstel voel _hy hom !n totale vreemdeling. Binnc die 

naturalistiese stroning het die O?Vatting dat ' n me ns se 

huis ' n verlengstuk van homself is , weer belangrik geword . 

Die huis weerspieel d ie mens se omstandighcde of smaak en 

sodoende sy geaardheid , naas die 

minerende mag oor horn uitoefen . 

feit dat dit ook ' n deter= 
l>,:;} {.-tf ... ,. I< J 

Di t 15 ~dd,/(, l.,(A.t: a.I'<, in · hoe ' n 
11 

mate Gysbrecht se woonstel juis sy hele orde-rnentaliteit 

weerspieel . Daarom i s dit j u is fraupant <lat h y horn glad nie 

mecr t ui s voel b inne h ierdie vertroude ruirnte nie . Die ver an= · 

dering in homself was s6 groot dat hy horn 'n buitestaander 

voel in sy eie woonstel . 

Die reis word weer aangepak en nou ontmoet hy dieselfde karak= 

t ers , rnaar in orngekeerde volgorde . Volgens Malan is dit 'n 

tipicse ?rocede van die mite of S!)roki e . " Daardeur word aan= 

gesluit by ' n ecnvoudige bnsiese individuasiepatroon wat as 

p sigologies waar beskou kan word 11
•

64
) Gysbrecht se trans= 

f ormasie?roscs begin o?nuut . As verandcrdc persoon het 
--------------------------------------- ------------

6 3. Ibid . , p. 104 . 

64 . Op. c i t . , p . 51. 
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Gysbrecht nog die skyn van ordelikheid deurdat hy die baadjie 

_dra, maar onder die oppervlaktc is die chc:i.otiese nou • n 

~ntegrale deel van horn (die trui) (p. 83). 

Na die rampspoedige ontmoeting met die anima-figuur, Lolita, 

ontm9et Gysbrecht weer eens sy skadu, Juliana Doc~cls . Die 

oorcenkoms tussen hulle blyk duidelik alleen al uit die feit 

dat Juliana presies net so afgctakel is soos Gysbrecht ge= 

durende die afgelope dag (p. 85) . Hulle sukkel "soos 

twee wrakke op 'n oseaan" (p. 85), wat daarop dui dat hoewel 

9it moeisaam verloop, diereis weer aan die gang is. Die oor= 

eenkoms van Gysbrecht met die tuinier blyk uit die feit 

dat die tuinier se water vir 'n geruime tyd afgesny was. Op 

grond van die feit dat die tuinier en die park telkens sim= 

holies geinte~preteer moet word, kan hieruit afgelei word 

dat dit beteken dat Gysbrecht sc lewegewende energie (die 

~ater} ook afgesny was en dat <lit sy ucurotiese toestand 

van die vorige aand verklaar. l·laar di t in my interpretasie 

primer daarom gaan om die outeursvisie sal dit onthou moet 

word dat juis Juliana en die tuinier telkens deur die ab= 

strakte outeur as doeblerings van Gysbrecht of tot eksem= 

plariese figure vir horn beskryf word. 

Die tweede parkscene is 'n belangrike, en dit skakel ook 

implisiet met die parktonele in Hilaria waar die park tel= 

kens 'n paradyslike, romantiese ruimte is waarbinne jy ge= 

borge voel soos in jou jeug. Malan gee ' n uiteensetting van 

die verskeic manifcstasies van hergeboorte wat aan Gysbrecht 

verskyn. 65 ) Hy gaan saam met die moederfiguur,die hoer, en 

slaap by haar. Sodoende slaag hy daarin om die moederbinding 

te breek. Deur die 11 besithame'1 van die anima word haar 

mi~tick opgchef en word sy getoon in haar menslike onvolko~ 

menheid, selfs banaliteit. 

---------------------------------------------------------------
65. Ibid., p . 52. 
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Vir Gysbrecht hou die toekoms nog baie in, soos "die wonder 

Van transformasie wat mag voorl@." Dat Gysbrecht horn nog 

geensins met die chaos vereenselwig het nie, blyk uit die 

feit dat hy by die lees van die berig van die eendsterte se 

bedrywighede op Muizenberg, sy baadjie toeknoop en sodoende 

sy aandeel ontken. Dit word as't ware onderstreen as hv 00 . -
ordelike wyse gehoor gee aan die aanmaning van vroe~r: 

~eep Your City Clean (p. 63) deur sy piesangskille netjies 

in die asblik te gooi .. 
. -· 
Ju11·ana, ewe-eens verklee, begin ·met haar toespraak weer 

omring, met die mense in •n- kring om haar heen. Haar 

kritiese opmerkinge ten opsigte van die orde toon merkwaar; 

dige ooreenkoms met die van Gysbrecht tydens 'n vroeere 

sc~ne (pp. 75/8), waartydens ook "kring"- beelde oorheers 

het. Ook dieselfde motiewe is in beide scenes terug te vind: 

die gevangenskap; die illusies wat verblind; die kollek; 

tiewe patrone; die ontvlugting in die chroomtempels ... 

Juliana se uitspraak : "Sander ' n lewende mite, sander 'n 

simbool, gaan julle ten gronde en disintegreer saam met julle 

saaie konstruksies. Met julle rede het julle die wortels 

afgesny; soos miere dwaal julle sel1vernietigend rond omdat 

die koningin dood is" (p . 101) is belangrik. Hierdie scene 

skakel retrospektief byvoorbeeld met die parkscene (water 

en wortels (p . 18)) en prospektief met die tronkscene (in; 

ge;;:>erktheid (p. 104)) en vorm ' n belangrike knoopplek van 

verhaaldrade. 

Naas argetipes van die Kollektiewe Onbewuste is daar ook die 

· a· t 66 ) o· v a a· sogenaamde argetipes van ie Bewus e. ie a er en ie 

Moeder van die Terrible Kid is hiervan by uitstek 'n voor; 

beeld. Hulle is ook beeld van die rr.oderne verwording -

vergelyk byvoorbeeld die beskrywing van die moeder : "bruin 

oe wat die enigste oorblyfsels is van 'n vergange boerse 

skoonheid" (p. 110). In die hele scene speel hierdie motief 

--------------------------------------- ----------
66. Jacobi, Jolandc, op.cit . , 1959 , p. 110. 
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' n belangrike rol : vryhe~d het 'n spotwoord geword; tern= 

pels van cuds is nou chroor:1biosko9e; die Goddelike lydings= 

geskiedenis is sender bctekenis . Juliana Doepels, Teire= 

si~sfiguur en profetes, het self in die moderne tyd ' n 

waarsegster geword, wat haar mistieke boodskap op die Parade 

moet oordra te midde van groente en vrugte . Die hele tyds= 

beeld bied sodoende boeiende parallelle met byvoorbeeld 

T.S. Eliot se The waste land waarin dieselfde agteruitgang 

merkbaar is. 

9y~b~e~ht kom weer in ' n maalstroom tereg en word deur ' n 

mag grater as hyself meegesleur en beland terstond in die 

tronk. Gysbiecht se aanpassing by di~ orde was net tydelik. 

Waar hy vroeer beetgepak is deur magte uit die Onbewuste, 

word hy nou slagoffer van die Kollektiewe Bewuste. 

Die polisiekan~oor r~~k- ~a_y~rnis, en is effens muwwerig . 

Ilierdie toneel herinner baie aan die toneel op die strand . 

Beide die eendsterte en die polisie is ordes in uniform , 

beide Jimmy en die Boss maak hul naels skoon met 'n mes en 

albei ordes wil Gysbrecht inly£ in 'n sekere patroon. In 

die tronk is daar egter kunsmatigheid (vernis) waar daar 

vroe~r die natuurlike (die see) was. Die polisie is ook 'n 

veel gedissiplineerder orde as die eendsterte en wek daarom 

juis die afkeer van Gysbrecht. Sekuriteit en rus het die 

polscnde lewe vervang. 

In die tronk ontvang Gysbrecht drie besoekers wat elkeen 'n 

tipiese denkrigting verteenwoordig: materialisme, georgani= 
6 7) 

seerde religie en anargistiese opstand. Vader De Metz wil 

Gysbrecht se sondes klinkklaar definieer en horn die weg wys 

na die waarheid . Sy hele betoog staan in die tcken van die 

moderne religie wat horn te lank afsydig gehou het van die 

probleme van die gemecnskap, hoewel hy die onus plaas op 

die skouers van die moderne mens. De Metz krap teen die 

muur met sy vinger en raak sodocnde net die oppervlakte aan 
----------------------------------------- ----------
67. Malan, Charles, op.cit., p. 52 . 



- 115 -

sender om tot die kern deur te dring van die moderne mens 

se dilcnuna, want die keuses van Gysbrecht is in feite die 

keuses van die rnoderne mens. S6 lewer die abstrakte ou= 

teur ook verdere irnplisiete kritek op die Kerk en sy rol 

in ons tyd. 

Vader De Metz praat egter nog deels met oortuigingskrag ; 

selfs dit is afwesig by Julius Johnson, wat sy oordele 00 

berekende wyse uitspreek as holle cliches. Sy indringing is 

nog oppervlakkiger as die van Vader De Metz want hy krap 

slegs aan die vernis en ve~ sy vingers onmiddellik daarna met 

sy sakdoek af {p.· 110) . . Boonop gaan dit met wcersin gepaard . 

Die abstrakte outeur se implisiete oordeel oor die twee ver= 

teenwoordigers is verder af te lei uit die feit dat nie een 

van die twee hul werklik identifiseer met die gewone man nie. 

Vir Julius Johnson is die tronk 'n plek waarin hy ontuis 

voel . .. Vader De Metz is nie totaal onbekend met die omstan= 

dighede nie : "Diesel wek by horn ook herinnerings, maar 

hy noem hulle nie " (p. 107). Op p. 112 word vermeld dat De 

.Metz eers ' n Trappis was maar "hy kon die toets nie deur= 

staan nie. " Eens op ' n tyd was die Kerk bereid om in afson= 

dering , selfs gepaard met lyding , sy boodskap te verkondig . 

Die Kerk in moderne gedaante is egter tipies van Vader De 

Metz : deel van die orde ; deelgenoot van vermaak en jenever 

{p. 5) , voorsien deur die orde . Daarom kan dit nooit die 

lewende mite verkondig nie . Die verdoemendste oordeel oor 

Julius Johnson is die feit dat hy die kunstenaar se " godde= 

like funksie " ook gelyk stel met die handhawing van die 

patroon! 

Jul iana Doepels word as laaste besoeker gestel teenoor die 

vorige twee . Sy stap self diesel binne en word nie deur die 

orde binnegelaat nie. Sy pas ook beter in hierdie ruimte en 

stap rond soos ' n fladderende vlermuis in h ierdie donkerte. 

Die positiewe van afsondcring word deur haar raakgesicn , 

maar aangesien haar oplossing baie verg van die individu , 

wek sy nie d i eselfde sekuriteit by Gysbrecht as byvoorbeeld 
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Julius Johnson nie. Die algernene welvaart en die sogenaamde 

klein man is volgens Juliana slegs illusies en daarmee ont= 

~eem sy Gysbrecht sy laaste veilige verskansing . Sy is 

diametraal teenoor Julius Johnson ingestel en sy gee aan 

Gysbrecht die raad om horn nie aktief te verset teen die 

orde nie, maar di t van binne te II rysmier 11
• (p. 113) . Sy is 

die enigste wat by die ondersoek van diesel deeglik te werk 

gaan en tewens deur die venster na buite kyk. So word sy 

dan voorgestel as iemarid wat 'n oplossing uit sy dilenuna bied 

vir Gysbrecht; hoewel dit geensins 'n veilige en gerusstel= 

lende oplossi~g is nie. Die hele situasie : J~hny Doepels -

Colet - Julius Johnson uit Hitaria kom dus in gewysigde 

vorm voorin die verhouding : Juliana Doepels - Gysbrecht -

Julius Johnson. Omdat die orde ' n sterker mag is in Die 

Mugu~ tree die Doepels-figuur ook veel militanter op as in 

Hitaria in sy protes daarteen. Uit hierdie parallel is 

ook ~f te lei dat Gysbrecht in 'n sekere opsig Colet se 

plek inneem, wat uiteraard belangrike implikasies het wat 

die interpretasie van hierdie trits betref. 

Oo die punt om ineen te stort , verneem Gysbrecht dat hy vry= 

gelaat is, en bevind hy horn spoedig in die middestad, nie 

ver van sy uiteindelike doelwit nie . Die soeke na die Self, 

na die middelpunt van sy wese, die sentrum van totaliteit, 

is nou in sig . Marruna se rnandala-kroegie is ook in die mid= 

del van die stad, tussen die berg en die see en Gysbrecht se 

_soektog self voltrek ho~ as 't ware tussen ontvlugtingsdrome 

en koerantberigte . So word die middelposisie ook struktu= 

reel geintegreer. 

Na sy vrywording voel hy dcel vandi.e stad, hoewel sy eend= 

stertklere horn tog as 'n buitestaander stem9el. Hy voel 

veilig en beskut in die gcweldige orde wat horn kos gee en 

selfs voedsel vir sy sensasielus. In direkte opposisie 

tot Gysbrecht se positiewe aanvaarding van die stad en dus 

die orde , staan die abst1•akte outeur se visie, want die 
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stad word beskryf in die volgcnde tcrme : "Fosforenl:e ligLe, 

kras neonkleure, die gloed van fabrieke ( ... ) die winkclvcn= 

sters met hul skyn van wellewendheid"; "chroompaleise"; 

"die lewe gloei kunsnatig"; "ondraaglikc eensaamheid" en 

''{d)ie stad is ' n miernes wat gebreck is - uit tonncltjics 

borrel die inwoners skynbaar doelloos in en uit'' (p. 114), 

wat Juliana se vroeere beskrywing op? · 79 eggo. Die stad 

word dus beeld van die illusies, die skyn en oppervlakkig= 

hcid van die middelklasbestaan. 

Die dilemma van die mugu is dat hy oplaas geen uitkomkans 

het nie. Sy eie beeld in 'n winkelspieel vervul horn met 

selfveragting. Dit is ' n skrikwekkende beeld van die orde 

wat gestaltc kry in sy denke (pp. 116,117), wat skerp kon= 

trasteer met ~y romantiese ontvlugtingsdrome . Oplaas ver= 

woord hy vir homself die oplossing : bly afsydig van die we= 

reld , verskuil jou in jou ivoortoring, weier om enige ver= 

antwoordclikheid te aanvaar Hy stap presies om die blok, 

sien homself aan met veragting en draai sy rug a, homself . 

Dit lyk of die vind van die hoire Self nou binnc bereik is, 

maar deur die ontnoeting met die bocmelaars relativeer die 

abstrakte auteur reeds hierdie verwagting : een van die boe= 

melaars het 'n verband om sy vinger - die nuwe nael (die 

Self) het nog nie begin groei nie! Dit skep die verwagting 

dat Mamma se kroegie geensins "die punt van 'bereiking '" 

gaan wees nie. 

Hopeloos onvanpas geklee , bereik Gysbrecht sy doelwi t : Mamma 

se kroegie wat met sy gewese gc/hawe/ndheid - die "veilige 

hawe" is na sy stormagtige reis wat deurgaans dcur middel van 

seebeelde beskryf is ! In die oorlog was dit letterlik 'n 

hawe vir krygers uit verre lande, 111 n Valhalla waar afge= 

storwe krygers rus vind. 1168 ) Die kroeg in sy nuwe gedaante 

verskil wesenlik van Manuna se kroegic soos dit in Hilaria 

beskryf word. Die krismisrosc , seesand, ensovoorts het 

----------------------------------------------------------
68. Ibid., p. 49. 
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P lek gemaak vir "abstraktc o_ atrone"; 11 nagemaakte -mosaiek" ; 
: "driehoekigc pa trone 11 

- selfs die prirni ti ewe word vervals · 

tot blote on twerp . Sodoende het Johny Doepcls se voorsp_el= 

ling in lliZaria bewaarhcid geword. Deur die hele beskry= 

wing van die kroeg as illusionere ruirnte wat ontsnapping 

bjed aan die rnugu ' s en met .Maffifila as ' n verworde moederfi= 

guur , word dit duidelik datdie ware Self nie meer te vind 

. is in hierdie 11veilige hawe " nie . Al die mugu ' s soek : na 

die verlore kaartjie , na die verlore paradys , na die sin in 

hul bestaan. 

George en Loli ta soek albei na ' n paradys op aarde : sy 

strewe skoonheid na , hy probeer dit vind in seksuele genie= 

ting. Querido ervaar geluk deur die verkenning van sy nuwe 

vaderland; Lena Ohlson weer hunker na ' n huislike lewe en 

begeer juis dit waarvan Gysbrecht· wil vlug : ' n gewone 
'• I d • • 1 , . , , 69) t motortJie , n ogtertJie , p esierritJies en n goeie 

man verpersoonlik deur Gysbrccht Edelhart . 

Vir mense soos -0ie ouers van die Terrible Kid vorm die 

chroompaleise die veilige haNe . Daar vind hul ' n paradys= 

like ontvlugting, patroonvas vir hulle voorberei soos die 

kos waarvan daar sprake is opp . 127 . Die chroompaleise , 

-toegepleister en gevernis, het in die plek gekom van die 

kerk en bied trouens ' n veel makliker oplossing vir die 

mens . Waarom moet ' n mens ly soos ' n Christus van ouds "as 

jy lyding self kan uitskakel? " (p . 126) . Deur die skerp 

kritiese instelling van die abstrakte outeur word ook ' n 

oordeel oor Gysbrecht, wat ewe-eens ontvlugtingdrome kies , 

u itgespreek . Soos Christus moet die rnoderne mens bereid 

wees om te ly deur gehoor te gee aan sy " inner voice ". 

Daarom kontrastcer die tuinier juis met die ander karakters 

deurdat hy sy eie paradys skep - "caarin la die kiem van 

wordendc simbole 11 (p . 123) . 

------------------------------------ -----------
69 . Op p. 117 gaan dit j ui s om hie r di c plesierritJies en Leentjie wat 

haar broek natrnaak , in feite die ingeperkte m1ddelklasbestaan . 
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Die ontvlugting uit die realiteit in byvoorbeeld die 

chroompaleise is egter net tydelik van duur, want die lig= 

gaamlike beperking is onverrnydelik . Selfs die stcrwe i~ 

nie meer ' n daad van bevryding nie, want die wclfa re

maatskappy beheer selfs jou liggaamsdele , en oplaas ook jou 

laas:te rusplek wat "afgesplinterde engele met fabrjeksgesig= 

te" is . (p . 18) . Di t verklaar ook waarom Gysbrech t oplaas 

• 
11 roemloos " voort moet lewe en nie eers meer soos ' n Josef 

K. en ' n Colet tog heroies kan sterf nie . 

Die Self word tradisioneel gesimboliseer deur ' n voorNerp 

of persoon wat mocilik vindbaar is - in hierdie geval die 

loterykaartjie. Maar ook die hermafrodiet , as volkome ge= 

integreerde we se, is simbool van die Self. Op pp. 127- 129 

vermeng die abs t rak t e o u te ~r die bcskrywing van Juliana 

Doepels en die kaartjie op subtiele wyse sender om die oor= 

gange byvoorbeeld tipografies aan te dui soos telkens die 

geval is. Daardeur word Juliana verhef tot eksemplariese 

figuur: sy ken die lyding en is bereid om ' n lydensweg af 

te le op soek na die waarheid . Haar raad aan Gysbrecht 

word nou ook weer relevant : rysmier hul van binne. Dit is 

tewens 'n lydensweg , want slegs hy wat die waarheid gevind 

het, kan dit weer verkondig . Slegs die enkeling kan die 

argetipes , die simbole ervaar en as lewende mite vir die 

gemeenskap presentcer . 

Gysbrecht se kaartjie bring nie vir horn die verlore paradys 

nie. Van sy beplande ontvlugtingsreis kom trouens niks 

tcreg nie. Oorweldig deur die eendsterte , die magte uit die 

Onbewuste, 16 hy en huil oor sy menslike l ot en die vernie= 

tiging van sy illusies. Dit is die menslike lot dat daar 

nooi t lyflik teruggckeer kan word na die verlore paradys nie 

nic deur jeughcrrineringe~nie ; nie deur ontvlugtingsdrome 

nie ; nie in terugtrekking in ' nivorc toring of chroompa= 

l eise nie . Die Kerk van Vader De Metz kan nie die pad daar= 

hecn wys nie en dit setcl ook nie in die welvaartmaatskappy 
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van Julius Johnson nie. Die stem van Cod, binne jouself, 

wys jou die pad na die verlorc paradys : jy skep jou eie 

paradys dcur die verborge goddelikc binne jousclf te ervaar . 

Dit betekcn nie noodwendig ' n Christelikc boodskap nie, 

want Jung was self van mening dat "alle menselijke conclu= 

sies 'psychisch' van oorsprong zijn" en "dat God los van 

die mens niet kan bestaan . 1170 Selfs vir die talryke 

mense wat hul Christelike gcloof het, beteken dit 'n red= 

ding om die menslike volkomenheid te ervaar - "that mys= 

terious entity 'the whole man' - ( •.. } which necessitated 

the forging of a link between the conscious and the uncon= 

scious aspects of the psyche. The experience could also be 

formulated as the finding of the God within or the expe= 

rience of the self. 1171 > 

"Terug kan hy nie gaan nie, stil kan hy nie staan nie . " 

Terug na sy ou bestaan, na sy jeug kan hy nie, selfs nie 

deur drome nie en om stil te staan, beteken om in die pa= 

troon te verval (sien p . 77). Die alternatief is dus die 

enigste moontlikheid - allecn voortgaan . Die prys om 

te betaal gaan duur wees : eensaamheid en lydinq voordat 
72) 

jy iets vir die gemeenskap kan beteken. 

P.G . du Plessis het al ges~ dat Leroux se werk die ver-beel= 

ding is van die Kollektiewe Onbewuste. Dit is ook die geval 
1 -------------------------------------- - ---------------

70 . Aa 1 de rs, C. , op.cit. , p. 44. 

71. Fordham, Frieda, op .cit., p. 76. 

72 . 11 Only the man \·1ho can consciously assent to the pm·,er of the ; n= 
ner voice becomes a personality. And only a personality can find 
a proper place in the co1Jectivity, only personalities have inte= 
gral parts of a human group and not rr.erely a number in the mass. 
For the mass is only a sum of individuals and can never, like a 
community, become a living organism that receives and bestows life . 
Thus self-realization, both in the individual and in the extraper= 
sonal, collective sense , becomes a moral decision , and it is this 
moral decision which lends force to the process of self-fulfilment 
that Jung calls Individuation." - Jacobi, Jolande, 1962, p. 103 . 
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met Die Mugu. Die leser word dus gekonfronteer ook met 

sy eie psige en word in die rol van die analis geplaas wat 

saam met die geanaliscerde die psigiese reis ondcrneem. 

Die ~krywer het as sen~er ook ' n belangrike rol in hierdie 

konununikasieproses, afgcsien van sy klaarblyklike rol as 

beheerder van die senderkanaal. "In hierdie tye waar die 

-Simbole verswak, waar ons te midde van die proses van 

transformasie is, wagtende o~ die hergeboorte, lewer die 

skrywer miskien die groolste diens deur alle moontlike mate= 

riaal te voorskyn te bring 11
•

73 ) S6 verwoord Leroux self 

die skrywer se rol. Die skrywer meet eksperimenteer op soek 

na die lewende mite en daarvoor vereis hy die volste vryheid, 

66k van sensuur, 66k van die maatskappy. Dit is in wese 

trou-wees aan die goddelike opdrag in homself . 

Dit verklaar ook die talryke uitsprake oor die rol van die 

skrywer in Die Mugu . Die ware skrywer sal verstik in die 

rol wat Julius Johnson aan horn wil toedig (p. 111). Ook 

sal hy horn nie kan onttrek in 'n ivoortoring nie, dit wil 

se ontvlug in die kuns nie (gcsimboliseer op p . 118 deur • n 

besoek aan Fircnzi, stad van die kuns). Vir die skrywer 

le die keuse oplaas nie veel anders as vir Gysbrecht nie en 

·sal di t 66k 'n lydingsweg wees, inuners "(d) ie onaan== 

gename, pynlike proses van in jouself keer is die enigste 

metode". 74 > 

Dit is 'n goeie voorbeeld van hoe 'n motief van geringe orde 

in die vorige twee werke uitgroei tot •n uiters belangrike 

in die trits. Deur die ontwikkeling van ' n motief word die 

leser ook gesteun in sy interpretasie : waar die skryfdaad 

in Die eerste Zewe en Hilaria nog ' n vorm van sublimasie 

is, word di t in Die Mugu 'n ,.,,anier van jou voortbcstaan te reg= 

verdig en t:.e verseker. Skryf word . implisiet in Die Nugu beskryf 

---------· -----------------------------------------~---------
73. Leroux, Etienne, op.cit . , p. 79. 

74 . Ibid., p. 76 . 
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as 'n in-jous~lf-keer wat saamhang met die genoemde toene= 
mendc na-binne-keer in hierdie trits. 

Die groat wins van die strukt~~liste was <lat hul die tradi= 

sionele Qnderskeid: vorm/inhoud die nekslag toegedien het. 
Struktuur het vroeg al beteken ' n geheel van sisLeme : 

"(t)he word itself is to be studied as a totality or system 

before it is to be related to other systems - historical, 

social, biographical, or other". 75 ) Die vraag na die 

mitiese stramien van Die Mugu is dus nie alleen 'n vraag 

na watter mites as ondergrond dien nie, maar veral hoe hulle 

geinlegreer word in die finale struktuur. 76 ) Die mitiese 

stramien van Die Mugu is elders ftl vollediger aangedui. 77) 

Die bevindinge is kortliks dat: 

l. Die Mugu wat struktuur en inhoud betref , merkwaardige 

ooreenkomste toon met die grondplan en betekenis van 

die heldemite . 

2. Gysbrecht Edelhart 'n rnoderne Christusfiguur word. 

3. Die mite van die reisiger en die satiriese reisverhaal 

as "rnitiese" ondergrond en agtergrond fungeer . 
.. -----------------------------------------------------------

75 . The structuratists from Ma:rx to Levi-Strauss (ed. by) Richard and 
Fernande 0~ George, Anchor Books, New York, 1972, p. xxi. Sien 
ook die volgende vir 'n kritiese oorsig van die strukturalistiese 
denkrigting: Fokkema, D.W. en Kunne-Ibsch, Elrud : Theories of 
Liter>ature in the Twentieth Cent'UX'1J, C. Hurst & Co . , London, 
1978, pp . 50 - 80. 

76. C.J. van Rees en H. Verdaasdonk tipeer ook Jur.Y Lotman se teksop= 
vatting as volg "De literaire teks-geld als een komplex systeem, 
dat met diverse andere systemen in verband moet warden gebracht, 
wil men de specificiteit van de literaire tekst kunnen vatten. 
Jeder element van de literaire tekst moet warden gekaraktiseerd 
in termen van zijn relaties met andere tekstuele elemente. De 

' aard van deze relaties wordt bepaald door te bezien welke plants 
een tekstueel element in een of meerdere systemen inneemt", p. 35 
van Grivel, Charles {red.) : Method.en in de Literatuuruetenschcv 
Dick Coutinho, Muiderberg, 1978. ·' 

77. Van Coller, 1975, pp. 73-84 en Theoria, dl . XLIX, Oktober 1977, 
pp. 61-72 en Malan, Charles, op.cit . , pp. 41 en 45 e.v. 
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",:; Antonnissen noem vroeg al Die Mugu die eerste waarde= 

,,,_.::.e A.f rikaanse prosawerk wat 'n treffende bee ld gee van 

··· ~ ontmenslike, mitelose Westerse -en Suid-Afrikaanse 

~~skappy.
78

) Ook Du Plessis se heelwat later79 ) dat die 

.~~ plek-plek deurslaan in Die Mugu~ maar gee geen kon= 

rs.::.eerbare voorbeelde nie. Andre P. Brink is veel konkre= 

·,-~ wanncer hy s~ ,<lat Die M~gu 'n roman is waarin die 

:.t~e as struktuurmiddel 'n belangrike rol speel. Dit word 

,.,r-e;ld va n 'n maatskappy waarin die mite tot niet gegaan het; 

"<iuarom is hier geen volgehoue mitiese struktuur soos in 
. .. . . fl d ( · t ) " 80 ) B · k ~= v~r~ a nie~ maar ares mi es . · rin siteer as 

voorbeeld Daphne wat draer is van die jeug, en Juliana 

l>oepels en Julius Johnson wat as eerder voorkomende roman= 

f1.g ure (Hi laria) 11 daardie betreffende werk self as mite in 

indra. 11 Juis as die mite verdwyn, se Brink, ver= 

lwyn die samebindende krag in die gemeenskap en ontstaan 

3tc buitcstaander, die mugu. Uit die voorafgaande bespreking 

1n die roman het dit egter geblyk dat juis die mens vasge= 

1rte l in die orde, mugu is, en het ek probeer aantoon dat 

,. ouite staander daarom die enigste is wat die redding vir 

1° gemeenskap kan aandui. 

• s in van 'n mitiese.agtergrond le vir Brink daarin dat 

sin gevind kan word in die sinlose van vandag, 

kan nuwe inhoude, 'n nuwe wonder in die hart van 

' :; kynbaar futiele of absurde geopenbaar word; en daar= 

kan aangedui word dat sekere handelings en patrone van 

mens deur die eeue eenders gebly het - maar ook dat 

" c•rs sinryk was, nou blote gebarcspel s6ndcr inhoud 

' •1t1 he t: "eers was daar 'n religie, nou 'n dogma 11
•
81 ) 

•• rr·noemde , <link ek, is wel deeglik die geval in Hi Zaria. 

1,r,trek van 'n mitiese stramien kan natuurlik ook sorg 

'"rdigting en 'n komplekse wisselwerking - in die . 

----------------------------------------------------
1 11lonissen, Rob: Kern en tooi., Nasou Bpk., Kaapstad ens., 1961, 
l• i,. 234-5. 
11

11 Plessis, P.G. : "Etienne Leroux" in Perspektief en profiei., p.602. 

1, ink, Andre P.: Aspekte van. die nuwe prosa, Academica, Pretoria 
11 Kaapstad, 1967, p. 48. 

11, i!}_., p. 42. 
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gesiteerde interpretasies van Hilaria (Van Rooy en Malan 

bv.) is daar genoegsame be,~,s vir hierdie stelling. 

Die heldemite dien in Die Mugu as parodi~rende middel 

Gysbrecht Edelhart is die tipiese moderne anti-held, 'n 

buitestaander wat worstel met ' n bestaansproblernatiek, en 

met slegs sy ridderlike naam as wapen uittrek O? soek na die 

Graal (die kaartjie). Daarorn korn daar ' n vernuftige afwy= 

king op die oorspronk~ike patroon: die vind van die kaar= 

tjie bring nie die verlossing nie ; in feite begin sy 

soektog nou eers . Daardeur blyk dit dat die mite in die 

moderne tyd nie rneer te realiseer is nie en dat die rnoderne 

mens imrner soekend moet bly juis na die "lewende" mite wat 

sin aan sy bestaan sou kon gee. Maar die helde-mite parodi= 

eer nie slegs nie : Gysbrecht se uiteindelike opstaan en 

voortwandel is 'n heldedaad, en as mens wat bereid is om 

voort te lewe en voort te bly soe~, is _ hy 'n held. Daar= 

mee neem Die Mugu ook ' n belangrike rol in Leroux se oeuvre 

in. Dit relativeer onrniddellik Colet se "oplossing" vir sy 

·problematiek : die -0ood, en is sodoende ook ' n antwoord op 

die suiwer eksistensialistiese Hilaria. Die tema van so= 

veel latere werke is ook hiermee medeg~gee : die anti-

helde soos De Goede en die knol wat elkeen op hul wyse sin 

.probeer gee aan die bestaan;veral die knol wat telkens na 
elke terugslag die pen weer opneem en die uitdaging van lewe 

aanvaar - selfs in die skadu van 'n begrafnisritueel ! ( Nt.l I Va_) 

Hierdie ~oemlose voortlewe is nie alleen ' n heldedaad nie , 

maar in feite ' n lydensweg : die goddelike opdrag aan die 

mens wie s~ paradys vir ewig verlore is . Dit is daarom ook 

sinvol dat Leroux se hoofkarakters s6 dikwels parallelle 

vertoon met Christus en telkens afgeransel en selfs 11 ge= 

kruisig 11 word. As gegewe is di t een v an die sterkste deur.::: 

lopende motiewe in sy 

geskiedenis kan maklik 

enige noodwendighcid. 

werk . Die betrek van die Christus
ll~ 

lukraak of diletta~ties wees, sender 

Die teksontginning kan boonop sander 
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dissipline geskied. Leroux ontkom nic altyd aan die be= 

sware nie : die kruisigingscene; die "God" op die bors van 

Gysbrecht (p. 80); die lam wat bloei (p . 84), is geencen 

subtiele parallelle nie . 

. . 
Juliana Doepels as 'n moderne Johanncs-die-Doper82 ) is in= 
derdaad ' n vonds, asook die vernuftigc wyse waarop aangcdui 

word <lat die gebeure horn van 'n Vrydag tot 'n Maandag vol= 

trek. 

Gysbrecht word ook nie bloot 'n moderne Christus nie, aange= 

sien hy eers ten slotte omvorm word tot 'n aanvaarder van 

ware enkelingskap. Op talryke plekke verwys Juliana na die 

banaliscring van die Christelike godsdiens en noem die feit 

dat Christus se lyding niemand in die moderne tyd meer 

aanspreek nie. Dit is egter geen relativering van die Chris= 

tusgeskiedenis nie, maar kritiek op die rnoderne tyd en mens. 

Nie bloot toevallig nie het W.E.G. Louw al in 'n vroeij re= 

sensie die ooreenkomste tussen Die Mugu en Der Prozess van 

Kafka aangedui .
83

) Josef K. toon ewe-eens 'n ooreenkoms 

met Christus wat sy enkelingskap betref en veral in sy een= 

same sterwe bui~e die stad . Hy aanvaar sy lot met waardig= 

heid. Maar, soos gese, in Die Mugu bied die sterwe nie 

cnige antwoord nie - die mite is tot niet en die heropstan= 

ding bestaan daarin <lat voortgelewe en na die Self gesoek 

moet wora. 84 ) Dit is 'n lydensweg wat alleen 'n Juliana 

Doepcls ken. 

Die Christelike motief word nie losweg betrek nie, maar 

skakel ook nou met ander verhaalmotiewe, byvoorbeeld met 

die motief van Ziggaamtike verval wat veral in die slothoof= 

stuk verdiep tot ' n negaticwe visie op die menslike bcstaan. 

---------------------------~-------------------------------
82. Si en Mattheus 3:1-12 en Lukas 3:1-20 (p. 86 : Die f.fu.guJ. 

83 . Louw, H.E.G.: Die Bur>ger, 20.11.1959. 

84. En dit is juis 'n soektog na "the God within": Fordham, Frieda, 
op.cit., p . 76 . 
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Die Christelike lyding is beeld van die oppe rmagtigheid van 

die gees. Die ligguam is tydgebonde en aan verval blootge= 

stel; daarom is Gysbrecht se seksuele paradys85 ) so kort= 

stondig. Ook die motief van die ingeperkte vryhe id ende r= 

streep as ' t ware die dualisme gees/liggaam.
86

) 

Jung het by herhaling gese dat die Westerse mens nooit sy 

redding kan soek in ander godsdienste as die Christelike 

godsdiens nie, omdat dit vreemd is aan sy kulturele tadisie 

en slegs op die oppervlakte kan roer .
87

) Daarom is die 

betrek van die Christelike lydingsgeskiedenis vir Jung van 

die uiterste ·belang, veral vir die moderne Westerse mens (sy 

dit dan as "verwysingsveld"). Vir Die Mugu vorm dit, in 

die lig van bostaande, 'n . sinvoZle verruiming van die mi= 

tiese agterg~ond. 

Een ~an die belangrikste motiewe in _Die Mugu is die reis= 

motief, ' n isotoop wat deurlope nd is in Leroux se oeuvre . 

In Die Mugu vind die reis op twee vlakke plaas : eerstens 

deur die stad en orngewing , di t wil se die beskaafde wildernis 

woonplek van 

maatskappy. 

die mugu ' s en simbool van die rnoderne ordelike 

As gevolg van die feit dat die personasies en 

ruimtes ook simbolies geinterpreteer kan word , is dit ook 

'n reis deur die eie psige . Die werklike reis bereik 'n 

eindpunt by Mamma se kroegie waarna die psigiese reis kan 

b_egin 

Isis Isis Isis is ·al genoem die eerste Afrikaanse satiriese 

maar di~ eer kom Die Mugu toe . Soos tel= . h 1 88) rei s ver aa, 

kens die geval is met Leroux, word 'n sekere instrument eers 

--------------------------------------- - -- ------------
85 . 

86. 

87. 

88. 

Oit word vollediger bespreek in Van Coller, 1975 , p. 16 in Van 
Coller, 1977 , op.cit:_, p. 65 . 
Vgl. bv. die slothoofstuk van Die Mugu, waar die individu selfs 
ni e eers mag sterf in vrede ni e, p. 127 bv. 

Sien Van Coller, 1975, p. 77. 
Deur Van der Walt, P.O. : "Is is Isis Isis as reisroman" , in Steen= 
berg (red . ) Rondom Sestig, HAUM, Kaapstad, 1977 . 

, 
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uitgetoets voordat dit later werklik gebruik word . Die be= 

trek van die "mite van di.e reisiger" het die gevolg dat be= 

wustelik aangcsluit word by ' n roemryke tradisie, naamlik 

die Klassiekc satire wat ' n heropbloei in die 18e eeu beleef 

het toe ~ryden, Pope , Johnson en Swift hulle doelbcwus in 

hierdie genre verdiep het . Uit ' n ontleding van hierdie 

tekste blyk <lit duidelik dat die satire begryp is as ' n 

morele standcuntinname , dikwels teen die politieke en morele 

verwording van die eictydse gemeenskap .
89

) Rabelais , Vol= 

taire en veral Swift, skep karakters wat as voorbeelde dien 

Nir die moderne satiriese reisverhaal en aspekte van onder= 

skeidelik Gargantua , Candide en Gul liver word op treffende 

wyse byecngebring in Gysbrccht Edel hart . Nie alleen deur 

die merkwaardige sintcse nie, maar ook as gevolg van sy aan= 

passing van die klassieke tradisie by 'n moderne psigolo= 

giese verwysingsveld , slaag Leroux daarin om sy eie stempel 

op die verwysingsveld te laat . Die volgende aspekte is 

relevant : Gysbrecht Edelhart , die moderne Gargantua , onder= 

neem 'n reis deu r ?Y eic l eefruimte ; sy eie gcmeenskap 

en. hul waardisisteem word algaande duidelik gesatiriseer . 

Soos ' n Gulliver moet hy afstand kry daarvan en kom tot ' n 

morale standpuntinname . ' n Mens sou ' n detailvergelykinq 

kon tref tussen Die Uugu en Swift se GuZZiveP ' s Travels, 

wat ' n hooqtepunt is in die aqtiende- eeuse satire . Gulli= 

ver is ewe-eens ' n dwaas en ' n buitestaandcr , ' n muqu , wat 

' n reis (of verskeie rcise) onderneem , wat in die grand ' n 

reis deur sy eie beskawinq en psiqe is . So is die vierde 

boek , wat in die verlede geinterpreteer is as konkr ete be= 

wys van Swift se kranksinnigheid, in die jongstc tyd gelees 

as ' n briliante en sinvolle afsluiting van Gulliver se 

reise. Gulliver word gesatiriseer in sy hoe lof vir die 

rasionele perde . Hy · (en die mens ! ) moct die balans p r obeer 

vind tusscn Yahoo's en Houyhnhnms , driflewe en die rasio== 

n e l e bestaan , orde e n chaos. 

------------------------------------- ---------
89. Oit was die bevinding van ' n werkcollege gchou i n 1974 aan di e 

Rijksuniversiteit van Utrecht onder lei ding van Dr . W. van den Berg . 
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Die Mugu toon mcrkwaardigc ooreenkomste met hicrdie laaste 

boek . Dit is ook samevatling van 'n voorafgaande sockc na 

sin en is as ' t ware die "antwoord" op vroelre werke se 

visies net soos Gulliver se laaste reis sy vroeere reise 

relativeer . Ook Gysbrccht moet soek na sintesc van Bewuste 

en Onbewuste, orde en chaos. In Julius Johnson se ordelike 

welfare-maatskappy is veel te herkcn van die wcreld van die 

Houyhnhnms, die "belang " van die kuns, die vaste Patroon 
- I 

die totale afwesigheid van deernis en gevoel . Leroux sluit 

ook aan by Candide deurdat Gysbrecht o~k telkens 

slagoffer word van gebeurtenisse buite sy beheer . . Die Mugu 

.verwoord ook dieselfde norm: " . .. La ten wij onze tuin 

bewerken . "90 ) 

Die ske? van die eie paradys bied ook vir Candide en sy 
91) 

vriende , net soos vir Gysbrecht, die enigste uitweg. 

~atuurlik word Leroux se boodskap, of die satiriese norm 

wat hy ?ropageer, anders ingeklee, want dit is irnmers in ' n 

heel ander kode geskryf en rnaak boonop van esoteriese ver= 

~ysings gebruik. In die grond is dit 'n saliriese reisver= 

haal , nie net van toepassing op die moderne Suid-Afrikaanse 

gemeenskap en sy polere teenstellings nie, rnaar dit slaan 

ook op die moderne mens en maatskappy . Deur die betrek van 

aspekte van die tradisie van die satiriese reisverhaal wen 

-Die J1ugu nie alleen aan kompleksiteit nie ; maar word die 

boodskap ' n tydlose waarheid . 

Die Mugu is die eerste werklike satiriese werk van Leroux 

en prefigureer dus ' n hele aantal werke, selfs die veel 

latere /.iagersfontein, o Nagersfontein! Die basiesc grond= 

plan van Isis Isis Isis word hier in brei lyne getrek : ' n 
------------------------------------ --- ----------
90. Voltaire : Candide of het optimisme~ 

Amsterdam - C, MCMLXX, p . 135. 
Uitgeverij De Arbeiderspers , 

91. Ygl . die eerste parksccne 1-1aar dit op metaforiese wyse tuisgebrinq 
word of p. 123: "Om 'n krcmetart in die K~ap te ~ aa t groei, om met 
kerkfondse jou eie parad_ys te bou~ om_me~ JO~ bes1mpelde brein jou 
eie verwronge orde te skep - daar,n le die k1em van wordende sim= 
bole." 
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middcljarige reisiger gaan op soek na iets om sy bcstaan 

weer sin te gee (die loLerykaartjic; Isis). In sy ornswer= 

winge ontmoet hy verskeic pcrsonasics wat aspekte van sy eie 

dilemma toelig en moontlike wee om daarvan te ontsnap, aan= 

dui. Dit is telkens ' n duidelik progressiewc reis wat ein= 

delik weer by die beginstadium eindig . Die rcisiger is 

geen satiriese norm nic en word dikwels self gcsatiriseer 

in sy wanhopige soeke na sin. Hierdie (psigiese) reis word 

telkens ook ' n verkenning van die eie tyd en eie land . As 

gevolg van die bcsondere plek wat Die Mugu inneern in Leroux 

se oeuvre : samevatting van rnotiewe en ~emas van die eerste 

trits en oopdekker vanmotiewe en strukturele 9atrone in 

latere werk, beskou ek dit as een van Leroux se sleutel= 

werke. Myns insicns dra die mitiese verwysingsvelde in 

ho~ mate hiertoe by om binding met vroeire en laterc werk 

te bewerkstellig. 

Die Mugu is, wat die vertelwyse betref, tipies van die 

twintigste-eeuse roman, want dit ncig tot die personale 
92) , . 93) t 1 t roman en sccnicse weergawe wa vo gens eoretici .-

tipies is van die modcrne neiging - selfs die gedagteslroorn= 

tegniek en monologue interieur ontbreek nic . Tog is die 

verteZsinstansie in Die Mugu geen werklik objektiewe nie . 

Schmid94
> onderskei soos gese tussen die niveau van die 

verteZsinstansie en uitcindelik die van die abstrakte 

auteur. ' n Volledige ondersoek van die oorgange is nie hier 

op sy plek nie
95 ) , maar vir ons ondcrsoek is dit tog be= 

langrik dat die visie van die verteZsinstansie en die 

abst~akte outeur dikwcls nie ooreenstem nie - ' n tipiese 

precede van die satire . Orn die visie van die abstrakte 

auteur te agterhaal in Die Mugu verg dikwels verwysing 

n a die twee voorgangers . Personasies soos Juliu~ Johnson 

--------------------------------------- --------
92. 

93. 

94. 

95. 

Stanyel, F. K. : Typisohe Fo1'1T/an des Romans, Gottingen, 1964 . 

Friedman, Norman : "Point of View in Fiction: The development 
of a Critical Concept" , P.M.L.A. (1955) pp . 1160-1185. 

Soos gesiteer, hfst. 1. 

Sien Van Coller, 1975, pp. 20-26. 
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en veral (Juliana) Doepels, word bv. in Hilaria op ' n 

wyse beskryf wat ook by 'n interpretasie van Die Mu
1

u 

van belang is. 

'n Ander metode om die leser tot hulp te wees en die lesers= 

reak~ie te stuur is deur middel van prospekcies en re~ro= 

speksies . Prospeksies is vooruitwysings . In feitc word 

. 'n "wit" of "oop" plek later ingevul en ' n lyn deurgetrek. 

Retrospeksies daarenteen word weer "voltooi" as hulle 

gelees word in verband n:et. dit waarheen hul terugverwys. 

Albei is meer as net herhaling, want by herhaling is daar 

nie die invul van ' n oop plek, die voldoen aan ' n sckere 

verwagting nie. Onderling is daar ook graduele verskille 

te onderken by prospeksies en retrospeksies, want hier= 

die invulling van die verwagting kan geskied op die vlak van 

die vertelsinstansie en uiteindelik op die vlak van die 

abstrakte outeur . 95 > 

Met prospeksies en retrospeksies op die vlak van die 

abstrakte outeur, bevind ons ons al rnidde in die ideelaag, 

die hoogste hierargiese vlak wat jy eers kan betree indien 

jy deelgenoot is van die visie van die abstrakte outeur. 

Juliana Doepels se opp . 101 : "Sonder ' n l ewendc mite , 

.sender ' n simbool , gaan julle ten gronde en desintegreer 

julle saam met j ulle saaie konstruksies . Met j u l le rede 

het julle die wortels afgesny ; ... " . Di t kan as retrospeksie 

gelees word na sy pendant opp. 19 waar die wortels van 

die boom bemes moet word en genoeg water moet kry , anders 

kwyn die boom . Sodoende wys hy ook v i r Gysbrecht ' n manier 

om ' n paradys te skep , wat opp . 101 i n gewysigde vorm 

terugkeer naamlik deur die v ind van "'n lewende mite ", wat 

i n feite die manier is om jou eie paradys te skep. Hier 

kan ook verwys word na Juliana Doepels se woorde wat tot 

"proloog" verhef i s deur die abatrakte outeur : "Daar is 

net een wyse waarop die mugu vernietig kan word : die fin ale 

-------------------------------------- - -----
95. Si en Va n Co ll er , 1975 , loc.cit . 

------
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antitese van mugu - ' n onveranderlike mite". 

Die parallellc struktuu~ van Die Nugu met die gevolglikc 

inspeel van sc~nes op mekaar soos die twee parkscancs en 

die verg,elyking van die verloop van die twee dagreise, is 

vera.ntwoordelik daarvoor dat lyne tot stand kom en wit 

plekke ingevul word. Dit gee weer eens aanleiding tot ' n 

hierargiese ordening van die vlak van pd"':>onus,i:!_ (byvoor= 

beeld die twee woonstelscenes wat Gysbrecht se ontwikkeling 

aandui) tot die vlak van die abJtrakte outeur (die twee 

parkscenes) . 97 ) 

In hierdie verband is dit opmerklik dat in die eerste Le= 

roux-trits pro- en retrospeksies aangetref word buite die 

eng grense van die enkelwerk. Dit is die eerste stap in 

die rigting van doelbewuste skakeling as geheel, soos in 

die geval van die latcre derde trits . In die bespreking 

van die verbande tussen Hi Zaria en pie Mugu het strukturele 

herhalings al geblyk ~n talle beskrywings en beelde wat 

byna identiek is . 

Op die vlak van die 

retrospeksies . In 

romanfigure kry ons talle pro· en 

Hilaria word telkens terugverwys na 

gebeure en persone in Die eerste leue, maar so kom nog 

geen retrospeksie tot stand nie . Dikwels egter word toe= 

ligting gegee, interpretasies gemaa.k en selfs geironiseer. 

Sodoende word Die eerste lewe as ' t ware van agteraf toe= 

gelig. Die voorbeelde is reeds vroeer gcboekstaaf. 

Ook op die vlak van beskrywing, op die vlak dus van die ver= 

telsinstansie, is daar talle voorbeelde van veral retro= 

speksies, byvoorbeeld die beskrywing van Julius Johnson se 

naels wat "steeds" 'n triomf is vir Billa, sy naelpoctser== 

tjie (p. 109: Die Mugu). Dit is egter opmerklik dat reeds 

----------------------------- ----- ---------------------
97. Hieroor meer in Van Coller, 1975, pp . 11; 23-26. 
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in hierdie vroee stadium prosp eksies voorkom98 ) 

Johny Doepels se voorspelling van hoe !·l amma se kroeg daar 

sal ui tsien, word in Die ,tfugu bewaarhQid, selfs sy voor= 

spelling ten opsigte van die krioelende menigtes op die 

strand en die gedissiplineerde chaos (Hilaria, p. 55) tree 

in vervcilling in Die Mugu, want die eendsterte is in feite 

ged~ssiplineerde chaos, op pad om tot orde te verstar. 

Dit is egter veral op die vlak van die abstrakte auteur 

dat pro-en-retrospeksies 'n belangrike rol speel. Elke 

roman eindig ·met 'n prospeksie ten opsigte van die volgen= 

de boek. Daar is reeds gewys op Hilaria wat die geestelike 

wildernis verwoord wat in Die eerste lewe in die vooruitsig 

gestel word. Hilaria eindig weer met die in-vooruitsig

stel van die nuwe lewe "(d)ie gelukkige hawe vir almal ... 11 

{p. 109) waarvoor Colet kwansuis gesterf het, maar dit word 

al gerelativeer deur die slot waar slegs nog die blomme op 

die graf Colet se dood in herinnering roep. Hierdie nuwe 

lewe en veilige hawe vir die rnugu word ook die belangrikste 

tema in Die Mugu, 66k op gerelativeerde wyse, want Julius 

Johnson se orde kan geen veilige hawe vir die mens wees nie. 

Elke roman is dus ook terugwysing na en standpuntinname ten 

opsigte van sy voorganger . Die slotte van die romans beeld 

reeds iets hiervan : die ontsnapping in die leer (Die eerste 

lewe); d~e ontsnapping uit die lewe deur die dood (Hilaria) 

en die aanvaarding van die lewe (Die Mugu) . 

Die Mugu bied ten slotte die antwoord en daarom oplaas die slotvi= 

sie van die eerste trits. Gysbrecht se ontsnappingsdrome 

bied geen uitweg nie ; met sy illusies vernietig, staan hy 

op heroiese wyse op en loop voort met 'n algaandc ferrner 

tred . Die moderne mens se situasie het hopeloos geword 

ook omdat sy mites so tydelik is. Die karakters in Die 

Mugu bied elkeen 'n oplossing: anargistiese opstand j~ens 

--------------------------------------- ---- -------
98. Van Rensburg, op.cit. , p. 24 gee te kenne dat vooruitwysings eers 

1ater in die grater siklus voorkom. 
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die orde (Juliana) of passiewc aanvaarding daarvan (Julius 

Johnson); sublimasie deur liefde (seks); drank; georga= 

niseerde religie; gedissiplineerde chaos of die skep van 

' n eie paradys. Net die individu wat homself gevind het 
I 

kan vir die gemeenskap iets beteken en dit is hierdie ly= 

dcnsweg wat Gysbrecht oplaas met geloof aanpak. Die slotte 

van die drie romans speel op subtiele wyse op mekaar in: 

Gysbrecht se opstaan en loop kontrasteer met Colet se vasge= 

kneldheid (Hilaria) en sy wegvlug (Die eerste Zewe); die 

voortsoek na 'n oplossing met die egosentriese vind van 'n 

persoonlike "oplossing" in die ander twee werke en die po= 

sitiewe verset ashy, die oordeel beskaam en voortstap, 

staan in skrille kontras met Colet se verset wat horn uit in 

'n droom (!Ii Zaria) (p. 90) ! 

BESTEK 

Dle eerste trits is al in die verlede beskou as 'n uiters 

los-geskakelde trilogie. Deurdat die begin en einde van 
99) ~- :-

elke roman op mekaar inspcel het die romans telkens 'n 

geslotc struktuur . Die romans is telkens ch~onologies ge= 

struktureer, sterk progressief gerig en loop oak uit op 
. 100) 

'n belangrike slottoneel . Tog is elke roman oak siklies 

van aard : Die eerste lewe voltrek horn in 'n geografiese 

siklus van Kaapstad-binneland-Kaapstad; Hilaria het die 

sikliese gang van die natuur , die sikliese gang van lewe en 

dood as mitiese onderbou, terwyl Die Mugu die sikliese 

reis van Gysbrecht Edelhart vergestalt. In ons vroeer ge= 

poneerde siklusdefinisie het dit geblyk dat ' n siklus 'n ge= 

heel van dele is, dat 'n sekere standhoudenda kern ontwik= 

keZ en herhaaZ en dat ·aaar 'n terugkeer in gevarieerde 

vorm na die begintoestand is. Dit het al geblyk dat die 

---------------------------------------- -------------
99. 

100. 

Ibid . • p. 25. 
Soos Van Rensburq aantoon, is veral die vrees en die qewelddadiqe 
be~indiqinq van 'n sekere lewensfase telkens ter sprake in die 
slottonele. 
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~erke tematies OP mekaar volg en dat Gysbrecht eers op= 

laas met sv reis gaan begin op soek na integrasie, waardcur 

Colet se oorspronklike dilemma weer opgeroco word. 

Die ruimte in al drie ·werke bly konstant (deur herhaling 

van die Kaapse gesitueerdheid). Toq ontwikkei die simbo= 

licse betckenis van die ruimte. Die ruimtes socs die park, 

. kafee en kroeg word telkens 

vlugting. Die ontwik~eiing 

herhaai as ruimtcs van ont= 

van hierdie ruimtes tot 

sirnboliese ruimtes en as steunpunte in die interpretatiewe 

proses is vroeer in besonderhede aangetoon. 

Deur die streng tydsopeenvolging (dit is in feite ' n helc 

era wat beslag kry in hierdie trits) kom 'n tydsdokument 

tot stand: 111 n onuitputlike panorama van die moderne 

wercld."lOl) Die behoefte om die huidige tyd te kontras= 

teer met ' n durende oerw@reld, veroorsaak die byhaal van 

mitiese parallelle . Die tydshantering deur die abstrakte 

outeur staan in die eerste trits in diens van simbolisering. 

Naas die ontwikkeling in chronologie is daar ook ' n toename 

wat betref die subtiliteit van tydshantering. 

In die eerste trits word ' n hele reeks personasies ten tone= 

·le gevoer . Die herhaling van personasies is juis een van 

die maniere waarop die romans onderling geskakel word . Daar 

is al op gewys 102 ) dat die karakters nie evolucer nie, 

maar devolueer. Hierdie proses van agteruitgang is tel= 

kens merkbaar , soos in die geval van Hilaria. Dit is 

juis opvallend dat die personasies wat die visie van die 

abs trak te oute u1• h uldig, telke ns die meeste afgetakel word: 

Johny/Juliana Doepels en die tuinier. Julius Johnson, daar= 

entccn, word al hoe welvarender en imposantcr . Dit is ' n 

tipiese proc~d€ van die satirikus : oppervlakte- en diepte

struktuur korreleer dikwels nie . In die loop van die trits 

word ironic en satire toenemend belangriker en vcrfynder. 
----------------------------------------- --------------
101. Van Rensburg, op . cit . , p. 18 . 

102. Ibid., p. 24. 
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In hierdic eerste trits kom vcrskeie deurZopcnde motiewe 

voor wat aanvanklik net blotc beskrywing was : patroon= 

matigheid; ingeperktheid, ensovoorts . So word die mid= 

deZposisie tclkens ender mecr beeld van ingcwydheid. Op 

p. 11 van Die eer>ste Zewe staan : "Binne die vicrkant 

het .die swakkes eenkant op die grenslyne rondgchuiwer ter= 

wyl al die ingewydes in die middel speel. " In Hilaria 

dirigeer Johny Doepels die dans vanuit 'n middclposisie 

(p. 110) as ingewyde in die misterie- kultus en in Die Mugu 

(p. 55) word die dans eers werklik professioneel as die 

Boss en sy groep in die rniddel dans ! VoordaL Gysbrecht 

geinisieer word, ingewy word dus as eendstert , bevind hy 

horn in die middel van die gevaarlike sirkel . Die middelpo= 

sisie beteken in die eerste trits ook 'n paging om integra= 

sic te berei~ van byvoorbecld die Bewuste en die Onbewuste 

(vgl. " Die mugu van binne" en "Die mugu van buite" in die 

middel van Die Mugu) . Dit ontwikkel weer eens in die loop 

van die negeluik tot ' n doelbewuste soeke na die ''conjunctio 

oppositorum", die goue middcl9unt , in die laaste trits . 

'n Ander voorbcelcl is gelee in d ie ontwikkeling van die be= 

grip "oppervZakkig''. George Wallace se sek12taris, Daniel, 

word in Die eer>s ta Zewe beskryf as "oppervlakkig" (p. 77 

e.v .) en sodoende word implisiete kritiek op die "georgani= 

secrde" godsdiens uitgespreek . In Die Mugu word Vader De 

Metz (p. 5) ook beskryf in lig-kritiese terme wat egter later 

(p . 107 e .v.) verskcrp tot kritiek op die oppcrvlakkighcid 

van die vormgodsdiens van De Metz en by implikasie van die 

Kerk . In die laterc Een vir AzazeZ kom hicrdie motief 

onverswak voor in die beskrywing van Pastoor Williams. 

Hierdie afkcer van die Kerk is 'n ontwikkelende motief: 

waar personasies in die eerste trits nag kontak het, of 

probeer verkry, met die Kerk, daar is hulle l ater totaal 

op hulsclf aangewese (Henry van Eeden , die knolskrwyer). 

Geeneen van die romanpersonasics in Leroux se oeuvre vind 
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cnige antwoord by die Kerk en sy arnpsdraers nie . Die 

stricmendste aanval korn waarskynlik voor in lla'Va. 104) 

Dieselfde ontwikkeling is bv. sigbaar in die waterbeelde 
I 

veral die see in die cerste trits . In Die eerste zewe 

is die see die teenpool van die ordelike bcst~an; in Hi= 

Zaria vlug Colet telkens na die see en in Die Mugu smag 

Gysbrccht nie alleen daarna om ' n seereis na Capri enso= 

voorts te onderneem nie, maar word sy psigologiese reis 

deurgaans in seebeelde verwoord . lOS) 

Selfs tonele wat in Die eerste Zewe voorkom, word ge

~ggo in latcre wcrke : die reinigingsobsessie van Colet 

(Die eerste Zewe, p. 95) figureer in Hilaria (p. 20 : 

"water kan r9inig .. . ") en veral in Die Mugu waar reini= 

ging inisiasie voorafgaan (die strandscene) . Hierdie 

reinigingsmotief groei uit tot een van die belangrikste in 

Sewe dae by die SiZbersteins . 

Selfs personasies word soms voorberei . In Die eerste 

Zewe (p. 153) sien Colet ' n man wat bedreig deur die rotse 

en borne ' n tuin probeer sxep , sy eie paradys . In Die eers= 

te Zewe (p. 160) en Hilaria (p. 20) is daar weer sprake 

van die "kwaai parky", die bcwaker van die paradyslike tuin . 

Die tuinier in Die Mugu word as ' t ware ' n sarnevoeging van 

die kwaai parkopsigter en die skeppende tuinier. 

Soos so dikwels die geval in Leroux se oeuvre,ontwikkel sirn= 

bole nie alleen nic, maar word hullcselfs later geironiseer. 
-------------------------------------- ------ --------------
104. µ·. 109 : "Die Priester en sy neofiete is figurines teen die bors= 

werings, vas aan die slaap , hulle drome gerig op die avontuur van 
slagvelde in Ierland, Pakistan en Afrika. Ons leraar veilig in 
die eiland van sy pastorie, sy simpatie betuig, sy onmag versag 
in die omhelsende, vertroostende arms van sy vrou. Die Angli= 
kaanse herder, volkome ven'lard in sy prosclitisme, geskok dat die 
elixer vitae wat sy kudde in sy hand geplaas het, 'n petrolbom is ." 

105. Vgl. bv. die Panorarna-kafee (pp. 10-17): "perlemoen knope"; 
"vi swyf"; "drenkelingstyl"; "verdrink"; ens . 



- 137 -

Die park word in 18 - 44 ' n gevaarlike ontsna?pings= 

ruimte en selfs vernietig en is dus geen reddingsimbool 

meer nie . Ook die see word toenemend dreigender : dit ver= 

nietig nie a l leen die knol se laaste hoop op integrasie nie 

(sy wal~ure-vrou in 18 - 44) maar bedreig ook sy klein 

wit.huisie , gebou deur sy homoseksuele vriend, die argitek 

(18 - 44 en Isis Isis Isis ). Die sikliese skakeling het 

dus tot gevolg dat die ontwikkelende visie van die ab= 

strakte outeur op die voet gevolg kan word en dat in

verband-plasings en relativerings duidelik uit die verf 

kom. 

Die hele ontwikkelende proses wat op feitlik alle gebiede 

werksaam is , vind ook sy neerslag in die tegniek van die 

abstrakte outeur . Die soekmotief (Die eerste lewe) 

ontwikkel tot ' n definitiewe reis in Die Mugu; die oppo= 

sisie sitkamer / romantiese bestaan tot die groot opposisie 

van Bewuste en Onbewuste - orde en chaos . Die styl van 

die abstrakte outeur word met die verloop van tyd verfyn : 

"Die mugu van binne" is al bekwame vingeroefening vir die 

hoogtepunt van die gedagtestroomtegniek in Een vir Azazel. 

"Die mugu van buite " is op sy beurt as parodie van die 

burokratiese dokument voorloper van die parodieerende styl 

van bv. die knol in die derde trits . Die ouktoriele ver= 

telling ontwikkel in die loop vandie trits tot byna ' n 

personale vertelling wat uiteraard ' n naderbeweeg na die 

personasie beteken . Die talle oorgange na die betrokke 

ek-perspektief (bv . p . 118 ; Die Mugu) beklemtoon hierdie 

ontwikkeling. 

Ook strukturele aspekte speel toenemend ' n rol om die visie 

van die abstrakte outeur te ondersteun - ' n voor die hand 

l iggende voorbceld is die struktuur van Die Mugu wat reeds 

bespreek is : die tweeledige aard van die struktuur druk 

bv. die dualiteit orde/chaos - Bewuste/Onbewus t e uit. 
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Die slotsom is dat die eerste trits wel deeglik ' n geheei 

van deie is, wat as ' t ware van agteraf tot stand gekom 

het , vernaamlik deur retrospektiewe verwysings en toevoe= 

gings . Uit hierdie werkwyse vloei natuurlik voort dat 

Die Mugu in hoe mate samevattend van aard ten 09sigte van 

sy ~oorgangers is in belangrike oopdekker van nuwe motiewe . 

Die eerste trits kan daarorn nou ook as ' n sikius beskou 

word. 



HOOFSTUK IV DIE TWEEDE SIKLUS 

Scwe dae by die siibersteins 

In Leroux se oeuvre vind die hele moderne era neerslag, 

aldus F.I.J. van Rensburg.
1

) Tog ontkom ' n mens nie 

aan.dic indruk nic dat dit primer die modcrne in sy Suid

Afrikaanse gestalte is. Daarvoor is talle bewysplase in 

al Leroux se werke aan te veer, oak in die tweede siklus, 

wat, nietcenstaande e,soteriese verwysings en die Europese 

sfeer, steeds Suid-Afrikaans geanker is. Die boeiende 

jukstaponering van byvoorbeeld 'n Bolandse rykmansbestaan 

en 'n Europcse Middeleeuse of Renaissancistiese sfeer gee 

trouens dikwels aanleiding tot van die geslaagdste effekte 

in Leroux se wcrk; dit is tewens een van die rniddele om 

op subtiele wyse tematiesc aspekte uit te bou .
2

) Hierdie 

jukstaponering is ook 'n satiriese middel : die huidige 

tyd word telkens gekontrasteer met 'n vroeer idceler toe= 

stand (Hilaria; Uagersfontein, o Magersfontein .') bf 
daarmee in verband gebring (Sewe dae by die Siibersteins ; 

Die derde oog) waardeur die satiriese nor:m van die ab= 

strakte outeur duidelik blyk . 3 ) Die verbrcding van visie 

wat sodoende ook bereik word, le opg,sluit in hierdie oor= 

stap van ' n lokale na ' n universelc sfeer . 

Hoewel Leroux veral die Afrikaner in sy rnoderne gedaante 

beskryf - Die derde oog en Na'Va is nog steeds toekoms= 

visioenc - slaag hy ook daarin om as ' t ware die Afrikaner 

se hele "geskicdenis" saarn te bal in sy oeuvre, hoewel op 

irnplisiete wyse . In sy werk evolucer die Afrikaner van 

Kaapse ingesetcne en binnelandcr (Die eersie lewe) tot 

Bolander (Se~e dae); en rnettcrtyd tot wanaangepaste ste= 

deling (Dia dcrde oog) en oplaas tot bemiddelde en 

--------------------------------------- - ----------------
1. Van Rcnsburg, F. I .J.: op.cit., 1972, p: 17. 
2. Malan, Charles: op.cit . , 1979, p. 59 et passim. 

3. Die aspek kom ter sprake by die bespreking van rnitologiese 
venvysings in Cie derde oog. 
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vervcelde wereldreisiger en modelboer (die Zaa~tc trits). 

So kry die Afrikaner in haas al sy gedaantes vergcstalting 

in sy werk. Magersfontein, o f.iagersfontein ! vul , n be= 

langrike historiese hiaat en is 'n veel eksnlisietcr pei= 

ling va~ die Afrikaner se geskiedenis, plek-plek selfs ' n 

ontmitologisering daarvan . Getrou aan sy wcrkwyse word 

die kontemporOre herbclcwing-en-interpretasie van "'n mite" 

deur Leroux getransformeer tot patetiese travestie van die 

oorspronklike in sy jongste werk . Die sirnbole wat telkens 

in Leroux se werk gestalte kry : die optog; die lotery= 

kaartjie; die Welgevondenlandgoed; Oita, is universele 

sirnbolc met 'n Suid-Afrikaanse tint , bevolk deur vcrskeie 

argetipes van die Afrikaner, so verskillcnd soos De Goede 

en Oom George, Gysbrecht en die knolskrywer, Henry van 

Eeden en qeilbaard van Greunen . Elize Botha noem Leroux 

tereg kornmentator op die Suid-Afrikaanse sosiale werklik= 

h . d 4) ei . 

Sewe dae by die SiZbersteins kondig onmiddellik ' n nuwe 

siklus aan , slegs al deur die ten tonele voer van 'n hele 

nuwe stel karakters en ' n ander ruimtelike plasing . Sewe 

dae neem ' n unieke plek in Leroux se oeuvre in . Enersyds 

is dit subtiele voortbouing op die eerste siklus , veral 

Die Mugu, andersyds - en dit behoort te blyk uit hierdie 

hoofstuk - is dit die aankondiger van ' n nuwe siklus . 

Daar sal ook bewys aangevoer wdrd in hierdie hoofstuk om 

die stelling te staaf dat Sewe dae nog veel meer is 

staalkaart in vele opsigte; bloudruk ; broeiplek van mo= 

tiewe , tcmas ~n struktuuraspekte wat in hierdie siklus tot 

uitdrukking kom. 

Die talle verwysings na Die Mugu kan hierargies georden 

word: van blotc herhalende beskrywings tot retrospektiewe 

verwysings met ' n tematiese funksie . Wat van meet af opval , 

------------------------------------- -----------
4. Botha, Elize : "Prosa 11 in Die Afrikaanse Zitar>atw~r SP.dert Sestig, 

(red.) T.T . Cl oete, Nasou, Kaapstad ens., 1980, p. 335. 
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is dat Sewe dae nooit 'n herinterpretasie of interpretasie 

vanuit 'n agterna-perspektief is van Die Mugu soos Die 

Mugu dit wel is ten opsigte van bv. Hilaria n· ie . Sewe 

dae word sodoende geisoleer van die vorige siklus. Die 

volgende reeks verwysings staan implisiet of eksplisiet in 

verpand met Die Mugu : (p. 10): "Eros Babas" - "Boss Eros" 

(Die Mugu, p. 46); (p . 4 7) : " ... ontsaglike foto van 'n 

krGmetart: - (Die Mugu, pp . 19; 20 ; 86; 97; 98 en 123) ; 

(p. 56): 11 • • • eiesoortige voorwerp" - (Die Mugu: "hete

rogene voorwerp", p. 21). 

(p. 86): Die hermafrodiet, anargis en piromaan Julius Jool 

toon merkwaardige ooreenkomste met Juliana Doepels en sit 

in feite haar verset teen die orde voort (Die Mugu, pp. 7; 

8; en veral 127). 
(p. 108) : "Maar agter die karikatuur, in die oe as jy direk 

daarna kyk ( ... ) is daar die doodsheid van onwrikbare be= 

sluit, die ander soort malheid, die stil soort wat kalmte 

gee in die oe van alle martelaars, moordenaars en heiliges". 

Hierdie beskrywing van Lady Mandrake is bykans identiek met 

die reeds gesiteerde aanhaling (Die Mugu, p. 129) waar 

Juliana se oe beskryf word en veral met die verwysing op 

p. 130 na iemand 0 wat lydinsr beter as enigier:1and anders ken" . 

Die ooreenkoms bestaan daarin dat hul albei 'n sekere le= 

wenshouding (vitalisties in die een geval; anargisties in 

die ander) voorstaan wat hulle met haas profetiese geroepen= 

heid ook aan die hoofpersone in die onderskeie romans ver= 

kondig . In albei gevalle verwerp die hoofpersone hierdie 

individualistiese lewenshouding en kies hulle ' n versoening 

met die orde - in elke roman uiteraard anders gerealiseer. 

(p. 101): "Die joernaliste skep ontsnapping vir hul lesers -

•n onwerklike wereld gevorm volgens die patroon van sirku= 

lasievereistes" . Dit word ' n skakel met die slothoofstuk 

in Die Mugu waar Die KZarinet ook duidelik uit die 

verf kom as ontsnappingsmiddel, skepper van sensasie en 

voedsel vir die mugu ' s. 
(p. 126: Henry l@ stil en rustig in sy bed. "Daar is 

dik rnure en ' n stewige deur wat horn volkorri.e van al~al af= 

sluit: hy is alleen in sy selletjie in die kollosale 
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doolhof 11
• Dit toon ' n rnerkwaardige ooreenkorns met Gys= 

brecht se inperking in die tronk (Die Mugu, pp . 105-113): 
11 Alles is funksioneel en eenvoudig en dit het ' n eienaar= 

dig gerusstellende effck op hom 11 (p. 105) . In albei die 

gevalle kan die finale hergeboorte-stadiurn nou deur die 

karakter betree word. 

Jock Silberstein inisieer Henry oncer andere in die wereld 

van orde waarvan hy '.n groot voorstander is . Op pp . 71 , 

72 wys hy aan Henry die perfekte skoonheid ; die simrnetries 

ged~elde
1

tulpeve l d; opp . 72 s@ hy : "Ons meet die ewewig 

kry, die balans - ietsie van die masjien i n die mens" ; op 

p . 75: "Di§ hierdie stilte waarna die hele w@reld beweeg : 

die beskerming van spesialisasie en orde", en p . 75 : 

"Daar is ' n vriend van my in die Kaap ( .. . ) Julius Johnson, 

die groot fabrikant . Hy word agtervolg deur ' n mal vrou 

wat sy fabrieke wil opblaas •.. ". Hiernaas kan Julius 

Johnson se eie woorde in Die Mugu geplaas word (pp. 110/ 

111) : " Die verafgoding van indi vi due le vryheid ( .. . ) is 

iets van die verlede . Ons is besig om ' n gesonde, ewe= 

wigtige stelsel op te bou ( ... ) ' n stelsel waar ' n nugtere 

benadering tot die kuns , lewe en kultuur beers ( ... ) laa' 

elke publikasie van ' n afwyking uit die gesonde patroon 

' n vingerwysing wees ( ... ) Sien die mens as deel van 

' n patroon ( .. . ) ordelik . .. " Die beskrywing van Jock: 

" Hy staan regop : ses voet vier , sy hare rooi , sy skouers 

vierkantig , bliksem in sy oe " (p . 76) kan net so op Julius 

Johnson van toepassing gemaak word . (Vgl. HiLaria, p . 21 : 

"donderende entoesiasme " en p . 86: "Profeet met bliksem 

in sy hand " en Die Mugu: "swart engel " ensovoorts~ p. 1 11) . 

Dit sou egter simplisties wees om J ock Silberstein in Ju= 

l ius Johnson sender meer gelyk te stel , hoewel hulle albei 

"maatskaplike ingenieurs " is. 5 ) Die orde is noodsaaklik 

vir die hergeboorte , beweer Jock i n Sewe dae (p . 76 ) . 

·----------------------------------------------------------
5. Di e te rm is van Va n Rensburg , op .ci t., p. 22. 
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Daarom is hierdie stelling nic so ver verwy<lcrd van 

Juliana se uiteindolike opdrag aan Gysbrecht (Die Mugu, 

p. 113) om die orde te infiltrcer en van binnc te rysmier 

nie . Die mugu kan horn nie losmaak van die orde nie . Jock 

is naas voortsetting van Jock Silberstein 66k voortbouing 

op Juliana Doepels deurdat hy ook optree as gids vir 

Henry en horn voorbcrei op die hergeboorte . Daarom ,S 

Jock as ge!ntegreerde persoon , vermenging van die orde en 

chaos , goedheid en bo,osheid;Julius 'en Juliana . 

Uit bykans elke bladsy van Die Mugu s~reek die broosheid 

van die orde. Ook in Sewe dae word gese dat die orde 

enige oomblik in duie kan stort : "Nuwe ordes kan oorneem 

om weer op ' n onbenullige dag die slagoffer te word van 

nog 'n verduistering"(p . 95) . Die lewensdilemma van die 

mens is dus dat hy die orde in sy verskeie manifestasies 

moet aanvaar , hoewel dit basies 'n negatiewe en selfs 

bedreigcnde mag is . Die enigste antwoord is om psigiese 

heelheid , die omveranderlike mite, te bly seek . Dit is 

ook as gevolg hiervan dat juis die soektog as struktu= 

rerende faktor die eerste en tweede trits skakel, met 

Sewe dae as bindi nc_:r . 

.Een van die opmerklikste bindmiddele in 'n prosasiklus 

is karakterherha Zing. Die enigste pef5tV1C1!>-G ui t Die Mugu 

wat ' n aktiewe rol speel in Sewe dae# is die tuinier . 

Net soos in Die Mugu vorm hy ' n parallel met die hoof= 

karakter. Daar is reeds vroeer uitvoerig gewys op die 

ontwikketing van die tuinier as karaktertipe in die loop 

van die eerste trits .
6

) Dit wi l eerder voorkom asof ' n 

devotusieproses horn voltrek van die eerste na die tweede 

trits. Teen die kantoormuur van die eertydse tuinier 

pryk nou tt • n ontsaglike foto van 'n krematartboom" (p. 47) , 

a l wat nog sy droom in Die Mugu i n herinnering roep . 

Van die vroeere geloofsdaad is slegs ' n afbeelding oor en 
------------------------------------------- ------------
6. In Hoofstuk III. 
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van die paradyslike tuin net 'n oormaat aan potplant~ ! 

Ook opp. 71 lyk dit asof die tuinier se paradys onhcr= 

roeplik verlorc gegaan het, want die eertydse bewaker van 

Eden is gedernovcer tot ' n uitdeler van perrnitte. En tog 

se Jock -dat die kelders waaroor die eertydse tuinier wag= 

hou ,. die hernel is , ,-,aar "elkc siel volgens die aard vnn 

sy perfektheid" le (p. 4 9) . In fei te het die tuinier se 

taak belangrikcr geword en daarom wil hy opp. 88 ook •n 

goddelike taak vir hornself opeis : hy wil as ' t ware die 

botteleringsproses wat ' n skeppingsproses afsluit , beheer 

en sodoende God speel. Daarorn word hy ook opp . 103 be= 

skrywe as "bekring met ' n stralekrans " en oplaas' as 'n 

God van Olympus (p. 148) . 

Beide die tuinier (pp. 89; 103; 148) en Henry (veral 

pp. 1 55/156) is geklee in 'n uniform van die engele . Ook 

deur ' n subtiele skakeling tussen sinne korn ' n verbinte= 

nis tussen hulle tot stand. Opp . 72 se Jock dat die 

bewaker sal ophou om sy plante (die natuurlike element) 

te versorg sodra hulle horn ' n computer (produk van rnegani= 

sasie) gee . Hierdie woorde tree opp. 78 in vervulling : 

"Hy besluit om net die volgende dag rninstens helfte van 

daardie loof by die venster te verwyder . .. " Onmiddellik 

daarna volg : " En nou lyk Salome vir Henry anders : nie 

meer die nimf van die heide nie (die natuuriike), maar 

s lank en ryk . .. Salome , die replika van Jock en die 

slank Mrs. Silberstein : die cherniese kombinasie van twee 

wesens .. . 11 (produk van gemeganiseerde "teling " ) (my kur= 

sivering) . Uit hierdie parallelisrne word hul verwantskap 

bevestig . Die oor eenkorns blyk ook uit die woordkeuse van 

die abstrakte outeur : 

Die tuinier 
(p. 103) : "volkorne oorgawe" 

(p. 103) : "onsigbare bctekenis " 

(p . 148) "totale oorgawe" 
I 

. 
Henry 

"Jy moet jou volkome 

kan oorgee " 

( pp . 155/6): "die onsien= 
l ike " 

"Volkorne vertroue" 
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Kannemeyer wys dan ook daarop dat die bewaarder se gcloofs= 

daad aan die einde deur Henry gee·.venaar moet word. 7) 

'n Besondere proc~d~ wat in verband staan met die sikliese 

koppeling van die rornans blyk uit 1 n beskrywing opp. 71 

van Sewe daa . Deurdat gese ·..;ord die bewaker "was opsig= 

ter van ' n Katolieke kerkie in een van die voorstede" 

word terugverwys na Die Mugu en die afleiding bevestig 

dat die "vader" waarvan daar sprake was opp . 20 van Die 

Mugu, wAl Vader De Metz is, want n@rens is daar sprake in 

Die Mugu van die feit dat dit die tuin van ' n KatoZieke 

kerkie is nie . Sodoendc word op retrospektiewe wyse 1 n 

"wit plek" ingevul met belangrike implikasies wat die 

satire in Die mugu betref. 8) 

Die ruimte in Sewe dae het verskuif van Kaapstad na 

Welgevonden, die Bolandse modelplaas, waar die landbou op 

georganiseerde, haas futuristiese wyse bedryf word. In 

hierdie wetenskaplike bocrderybedryf is geen plek vir 

mistcrie en mistiek nie en het die formula reeds die plek 

begin inneem van die mite. In feite is Welgevonden 'n ge= 

skepte ruimte, ' n vervaardigde decor, bevolk deur figu= 

rantc, versier met onfunksionele barokkrulle, 'n ruimte 

waar 'n beskaafde lewenstyl feitlik op gestileerde wyse ~~r= 

tolk word . Hierdie speelruimte word egter omring deur 

doolho~·1e en ' n Middeleeuse sfeer waarin hekscry, pes, 

opstand, moord en verkragting onder die brose oppervlakte 

gedwing is en selfs deur die geringste kraak in die opper= 

vlakkigc vernis tot uitbarsting kan kom. Die bose bedreig 

die goeie net soos d.te orde voortdurend deur 'n chaotiese 

uitbarsting bedreig word, ' n motief wat in Een vir Azazel 

onverswak voorkom . Die bekcnde dualiteite uit die ecrste 

siklus figureer hier onverswak, en dit is primer Henry sc 

taak om hierdic duali tei t (of van hulle) in sy eie psige te 

vcrsoen. Hierdie proses van individuasie is 'n 

7~-Kannemeyer;J:c~:-e>p-weg-»ark1gevonde'n;Academ,ca~l<aapsfact~----
19 70, p. 27. 

8. Sien Hoofstuk III oor satire in Die >tug,~. 
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hergeboort~proses, 'n noodsaaklike proses omdat daardeur 

die-bedreiging van die chaos afgeweer kan word . Sander 

hergeboorte word die mens gedwing om ' n sondebok te soek 

uit verweer teen die vernietigende ingryping van die chao= 

tiese magte, dit wil i@ om sy gevoel van frustrasie oor 

die mislukking van sy arde vir hornself geldig te rnaak .
9

) 

Die tematiese kern van Een vir Azazel le dus al apgesluit 

in Seue dae . 

Die kantras tussen die goeie en die bose is ook struk.tuur= 

. bepalend deurdat Raphael, die sterrewiggelaar , se sewe= 

daagse model van die fluk.tuasie van die goeie en bose (p. 70) 

gevolg word in die hoofstuk- en daggeleding. Dat die 

goeie oplaas "triomfeer", het beslis implikasies vir die 

interpretasie van die boek.lO) Dit beteken egter nie 

sender rneer dat die base permanent geelimineer is en geen 

faktar meer is nie. Dit- blyk uit talle beskrywings in die 

slothaofstuk dat die hose nog telkens as teenpool van die 

gaeie figureer. Die slot van Se~e dae dui slegs 'n ma= 

hier aan om oor die bose te se~vier; ' n opdrag word ver= 

waord wat eers in vervulling rnoet tree voordat die goeie 

finaal kan oorwin. 

Die historiese tyd word deur 'n paar terloopse verwysings 

duidelik gernarkeer as die vroee sestigerjare van die twin= 

tigste eeu. Opp. 100 lees ons : "Professor Dreyer stel 

werklik geen belang in politiek nie en sal selfs vir 

president Nkrwnah werk rnits hy alleen gelaat word en die 

nodige fasiliteite kry." Die aanhaling verwys na presi= 

dent Kwarne Nkrwnah, wat Ghana op despotiese wyse geregeer 

het in die jare 1960-66 12 ) en in 'n staatsgreep afgesit is. 

Op p. 146 word Sir Henry se as deur die wind versprei en 

11 (d)aar is tagtig jaar se beelde van sir Henry nou". Indien 

---------------------------------------------- ------------
9. Van Rensburg, op . cit., 1972, p. 16. 

10. Sien ook Malan, Charles, op.cit., p. 59. 

11. Sien oak Malan, Charles, ibid., p. 62. 

12. Grote Winkler Prins, Elseviers, deel 13, 1971. 
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in ag genccm word dat sir Henry se geboortedatum opp. 114 

deur lady z:andrakc as 1880 aangegee word , is dit duidelik 

dat die ~istorieDe tyd van Sewe dae na aan 1960 moet wees . 

Verspreide ven1ysings na "die Republiek" (byvoorbceld p . 111) 

dui daarop dat die gebeure plaasvind na 31 Mei 1961. 

Die sestigerjare is die era van "die winde van verandering" 

ook op sosio-politieke gebied . Dit verklaar die bykans 

patalogiesc belangstelling in kleur waarvan daar telkens 

sprake is in Sewe dae . Henry word dus nie net seksueel, 

psigologies en filosofies getnisieer nie, maar ook polities 

ingelei in die wcreld van liberale toleransie en eenvormig= 

heid waar alle (vel)kleurverskille genegeer word ~n in die 

wereld van politicke geweld waarin alle filosofiese ab= 

straksies he:::-lei word tot die eenvoudige verskil in velklcur . 

Die natewe politieke opvatting aanalle kante oor ' n wye 

spektrum word deur die abstrakte outeur aan die kaak ge= 

stel en die opkop9cling van die kontras : goed/kwaad met 

die swar~/wit~ tcenstelling word deur horn genadeloos gesa= 

tiriseer . 

Die Welgevondensiklus beeld dus 'n ander era as die eerste 

siklus· en uitexaard het dit verreikende tematiese en struk= 

turele implikasies . Waar die individu in 1957 (Die Mugu) 

nog op eensame wyse sy soektog na homself kon voortsit, 

moet hy in die veranderde wereld van Sewe dae eers by 'n 

kollektiewe patroon ingelyf word. Nie net die individu het 

op die agtergrond geraak nie, ook die emosies . Waar Gys= 

brecht in Die Mugu die liefde as deurslaggewend beskou , 

is di t anders ges teld met Henry : "behalwe aan lief de glo 

hy in alles ... " (p. 13 ). · Die woord "behalwe" is nie on= 

dubbelsinnig nie. Dit kpn juis inklusief wees. Hierdie sin 

is boonop swak gekonstrueer soos blyk uit die botsing tussen 

die twee voorsetsels. Uit die res van die bcskrywing 

"liefdcloosheid is vervang deur universele erbarming; liefde 

is selfsugtig" word die cerste lesings egter ondersteun . 
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In die gesiglose wereld van Sewe dae moet die enkeling 

eers weer die emosies ervaar voordat hy hornself ten volle 

kan leer ken en hergeboorte kan volg. 

Die individu in die Welgevondensiklus leef in ' n veranderde 

tyd waarin Goed en K·.-,aad bv . nie meer so duidelik kontras== 

teer soos in Die Mugu nie . Begrippe het verander ; Geed 

en Kwaad het gesigloos geword en die mens het sy individua= 

li tei t verloor en wor.d geforseer in 'n kollektiewe patroon. 

Henry van Eeden (met sy simboliese van) se paradys is juis 

sy geborgenheid : . sy onskuldr sy~onkunde, sy onver~oe tot 

onderskeiding tussen Goed en K'waad, sy simplistiese siening 

van God , di~ bose ~n die lewe. In hierdie skeppingsproses 

van sewe dae, die volmaakte getal en tewens die aantal 

trappe wat die alchemis tot by sy eindstadium - die skep van 

goud - sou voer (Malan, p. 90 e.v.) verloor Henry sy paradys 

juis deurdat sy onskuld en onkunde vernietig word. Deurdat 

by eet van die verbode boom van Goeden Kwaad, kennis neem 

van die Bose , verloor hy die paradys . Oplaas staan hy ge== 

stroop van al sy vroeere waardes, en dit waaraan hy nie 

geglo het. nie, naarnlik . die liefde, is al waarmee die beper== 

kende bestaan getransendeer kan word, . en dit is ' n geloofs= 

daad " Geloof en liefde is byna sinoniem; om iets te 

:)..oof betekcn ook om iets lief te he ." {p. 21) . Die ab= 

strakte outeur gee 'n gnostiese kinkel aan die skeppings= 

verhaal deurdat ·dit duidelik is dat volgens horn Henry die 

Paradys m6et verloor, rn6et eet van die Boom van die kennis 

van Goeden Kwaad, wat uiteraard strydig is met God se Bybel= 

se opdrag. 

Opp. 36 van sy studie oor Sewe dae het Kannemeyer dit oor 
13) 

'<Leroux se morele oordeel in die roman . Kannemeyer be== 

weer dat Henry afgesonder word van al die groepe en dus nie 

deel het aan hul perversiteit nie. "Deurdat die hoofkarak== 

ter telkens geisoleer word van die dinge wat hy ervaar en 
----------------------------------------------------------
13. Kannemeyer, J.C . . o~.cit . 
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in sy ecnsaarnheid aan Salome dink of begccr dat sy vir horn 

gcstalte moet a~nneem, kry ons dus reeds 'n morele oordeel 

of ' n korrektief op die inisiasieproses waarby hy ongcvraag 

en sender sy goedkeuring bctrek is." Hicruit meet ek aflei 

dat Kannemeyer beweer dat die ab$trakte outeur die aard 

van die inisiasieproses dus afkeur. In hierdie vcrband 

is Smuts se opmerking ter sake : "Henry <link aanvanklik die 

bose is buitc horn gelee, maar in die krisisoomblik besef 

hy hy is sy eie teenspeler, want die base is in horn . Die 

oplossing van dicbotsing is nie dat hy triomfeer oor sy 

teenspeler of ondergaan aan horn nie , maar wel dat hy sy 

teenspeler inskakel en daar sodoende ' n dialektiese beweging 

ontstaan wat lei tot ' n sintese : deur die erkenning van die 

bose in homsclf groei Henry tot die ware self ".
1 4

) Alleen 

die struktuur van die roman l oenstraf myns insiens al Kan= 

nemeyer se beswaar. Die sewedaagse struktuur het ender 

andcre die funksie om die wisscling: Goeie/Bose tc illus= 

treer. Elke dag dek egter nie een hoofstuk vertelde tyd 
· lS) d d k 1 soos Smuts beweer nie. Die sewen e ag maa a sy 

toelrede in die sesde hoofstuk , hoogtepunt van die boosheid. 

Daardeur word gesuggercer dat die goeie as ' t ware die bose 

binnedring en dit oorneem. 

Die getal 7 is i n Sewe dae by die SiLbersteins ' n baie 

duidelike struktuurbeginsei . Die boek is in sewe hoof= 

stukke verdeel wat sewe dae vertelde tyd dek . Aan die begin 

van die roman word 'n geboorteproses in die vooruitsig ge= 

stel (ender andere d . m.v . die woord "baarmoedersleutelgat") . 

Hie rdie hergeboorte van Henry word inderdaad voorbcrei in 

die loop van die roman en vind ten slotte plaas. : hy deur= 

loop dus ' n sewedaagse skepping of ontstaan . 

----------------------------------------------------------
14. Smuts, J.P.: op.cit . , 1975 p. 167 . 

15. Smuts, J.P., ibid., p. 165. 
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Een vir Azazel is ook 'n merkwaardige in sigself geslote 

bock deurdat die slotfase van die gcbeure struktureel die 

grootste deel van die res van die gebeurc voorafgaan. Bei= 

de Sewe dae en Azazel sc struktuur word bepaal deur 

'n eksterne patroon waarin die syfer sewe belangrik figu= 

reer.
16

) Hierdie belangrike bindingsmiddel wat ook Die 

derde oog kenmerk, word later vollediger. aan die orde ge= 

stel. 

Die sewedelige struktuur is dikwels 'n interpretasie-hulp. 

In Azazel word afgewyk van Quintillius se heptagonale 

vraagstelling met belangrike implikasies wat die interpre= 

tasie betref. 

In Die derde oog weer word die sewe hoofstukke doelbcwus 

aangepas by 'n verwysingsvcld (die Herakles-mite en die 

Dante-reis) met ewe-eens bclangrike gevolg wat die intepre= 

tasie betref . Hierbo is reeds verwys na die struktuur van 

Sewe dae waaruit bepaalde gevolgtekkings gemaak kan word. 

Die abstrakte outeur pas in Sewe dae egter ook die 

struktuur van die werk aan by sekere van Jock se uitsprake 

(bv. p. 70) en laat die verhaal selfs verloop volgens Jock 

se voorspellings en uitsprake. 17) Daardeur word 'n sekere 

status aan horn verleen en word hy in sekere opsigte feitlik 

'n woordvoerder van die abstrakte outeur . Henry moet 

indcrdaad die toestand van integrasie van Goeden Kwaad 

bereik wat Jock as die argctipiese Self- figuur, reeds be= 

reik het. 

Die beskrywing opp. 13 van Sewe dae word deur Smuts ge= 

interpreteer as bcwys van die verteller se deeglike kennis 

van die sentrnle figuur en van sy ingesteldheid tecnoor 

die karakter. "Hy maak sekere uitsprake in die imperatief : 

----------------------------------------------------------
16. Vgl. Raphael, die sterrcwiggelaar se sewedaagse model van die op= 

eenvolging van die goeie en die bose in Quinti llius se heptagonale 
prolbeemstelling. 

17. Virgelyk bv. die vroetire voorbeeld ten opsigte van die tuinier. 
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'Dis tyd dat hy moet trou, kinders kry en homself perpe= 

tueer'; 'hy sal gepaar word met Salome.' Hier is niks van 

die simpatieke verteller uit die ouer werk meer oor nie : 

die verteller is net nog een van die kragte wat in hierdie 

roman teen en nie saam met die sentrale figuur opgestel 

word nie, soos in Die Mugu kry ons die gedistansieerde 

kyk op die sentralc persoon, wat hier eensaam tussen die 

d k · moet doen. 111 8
) rnense sy sewe aagse ver enning 

Hierdie aanhaling opp . 13 van Sewe dae is beslis nie 

Henry wat "nadink oor sy lewe tot dusver en die dinge waar= 

· h 1 " · K 1 beweer . 
19

) D · t in y go nie, soos annemeyer we 1 sou 

tot die absurde gevolgtrekking meet lei dat hy homself be= 

skryf as 11 'n vlekke lose robot 11
• 'n Mens moet dus Smuts 

se interpretasie van 'n goed-ingeligte verteller aanvaar. 

Sy afleiding dat ens hier met 'n imperatief te make het, 

lyk ietwat geforseerd in die lig van die openingsparagraaf . 
"Die Van Eedens het gevoel dat dit tyd is dat hulle enigste 

seun in die huwelik moet tree ... " (p. 9), 'n blote medede= 

ling, baie dieselfde as die sin wat Smuts aanhaal. Dit 

sou egter aanleiding kon gee tot interessante bespiegeling 

ten opsigte van die slothoofstuk, indien ons Smuts se aflei= 

ding sou aanvaar. Baie van die sogenaamde selfaansprekings 

soos "Mens moet alles ken ... " (p. 141) sou dan ook as impe= 

ratiewe van die verteller se kant geinterpreteer kon word . 

Wat Smuts se bewering betref dat die verteller opgestel is 

teen Henry en gedistansieerd kyk na die hoofpersoon, val 

veel op te merk. Binne die satiriese opset is Henry beslis 

ook 'n satiriese objek en sy gebreke word deurgaans genade= 

loos oopgevle:< deur middel van beskrywing ~n handeling, 

dialoog ~n gedagtes. 20 ) Uit talle beskrywings blyk egter 

------------------------------------------- -- ----------
18. Smuts, J.P . : op.cit., p. 160 . 

19. Kannemeyer, J.C., op.cit., p. 36. 

20 . Vgl. die beskry1·1ing van die vertelvinstansie op pp. 13; 149; 
hande ling opp . 54 en gedagtes/dialoog op pp. 177; 109. 
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21) 
'n dcernis met Henry en die tallc intePferen:-;ietek:;te 

in die slothoofstuk wailroor daar al baie gediskusscer is, 22 ) 

gee ook blyke van 'n groeiende intensiteit. 'n Mens sou 

trouens kon se dat, soos Henry ontwikkel in sy sewcdaagse 

reis, soos die skille van sy oa begin val, nader hy en die 

abstrakte outeul' mekaar en oorvleucl hul visie . 23 ) Hier 

is dus sprake van ' n ontwikkeZing van vertellersbetrokken= 

heid betref. 

In die eerste siklus het Leroux se styl rnerkwaardig ontwik= 

kel, socs ender andere geblyk het uit ' n bespreking van 

"Die Mugu van binne" en "Die mugu van buite" in Die Mugu. 

In Sewe dae, wat kwaai deurgeloop het vanwee die talle 

taalfoutc,
24

) het Leroux sy styl verfyn sodat die gewenstc 

effek op meesterlike wyse deur sy stilisticse vaardigheid 

alleen verkry kan word. Oom Giepie se toespraak is scker 

die satiriese hoogtepunt, maar ook die meesterlik ironiese 

inleiding, die sublieme slot en die deerniswekkcnde be= 

skrywing van die tuinier is in eie reg stilistiese hoogte= 

punte. Die openingsparagraaf is bykans musikaal gebalan= 

seerd gekonstrueer: vergelyk byvoorbeeld die ontwikkeling 

van verlede ("hetgevoel") na hede ("op hierdie oornblik") 

tot toekoms ("sal deurbring"). In die interfererende ope= 

ningsparagraaf is die verteZsinstansie nog onbetrokke en 

afstandclik ("Die jongman is, goddank, wereldwys genoeg 

grootgemaak om tc besef dat liefde slegs as 'n laaste 

----------------------------------------------------------
21. Vgl. die beskrywing op p. 120: "Besef hy dat mens nooit kan terug= 

keer nie, dat 'n volkome transformasie nodig i s, dat nwe le1·1ege= 
wende simbole vir ou 1.,raarhede gevind moet \·tord?" 

22. Vgl . die siening van bv. Kannemeyer en Van Rensburg ten opsigte van 
die slot soos wecrgegee in Kannemeyer, J.C . op.cit., p. 55 en veral 
sy voetnoot 191.,rat ven,ys na F.I.J . van Rensburgse kritiek op sy 
vroccre proefskrif: Die stem in die Literere kunswerk . 

23 . Oit 1•1ord bewys deur die feit dat die pcrspektief van Henry en die 
verteZsinstansie in die sl othoofstuk i nterfererend 1,,ord en dit rnoei = 
l ik uit te maak is of Henry self dink, of die personale verteller 
inticm beskryf. 

24. Sien bv. die kritiek van Antonissen, Rob: Kern en tooi, Nasou, Kaap= 
stad ens., 1966, p. 37 : "ek kan alleen maar wens, Leroux wil sy 
taalsintuig 'n keer deeglik op die procf stel. Sy werk verdien dit . " 
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instansie op die spel kom"). Die satire skemer al deur in die 

feit dat "die naam Salome genoe rn (is) en na o penha rtigc oor= 

weging as aanneemlik verklaar (is)" (my kursivering), naar 

ook in die hele onnatuurlikheid wat heers : karakters wat 

ge pas verklee is, ' n ruirnte wat geskep is om te lyk soos 

'n ou Kaaps-Hollandse ruirntc . Geen wonder dat daar sprake 

is van "decor" nie . Deur die gebruik alleen van die dubbe l= 

sinnige woord " legende" en die ruimtelike afgeslotenheid van 

die plaas, word ' n onwerklike drama in die vooruitsig gestel. 

Die kontrasterende woorde : geluk/behendigheid; argeloosheid/ 

berekend,ensovoorts , dui reeds vroeg op die dualiteit wat op 

Welgevonden hoogty vier. 

Die stiZistiese vakmanskap wat spreek uit hierdie openings= 

paragrawe, kenmerk die hele tweede trits wat tewens voor= 

beeld is van strukturele vakmanskap. Uit die bespreking van 

die eerste siklus het di t geblyk dat daar I n opmerklike groei 

was wat die strukturele "beplanning" van die werke betref: 

Die eerste lewe met sy taamlik uitgesponne verhaal kan ge= 

plaas word naas Die Mugu waar die twee dae vertelde tyd in 

baie opsigte parallel verloop en op meka ar inspeel. Die 

struktuur van Sewe dae is deur Kannemeyer onder die loep 

geneem en daaruit blyk al hoe heg di~ werk gekonstruee r is. 

Die tweede trits getuig van vakmanskap en maakwerk in die 

positiewe sin. Parallelisme - ooreenkoms met verskil - is 

' n kernbegrip in hierdie trits. Bewyse le vir die gryp 

bykans identieke handelingsverloop in hoofstukke (Sewe dae); 

begin en slot (Azazel) en personasies en motiewe (Die derde 

oog), in so 'n mate dat bykans elke motief in Die derde oog 

gedoebleer word en dat die hooffigure keersye van dieselfde 

munt is. 

Die satire in Sewe dae is 'n voorbeeld van hoe die abstrak= 

te outeur die hele skaal van satiriese middele benut: die 

burleske; travestie; parodie en ironic staan alles in diens 

van die morele aanklag, waarme rk van die egte satirikus. 
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In die twecde trits is die satire beslis een van die belang= 

rikste standhoudende elcmente. Ons het reeds veelvul<lige 

voorbcelde gcnoem van besware jeens werke in die twcede trits . 

Die verskuilde satiriese norm en die skynbare aanprys van die 

satiriese objek is in hoe mate hiervoor verantwoordclik. Die 

abstr·akte outeur maak gebruik van satiriesc middelc wat dcur 

die hele tweede trits aangetref word : 

1 . Die hoofkarakter is telkens 'n nie-kommunikatiewe 

buiteslaander
25

) wat weinig blyke gee van begrip van 

die esoteriese verwysings en filosofiese diskoerse waar= 

mee hy b~las word . Henry is in Sewe dae ' n swygende 

karakter, maar daar is sorake van ' n toename in kommu= 

nikatiwitcit by hom26 ); -in ieder geval van ontwikkeling 

en ' n skerpen;ordende insig . De Goede is vanwee ' n 

spraakgebrek gedoem tot swye in Azazel,, maar sy 01:)trede 

toon dat die mitiese ~arallclle van sy sending horn ont= 

glip en dat hy geen insig in die aard van universele 

skuld het nie. ' n Meer rudirnent@re satiriseringsmiddel 

is sy optrede as speurder wat later aan bod kom . In 

Die derde oog is hy genees van sy s~raakgcbrek en 

paraat met sy antwoorde op die Brigadier se monoloe . 

Daaruit is duidelik af te lei dat hy geen begrip hoege= 

naamd het van byvoorbeeld die Jungiaanse sielkunde wat 

die Brigadier se gesprekke deurspek nie . Die hoofkarak= 

ter word dus toenemend belaglik in die tweede trits . 

' n Minder gelukkige gevolg hiervan is dat die hoofkarak= 

terse meturgeman skynbaar daardeur verhef word tot die 

satiriese norradraer . 

2 . In elke roman in die tweede trits word die hoofkarakter 

naamlik vergescl deur ' n gi<ls wat horn begelei op sy tog , 

wat in clke geval ' n soek- of speurtog ~s. In Sewe dae 

toon Jock Silberstein se uiteensctting van die probl0em= 

stelling in verband met die kennisname en aard van die 
---------------------------------------- - -----------
25 . Die term i s van Smuts, J. P., op.cit . , p . 24 e t passim. 

26 . I_b id.·, r. ! 6 7. 
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bose rncrkwaardige ooreenkoms met die gebeurc in die 

roman self: eers n5 kennisname van die bose in horn= 

self, kan Henry die goeie nader. As argetipiese Self= 

figuur is Jock in fcite na aan die satiriese norm . In 

Een vir Azazel neem dr. Johns Jock se rol oor. Uit= 

~aande van Sewe dae sou die leser kon verwag dat hy 

hier met die normdraer te make het, die eksegetiese 

"spreekbuis" van die abstrakte outeur . Dr. Johns is in= 

derdaad ook 'n spraakoutomaat en vertel die mitologiese 

geskiedenis in groot detail, meer tot voordecl van die 

leser as van De Goede, wat 'n swygsame neutraliteit hand= 

haaf. Elizc Botha het dr. Johns se onbetroubaarheid al 

aan die kaak gestel. 27 ) Etlike van dr . Johns se verwy= 

sings neem egter konkrete gestale aan: opp. 58 word gese 

"die nagmerriemagte uit die onbewuste (kan) alleen deur 

die magiese plant en die tussenkoms van die held besweer 

word." Opp. 93 word hierdie magiese ephialtion gevind 

en opp . 154 in De Goede se knoopsgat gesteek as besker= 

ming terwyl hy horn wy aan sy heroiese opdrag, wat vroeer 

as " groot maar nie onmoontlik nie" aangedui is (p. 65) • 

Selfs regter O ' Hara se verwysing na die wellustige reuse= 

varnpier (p. 147) vind sy konkretisering in die verkrag= 

ting van Hope (p . 14 8) . 'n krittf~._,1.. 5 · socs Eli ze Botha 2 8 ) 

sou egter rnaklik kon aandui hoe die abstrakte outeur 

standpunt inneem teen dr. Johns en horn selfs ongenadiglik 

satiriseer. De Goede se helderol korn byvoorbeeld op 

pp . 77 en 112 ter sprake, en hoewcl dit in ' n spottende 

trant geskicd , skep die beskrywing die verwagting dat 

De Goede oplaas as held sal seevier . In kontras met 

hierdie verwagting word hy later beskryf as die held wat 

betekenislose, stottcrende geluide maak by die deur 

(p. 168). 

----------------------------------------------------------
27. Botha, Elize, op.cit ., 1980, pp. 434 - 447 in haar 

bespreking van Azazel. 

28. Ibid., pp. 434 - 447. 
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Brigadier Ornassis E. vergesel 7e Goede nie lyflik in sy 

tog deur die shopping centre nie, maar is tog sy filoso= 

fiese gids en ekscgeet . Dit het skynbaar aanleiding daar= 

toe gegee dat hy as normdraer gesien is deur baie lesers 

van Die derde oog .
29

) In feite word hy en sy D-Diens 

die satiriese objek . Sy oppervlakkigheid blyk onder meer 

uit sy monoloog (pp. 28/9) en sy banalc musieksmaak (p. 

120) . De Goede word fisies begelei deur die gewyde eend= 

stert. Alleen al uit sy reaksie op die idiote-huwelik en 

sy uitspraak "God is dood" (p. 153) wat deur die hele 

roman ontkrag word, blyk dit dat hy geen normdraer van 

die abstrakte outeur is nie. Die abstrakte outeur 

wend dieselfde precede dus telkens verskillend aan. 

3. In elkeen van die werke in hierdie trits toon die hoof= 

karakter merkwaardige ooreenkomste met ' n ander karakter. 

In Sewe dae word die tuinier in baie opsigte met Henry 

gelykgestcl; so word die druk van die knoppie 'n geloofs= 

daad wat deur Henry geewenaar moet word. Hy dien dus as 

ideaal, nieteenstaande die feit dat hy skuldig is aan 

hubris en homself ('n) God waan en dat daar boonop niks 

gebeur as die kno~pie gedruk word nie. Die ''vervolger 

en die vervolgde" in beide ,t zaze i en Die de rde oog toon 

merkwaardige ooreenkomste, in so 'n mate dat De Goede en 

Gudenov in laasgenoemde boek feitlik spieelbeelde van 

mekaar is/word. In beide Azazei en Die derde oog is die 

Reus en Gudenov as parallclle karakters die satiriese 

norm en word hulle beskryf as persone wat die argetipiese 

self-ervaring deurgemaak het. Sikliese skakeling is in 

hierdie geval 'n besondere hulp vir die leser. 

4. Die satiriese norm in elke werk in die tweede trits is 

moeilik te abstraheer vanwee die feit dat die abstrakte 

outeur van esotcriese verwysings gebruik maak. Die ver= 

scening van kontraste, van die gocie en die bose , orde en 
---------------------------------~-------------------------
29. Vgl. Aat Kaptein se bespreking soos weergegee in Hoofstuk II. 

' 
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chaos, die Be wuste en die Onbewuste is 'n goddclike 

Selfervaring. Daarom k ~n Van Rensburg se : 11 In God 

vind die teenstrydigste dinge hul versoening. Hy is die 

conjunctio oppositor-:1.m. 1130 > 

5. Oo die epiese vlak ontwikkel die satire ook merkwaardig 

.in die loop van die b1eede tri ts . In Sawe dae toon die 

hele struktuur dat die goeie seevier, deur onder ande re 

die hoofstukgeledi~g en die "vleeswording" van Salome 

aan die einde. Oor die struktuur van AzazeZ bestaan 
. . . 31) 32) 

daar n1.e eensterrun1.ghe1.d by Smuts en Steenberg nie. 

Dit is egter duidelik dat die roman eindig waar alles in 

God tot versoening gebring word en die Reus met sy hande 
33) 

die onnoembare Naam van God vorm. "Die mees tragiese, 

die mees onbegryplike dinge vra daarorn uiteindelik die 

Zofsang~ soos byvoorbeeld in die geval van Jock Silber= 

stein ashy die afgryslike dood van sy kleinseun beween 
1134) 0 d' . 0 p epiese vlak triomf eer 1.e goeie weer. p grond 

van die verwagting wat geskep is, het Die derde oog op 

onbegrip gestuit, want op die vlak van die epiese oorheers 

die bose; die leser verwag irnrners dat die slot die "laas= 

te woord" is . ~alan noem die slot dan ook "enigsins 
, , t, II 35) pess1.m1.s 1.es. 

6. Die satire word in al die boeke ook op didaktiese wyse 

tuisgebring deurdat die abstrakte outeur direkte uit= 

sprake maak. 
36) 

Sewe dae . 

Kannemeyer wys op 'n paar voorbeelde in 

Die interferende gedeeltes in die 

---------------------------------------------- -------------
30. Van Rensburg, F. I.J., op.cit., p . 16. 
31. Smuts, op . cit., p. 169 . 

32. Steenberg, D.H.: Sestige1probZematiek, Pro Rege, reeks A, Potchef= 
stroom, nr. 1975, pp . 407, 408. 

33. Een vir AzazeZ, p. 168. 

34. Van Rensburg, F.I.J . : op .cit., p. 16. 

35. Malan, Charles: ~p.cit., p. 110. 

36. Kannemeyer, J.C.: op.cit., pp. 34/35; 44; 54/55; ens. 
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sl~thoof~tuk kan met ewe veel oortuigingskrag as 

outeursopdragte beskou word; die slot?aragraaf is dit 

beslis. 37 ) In hierdie verband kan gewys word op die hoc 

frekwensie "jy" -en " jou"- aansprake wat dwarsdeur die 

boek voorkom en wat beslis nie Henry se eie gedagtes 
• 3 8) tA • d • - ld d • ~eergee nie. ~aar in ie were van ie moraliteit= 

1 . d. d. d k . k . d . 39 ) D · spe is 1.e 1. a tie n1.e vreem nie . 1.e "jy"- en 

"jou" -vorm kom ook veelvuldig voor in Azazel. en Die 

derde oog sonder om deurgaans selfaansp~ekings te wees . 40) 

Die "didaktiek" word op veel subtieler wyse aangewend deur 

naamgewing, byvoorbeeld Adam Kadrr.on; Demosthenes H. de 

Goede,ensovoorts . Selfs sekere verwysings (soos die na 

die Middeleeuse w~reld van pes,ensovoorts) is subtiele 

"didaktie k". Uit Sewe dae is dit duidelik dat die per= 

feksie waarna gestreef word , absurde afmetings begin aan= 

neem, rnaar eers wanne er dit geplaas word naas die derde 

boek van 

ruirnte. 

GuZ.Z.iver's Trave Z.s wen die verwysing aan 

Die derde boek van hierdie beroemde reisverhaal, wat ook 

in Die Mugu as konnotasie, selfs verwysing, voorkom,is 
1 n felle aanval op die ·w~tenskaplikes van Swift se tyd. 

Veral die wetenskaplikes verbonde aan die Royal Academy 

het geeksperimenteer tot aan die absurde toe . Verskeie 

van die belaglike eks9erirnente wat in GuZZ.iv~r's Tr ave ls, 

beskryf word, het werklik plaasgevind. 

7 . Satire kom dikwels ook eers tot stand deur verwysings na 

antler Leroux-romans te realiseer. Sewe dae stel Julius 

Johnson se orde-ideaal , soos verwoord in Die Mugu, in 

perspektief, deurdat sy ideale in vervulling getree het. 

In die tweede siklus word 'n devoZ.usieproses voltrek: 

-------------------------------------------------------------
37. 

38. 

39. 

40. 

Botha, Elize, op. cit., p. 433. 

As voorbeelde pp, 10; 21; 95 (interfererend) . 

Vol gens die Grote ~linkZer Prins; Elseviers, dertiende deel, is die mo= 
raliteit in 'n ~1iddclceuse spel soos EZ.cke1•liJc allegories en met 'n 
didaktiesc strekking. 

Vgl . bv. 1i:~a.;e~ pp. 40 (ook 11; 13) en Die derde oog, p. 56 . 
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die verloop van die tyd het tot gevolg <lat mense verou= 

der, die fisiese ruimte afgetakel word en die landgoed 

Welgevonden~ sentraal in hierdie trits, ' n toevlugsoord 

word vir geestelik ve~steurdes . Deur die afsonderlike 

werke naas mekaar te plaas, blyk hierdie proses duide= 

liker. Dit beteken egter ook dat die abstrakte outeur 

se oordeel oor die verworde gemeenskap skerper word. 

Die betekenis van die Reus Adam Kadman Silberstein as 

simbool kan eers bepaal word deur terugverwysing na 

Sewe dae . Sy mismaaktheid kan volgens Steenberg op 

esteties-religieuse wyse toegeskryf word aan skuld " in 

soverre hy voortkom uit ' n huwelik van ' n gelowige met 

die dogter van 'n Renegaat-Jood of, in die taal van 

·Genesis 6:4 'een van die seuns van God' en een van die 

'dogters van die mense•. 1141 ) Dr. Johns gee opp. 39 ' n 

antler moontlike oorsaak: "(d)ie Van Eedens het die pres= 

tige gehad , die Silbersteins die geld. Dit was ' n ideale 

sarnevloeiing en ' n triomf vir die rekenmasjien. Maar toe 

gee sy geboorte aan 'n swaksinnige reus . " Dit is een 

van die belangrikste motiewe in die loop van hierdie tri= 

logie: die mislukking van die inteZlek, die mismaakte 

voortbrengsels van die rede - Brutus I, Brutus III, die 

kunsskeppings en dergelike meer (iets hiervan blyk ook 

in D.J. Opperman se "Dolosse") . Juis as gevolg van die 

strukturele belang van die "Bulepisode" in Azazel word 

hierdie motief as belangrik gesinjaleer. Die reken= 

masjien misluk telkens. 

Pervertering is 'n trefwoord wat in direkte verband 

staan met hierdie siklus. Trouens, die hele Welgevonden 

is 'n geperverteerde aftekening van die natuurlike (vgl. 

Brutus die Bul; die huisies van ontug, later: glashuise 

ens.). Die D-Diens in Die derde oog is 'n geper= 

verteerde veiligheidsdiens en die idiote-huwelik 'n 

pervertering van die huweliksritueel. 

' 

-----------------------------------------------------------
4L Steenberg, D.H., op.cit . . , ri. 394. 
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9 . Ons tref ook die traves tie aan as satiriese rniddel in 

al die boeke van hie rdie tri ts. lvelgevonden is sle gs 

lagwckkende nabootsing van ' n egte Bolandse plaas; 

Jock gaan dikwels gcklee as 'n boer, die seniele regter 

gaan 9eklee as ampsdraer van die gereg,ens . Dit is asof 

al hierdie verl~lede karakters figura nte word in 'n 

toneelstuk wat travestie van die werklikheid is. 

10. 'n Ander bekende satiriese rniddel wat hier fungeer, is 

die parodie . Smuts wys daarop dat Se~e dae veel weg 

het van die tradisionele Afrikaanse gernoedelik-lokaal

realistiese plaasrornan . Dit is in sekere sin ' n parodie 

op die tipiese plaasroman . Een vir Azazel is op sy 
C 

beurt 'n speurverhaal blykens dr . Johns se woorde (p. 74): 

"Ek bedoel, dit is soos ' n speurverhaal . . . " Leroux 

gebruik inde rwaarheid ook die te~nieke van die speurver= 

haal: die ornge kee rde slot , die speurder, die hulpelose 
- . ..... ..: . - .. 
Seld{n wat ~~per die slagoffer ~ord, t~lle verdagtes : 

Hope byt 66k (p. 153); die Kleurlingmeisie het "twee 

spierwit kunsvoortande, buite verhouding groot .. . " (p . 
.-

ens. Die opvallende is dat daar nooit bepaal word hoe 
Lila vermoor is nie (De Goede ondersoek ook nie die lyk 

nie en die seniele O'Hara doen die opgrawings) en waar 

sy verrnoor is nie (wel waar sy gevind is) en daar word 

ook nie pertinent gese wie die moord gepleeg het nie. 

4 5), 

Tog staan die identiteit van die skuldige vroeg reeds 

vas. Dit alles dui daarop dat Azazel slegs 'n parodie 

op die speurverhaal is. Steenberg het 'n studie gemaak 

van die tragiese aspekte van Een vir Azazei.
42

) In die 

roman self word ook verwys na die tragiese e~ernent wat 

rornanmatig vergestalt word . Dit is juis ironies dat die 

speurverhaal vandag die moderne weergawe van die tragedie 
. d. d . 43) is ; paro ie us daarvan. 

------------------------------------------- ------- -------
42. Steenber~, D.H.: "Een vir Azazel en die tragiese" in Rondcm Sestig, 

Perspekt~ewe op die niaver Afrikaanse prosa, saamgestel deur 0.H. 
Steenberg, H.A.U.M., 1977, p. 37 e.v. 

43. Van Rensburg, F. I. J. : Letterkunde en moderne tyd ( professora le 
intreerede), Publikasiereeks van die Randse Afrikaanse Universiteit, 
Nr. /\2, Johannesburg, 1972. 
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Die derde oog is op sy beurt ' n pervertering of paro= 
, -

dle,- van die avontuurverhaa~. Die Welgevondensiklus 

evolueer dus van die plaasroman tot die speurverhaal en 

ui teindelik tot die byden,etse spioenasieverhaal waar.in 

die geheime agent in vermonuning gestuur word deur 'n 

geparodieerde "M" (Brigadier Ornassis E} om in die ware 

James Bondtradisie 'n gevaarlike misdadiger op te spoor. 

In effek is die hele siklus ' n geskiedkundige "oorsig" 

van (Suid-Afrikaanse} verstrooiingslektuur . Die parodie 

is tegeZyk eenu:zn die boeiendste deurZopende motiewe in 
. . . 

Leroux se oeuvre en die tw~ede trits ~peel 1 n belangrike 

rol in die ontwikkeling en verfyning van die motief . 

Die Mugu· is ' n satiriese reisverhaal in die tradisie 

van ' n Swift of Rabelais wat in hul parodie van die reis= 

verhaal groot hoogtes in die agtiende eeu bereik het . Na 

die eksperimentering in die tweede siklus verbaas dit nie 

dat die slotsiklus die knolskrywer aan die woord stel nie . 

Hy is ' n parodie op , travestie van , die ernstige skrywer 

en sy wanhopige soeke na sin: ' n geparodieerde we~rgawe 

van Leroux se eie vroe~re- soeke na- sln deur mitologiese 

verbandl~gging en ~soteriese verwysings wat nou geeksege= 

t iseer word selfs met spesifieke bladsyverwysing~ in 

Larousse ! Leroux se grootheid le daarin dat hierdie p a ro= 

die nooit ontaard i n ~ie b l ote burleske of versand in 
-eentonigheid nie , maar da t hy altyd daarin slaag om deer= 

n is te wek met die knolskrywer . ' n Tyd wat sy verbande 

met ' n oertyd verloor het , wat self parodie geword het , 

kan slegs deur ' n verbandlegger en eksegeet , deur ' n ekse= 

getiserende knolskrywer , op sy dilemma gewys word en die 
44 ) 

pad na verlossing getoon word . ' n Noodtoestand verg 

noodmaatreels en daarvan is die soektog in Isis Isis 

Isis die bewys : wanhopig , oppervlakkig , doelbewus ge= 

forseerd en bowe- al tragies ontoereikend. 

--------------------------------------- ----------
44 . Van Rensburg, F.I.J.: "Eti enne Leroux as siklusbouer" .p. 21. 
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11 . In die derde trits word haas argeloos omgcgaan met by= 

voorbceld die mite wat, soos reeds gese, tot in beson= 

derhede verklaar word . Die nonchalante vertelwysc blyk 

ook uit die kru manier waarop humoristicse effektc be= . 
reik word . In feite le die spore hiervan reeds in die 

tweede siklus. Die humor in die tweede siklus verskil 

van die in die eerste waar die humoristiese oomblikke 

eerder in die patetiesc le (die "steniging" van Juliana 

Doepels) of in die karikaturale voorstelling van byvoor= 

beeld Julius Johnson. Dit is burZeske humor wat dikwels 

i n <liens staan van die satire. Die episode met Brutus 

die bul in Sewe dae is ' n voorbeeld hiervan in kiemsel= 

vorm. Dit breek egter eers werklik deur in Azazel 

(vgl. De Goede se musikalc spieroefeninge, p . 50 en ver= 

der) en in Die derde oog. In laasgenoemde boek word 

die argetipie se Suid-Afrikaanse held , Demosthenes de 

Goede , haas belaglik gemaak as moderne verkleding van 

Herakles van ouds. Die geveg met die modegek is hiervan 

' n goeie voorbeeld (p . 12 e.v.) . 

In Sewe dae 1~ die satire wyd versprei. Alle belange= 

groepe word telkens gesatiriscer . Tydens die eerste 

aand se partytjie (p . 15) verNar iemand Indian tonic 

met soda en dit gee aanleiding tot bespiegeling oor die 

bitter smaak van landgoedwyn ; opp . 57 blyk dit dat 

die wyn onaangeraak is , maar dat die brandewyn vloei; 

te midde van die universele samekoms (p. 85) waartydens 

alle grense tussen volke en kulture uitgewis word, praat 

almal hul eie taal , geklee in nasionale drag en drink 

l andgoedwyn ! Die karakters loop egter ook deur: verge= 

lyk die gesprek oor Tretchikoff en die sim.boliek in sy 

bekende skildery wat implisiet te kenne gee dat die 

k
. 45) 

karakters self uiters oppervlak ig ~s. 

------------------------------------ -----------· 
45. Sewe dae, p. 15 . 
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Hoewel Jock S~lberstein die satire nie vryspri~g nie (vgl. 

die beskrywing van horn as 'n "power manlike bru1...1.t" (p. 21) ; 

"onkundige 11 (p. 89) en "onbeholpe seun" (p. 99)), word daar 

op s~btiele wyse deur die abstrakte auteur oor horn geoor= 

deel. Op p. 30 se hy aan Henry : "dis net jou badkamer 

(.: . ) wat jou 'n ui tvlug bied". In die loop van die boek 

keer Henry telkens terug na sy badkamer en word dit die 

plek waar hy horn geestelik voorberei op elke aand se fees= 

vieringe en onverpoosd volhard in sy poging om deur reini= 

ging _horn 

word dus 
. 46) 

nier. 

ook van ~ die bose te bE:vr~, ... . ~ock se voorspelling 

bewaarheid , · net soos in die geval van die tui= 

Op pp. 12/13 vind ons 'n geesdriftige beskrywing 

deur Jock van die lewe op Welgevonden: alles "raas, dreun, 

brul, klater, murmel, kwetter en sing. 11 Die doo.dskreeu van 

'n pou laat Jock onmiddellik neerslagtig word. Dit is nie 

so belang~ik dat die po~ se doodskreeu aandui dat die na= 
4 7)-

tuurlike lewe sterf nie, maar dat Jock dit ?adelik besef! 

Daardeur verleen die abstrakte auteur 'n besondere status 

aan hierdie karakter. 

Henry word van meet af gesatiriseer deur die abstrakte au= 

teur. In alles is hy die aartsaanpasser: hy betrag alles 

"behoorlik onbelangstellend" (p. 10) _ ; hy is "vasgevang 

in 'n patroon waaroor hy geen beheer het nie en waaroor hy 

geen beheer verlang nie ( ... ) 11
, "(b)ehalwe aan liefde glo 

hy in alles ( ... ) " , "Henry van Eeden is 'n vlekkelose klein 

robot ( ..• )" (p. 13). Opp . 21 kry ons die jou-aanspreekvorm 

wat so dikwels in Sewe dae voorkom en alleen al deur die 

woorde " beskerm deur jou God" blyk dit dat "jou" hier ' n 

sinoniem is vir "'n mens se''. Dit is 'n paragraaf deur die 

abstrakte auteur met ' n ·dieper kennis van die persoon. 

Henry se uitspraak oor die prag van meganisering (p. 74) is 

implisiete kritiek van die abstrakte auteur wat in die 

hele roman sterk standpunt inneem ten opsigte van oormatige 

meganisering. Henry ·se ui tspraak na die o~s tand.: " (d) ie- fout. le 

-------------------------------------- ----------
46 . . Sien pp. 72 en 78 

47. Kannerneyer, J . C. op.cit., p. 24. 
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by die blankes II (p. 109) is ' n uiters oppervlakkige 

gevolgtrekkirig en vind daarom juis byval by die ewe-eens 

,oppcrvlakkige intellcktuele. 

Die vertelsinstansie speel dikwels 'n spel deurdat dit 

soms die alwetende verteller nader (vgl.: "Hy is sewe

en-twintig jaar oud ... ",ens. (p. 13)) en soms onkunde voor= 

gee ("Agter die masker heel moontlik met deernis en weemoed," 

p. 46) . Opp. 120 vind ons ' n paragraaf wat begin met "Wat 

dink Henry ..• ? " Die an twoord lui soos volg: " Mi skien al 
,.,. 

hierdie -dinge, want jou diepste gevoelens en verlangens is 

onbegryplik ( . . • ) Al hierdie dinge,miskien, terwyl sy horn 
11 Dit blyk weer eens dat die gebruik van 11 jy" en 11 jou" 

nie sonder meer ' n selfaanspraak verteenwoordig nie . Die 

geslepenheid. waarvan daar sprake is in die slothoofstuk van 
~ 4 8) 

Sewe dae is volgens Kannerneyer dieselfde as die begrip 

"utmost care" wat Philip Vellacott gebruik en deur Leroux 

oorgeneem word in Een vir Azazel . Ek glo dat dit veel eer= 

der die abstrakte auteur is wat hier aan die woord is in 

die slothoofstuk. Dit sou tog uiters vreemd wees dat wat 

'n personasie seen wat die abstrakte outeur in ' n 

siklusmakker se noodwendig dieselfde moet wees . Opp. 143 

kom daar ook rn passasie voor: "Geslepenheid terwyl alles 

onsigbaar is. Geslepenheid terwyl vorme sigbaar word en in 

'n drogbeeld lee£ ." 

Hier is dit sonder twyfel die abstrakte auteur aan die 

woord. Uit alles blyk ' n simpatieke instelling van die 

abstrakte auteur, 'n besondere deernis met hierdie onskul= 

dige jongman. Soos Henry dus ontwikkel en verander het, 

het die eens onbetrokke verteller betrokke -begin raak en 

begelei horn ten slotte as 't ware deur die verraderlike land; 

skap. Dit is juis opmerklik dat die vertelsinstansie on= 

kunde veins by 'n paar geleenthede (pp. 101: "Daar word 

heel moontlik .. . " en 120 : "Wat dink Henry ... ? " bv.) 
----------------------------------------------------------
48. Kannemeyer, J.C.: ibid., p. 55. 
49. Bv. p. 143 : "Henry( ... ) is van sy blindheid ontslae , maar hulle 

het horn nie geleer om te sien nie". 
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gedurende · die dae van die boosheid en dan daarteenoor alwe= 

tend en betrokke raak op die daef waartydens die goeie tri= 

omfeer . 

Kannemeyer gaan in besonderhede in op verskeie motiewe, on= 

der, andere die melaatsheid en die pes wat albei verband 

hou met die Bose. Hierdie bedreiging van die Bose noop 

Henry om horn deurgaans te probeer reinig . In sy lys van 

sogenaamde reinigingsrituele laat Kann~meyer ' n belangrike 

toneel weg waar die abstrakte outeur reiniging en boosheid 

bykans t~ eksplisiet teenoor mekaar plaas : " (d)ie neonligte 

bokant die spie~l laat sy gesig onnatuurlik wit lyk en gooi 

orals skaduwees - swart strepies van losbandigheid , kunsma= 

tig soos verhooggrimering." ·(p. 127) . - · In die hele reini= 

gingsritueel. waarvan daar by Kannemeyer sprake is , verdien 

die episode ook vermelding waar Henry en die witgesigmeisie 

hulle eers reinig voor die seksdaad : "(l)iggaamlike rein= 

heid (palmoliveseep) en sindelikheid is h aar wagwoord" (p~ 

119) . Uit die beskrywing van hierdie ~eksuele inlywing is 

di t ·aulcl.elik dat die ver te ls ins tansie nie Henry se gedagt:2s 

kan of wil weergee nie . Uit frases socs "terwyl hy nou vol= 

kome afsydig bloat die tegniese sy van die_ liefd~ ervaar" 

en " terwyl sy horn , selfs teensy sin , · dwing tot ekstase" is 

dit duidelik dat Henry weer eens die Bose van horn afgewas 

het deur die reinigingsritueel , dat hy op afstandelike wyse 

s l egs kennis neem daarvan . Weer eens is die water ' n red= 

dende faktor. 

Die water vorm ' n leitmotiv in Se~e dae soos trouens ook 

in Een vir Azazel. Ook die waterbeelde het ' n duidelike 

ternatiese funksie soos die volgende opname sal aandui . Aan= 

vanklik word dit redelik neutraal gebruik : " Die voorkarner 

dreineer leeg en word dan weer vol as 'n horde diensmeisies 

in gestyfde blou rokkies ( ... ) die vertrek begin regskuif , 

poleer , vee en dan vul met allerhande gereggies ... " (p . 14) 

Wanneer hierdie bcskrywing egter in verband gebring word me t 

die bcskrywing opp . 45 waar die water oak dreineer en die 

mense in die lee swembad staan " soos in ' n openbare graf" 



- 166 -

en die swembad weer gevul word, blyk die parallelle duide= 

lik. Die beelde opp. 14 is dus al vooruitwysing na die 

"tweede sondvloed" opp . 45 . Die negatiwiteit van die 

waterbeelde blyk uit die beskrywing opp. 17 waar Henry 

gestrand is in die rniddel van die vloer en veral uit die be= 

skrywing op p . 18: "En sy verberg haar gesig op sy bors 

terwyl haar Juno-haarkapsel stadig begin lostrek en karnme= 

tjies, haarnaalde en gespetjies een na die ander met die 

geluid van waterdruppels op die vloer val". Henry se buite= 

staanderskap het uit die vroeere aanhaling (p . 17) geblyk; 

ook opp. 59 word sy uitgeslotenheid deur middel van water= 

beelde beskryf "Terug en terug beweeg Henry terwyl die 

elegante boere hulle liefde vir die tweegesprek toon en met 

die swart vloed van hulle aandtooisel horn dobberend na 

die kant toe dry f." Ook reeds op p. 2 4 le hy eensaam "weg= 

gesink in sponsrubber" in die lig van die falliese kande= 

laar. Opp. 60 neem die waterbeelde skynbaar 'n positiewe 

werking, maar "die bron" waarheen lady Mandrake en Henry 

beweeg, is hier slegs 'n kroeg . Lady Mandrake is net so 

eensaarn soos Henry en sy weeklaag haar alleenheid en sug 

"op die barre eiland in die see van gaste wat met liefde 

teen hulle aanklats'' (p. 85). Die bedreiging word egter 

grater vir die individu want die aantreklike donkerogige 

meisie (p . 87) se "ware persoanlikheid het vir goed verdrink 

in die see van universele erbarming" en selfs Henry " word 

onkeerbaar saamgesleep deur die stroam van geestelike 

herbcwapening, gedwing tot die ritme van liefde, geledig tot 

deel van die groat protoplasma , en uitgepers in 'n conga-ry" 

en oplaas "heen en weer gevoer deur 'n liriese oorgawe wat 

( ... ) dreig om die enkeling pynlik te vertrap'' (p. 88/9). 

Die negatiewe beelding deur middel van waterbeelde bereik 

'n hoogtepunt opp . 118 met die beskrywing van die vergif= 

tigde wel waaruit"die water verskyn - louwarm uit die diep= 

tes, vol slyk en ontbinding . Die water is blou, die kleur 

van die pes ... ". Dit is gepas dat hierdie beskrywing j~is 

in hoofstuk 6 voorkorn, die hoogtepunt in die bose progres= 

sie. Water dra egter nie net negatiewe konnotasies in 
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hierdie roman nie, w.:int Henry :r-e inig ho::1 juis ·:"':-i cie 

Bose deur horn met water te was. In die sesde hoofstuk 

(vgl. p. 127) het Henry dit skynbaar gelaat om horn te was 

omdat die Bose getriomfeer het . Dit is egter slogs ' n skyn= 

oonvinning vir die Bose . \·7anncer die dag van die Goeie 

aanbreek (p. 140) word dit rnet ' n waterbeeld aangedui : 

"Di e lig JJersamel en brander oor die berg" en op p. 155 

. word Salome se koms beskryf : "Dis 'n enorme vormlose 

walk daar voor sy o~, 'n brander wat op die punt is om te 

breek (en "daar" gee reeds blyke van die perspektief 

II.P.v.C.) 'n huh~erins- voor die groat slag ;,at die gehcel 

sal verbro~kel tot veelvuldige skerwe ." Die uiteindelike 

triomf van die Goeie word in die vorm van ' n opdrag ver= 

woord en dan juis deur middcl van 'n waterbeeld (p. 155) : 

"Jy moet jou volkome kan corgee aan die geheel, die brander 

inwag, die enkelc druppel gryp as dit styg bo die sproei ." 
-

{va ter, wat eers b ui t e ::; tac.nee r:; kc.p verbeeld het, dui nou 

die aanvaarding van koZZektiwiieit aan. 

Dit is egter nie alleen die waterbeelde wat tema-aanduidend 

optree in die loop van die roman nie . In die noukeurige 

beskrywing van elke dag is daar ook sprake van s tof, lug., 

rook en woZk(e} wat as't ware 'n Leitmotiv vorm en hoof= 

· saaklik die dreigende vuilheid en boosheid simboliseer·: · · 

Dag I (p. 25) "warm lug" 

Dag II (p. 46) "sout lug" 

Dag III (p. 69) "onsigbare stowwe" 

Dag IV (p. 92) "stoffies op die plafon " 

Dag V (p. 94, ens): "dynserigheid "; "rook" (p. 107 veral) 

Dag VI (p. 138) : "vormlose walk oor alles" 

Dag VII (p. 15 4) "piets stoffies van sy aandpak af. II 

Uit bostaande lys blyk ' n progressie van vuilheid tot en met 

Dag VI, die hooglcpunt van die Bose , waar allcs bedek word 

deur die vorrnlosc wolk . Juis hicrdie "vormlose wolk" word 

in Dag VII getransponcer tot "'n cnormc vormlose wolk" wat 

dan egter ontbind in al sy samestellinge en waartydens 
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enkcle figure gedaantc kry. Die Bose word sodoende ver= 

·nietig, want juis in die vormloosheid daarvan skuil die 

gevaar. Soos Henry verwag het, is daar oplaas "die geboor= 

te van vorm uit die vormloosheid" (p. 145). Parallel met 

~ie hoofstukgeleding loop oak hierdie uiteindelike triomf 

van die Goeie. 

Uit bostaande leitmotive alleen is dit al duidelik dat 

Sewe dae 'n boek is waarin alle motiewe en struktuuraspek= 

,te in <liens staan v:an p_ie satiriese norm wat, soos reeds 
1 .. ~ - a - .,. • 

geblyk het, geensins a-rnoreel is nie. Soos later vollediger 

a~ngetoon sal word, verskil die tweede siklus van die eerste 

-~-n sy. hele geleding en struktuu~. Die eerst~ siklus het as, t 

ware van agteraf tot stand gekorn Die Mugu is daarorn ook 

sarnevatting van die siklus. Die tweede siklus is veel be= 

wusteliker as siklus gekonsipieer en Sewe dae ~ . 
1.s 1.n vele 

opsigte 'n staalkaart van moticwe, temas, ensovoorts 

van hierdie trits. Die basiese morele toonaard van Sewe 

dae is ook kenmerkend van hierdie siklus, hoe verskuild 

die satire ook rnettcrtyd word. 

Op d{e verhaalvlak is Sewe dae 'n verhaal van die "vlekke= - -
lose klein robot", Henry van Eeden, wat ' n inisiasie van 

sewe dae deurloop op die landgoed Welgevonden as ~oodsaak= 

like voorbereidingvirsy huwelik met Salome, die dogter van 

die Silbersteins,met wie hy "gepaar" sal word. In feite is 

dit ' n paring van tradisie en rnaterialistiese rnoderniteit 

( " Ek is ryk en net so trots op my prestasie van rykdom as 

jy op jou geslagsregister" (p. 17)). As Afrikaner-Calvinis 

rnoet Henry kennis rnaak met die gebruike, leefwysc en denke 

van sy toekornstige Joodse·gernalin en haar farnilie. As ti= 

piese Afrikaner met 'n tradisionele godsbegrip - hy ·~zo in 

sy God en dit beteken vir horn slegs : God is daar om horn te 

beske~r:l" (!?. 21) - en I n klinkklare onderskeidingsverrnoe tussen 

Goeden Kwaad, word Henry gekonfronteer deur Jock Silber= 

stein, 'n afvallige Jood wat Goeden Kwaad as dialektiese 

begrippe hantcer, tewens hulle as geintegreerde, gebalan~ 

secrde begrippe Sien. Die OU wysgere van Bishops Cou.,t 

' 
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regter O'Hara en dr Johns, sien kcnnis van die Kwaad as' 
1n noodsaaklikhcid, maar beskou Kwaad as sodanig nie as iets 

positiefs nie. In die loop van die sewe dae leer Henry die 

gesigsloosheid van die Bose ken en later besef hy ook dat 

Goeden Kwaad nie duidelik te onderskei of te skci is nie 

en dat hulle selfs vervangbarc begrippe is. Deur die prys= 

gawe van sy paradyslike onskuld leer Henry die Bose in horn= 

self ken en verkry hy sodoende ook die vermoe om die teen= 

pool daarvan, die Goeie te onderskei (p. 155) : "Hy sien ( ... ) 

hoe enkele figure gedaante kry en sigbaar word" . In die 

opsig dat die Bose en die Goeie in Seve dae dikwels as 

personifikasies optrec, nader dit die moraliteit, met 

ander woorde die didaktiese allegorie. Ons het reeds in .' n 

vorige hoofstuk daarop gewys dat die slothoofstuk van Die 

Mugu as't ware ook al die " antwoorde " op die mugu se soek= 

tog in gepersonifieerde vorm aanbied . Deurdat Henry ook 

voortdurend gekonfronteer word met ' n aspck van menslikheid, 

dikwels verpersoonlik deur ' n belangegroep: boere; kuns= 

tenaars; intellektuele; ensovoorts, word sy soektog amper 

' n voortsetting van Gysbrecht se soektog, of in ieder geval 

'n gevarieerde herhaling daarvan. Die bestaan waarna Gys= 

brecht hunker in sy drome: Firenze , Capri, ontmoetings .~et 

skrywers , ensovoorts, is in fcite die bestaan van sir 

Henry (p. 114 e.v.) wat deur sy vrou beskryf word as die 

ware lewe (p. 18). 

Die wese van die Bose en die manier om kennis te neem daar= 

van word in die loop van die roman beredeneer deur ' n hele 

paar persone. Jock Silberstein huldig die opinie dat daar 

' n dualiteit in die Godshoof is , 'n siening wat, soos later 

aangetoon sal word , ' n Iang filosofiese voor-geskiedenis 

het . Regtcr O ' Hara en dr Johns se sienings daartcenoor 

is meer Christelik getint en het 'n flinke klap weg van 

Augustinus en VGral van Thomas Aquinas. Di t nie net vanwee 

die feit dat Jock se uitspraak opp. 53 tot motto verhef 

word nie, maar veral uit die handeling self blyk <lat aan horn 
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deur die abstrakte auteur 'n sekere gewig verleen word. 

sy· uitsprake ten opsigte van die Bose word op die verhaal= 

blak geeggo, want eers nadat Henry die Bose in homself aan= 

vaar het, kan hy Salome as gedaante onderskei . In die loop 

van die roman is hy nooit in staat om haar duidelik te her= 

ken of van aangesig tot aangesig te sien nie. Hoewel 'n 

skeiding ietwat meganies lyk, kan ans s~ dat Henry se sewe= 

daagse ontdekkingstog 'n inisiasieproses is waartydens hy 

ingelei word, geinisieer word in die Welgevondenopset, in 

filosofiese begrippe, in die·aard van: die seksuele, enso= 

voorts, en 'n individuasieproses is waardeur hy sy eie psige 

leer ken. Henry is deurgaans die uitgeslotene, die anders= 

soortige, 66k in kleding, sodat hy tydens die kunstenaarspar= 

tytjie voel asof daar iets met sy voorkoms verkeerd is : 

"die belaglike. klein mensekoppie, die bewegende mense-ogies, 

die doelloos-bedekte ledemate" (p. 42). Tydens sy indivi= 

duasieproses ontmoet hy verskeie argetipes : die wyse ou 

man, sy skaduwee, die groat moeder en verskeie anima

figure . 50) Onder andere omdat heel~arty romanfigure deel het 

het aan beide prosesse, of korrekter~ · mentor is in beide 

die· prosesse, is dit onmoontlik o~ die twee prosesse totaal 

te skei. 

Die basiese motief in Sewe dae is die inisiasie van Henry 

van Eeden . Inisiasie eerstens in die vreemde Welgevondenwe= 

reld met sy doolhowe en gangetjies, sy gemeganiseerdheid op 

alle gebiede en sy strewe na die perfektheid , ook op die 

gebied van die natuur : die perfek-gedeelde blomme, die vol= 

maak-geteelde Brutus, ensovoorts. Henry moet in die loop 

van die roman ruimtelik geinisieer word. Trouens, eers aan 

die einde van die roman is Henry ruimtelik so georicnteer 

dat hy al die "onbekendste paadjies (kies) om die toevlug 

van sy kamer te soek" (p. 15 2) . Soos P.H. Swanepoel ook 

laat blyk, is die fisiese ruimte by Leroux meestal tema

aanduidend.51) 

-------------------------------------------------------
50. Smuts, J.P., op. cit., pp. 162/3 . 

51. Swanepoe l , P.H. : R,uimte like p 'lasing as struktuurmoment in die ro= 
mankwis van Etienne Leroux, M.A.-verhandeling, P.U. vir CHO, 1974 . 
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Henry word van me et af gekonfronteer met 'n ruimte wa t on= 

werklik aandoen en feitlik net so uit 'n Gotiese roman of 

feeverhaal sou kon kom. Die ruimte-beskrywings in die ope= 

ningsbladsye (veral pp. 9 en 10) toon die ruimte as verstan= 

delike konstruksie, as onfunksioneel en met 'n sterk trek 

van oordadige versiering. Dit weerspieel die tipe bestaan 

wat horn op Nelgevonden voltrek: 'n rykmansbestaan waar die 

individuele opgaan in die kollektiewe, funksionaliteit ver= 

val tot onfunksionaliteit , versiering tot (dekadente) oor= 

versiering; 'n vitale bul 'n gedrog van rasionalisasie word . 

Uit die beskrywing is dit duidelik dat die ruimte geskep is: 

"Die pad na die huis is geteer en slinger berekend ... 11 

(p. 9 - my kursivering); dat dit intellektuele spel geword 

het en daarorn onfunksioneel en selfs leweloos geword het -

"gangetjies wat nerens heen lei nie" (p. 10). Selfs die 

kunsskepping steun slegs op die intellek en verwaarloos die 

gevoel. Daarom is dit ook nie vreemd dat die natuurlike 

lewe daar sterf nie. 52 ) 

Die voorafgaande elemente is sender uitsondering belangrike 

bindende faktore in hierdie trits individuasie is die 

deurlopende terna in hierdie t~its en inisiasie vind ewe-eens 

al drie werke. Die filosofiese gesprekke ~n neerslag in 

onderwerpe 

met Dante 

wat daarin ter sprake kom, stem in hoe mate ooreen 

se Goddelike komedie (Inferno) en hierdie belang= 

rike verwysing in Die de rde oog word dus al "voorberei". 

So is die geskepte ruimte van Welgevonden slegs ' n voorberei= 

ding op die enorme shopping centre, Oita, wat ' n wanstaltige 

produk is van menslike vernuf en beplanning . 

Die hele reeks teenstellings wat ons in die loop van die 

eerste paar bladsye kry , dwing die kontras tussen intellek 

en gevoe i aan ons op , veral deur noukeurige beskrywing van 

die ruimte. Dit is 'n uiters belangrike kontras want aan die 

einde van die roman , na 'n blootstelling aan al die inte ll e k= 

tuele argumente van sy mentors, moet Henry in geloof sy 
---------------------------------------------------------
52. Sien voetnoot 47 . 
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geliefde tegernoet stap . Trouens, die hele kennisncern van 

die Bose sou hierrnee in verband gebring kon word .. · nie pri= 
mer deur intellektueZe deurgronding daarvan word die Bose 

kenbaar nie, maar deur die ervaring daarvan in jou eie psige . 

Die ruimte is dikwels sirnbolies van die ontwikkeZing wat 

die hoofkarakter ondergaan : by sy aankorns op Welgevonden 

neem die diensrneisie horn na sy karner tt en die beboste tuin 

versper sy uitsig. " (p. 13) . Op p . 14 kyk Henry "sonder eni= 

ge uiterlike teken van emosie ( .. . ) hoe ' n by teen die glas= 

ruit probeer uitkorn." Veel later in die boek is hy van sy 

blindheid ontslae , hoewel hy nog nie geleer is om te sien 

nie (p. 143) en kan hy die menslike ingeperktheid en gevange= 

skap transendeer deur sy geloofsprong. 

Saam met Henry word die leser op ' n besondere wyse ook by 

die ruimtelike verkenningstog betrek . Soos Henry se ruimte

ontginning vorder , vorder die leser se tematiese ontginning . 

Henry se ontdekkingstogte en sy "ontdekking" van die badkamer 

en al die beskikbare reinigingsmiddele het wel deeglik ' n 

tematiese funksie . 53 ) Welgevonden is tipies Bolands met sy 

Kaaps-Hollandse geboue , rnaar die element van namaaksel 

" (d) ie deure lyk op stinkhout" (p. 9 ) dui daarop dat dit hier 

om ' n geperverteerde ruimte gaan , vooruitwysing na die 

pervertering op soveel vlakke binne die Welgevonden-w@reld 

en die Welgevonden-trilogie. Met die eg Suid-Afrikaanse 

ruimte as orientasiepunt word Henry voorts geinisieer in 

" 'n groter , uni verselcr ruimte en problematiek " .
54

) So is 

die ruimte telkens funksioneel verweef met ander kategorie 

soos byvoorbeeld die tyd . 

Na Henry se ruimtelike inisiasie (en dikwels parallel daaraan) 

word hy ook geinisieer in die kontemporere problematiek . 

Jock Silberstein wys telkemale in die l oop v an die roman vir 

Henry daarop dat hy horn by die veranderde tydsgees sal moet 

------------------------------------- ------- ----------
53 . In groter detail ondersoek deur J.C . Kannemeyer, op . cit., pp . 16 et 

passim . 
5~. Ibid. , p. 11. 
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aanpas, bv. op pp. 31/32: "E·11ige waarhede word nie van 

tydperk tot tydperk outomatics oorgedra nie - in elke epog 

moet hulle van nuuts a£ gevind word. Daar is elke keer 'n 

nuwe self en ons s'n is gesigloos ." Hierdie era word vol= 

gens Jock gekenmerk deur gesigloosheid - van die Bose, van 

die ~oeie, "die algehele afwesigheid van nasionalisme, van 

kultuur en geloof" - van ras en taal dus. Die proses wat 

horn in die roman voltrek, is 'n proses van ontindivi= 

dualisering en van opgaan in 'n gesiglose kollektiwiteit. 

Hierdie proses voltrek horn ook in die volgende twee romans . 

In Die derde oog word die mense-massa telkens in negatiewe 

terrne beskryf (vgl. p . 74 waar die abstrakte outeur se 

stern "deurskroei 11
) as ' n geontindividualiseerde groep. Die 

hoogtepunt van ontindividualisering vind ons opp . 1~9 (die 

sg. hel van vervree~ding). Hieruit blyk dat hoewel aanvaar= 

ding van kollektiwiteit 'n noodsaak is, dit nie noodwendig 

' n ideale toestand is nie. Die motief "gesigZoosheid" en 

"vormloosheid" vind wye neerslag in Se1,Je dae : (p. 2 4) 

" gesiglose poppies"; (p. 34): "gesigloosheid"; (p . 36): 

"gesiglose beminde·" ; (p. 87) : 11 vormloosheid van die groot 

saarnwees"; (p. 78): "gesigloos vir horn"; (pp. 90/91): 

die albino as simbool vandie nuwe eenwording; (p. 93): die 

vormloosheid van die Bose; (p. 97): die anonimiteit van die 

duiwel; (p. 98) : "'n onsigbare satan kan rn6re jou sigbare 

God word"; (p. 121): die jeug word as gesigloos beskryf, 

soos in Die Mugu, waar daar sprake was van " die blanko 

gesig van die toekons" (p. 60) as beskrywing van The Terrible 

Kid; (p. 138): 11 Vormlose wolk"; (p . 145): "vormloos"; 

"neutraal 11
; (p. 15 3) : 11 vormlose geheel II en dan die finale 

kontras: "sigbaar word" op . p . 155. 

Die tyd eis 'n veranderde instelling; ook 'n ander filoso= 

fies-religieuse instelling van die Calvinistiese Henry van 

Eeden . Jock Silberstein speel die vernaamste rol as mentor 

van Henry. In sekere opsigte is hy die spreekbuis van die 

abstrakte outeur en verkondig hy in feite C.G. Jung se 

opvattinge ten opsigte van die sogenaamde dualiteit in die 

Godshoof. Hierdie filosofiese probleemstelling gaan terug 
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tot die Gnostiese geskrifte. Martin Buber het in 'n felle 
55) 

aanval op Jung horn bestempel as 'n Gnostikus. Uitgaande 

van die Gnostiese geskrifte en die opvattinge van Jacob 

Boehme (1575 - 1624) verkondig Jung dat God Goeden Boos 

is . .In sy sewe preke se Jung voorts <lat God (wat hy P..braxas 

noem) 'n god is van lig en donker, Goeden Kwaad, Bewuste en 

Onbewuste, volheid en leegheid, eenheid en veelheid, lewe en 
dood. SG) 

Hierdie opvattings van Jung _speel 'n bel~ngrike rol in Sewe 

dae as verwysingsveld en as struktuurmiddel. Opp. 50 word 

Job pertinent genoem, en, soos Kannemeyer aangedui het, 56 ) 

J.aat Jung -hom in sy " Answer to Job" in Psychology ·and Re 'li= 

gio~ _ juis pertinent uit oor die verhouding Goeie en Bose. 

Boonop se die verkondiger van Jung se idees in die roman, 

Jock Silberstein, self dat hy 'n afvallige Jood is (p. 34) 

en die Gnostiek was juis die mistieke leerstelling van afval= 

lige Jode! Jung het geglo dat die ware probleem van die 

hedendaagse mens nie die seksuele of die sosiale nie, maar 

die. religieuse is, en sy hele opvatting daarvan kom merk= 
. 5 7) 

waardig ooreen met Gnostiese opvattings. 

Ek _oordeel dus gunstiger oor die filosofiese twisgesprekke 
58) 59) ~s Kannemeyer en selfs s~uts . Kannemeyer beskou die 

-------------------------------------------------------------
55. In Godsverduistering. Soos aangehaal deur Aalders, C. , Plokker, 

- J.H. en Quispel, G: Ju:n.g - een mens voor deze tijd, Lemniscaat, 
Rotterdam, 1975, p. 127 . 

56. Op. cit., p. 93. 

57. Vg1. Aalders, C. e.a., p. 95: "Volgens Jung is aan het leven een 
tendens tot zelfverv1erkelijking eigen . Zoals uit een eikel een eik 
groeit, zo behoort oak de mens zijn zeer speciale aanleg te verwezen~ 
lijken. Dit is het proces der individuatie; de ontdekking van het 
onbewuste Zelf .. . ( ... ) Henri Charles Puech heeft er al voor de 
laatste wereldoorlog op gewezen dat de bewustwording van het Zelf, de 
onbewuste Geest die in de mens sluimert, de grondtrekken van het 
Gnostiek is . De mythen en stelsels dien~en e~toe dez~ ontdekkingen 
van het Zelf te bewerkstelligen. Zo gez1en, 1s gnost,ek de mythische 
uitdrukking van de zelfvervaring" . 

58 . Op . c i t. , p. 51. 

59. Op . cit., p. 164. 
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twisgcsprekke primer as middel om Henry te ver.var. smuts 

wys daarop dat die gcsprckke die verwysingsvcld en " die groot 

intellektuele motiewe wat in die roman aanwesig is", huisves. 

Die gesprekke bring (vir die leser en) Henry op die hoogte 

van tipiese en verteenwoordigende argumente ten opsigte van 

diif.probleemstelling. Trouens, die hele diskussie oor die 

vrye wil (p. 59) roep die bekende diskussie in Dante se God= 

deZike Komedie op.GO) Sodoende word hierdie werk , wat in 

Die derde oog so ' n belangrike strukturercnde rol speel , al 

in hierd~ trits ter sprake gebring . Die gesprekke stel die 

l eser egter ook in staat om die abst~akte outeur se sati= 

riese norm/ visie vas te stel deurdat Jock Silbertein se 

sienswyse en opvattinge as ' t ware konkreet vergestalt word . 

Die sanerende uitwerking wat die ervaring van die Bose in 

jouself tot gevolg het , is reeds vroeer ter sprake gebring. 

Henry se ontdekkingstog is egter nie net tot die Welgevonden= 

ruimte { ' n eksterne ruimte) beperk nie . Dit word ' n psigiese 

ontdckkingstog {van 'n binneruimte) of individuasieproses . 

Tussen die Kabbalistiese pilare van Goeden Kwaad,
61

) word 

Henry die We l gevondenlandskap binnegelaat en begin sy psigie= 

se ieis. Die hergeboorte word in die vooruitsig gestel deur 

die baarmoeder-sleutelgat en die vind van die anima, deur 

die drakeklopper , want in die heldemite word die anima eers 

gevind nadat die held drake vernietig en ander struikelblokke 

oorkom het. Miskien is die tekswysiging deur die outeur van 

die laaste bladsy: "hoe ' n enkele f i guur ... " tot "hoe enkele 

figure gedaante kry en sigbaar word " juis daarop gemik om 

' n mecrledige anima- figuur daar te stel.
6 2

) Die individuasie= 
proses vorm ' n belangrike deurlopende motief. Dit is eers 

Gudenov in Die dcrde oog wat dit suksesvol deurloop en in die 

proses weer eens bevestig dat hergeboorte ' n eensame proses is . 

---------------------------------------------------------------
60. 

61. 

62 . 

Soos later aangedui sal word, i s daar ve rske ie ander parallelle 
tussen Scwe dae en die Goddelike Komedie . 

Smuts , J.P., op.cit ., p. 162 . 

Afrkrif van die fina le geoutorisecrde manuskrip beskikbaa r gestel 
dcur NAL N. 



- 176 -

Die vcrband indiwidualiteit / kollektiwiteit korn nogmaals 

sterk: ter sprake in hierdie roman. Uit Die Mugu het dit 

geblyk dat die mens gedoe m is tot muguskap omdat enige orde

omverwerping weer verstar in 'n nuwe orde. Om iets vir die 

gemeenskap te bicd moet die indiwidu eers in homself keer en 

die.ware Self leer ken , maar dan moet kollektiwiteit oplaas 

aanvaar word (Sewe dae). Slegs ' n geintegreerde oersoon kan 

iets vir 'n gemeenskap beteken. Sir Henry Mandrake vind 

nooit sy ware Self nie en sterf sonder dat hy ' n beeld van 

homself kon vind. As prototipe ·van Henry is hy feitlik 'n 

waarskuwing - s6 kan Henry ook word: die groot "individua= 

l is " wat nooit tot ware enkelingskap in staat was ··nie . 

G: .. 
, 

. ~ - ... .. -

Ek meen dat die slotvisie van Sewe dae (pp . 155/156) net so 

universeel is as die van Die Mugu waarin Gysbrecht ' n ware 

elckerlijc is. Geklee in 'n uniform (en hierdie motief 

was.:-van die uiterste belang in die eerste siklus) , met a ·nder 

woorde gestroopvan individualiteit , maar tog "alleen", kan 

j y die beeld van waarheid tegemoet gaan . Maar dan slegs 

wanneer . jy . vree& -- ervaar (orndat jy o.a. al insig ·gekry -het 

in die feilbaarheid van jou eie - ek) en geloof het , want 

daardeur transendeer jy die rnenslike beperkinge en maak jy 

die geloofsprong wat die enigste is wat kan verhef tot ' n 

t oestand van insig (soos die van engeZe). En daardeur ver= 

kry ' n Gysbrecht , ' n Henry of ' n Josef K. die allure van ' n 

held , want op stuk van sake is die rnitiese heldedade niks 

grater as die wat op ' n psigiese vlak verrig rnoet word nie 

en -is laasgenoemde net so vol gevare . Henry se tog deur die 

dorings en distels , volkome verdwaal in die doolhowe van 

Welgevonden , is n i ks in vergelyking met die verdwaal-in

homself ten tye van die Heksesabbat nie. So groei hierdie 

motief van heldhaftigheid of hero£ese optrede wat van onder= 

geskikte aard is , in Sewe dae uit tot een van die belang= 

rikste motiewe in h ierdie trits . 

Ten s l otte kan verwys word na Henry se seksuele inisiasie deur 

die kleindogter van die tuinier om horn voor te berei vir sy 

huwelik met Salom~ . Veral Mrs. Silberstein , die erotiese , 
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animale figuur, wys Ilenry op die belang van die eroticse sy 

van die huwelik. 

Al die inisiasie-situasies, byvoorbeeld ten tye van elke aand 

se geleen~heid, of die gebeure in die Bantoowoonbuurt, het 

die doel om Henry voor te stel aan " ' n antler faset van die 

moderne mens en sy problernatiek 11
•

63
) Hiermee word ook ' n pa= 

troon vir die res van die trits meegegee: ook De Goede word 

telkens geinisieer, hoofsaaklik deur sy filosofiese gidse. 

Dit · skep geleentheid vir die abstrakte outeur om ~n De Goede 
\ en sy (dikwels onbetroubare) i~isieerders te satiriseer . 

In die l aaste trits probeer die "ingewyde " knol sy lesers 

voortdurend " inisieer " in die mitologiese verwysingsvelde . 

Deur sy oppervlakkige kennis , satiriseer hy homself . ' n 

Middel uit ' n vorige trits word sodoende weer eens later vol= 

lediger uitgetoets . 

In Henry se inisiasie kom die begrippe: iZZusie; namaaksel ; 

travestie; onfunksionaliteit dikwels ter sprake . Hy moet 

and.er die oppervlakte die ware aard van die Welgevondenw~reld 

ontdek , soos hy ook sy ware Self ender die masker van die per= 

so~a mo~t vtna. 64 ) Die Mandrake-egpaar is in die loop van die 

roman feitlik konkretisering van hierdie motief . Hulle word 

telkens beskryf as twee mense wat in voorkoms en optrede na= 

bootsing i s van vitaliteit en lewe. Vgl. p . 1 8 J;,v. : "Haar 

beenstruktuur is indrukwekkend ; die skoonheidsvernis . . . tog 

' n pragtige masker . .. "; (p . 44 ): "Dis asof daar nuwe , despe= 

rate l ewe in h orn kom . . . " en as klimaks : (p . 145) : "Die son= 

lig is wreed met haar en maak die masker goedkoop. Dit bak 

dit hard en onoogl ik maar verhoog in die proses die doel= 

treffendheid daarvan . Lady Mandrake is self so volkome wegge= 

steek dat die openings wat haar oe is , na twee venstertjies 

lyk waaragter die ware persoon n a buite l oer". 

-------------------------------------------------------------
63. Kannemeyer , op.ci t . , p. 11. 
64. Sien ook Malan, op .cit., p. 59 oor die bedr iegli ke opperlakte . 
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Nie alleen persone nie, maar ook die fisiese ruimte gaan . 
ve rskuil agter ' n "mas ker". Daar ·.vas reeds sprake van die 

travcstie as satiriese middel in die tweede trits . Die hele 

feeVt:!.l?haal-motief hang hiermee saarn. Uit die manuskrip 

blyk dit ?at Leroux eers geskryf het "Barones" en dit vervol= 

gens verander het na "IIertogin" wat weer die Alice-in-Wonder= 

lund-hertogin geword het (p. 11). Daarmee word ' n nuwe ver= 

verwysingsveld geskep en ' n parallel tussen Henry en Alice 

daargestei .
65

) Daarmee saam beklerntoon dit die didaktiese 

element in Sewe dae. Verwysings na legende en feeverhaal 

is talryk in Sewe dae : 

(p. 36) : " iets ui t 'n volkslcgende ... betowerde landskap. 11 

(p. 47): 

(p. 54) : 

(p. 77): 

"Toe Henry wakker word sing die voeltjies",ens. 

Henry verdwaal in die "bos"; "nagmerriemure ... 11 

"Hy keer sy rug op die ;,rentjie ... die klimop, 

die stokrose, die plesierige vroutjie, die rooi= 

kopreus agtcr haar - ... " 

(pp. 92/125): "doolhowe";"doolhof " 

(p. 109): " ••• prentjies uit die Kollektiewe Onbewuste" 

(dit verwys tcrug na pp. 97/98 waar daar sprake 

was van beelde wat verlore geraak het) 

(p. 142): "Dit is soos daardie prentjicboekies wat mens in= 

kleur ... " ". . . 'n wereld van sy vroee j eug , 

gereed om 'n rnaagd, 'n ridder en 'n donker voor= 

werp om elke hockic op te tower." 

,-r • -r 

(p. 14 3) : ". . . maagd en die blomrne ... , die heks en die hek= 

sekind." 
------------------------------------------------------------
65. Daar is geen direkte ven,ysings na situasies in Alice-in-wonderland 

in Sewe dae nie. Ooreenkomste 1·1at genoem kan word is die droom= 
sfeer en onwerklikheid in beide boeke, die proses van ontdekking en 
die ontwikkeling wat in albei hoofpersone sy neerslag vind. Die 
vernaamste ooreenkomste le egter in die middele wat in beide boeke 
aange1·1end v1ord: ironie; parodie (van gedigte by Carroll; tire
romans by Leroux); travestie; satire,ensovoorts. Selfs wat die 
didaktiek betref, is daar merh,aardige ooreenkoms . In die veel 
1 a tere Magersf'or.tein, o Magersfontein ! word die t1<1ee Lords be= 
skryf as T1·1eedledum en Tweedledee , tv:ee karakters uit Alice·in
Wonder1and. 
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Sodoende ontstaan 'n parallel tussen die feeverhaal en die 

_jnhoude uit die Kollektiewe Onbewuste. Soos in die feiver= 

haal Goeden Kwaad gedurig in konflik verkeer en Geed gewoon= 

lik triornfeer, so is dit oak in Sewe dae die geval. 

Die kontras Goed/Kwaad is maar een van die talle kontraste 

wat ih Sewe dae voorkorn en wat Henry moet probeer versoen. 

Jock Silberstein is die vader van Salome wat gedurig as 'n 

dualistiese wese beskryf word: ontugtig ~n rnaagdelik. Jock 

is volgens Smuts66 ) die goddelike Selffiguur wat Geed en 

Kwaad geintegreer het. Dit is daarom ook nie vreemd dat hy 

self op kontrasterende wyse beskryf word nie: breed/sag; 

groot/sensitief; uiters manlik van voorkoms maar praat ter= 

selfdertyd net soos Johan die homofiel in Die eers te Zewe ~ ?} 

Hy pleeg ower~pel met mev Dreyer (p. 77) maar verwaarloos 

blykbaar die erotiese sy van sy eie huwelik (p . 41). Vanwei 

sy eie geintegreerdheid is hy 'n geskikte gids vir Henry wat 

vir horn socs 'n eie seun word (p . 12) . Uit bostaande is dit 

duidelik dat daar baie duidelike ooreenkomste tussen die twee 

"begeleiers" Juliana en Jock is. 
~- -68} - ~ 

in Sewe dae voor , maar dit 

uiterste belang. In Die Mugu 

Kontraste kom wyd versprei 

is ook struktureel van die 

vorm "Die mugu van binne" en 

"Die mugu van buite" 'n middelstuk: strukturele uitdrukking 

van die versoening van teenoorgesteldes wat moet volg. In 

Sewe dae maak die abstrakte outeur van dieselfde precede 

gebruik. Reg in die middel van die roman (hoofstuk 4) 66k 

volgens die bladsyverdeling vind die byeenkorns van geestelike 

herbewapening -plaas. 69 } Hier is absolute eenvormigheid, uni= 

formtteit en gelykheid op die oppervlakte versinnebeeld 

deur die universele glimlag en eenderste wit tande. Jock 

praat juis nou ook oor die·aualisme: Goed/Kwaad wat Henry 

sal moet aanvaar. Die eerste siklus het basies gehandel oar 

die verhouding individu/gemeenskap. In die tweede trits 

--------------------------------------- ---------
66. Op.cit., p. 167 . 
67 . Vgl. bv. Sewe dae, p. 84 en Die eerste Zewe, pp. 118/119. 

68. Die openingsbladsy is voorbeeld van kontraste, bv. op leksika1e 
vlak: argeloosheid/behendigheid. 

69. l<annem'2ycr, op.cit., p. 62 e.v . 
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staan die begrip dualiteit sentraal. Waar dit in sewe 

- ·aae -basics die dualisme Goed/Kwaad behels, ver.ruim di t in 

Een vir A7,azeZ tot die dualiteit skuld/onskuld en vind 

ditsy hoogtcpunt in Die de rde oog waar De Goede in feite 

op soek gaan na sy eie skadu of alter ego en die hele roman 

'n dualiteit openbaar soos in die verwysingsvcld self waar 

twee weergawes van die Heraklesverhaal as mitiese stramien 

dien. 

- Die strawe na volmaaktheid -is heg verknoop met die motief 

van oor-rasionalisering in Sewe dae . Brutus , die volmaak

geteelde bul (en gedeelde bul ~) is ' n produk van rasionali= 

sasie met slegs " die tikkie afwyking wat perfektheid verydcl, " 

wat " supersonies, onhoorbaar" protes aanteken ook teen die 

hele kranksinnigheid wat onderliggend is aan sy skepping. 

Van hierdie skeppingsdrang sc die vertelsinstansie self 

iets : "Erns, erns, erns vir Dries met die wit lig in sy oe 

en . die liefde in sy hart, en die malhcid en die totale krank= 

sinnigheid wat uitbundig lewe in elke skeppingsvorm" (p. 64) . 

Ook die siIT~etries-geskeide blomme is ' n poging om die na= 

tuur terug te dwing tot eenvoud en volrnaaktheid (p. 71). 

- Die voormalige tuinier wat in Die Mugu self gestrewe hot 

na die skep van ' n wonderwerk - 'n kremetart in die Kadp ~ -

raak nou so in die ban van die rasionalisasie dat hy horn 

uiteindelik oorgee aan die "computer". Die skerpste kritiek 

by monde van die· ve1'tel:;instansie kry ons opp . 100: "Hy 

sien die onvolledigheid, helaas , van die onvoltooide mens , 

die produk van spesialisasie, die genialiteit van die teg= 

noloog ' n toevallige eienskap in die samestelling van ' n 

andersins doodgewone gegriefde man". Die hele beskrywing 

van die wetcnskaplikc beplanning en eksperimente en die 

kommentaar van die verte ls ins tansie : "Soos al die geliefde 

kranksinniges op die gebied van perpetuum mobile ," byvoor= 

beeld laat uiteindelik nie twyfel oor die visie van die 

abstrakte outeur nie . In feite sluit Sewe dae soos 

ges~ net soos Dia Mugu nou aan by Gulliver's Travezs 70) 

------------------------------------ ------------
70. Swift, Jonathan: Gulliver ' s Travels {ed. by} P. Dixon and John 

Chalker, Penguin, 1967. 
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Prof. Dreyer se liefde vir blotc substansie sal in s~n 
vir AiazeZ ontwikkel tot die negasie van enige iru1oud 

en die verheerliking van die vormlike. 

Die numineuse vorm ' n deurlopende motief in Sewe dae. 

Henry word op p . 14 beskryf as 'n "(j) ong man met ( , n) 

Engelgesig", tekenend van sy onskuld. Op p. 15 verskyn 

die driemanskap van Bishops (o&A.rt fei tlik as die (geperver= 

teerde) drie wyse rnanne wat hul hulde wil betoon . Malan 

noem hul "wyse manne" (p. 80) en "twee omgevalle boekrakke 11 

(p. 78) waardeur hul wysheid erg gerelativeer word. Henry 

se aanvanklike beskrywing word opp. 28 geironiseer as 

Jock se dat slegs 'n Engel kan onderskei tussen Goeden 

Kwaad. Henry sal eers die duiwel moet leer ken voor hy 

die poorte van "die heme le kan ingaan" (p. 29) en "die 

priesterskap van Welgcvonden" syne kan word (p. 75), erfge= 

naam word dus van die huis van Levi (p. 78) . Henry is een 

van die mense wat "behoort tot die uitverkorenes" (p. 140) 

en daarom kan hy oplaas vir Salome nader, geklee in sy 

•t'uniform van er.re engelc , .. (p. 156 j- , teken dat hy nou in= 

derdaad kan begin ondcrskei tussen Goeden Kwaad. Henry 

word opp. 21 beskrywc as ' n pcrsoon wat slegs in God glo 

as beskermer . In die loop van die roman leer hy ook God 

ken as die verlosser . Salome kan oplaas ook gesien word as 

'n Christusverskyning wat die vrede bring en volkome ver= 

scening kan bcwerkstellig , die Sjekina van die Kabbalis= 

te. Tydens die seksuele inisiasie ervaar Henry slegs die 

tegniese sy van die lief de (p . 120) , maar geen ernosie nie . 

Met die verskyning van Salome ervaar hy die eros (liefde 

vir die vrou) maar ook a~ape (die liefde vir God) . Die 

God van beskerming word 'n God van liefde wat slegs in 

volle oorgawe bereik kan word. 
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Dit is juis treffend dat hierdie transendensie bereik kan 

word terwyl Henry geklee is in 'n uniforim. Die mot·ief van 

patrioonmatigheid en uniformiteit is belangrik in die eerste 

siklus ~n in Sewe dae waar di t weer eers 'n negatiewe konno= 

tasie het (vgl. die patroonmatige bestaan (pp. 10; 13; 27; 

57);. die unifornunotief (pp. 27; 60; 73, 118), ensovoorts) . 

Die uniform waarin Henry ten slotte geklee gaan, dui daarop 

dat hy kollektiwiteit aanvaar het, maar beteken ook dat sy 

opname in 'n hoer orde (engele) nou op hande is. Die posi= 

tiewe konnotasies wat ten slotte daaraan geheg word, staan 

dus in kontras met die voorafgaande en speel mee in die 

klimakswerking van die slottoneel. 

Uit die bostaande motiewe blyk 'n uitgebreide verwysingsveld. 

Kannemeyer ga<?-!1 ook in detailinop die Heksesabbat en -kultus 
. ld h ' d. 7 l) V kl . k as verwysingsve van 1er 1e roman. an wer' 1 e mitolo= 

giese onderbou is hier nie sprake in die sin van ' n mite 

wat as stramien dien vir die hele verhaal nie. Swanepoel 

beweer wel dat die mite van Minos as verwysing dien .
72

) 

Enersyds is Henry self die minotaurus "vasgevang binne die 

geskepte labirint waaruit hy nie kan ontsnap nie; andersyds 

is ditsy eie beskerming teen die magte van buite". Miskien 

is daar 'n sterker saak uit te maak daarvoor dat Henry veel 

eerder die Theseus-figuur is wat van sy blindheid ontslae 

raak (p. 143) en die doolhof oorwin (p . 153) juis gewapen 

met sy (wol)baadjie. Die tweeledige Minotaurus is voorts 

maklik identifiseerbaar met Brutus, die tweekleurige bul, wat 

Henry opp. 147 rakelings mis in sy woeste vaart. Hierdie 

verklaring is ook geredelik te versoen met die motief van 

soeke wat in feite die konkrete verhaal-motief CW . Blok) 
. 7 3) 
1S. 

---------------------------------------- -----------
7.1. Kannemeyer, o~.cit., pµ . 29 en 72 e.v. 
72. Swanepoel, P.H . , op.cit., p. 110. 
73 . B 1 ok, W.: Verilzaai en Zezer : een onderzoek naar enige struktuuras= 

pe k te oor "Van oude mense, de dinge die voorbij gaan." van Louis 
Couperus, Groningen, 1969 . 
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Prospeksies in Sewe dae 

Die verwysings na ander werke in die tweede trits kan byna 

hierargies georden word. Ons kry eerstens die herhaling van 

beskrywings, bv. die Harris-tweedbaadjie waarin verskeie 

karakters geklee gaan. Dit is bykans 'n uniform van die fyn= 

geklede heer (Sewe dae, p . 16) soos Jock en later (p. 86, 

Azazel,) Henry: "Hy is netjies aangetrek in die uniform van 

'n ryk boer: suedeskoene, ' n goedgesnee kakiebroek, 'n 

Harris-Tweedbaadj ie en kravat wat net bokant sy syhemp ui t= 

steek 11
• In Die derde oog is di t die brigadier wat 'n 

E;arris-tweedbaadjie aan het en "besonder deftig ( lyk) met , n 

bypassende syserp om sy nek" (p. 76). Dit is bepaald nie 

' n lukraak skakeling nie, want al hierdie karakters is in 

die betreffende boek prototipes van die orde. 'n Blote be= 

skrywing, soos die van die tuinier wat as "God van Olympus" 

beskryf word (Sewe dae, p. 148), wen aan belangrikheid in 

die sikliese verband. Steenberg beweer dat Welgevonden in 

Een vir Azazel 'n parallel is van Olympus , die woonplek 

van die gode. In Sewe dae word dit slegs tersluiks ge= 

noem - in Die derde oog is die verwysing weer belangrik 

De Goede keer terug na Welgevonden en word dus soos Hera= 

kles opgeneem in die ryk van die gode (Olympus). 

Benewens beskrywings word ook situasies herhaal of uitge= 

brei. 'n Sprekende voorbeeld is die luuksuese ete in Sewe 

dae wat in Die derde oog ontwikkel tot 'n smulparty in 

die egte Middeleeuse tradisie van ' n Brueghel. 'Alleen al 

uit die vergelyking wat so ontstaan, blyk die toenemende 

verwording en vraatsug. Dit is egter nie alleen beskrywings 

en situasies wat herhaal word nie, rnaar ook motiewe en 

temas. Beskrywings en situasies is op die vlak van die 

stof. Motiewe, temas, simbole en idees is op 'n hoer vlak 

van abstraksie , aldus Maatje se onderskeiding wat reeds in 

vorige hoofstukke ter sprake was. Daar is dus ' n hierargiese 

ordening, volgens Schmid se skema , van die vlak van die ver= 
te'lsinstansie tot by die vlak van die abstrakte auteur. 

Anders gestel die abstrakte outeur, ujtgaande van ' n idee , 
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kies 'n vertelprocede (en dus vertetsinst~~ie) waartydens 

die idee tematies vergestalt word. Die tema as ab= 

stra~tG boodskap is 'n soort samcvatting van die stof. 

Maatje (1977, 239) beweer daarom ook dat by tema die 

gedagte porheers om die vcelheid onder eem noemer te bring. 

Sewe dae is nie alleen kontrolebron waarna gedurig terug= 

verwys moet word nie; in feite le die tematiese kerne van 

beide Azazet en Die derde oog daarin opgesluit. Op 

p. 93 van Sewe dae bespiegel Jock oor die oplaaiing van 

die bose en probeer hy bepaal wie die skuld daarvoor moet 

dra. Hierdie soektog na die skuldige vorm die stuitmotief 

van Azazel waar daar in die loop van die roman op die 

spoor van Opperman in "Spermutasie" gesoek word na die 

skuldige en universele skuld onder die loep geneem word. 

Oplaas blyk dit ook dat die huidige wereld in albei gevalle 

die skuldige is. Die sondebokmotief word in Sewe dae 

ook ter sprake gebring wanneer Jock se·dat die Afrikaner 

in die moderne tyd die Jood as die sondebok vervang het 

(p. 118) : "JG.lle is skuldig in die oe van die wereld ... 11 

Dit is dan ook treffend dat juis die kind uit 'n J-0ods-

Afrikaanse huwelik in Azryzel die sondebok word waardeur 

die tydloosheid van die sondebok blyk en die ou (Jood) en 

nuwe (Afrikaner) verpersoonliking van die sondebok in een 

karakter saamgetrek word. 

Opp . 127 van Sewe dae se regter O'Hara: "Veronderstel 

Jock het gelyk ( ... ) dat die balans verstoor is, dat die 

verwaarloosde skaduwee in ander gedaante na vore kom, dan 

is dit ons plig om dit te besweer: om dit tot die bewussyn 

te bring, te sien en te konfronteer. Die skaduwee en die 

lig moet duideliker word." Dit is die opdrag waarmee De 

Goede opgesaal word in Die derde oog. 

Een vir Azazel · 

Die motief van die numineuse~ 

figureer reeds in Sewe dae. 

van God (15 mi tologiese figuur, 

In Een vir Azazel figureer 
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dit egter veel sterker. Vgl. bv. die beskrywing van 

-De Goede as 11 'n brons god" in sy koninklike gewaad (p. 53) 

~ en "jong god 11 (p. 59) . Hy is die kampvegter van die gem'een= 

skap, 'n 11Atletiese half goddelike figuur" (p. 139) wat die 

paradys .vir die gemeenskap moet herwin (p. 153), want vol= 

gens dr. Johns is dit 'n feit "dat die bose nog altyd oorwin 

is deur die seun van 'n god by 'n mensevrou - Herakles en 

Christus ... " (p. 65). Die dood van Lila word deur dr Johns 

implisiet gelykgestel met die ontering van die maagd, hoewel 

·-sy 'n slet was (p. 159: . "Deur 'n alchemie in hulle massa-J!'::: 

l dagtegang word die hoer 'n maagd .. en die nimfomaan • n be= 

dreigde nimf 11
), en hierdie"oortreding teenoor God en die ge= 

meenskap" (p. 49) is die bedreiging van die paradys (ook 

pp. 34; 36). Dit is ironies dat die mitologiese heldefiguur, 

De Goede, as 'n moderne Herakles die gemeenskap moet help 

om hul Paradys te herwin! Dit dui al op die geperverteer= 

de paradys wat hier bestaan. Verskeie van die ander karak= 

ters word ook in numineuse terme beskryf: Dries praat "met 

die wrang sinisme van 'n priester" teenoor sy"bekeerlinge" 

en waan homself as uitverkorene · (pp. 78; 95 en 125). 

Mev Dreyer word getransformeer tot die orakel van Delphi 

met haar niksseggende uitsprake (pp. 115; 119); Jock Silber= 

stein word beskryf as die Stigter, feitlik as Skepper van 

Welgevonden (p. 168). Al hierdie figure word in die werk 

geparodieer. Net soos Henry 'n geloofsprong moet waag, kom 

alles in Azazel tot versoening in die naam van God. 

Reeds in Sewe dae is dit duidelik dat die heil slegs in 

, eenwording met die skepper te vinde is. 

Uit die noue verband tussen Sewe dae en Azazel blyk dit 

dat die samehang tussen enkelwerke in hierdie trilogie veel 

groter is as wat die geval was met die eerste siklus. Die 

eerste Zewe van Colet en Hilaria was ewe--eens nou geskak.el 

maar die binding was nie so heg dat Hilaria onverstaanbaar 

sou word sonder gedurige terugkoppeling na Colet nie. Die 

verband Azazel I Sewe dae is veel hegter en komplekser. 

Nie alleen word karakters van die een werk na die volgende 

, 
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oorgedra nie, maar ook die ruimtelike begrensing bly diesel£= 

de. Indien die leser as die struktuurvoltrekkende faktor 

nie as ' t ware stap vir stap die ruimte-beskrywing vergel,Yk 

nie , sal die hele verval van Welgevonden nie so duidelik 

uit die verf kom nie en sal veral satiriese aspekte sy 

aandag ontsnap. 
74

) Ook ternaties is Aza~ez 'n voortsetting 

van Sehlg dae. 

Die Welgevondenplaas .is gedeeltelik oorgeneem deur die Welge= 

vonden-stigting. 06k as gevolg van hul eksperimente op 

bykans alle gebiede het die bewoners Welgevonden in die agtien 

jaar wat verstryk het n& Se~e dae, 'n gedaanteverwisseling 

laat ondergaan . Slegs deur 'n punt-vir-punt vergelyking 

blyk werklik die omvang van die verval, aftakeling en ver= 

wording wat ho:n voltrek het in die tyd wat verloop het se= 

dert Henry en Salome se huwelik . Die beskrywings opp. 11 

en~: · 13 dui · op die verwaring wat ook sy merk gelaat het 

op die eens slanke Mrs Silberstein (pp. 17; 47; 49, ensovoorts) 

Die belangrikste ruimtes in Sewe dae het in Azazel blote 

vor·m· sond~r inhoud gewbrd : die kamer van bieg het sy helende 

krag verloor (p. 22); die swembad se beton is droog en 

verkrurnrnel en aktiewe ontbinding het begin (p. 39); die 

simme triese blomtuin is toegegroei deur onkruid en die blonune 

·uit Sewe dae, eens simmetries gedeel, het nou verbaster 

(pp. 46; 112). Die huis is met vernis en lak van verdere 

verwering gevrywaar en die bymekaarkomsaal het nou ' n pak= 

huis geword van onfunksionele ronunel (pp. 46/47); die 

stooktenke is nou leeg (p. 87) en die wynkelder h e t ' n 

museum geword (p. 108). Die hoogtepunt in hierdie verwor= 

dingsproses is die feit dat hierdie wynplaas geen wyn meer 

produseer nie en dat Glutamic acid en Theamin die plek inge= 

neem het van die natuurlike produk van die wingerdstok (p. 

111) en by implikasie drankmisbruik die plek ingeneem het 

van die matige gebruik van wyn . Die natuurlike lewe wat 

-----------------------------------------------------------
74 .. Sien Elize Botha, op.cit., p. 434. 
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al in Sewe dae begin sterf het (p . 13), het hier finaal 

afgesterf en alles is op ironiese wyse vernietig "om 'n 

permanentheid te verseker" (p. 47) . Totale vernietiging 

moet agteruitgang dus verhoed! Die mere is nou bevolk met 

plastiekswane en die e~ns vitale bul , Brutus, se nasaat is 

' n pervertering en parodie van al die natuurlike eienskappe 

van ' n bul. Juis deur die strukturele markering van hierdie 

.bul-episode (bladsygewys in die middel van die roman) word 

hierdie motief van regressie en verval duidelik aangemerk 

as pelangrik . In Sewe dae se strewe na volmaaktheid was 

daar nog altyd 'n " matematiese vrolikheid'' te b~speur; op 

Welgevonden, 18 jaar later, is daar wetenskaplikes werksaam 

"wat in altwee rigtings spesialiseer en groei en verval ewe 

fassinerend vind'' (p. 55) . Die aftakeling van Pastoor Wil= 

liams is in hierdie verband interessant . As sirnbool van die 

vormgodsdiens word hy genadeloos afgetakel en van sy uniform 

(teken van sy orde - gebondenheid) gestroop , totdat hy volkome 

naak is . Daardeur word die vormgodsdiens natuurlik gesatiri= 

seer. Pastoor Williams ondergaan egter ook 'n teenoorge= 

stelde proses van evolusie, te wete identifisering met die 

natuur, in so 'n mate dat hy oplaas volkorne tuis op die 

gras 'n sonbad neem (p. 152). Hy word dan summicr deur De 

Goede, die kampvegter van die Welgevonden-stigting (die 

orde), in hegtenis geneern. In hierdie onnatuurlike wereld 

word die natuurlike verafsku - ook 'n rede waarorn die Reus , 

die primordiale wese, die natuurkind wat horn daagliks in 

die water was, deur die gerneenskap van Welgevonden verafsku 

word. Maar die prirnitiwiteit , die oerkragte wat hierdie 

gemeenskap wil onderdruk, wreek horn oplaas juis op hierdie 

gerneenskap, en Welgevonden self word as 'n bloeddorstige 

vampier beskryf (p. 168). Soos Smuts tereg si : Welgevonden 

self word die monster ~,at die Reus uitgewis het en sal altyd 

'n nuwe slagoffer rnoet vind om versadig te bly.
75

) In Wel= 

gevonden is die chaotiese (die Onbewuste ) onderdruk en dit 

gee aanleiding tot ' n proses van enantiodrornia waardeur 

chaotiese magte hulle wreek op die orde . In hierdie proses 
-----------------------------------------------------------
75. Smuts , op.cit., p. 173. 
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is di t ironies dat Adam I<admon, die primordiale wese, die 

sonde~ok word soos Christus. Dit is slegs Jock Silber= 
/ 

stein wat deurgaans die Reus beskerm en oplaas horn met sy 

hande die onnoernbare Naam van God laat vorm, horn dus neer= 

le by die wilsbeslissing van ~ie ewige Heerser van die 

onverstaanbare Heelal" (p. 168). In hierdie proses van 

satirisering verdoern die abstrakte outeur die gerneenskap 

en sy kampvegter{s). 

Die verbygaan van die tyd het ook sy letsels gelaat op 
' 
die opnuut figurerende karakters ~at een en almal slegs 
' -
karikature van hul vroeere self geword het. ?ft die lys 

karnpvegters van die orde wataan verval onderworpe was, kan 

regter O'Hara geld as 'n pikante voorbeeld . Hy is nou 'n 

seniele inwoner wat slegs by tye 'n "lucidum intervallum" 

belewe. Dr. Johns is slegs "'n ingekrimpte stukkie opper= 

vlakkige wysheid wat illusies skep en vernietig ... " 

(p. 39) ; die Reus "' n monsteragtige afwyking van die nor= 

male" (p . 37) en mev Dreyer is 'n pervertering van ' n for= 

tuinvertelster (p. 116). Uit talle beskrywings blyk dit dat 
8~ -

ook Jock nie die tand van die tyd vrygesprin~ het nie en 
-

dikwels word hy as ' n patetiese verdwaalde "wandelende 

Jood" beskrywe (vgl. pp . 43; 45). 

Episodes in Sewe dae word deurgaans 
.. - - . 

deur parallelle situasies in Azazel: 

se toespraak die belangrike bulepisode 

in herinnering geroep 

opp . 77 roep Dries 

in Sewe dae op . 

In feite is Dries se teelbeleid ewe absurd as die van Oom 

Giepie en slaag hy daarin om slegs 'n patetiese bulletjie 

voort te bring. Opp. 87 word Henry en Jock se bevrydende 

spoeg in Sewe dae in herinnering geroep met die verskil 

dat die stooktenk nou leeg is en die spoeg nie eers die 

grand bereik nie, wat nog te se "oor die wereld heen ver== 

sprei 11 (Sewe dae, p. 30} . Die gradeplegtigheid met sy 

plegstatigheid kontrasteer met die slotbyeenkoms in Sewe 

dae ook wat betref die feit dat dit basies die sluitstuk 

van die roman is. Waar daar in Sewe dae "die beeld van 
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waarheid in gelid van die liefde" (p . 156) was, is daar in 

·Azazel ~ sprake van "die angs in gelid van die vernietiging" 

(p . 161) . Ook die kamer van bieg (p . 22) het sy helende 

krag verloor in AzazeZ. Die konstante in albei boeke is 

egter net so belangrik en dit is die reddende genade van die 

Naa~ van God, die transendensie wat verlossing beteken . 

Ook in die sluitstuk van die tweede trits, Die derde oog, 

is dit die enigste reddende faktor . 

Die hele motiewe-kompleks onfunksionaliteit, nabootsing en 

~i i Zus--t:e-; i-s ' n belangrike bindmiddel in die tweede tri ts . 

· Die hond word beskryf as ' n "nuttelose eindproduk 11 (p . 11) ; 

die wandeling as -"doelloos " (p. 11) ; die fontein as nage= 

maak en as ' n gekamoefleerde reservoir (p . 13) en die gras= 

perk as gesi~uleer (p . 28). Henry van Eeden boots ' n boer 

na deur sy uniform (p . 86) en selfs nie eers die Bantoekom= 

berse is handgemaak nie , maar.is vervaardig in ' n fabriek 

te Ladybrand (p . 100). :01e hele wereld van Azazel is ' n 

parodie van die buitewereld , ' n skynwereld waarin mense hul 

eie illusies skep. Van die belangrikste karakters word 

slagoffers van die illusionere : Mrs Silberstein lee£ in 

· "glasbedrog" (p . 48); die gaste "onder( ~) ' n sinsbedrog" 

(p. 1 32); De Goede dink verkeerdelik dat Hope nie 'n inwo= 

ner is nie en op haar beurt ervaar Hope weer ' n skynver= 

· kragting (p . 1 39) . Hierdie motief bereik sy hoogtepunt met 

die steniging van die Reus : die illusie wat geskep word 

dat die reus aanvaar word en deel het aan die spel (p. 16 0) . 

Hierdie motief groei in Die derde oog uit tot een van die 

sentrale motiewe , tewens sirnbool, naamlik die Oita:shop9ing 

· centre en mikrokosmos waar alles te koop is en waarin die 

mens vrylik sy illusies kan najaag . Hoewel dit die illusie 

skep van ' n hemel op aarde , word dit deur die abstrakte 

outeur duidelik uitgebeeld as ' n onderwereld , ' n hel waarin 

die mens reddeloos kan verdwaal . In hierdie ruimte is be= 

grippe soos moraal en sede , normaal en reg , selfs God, totaal 

afwesig en dood. Hoewe1 hierdic proses sy hoogtepunt 
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bereik in Die derde oog, kan die ontwikkeling daarvan 

op die voet gevolg word in die tweede trits. A~azel 

beeld van meet af ' n ander gemeenskap en norme as die'in 

die reeds verworde Sewe dae -wereld. In die Wclgcvonden 

van Azaael het die huisies van ontug oorbodig geraak omdat 

ont~g en seksuele verkeer self alledaags geword het. In 

die hele strewe na gemeganiseerde orde het individualiteit 

en privaatheid uitgediende begrippe geraak socs blyk uit 

die glashuise waarin elke beweging , hoe intiem ook al, 

sigbaar is. Selfs die hooggeplaaste besoekers word sodoen= 

de onder waarneming geplaas ten tye van hul besoek aan 

die gestig wat Nelgevonden in feite is.
76

) Hierdie "pare= 

die van die buitewereld" waarin 'n speurdersersant protokol 

handhaaf teenoor ' n kranksinnige regter, word beeld van die 

moderne wereld wat op sy beurt parodie is van 'n vroeere 

bestaan toe die mens neg kontak gehad het met sy Onbewuste . 

In hierdie Welgevonden-wereld het alle individualiteit dus 

paradoksaal verlore gegaan in juis die strewe om die belange 

van die individu voorop te stel . Mon Repos en die absurde 

kleuraanduidings is in feite ' n in-werking-stel van Julius 

Johnson se vroeer verwoorde ideale: ' n "welfare-maatskappy", 

v€€1 grater in omvang as die een wat al reeds in Sewe dae 

vergestalt is . 

Sender hergeboorte, se dr. Johns, "word die mens gedwing om 

'n sondebok te soek uit verweer teen die vernietigende in= 

gryping van die chaotiese magte , dit wil se om sy gevoel 

van frustrasie oor die mislukking van sy orde vir homself 

geldig te maak ." En , vervolg hy , "hoe minder ons in staat 

is om blaam te werp , hoe grater is ens behoefte aan ' n 

sondebok 11
•

77 ) In Azazel word die Reus die voorwero waarop - . 
alrnal hul haat en frustrasie projekteer vanwe~ sy andersheid 

in voorkoms ~n omdat die oerkragte wat in horn beliggaam is, 

deur almal as dreigend ervaar word . Daarom is hy, in die 
----------------------------------------- --------------
76. Vgl. ook Cloete, T.T.: 

steins 11
, • SAUK Bul.Zetin, 

77. p. 90. 

"Speurverhoal geskoei op l ees van Silber= 
23 September 1964, p. 4. 
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woorde van dr. Johns, die tragiese figuur "wat die skuld 

op horn trek om ons haat cf verdriet vir onsself geldig te 
II ( maak p. 91) • Die betekenis van diefeit dat dr. Johns se 

woorde nou tot motto gemaak word, le daarin dat die leser 

horn sodoende onmiddellik aanvaar as "spreekbuis" van die 

abstrakte outeur en dus op sleeptou geneem word deur 

di{ onbetroubare karakter. Dit is ' n tipiese precede van 

die satirikus dat die leser slagoffer word (satiriese objek 

dus) van sy verskuilde aanval . Uit die voorafgaande blyk 

dit wat in AzazeZ gebeur , ' n verdere ontwikkeling is van 

wat al in embrionale vorm- in Sewe dae aanwesig was; trou= 

ens gevolg is juis van die onsuksesvolle hergeboorte van 

Henry - die onvermoe van horn om die eenwording met Salome 

te laat uitreik na iets meer as lyflike eenwording . 

Die tweede trits is in vele opsigte ' n ontwikkeling van en 

voortgang op die eerste siklus 66k wat betref strukturele 

aspekte . Daar was reeds sprake van die veel bewuster struk= 

turering in die tweede trits ~n van die feit dat ' n eksterne 

"verwysing" struktuurbepalend is. In die geval van AzazeZ 

is dit die sogenarunde heptagonale vraagstelling van Quintil= 

lius. · Deur die bewuste afwyking van die patroon word die : 

"waar" en die "waarom" beklemtoon deur die abstY'akte outeur 

in sy strukturele aancod. Die olek word herhaal omdat bei= 

de die Reus en Lila se lyke op dieselfde plek gevind word 

(vgl. Jock se gedagtes p. 17: " onrustig met die wete dat 

patrone herhaal word, dat elke gebeurtenis neig om ' n eggo 

te vorm na sy eie beeld"). In albei die gevalle het die 

"Waarom?" ook dieselfde antwoord: Lila ~n die Reus is op 

die psigologiese vlak slagoffers van die gemeenskap wat 

hierdie pcrsone (onderskeidelik) kollektief verkrag en ver= 

moor het. Daarom word albei se lyke uit die water gevis 

asof dit uit die diep Onbewuste na die O?pervlakte opgekom 

het . Die reus en Lila is beide 18 jaar oud en is dalk al= 

bei kinders van Henry (vgl . die beskrywing opp . 89 van ' n 

broer en suster). IIieruit blyk ' n duidelike herhalingsbe= 

ginsel asof elke gebeurtenis of karakter ' n teenhanger het 
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Die meturgeman , dr. en dinge eindeloos gedupliseer word. 

Johns, se in hierdie verband opp . 61: "Lewe is bewegi ng . . . 

nie" . Di t word op die (d)aar is geen begin en geen einde 

vlak van die struktuur geeggo. 

Dit 'is duidelik dat die abstra~te outeur doelbewus die 

begin en slot op mekaar laat inspeel en die ontdekking van 

· die Reus se lyk laat plaasvind aan die begin van die roman. 

Vergelyk byvoorbeeld p . 167 : "Die wind het alreeds die 

plastiekswaan oor die gras gewa~i~en ' n geswolle ewebeeld 
r- -

as spoor geH! 1
' - -· (my kursivering), met : ,. 

p. 17: 11 ' Di~ ' n - plas tiekswaan ' , herhaal Jock Silberstein 

Die Swaan se dubbelgangers - wit, vaalgrys en opge= 

blase - dobber rigtingloos voort" (my kursivering) en 

p. 168: "Die kelder dreun onder die vernietigende aanslag 

om die bose geeste te verdrywe ; die geraas herhaal die 

angskreet van die maskers ; dit probeer tevergeefs ~ 

~ in die hart van die stigter uitwis; dit is ewe b e= 

tek\nisloos as die stotte~e nde ~ezu~de varJ._die he '01._b v di e 

met pp . 22/23: "Presies teen sononder begin die 

die vergete ritueel van die Jood van Tipoli" 

die deur gelok deur die geraas, luister 

speurder!ersant Demosthenes H. de Goede ( ... ) Hy is nie 
· b - ' r • 1 • " ge ore ~n staa t om n s~n te yormu~eer n~e . 

p. 21 : f~at is ~aar? ] Wat is nie waar nie? Wat het gebeur? 

Hoekom het dit alles gebeur? Hoekom eindig of begin dit 

hier? 

Jock vind die lyk teen die rniddag van die tweede dag, want 

die reus sterf die vorige aand laat (p. 16 7) . Die " Adon 

'Olam ter ere van God as die ewige Heerser van die onver= 

staanbare Heelal" (p . 168) klink dus op die oggend van die 

derde dag en daardeur kom 'n parallel tot stand tussen die 

Reus en Christus , 'n precede (parallel-skepping) wat in die 

eerste siklus al voorkom. As sondebokfiguur sterf hy soos 

Christus vir ' n gemeenskap se sondes , maar hier (behalwe in 

die geval van Jock) met geen reddende uitwerking op die 



- 193 -

gemeenskap nie; immers : "daar is gcen begin en gcer. eincc 
~ 

nie" (p. 61); op Welgcvonden is alles ' n "nimmer cindigende 

sirkel" (p. 18) 'n "onvcrstaanbare sirkelgang" (p . 21), 

en die ware tragcdie 1€ daarin dal die gemeenskap wat horn 

nie kan versoen met die argetipiese inhoude in die Kollek= 

tiewe Onbewuste nie, telkens op onafwendbare wyse sy sonde= 

bok sal moet vind. Dit is daarom, nie vreemd dat nie net 

die struktuur die sirkelgang voltrek nie, maar dat ook be= 

skrywinge in die roman self daarop dui: "Draaikolk" (p. 17); 

"in die rondte begin beweeg" (p. 18); " ringmuur" (p. 27); 

"ornsirkel" (p. 28); "om en om" (p. 28) en p. 80: 11 Sirkel; 

herhaling; ovaalvorrnig en rond". 

Een van die leitrnotivc (leimotiewe) in Azazel is die 

waterbeelde wat , net soos in Sewe dae, positiewc ~n nega= 

tiewe implikasies het. Uiteraard vorrn hierdie motief 'n 

sterk bindmiddel tussen hierdie twee romans. Die waterbeel= 

de kom nie alleen deur die hele roman voor nie, hulle oor= 

heers dikwels die Welgevonden-landskap en lewer kommentaar 

op .die gebeure feitlik soos 'n Grickse koor in ' n klassieke 

drama . 

Die water het dikwels ' n negatiewe konnotasie, en omdat die 

maskers waardeur die water vloei, feitlik vermenslik word, 

raak dit amper konunentaar op die Welgevondengemeenskap. 

Die maskers het druipende monde (p. 13); hulle kwyl (p. 13) 

en spocg (pp. 1 3; 22) en soos die mag van die water toeneern, 

bulder hulle (p. 32). Oplaas "oorheers hul die landskap van 

Welgcvonden - want hulle het stem gekry'' (p. 32). (Dit is 

ook die water wat juis Welgevondcn isoleer waardeur die 

verband met die Decamerone versterk word.) Die water 

"raas" byvoorbeeld opp. 83 as ' n oordeel oor die gebeure 

en voortdurend begelei dit die gebeure (bv. pp. 87 ; 105 ; 

113; 126 en 128). Die "verrnensliking" en die gepaardgaande 

simbolisering se belang kom na vore opp. 44. Jock beklem= 

toon die Reus se onskuld en kindcrlikheid en veral sy liefde 

vir Lila waarna di~ waters feitlik onmiddellik as ''korrek= 

tie£" oor "die hcle Wclgevonden ruis" . Tydens die steniging 
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ervaar die Reus ook dat die wa ters raas en daarm~e verl oor 

ditsy rcinigende effek (p . 137). Ook water in die vorm 

van stoom verloor sy reinigende waarde (vgl . die kamer-van

bieg-episodes : pp. 22 ; 109; 110 en 157) . Opp . 155 dre un 

die maskers eentonig. Die hoogtepunt in die beskrywing is 

pp . . 167/8 waar die Reus "sy laaste reis op die rumoerige 

stroom begin''. Die Reus word al groter en die maskers vind 

dit al moeiliker om horn deur te laat. Hy is op pad na die 

fontein (bron) en psigologies gesproke word die skuldlas 

wat hydra al hoe groter sodat hy met moeite deur die mas= 

kers uitgespuug word. 

' ( 

Water het egter ook 'n positiewe aspek in Azazel en dan 

veral in die sin van water as reinigingsmiddel (purifikasie), 

net soos in pe~e dae. Hierdeur word die onskuldige Henry 

en die onskuldigc Reus gelykgestel, uiteraard 'n belangrike 

interpretasie - hulp. Hul sukkel albei voortdurend en met 

toenemende moeite om hulle van die bose te reinig. Reeds op 

p . 22 verloor die water sy reinigende funksie (as stoom), 

maar as gevolg van die struktuur van Azazel. is dit inwerkli.kheid 

laat op die vlak van die fabeZ (Blok). Dit is ook 1 be= 

langrik om te onthou dat die Reus in die kame r van bieg 

niks het om te bieg _nie . 

Vgl. p . 35: "Jy was jou in die water wat na die fontein toe 

kabbel. (Dit praat oor die klippies; ronde , lokkende gclui= 

djies wat van orals kom). Jy skop aan weerskante van die 

maskers vas , druk jou lyf teen die rnonde en beur teen die 

stroom. Die pratende water spat van jou lyf af, b66g oor 

jou skouers en fontein teen die son . Dan is jy gereinig 

van die smet". Water is sterk en kan jou meesleur , maar ' n 

mens kan die krag daarvan op voordelige wyse inspan, byvoor= 

beeld as reinigingsmiddel. Vcrgelyk ookp . 41 waar die water 

weer vloei en 'n vroeerc toestand hcrstel word deur die in= 

tredc van die held wat deur die gooi van die klip (p . 40) 

skynbaar 'n verstopping uit die weg geruim hct. Daar is 

verskeie voorbeclde van "ablusie-tonele" in Azaze"l p . 44; 

p. 77; p. 135: " ... hy wag te~sinnig-verlangend op die 
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bloedskcndige worsteling wat sy reusekrag drink en horn dan 

uitgeput toelaat om te slaap tot die volgende dag met die 

belofte van reiniging deur stromende water ." Daarom wend 

die reus horn na die waters (p. 163) as toevlugsoord en 

reinigingsplek en oplaas is sy sonde inderdaad afgewas en 

sy smet (p. 16 8 : "Die rooi lint om sy nek is deur die 

waters spierwit gewas") . 

Een vir Azazel se h~gte skakeling met Sewe dae is egter 

.nie net die gevolg van retrospektiewe_ykakeZing nie. Nie 

alleen Die derde oog word al in die vooruitsig gestel nie, 

maar die veld word al gebraak vir 18 - 44 uit die derde 

trits. Azazel is nie alleen die middelste boek van die 

tweede siklus nie, maar is ook die middelste boek van die 

grater siklus. Dit is daarom nie vreemd dat dit oopstaan 

na die eerste en derde siklusse nie, hoewel dit geensins 

-beteken dat die kleiner siklus se sel{genoeg~~amh~id aange= 

tas word nie. Die ander twee siklusse resoneer as ' t ware 

mee. Soms gebeur dit deur woorde en begrippe wat later in 

-:-18 - 4 4 sentrale mo ti ewe word:" L' inconnue" (p. 2 7) en "Niking 

se oe (p. 31). Uit Azazel blyk 'n bykans obsessionele be= 

langstelling in die jaargetal 18. Die gebeure vind plaas 

18 jaar na Sewe dae . Die reus , Lila, Hope en Prudence 

.en die wi tgesigmeisie is of was almal 18 jaar oud (blykens 

18 - 44 op die rand van volwassenheid) . Henry was 27 jaar 

in Sewe dae en is in Azazel 45 en betree finaal die fase 

van middeljarigheid soos die tydperk genoem word in 18 - 44 . 

AzazeZ roep deur herhaling van beskrywings en selfs tonele 

dikwels Die Mugu op : (p. 71): "malocchio" - Die Mugu 

p. 11 ; (p. 87) : ". . . soos mi ere deur die stigting trek" -

Die mugu (o. 14 "miernes ... barrel"); (p. 91) : Die ge= 

sprek oar orde en chaos roep Die Uugu op; (p. 97) spesi= 

fieke verwysing na Julius Johnson wie se ideale hier in 

vervulling getree het. Die steniging van die Reus (p. 159) 

roep Juliana se "steniging" op in Die Mugu. Sodoende word 

hierdie twee argetipiese Selffigure ook pertinent geskakel. 
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Daar is reed~ gewys op die eksplisiete skakeli~g net Sc~e 

dac . Daar is egter ook talle voorbeelde van implisiete 

skakcling. Opp . 63 word deur dr . Johns gcse : " Dis cien= 

aardig ( ... ) dat ons almal op Welgcvonden Lila sc ma bcken 

het C ••.• ) iemand hct bloedskandelik onwetend by sy dogter 

o,f sustcr geslaap . " Lila is die bleekgesigmeisie in Sewe 

dae wat Henry seksueel inisieer . As gevolg van die sonde 

van Sewe dae is ' n bloedskandelike verbintenis aangegaan 

in Azazel . Almal dra die skuld ; daarom soek almal ' n 

sondcbok . 

Regter O ' Hara gaan in Azazel geklee in die uniform van ' n 

lykdraer uit die groot pes (p . 69 ). Dit dra hierdie 

moticf" as ' t ware uit Sewe dae in Azazel in. Opp . 124 

i s die koringkriek ook aanduiding van die pes . Die Jode 

wat in die Middeleeue die pes sou veroorsaak het en as son= 

dcbok aangedui word in Sewe dae, word ook in Azazel 

(p. 125) bestempel as "(d) ie onhcilige verbond ( .. . ) {d) ie 

vuil samerotting ~" Dit is ook opmcrklik dat ' n Jood, Adam 

Kad~on Silbers~cin (nie Van.Eeden nie ! ) , die sondebok word . 

Die begrip " geslepcnheid" is baie belangrik in die slothoof= 
~ ~ 

stuk van Sewe dae en dit word ' n {self)opdrag aan Henry om 

dit te ontwikkel . In Azazel k om dit weer dikwels ter 

sprake en is dit allermins ' n positi ewe eienskap . Vgl: pp . 

52 ; 66 ; 79 en 127 waar dr . Johns beskryf word met sy " uit= 

drukking van geslepenheid tussen die rimpels ". 

Die skeppingsdrif kom in Sewe dae herhaaldelik na vore , 

maar groei feitlik uit tot ' n motief i n Azazel waar Dries , 

Henry en die skeppers van die stigting gcdurig wil ske? en 

herske9. Op pp . 138/9 word die skeppingsdrif van Hope be= 

skryf in baie dieselfdc terme as die van Swartjan in Sewe 

dae . Net soos Satan sclf , is Hope onvrugbaar (soos dit uit 

Die derde oog blyk ) en sal haar skepping nooit vollooi 

word nie . In hu l poging om ' n paradys te skep op Nelgevon= 

den (en l ater in Oita ) i s d i e maaLskaplike ingenieurs 
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paradoksaal slegs in staat om alles wat. natuurlik en sinvol 

is , te vernietig. Veral die onskuld en liefde wat die pa= . 
radyslike bestaan gekenmcrk het , bly in die slaq. Impli= 

siet word al hierdie skeppers met Satan gelykgcstel as 

totaal steriel. Uit die sikliese skakeling van die boeke 

in die tweede trits blyk hierdie uiters belangrike motief 

(en interpretasiesteun) duidelik. 

Prospekti_el.,)e verwysings na Die derde oog kom ook uitge= 

breid voor in Azaze 7,. Die begrip "kampvegter vir die gemeen= 

skap " en beskermer van die orde kom dikwels voor (pp. 69; 

91 bv . ). In Die derde oog behels sy opdrag die vind van 

die helhond Gudenov, om die orde te vrywaar van verder on= 

dergrawing deur hierdie man. Op mitologiese vlak word De 

Goede ' n Her~klesfiguur wat as kampvegter vir die gemeen= 

~kap sy l~aste taak aanpak . Daar is egter veel eksplisieter 

skakeling : dr. Johns se uitnodiging aan De Goede om eendag 

weer ' n besoek aan Welgevonden as gas van die Stigting te 

bring (p . 122), word bewaarheid in Die derde oog waar De 

Goede oplaas sy dae slyt op Welgevonden . Die gevoel wat 

by De Goede bestaan dat die vervolger horn een voel met die 

vervolgde en dat albei pionne is in die spel (Azazel, p. 152) , 

is in Die derde oog net so sterk aanwesig en word die ver= 

volger en vervolgde inderdaad keersye van dieselfde rnunt. 

Van Rensburg wys ook 09 die drome van De Goede wat letterlik 
7 8) 

in Die derde oog in vervulling tree. 

Ten slotte iets oor die vertetpunt . Die vertelsinstansie 

identifiseer horn op verskeie plekke met die gebeure op ' n 

heel opvallende wyse . Opp . 28 praat hy van "' n gemoedelike 

oorsig van ' n onbekende lewe , dobberend , soos ons ook , tus= 

sen genade en die greep van die bose 11 (my kursivering) . 

Opp . 40 is daar. sprake van "ons ( . .• ) polisiekolleges" (my 

kursivering ) waardeur bedoel word Suid-Afrikaanse polisie= 

kolleges. Dieselfde beskrywing korn voor opp . 51: "Ons 

-----------------------------------------------------------
78 . Op . cit., p. 24 . 
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polisiekolleges onderskryf met kloosters die seli!Jatere 

toewyding aan staat en God ondcrskeidelik." Ook on p . 115 
r 

stempel die vcrtelsinstansie horn as ' n Suid-Afrikaner : 

"Alles dui daarop dat die dag haas ten einde kom ( .. . ) en 

sal later oorgaan tot 'n skelrooi wat so tipi e s van ons 

land is " (my kursivering). Was die perspektief di6 van 

die knolskrywer, sou dit geensins opgeval het nie; dit is 

egter opvallend dat in ' n verhaal wat neig na die personale 

verteller, die vertelsinstansie sy direkte intrede in 

die werk maak - '.n procede wat in feite meer hoort by die 

ouktoriele vertelling. 79._)_ Dit is bevestiging van die uit= 

sprake wat ons gemaak het in verband met die betrokke ver= 

teller teen die slot van _Sewe dae ; 'n betrokke verteller 

wat die karakter vergesel en rig . BO) Resente studies wat 

op fokaliser~ng klem 1~, soos di~ van Mieke Bal en G~rard Ge= 

nette, sou met vrug in hierdie verband betrek kon word vir 

'n detailstudie van die vertelsinstansie. Die perspektief 

in Sewe dae en Azazel is die van ' n gewone (sondige) 

mens wat nie van ' n "vantage point" beskryf nie en toenemend 

betrokke raak. Hy is ook duidelik ruimtelik geankerd _en 

-I\ skryf en beskryf as Suid-Afrikaner. Die vertelpunt in die 

tweede trits vorm dus ook ' n voorbereiding vir die derde 

Y trits (en Mage1>sfontein) waarin persoonlike betrokke~heid 

voorop staan en die Suid-Afrikaanse ruimte self ontgin word: 

in Isis is die ruimtelike verkenning van bv. die Karoo 

telkens verkenning van die eie psige. 

Die derde oog 

Die verhaal van Die derde oog is ' n gemoderniseerde weer= 

gawe van Herakles se twaa-lfde taak: die vind van die hand, 

Cerberus, in die onderwereld (Hades) met die 09drag om horn 

----------------------------------------- - -------
79 . Die sg. ~lomteenwoordige outeur pra?,t dik~els in eie ste:il : Fried= 

man sou d1t noem "Neutral omniscience : Fnedman, Norman 11 Point 
of view in fiction: The development of a critical concept 11 in 
PML~,. 70 (1955) pp . 1160-1185. 

80. Vgl. ·p . 4Q.bv.: 11 Jy kan jou nie voorste1 ... jy kan jou nie die tyd 
·;ndink .. . 11 
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daaruit te haal en "tot die lig tc bring" . Om hicrdie ge= 

gewe nog ~erder te kompliseer , steun Leroux op twee kontras= 

terende weergawes (en dus interpretasies) van die Herakles

mite, te wete die van Sophokles en Euripides - volgens Elize 

Botha op grond van die proefskrif van P . J . Conradie. 81 ) Die 

twee sienings van Herakles as onderskeidelik volksman en fi= 

losoof kry gestalte in Demosthenes de Goede en Boris Gudenov . 

Op die mitologiese vlak dien Dante se reis na die onderwe= 

reld in La Divinzt- C9~media ook as ' n verwysingsveld in 

eie reg sodat die oppervlak- verhaal ~n die struktuur verder 

verdig. 
' . 

Demosthenes ·H. de Goede se tog na die shopping Centre is dus 

' n moderne transformasie van die Heraklesmite . Deur die pa= 

rallel : De Goede/ Herakles in AzazeZ word hierdie slot= 

werk en sy verwysingsveld in die vooruitsig gestel . De Goede 

gaan op seek na Boris Gudenov, die helhond Cerberus en tege= 

lyk ook ' n Herakles- figuur . Dit word sodoende ook ' n soek= 

tog na sy alter ego. Psigologies gesproke is dit ' n afdaal 

~~ die eie psige op soek na· die skadu; ' n doelbewuste po= 

ging om danker inhoude tot die lig te bring en Bewuste en 

onbewuste met mekaar te integreer . Daarom is De Goede se 

opdrag ' n taak met ' n groot reikwydte . De Goede is die kamp~ 

yegter vir die gemeenskap en hy moet die gevaarlike helhond 

v ind en tot die lig bring . Die moderne mens het sy Bewuste 

oorbeklemtoon en die Onbewuste verwaarloos . Die dreiging 

wat altyd op die agtergrond skuil , onder die oppervlakte van 

ordelikheid , het sy rornanmatige weergawe gevind in Bewe dae 

en AzazeZ. Dit is gevaarlike, demoniese magte in die don= 

ker Onbewuste wat by tye tot uitbarsting kan kom en die 

orde dan kan vernietig. Deur hierdie inhoude tot die lig te 

bring , ontneem 'n mens of gemeenskap hulle van dreiging . 

Dit kan benut word as iets positiefs, die bron waaruit ' n 

gemeenskap (en die individu) hernuwing en hergeboorte kan 

put . Na die suksesvolle afhandeling v an die taak beskou die 

opdraggewer , Ornassis E ., skielik nie meer vir Gudenov as 

------------------------------------- - -------------
81. Op . cit. , p. 475 . 
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geyaarlik nie en verkry hy selfs ' n positiewe allure. 

Die proses om die sirnbool, die lewende mite , te vind en 00 
" 

te diep uit die Onbewuste, is ' n heroiese taak wat net ver= 

rig kan word deur bv. ·•n Herakles-figuur. Maar, soos Leroux 

lf - 82 ) d·t · b · k~~ k · a a a· se se, 1 is y uitste 4 s eppings ?a en ie gelang 

van die skeppingsdrif in hierdie trits het al duidelik ge= 

blyk . Die hele betrek van die Dante-verhaal is hiervan 'n 

bewys - die afdaal in. die hel (wat ook in die eie psige ge= 

lee is) om daaruit sin te maak , dit te herskep in poesie 

en sodoende die gevaarlike inhoude te besweer. Die skrywer= 

skap as motief figureer besonder sterk in die eerste siklus 

en in elkeen van die boeke word daarna verwys - dit fungeer 

dus op die vlak van die verhaal. In die tweede trits is 

hierdie motief steeds aanwesig , maar dan is dit eerder 

werksaam as verwysing en as struktuurbepalende faktor . Ver= 

a~: in Dje derde oog het hierdie motief belangrike struktu= 

rele implikasies . In hierdie stadium kan beweer word dat 

die derde trilogie waarskynlik die logiese derde stap is , 

naamlik dat die soektog na die lewende mite nou as ' t ware 

hand aan hand met die skryfproses verloop , want die knol= 

s~rywer word die verteller - dit word feitlik ' n skrywende 

verkenning van die psige en van ware skrywerskap . As ge= 

.refereer word na die skema in Hoofstuk I , sal dit duidelik 

blyk in hoe ' n mate hier van ' n ontwikkeling Sprake is -

'n kernaspek van die geformuleerde siklusdefinisie. 
I 

Welgevonden , as ruimte , is soos ges~ ' n verdere bindmiddel 

in hierdie trilogie. Hoewel Die derde oog nie meer af= 

speel op Welgevonden nie , is dit as ruimte deurgaans aanwe= 

sig, soms aktief , soms latent. Demosthenes de Goede word 

d aar eers deur die orakel moed ingepraat , daar sien hy en 

Hope v ir Gudenov en daar kry Hope haar kragtige liefesstimu== 

l a n t. De Goede keer ten slotte terug na Welgevonden , net 

---------------------------------------- -- - ----------
82. Leroxu , Etienne: op.cit. , 1963 , pp. 67-80 . 
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soos Ilerakles na sy avonture opgeneem word in Olimpus, die 

ryk van die gode. Sodoende gee hy gehoor aan dr. Johns se 

vriendelike uitnodiging in Azazel,. en daarom word die 

parallel tussen Welgevonden en Olirnpus sterker. 83 ) 

Dit'is opmerklik dat die versoening wat in Die derde oog 

plaasvind, weer eens di~ is tussen 'n Jood (ewe afvallig as 

Jock Silbertein) en 'n Christen-Afrikaner. In hierdie sta= 

dium kan 'n mens weer die situasie in Azazei onder die 

loep neem. Adam Kadmon se naam en aard weerspieel die 

feit dat hy die primordiale wese is (Christus en Adam Kad= 

mon) , vereniging dus van die Kabbala en die Christelike 

godsdiens . Maar sy uiterlike abnormaliteit gee te kenne 

dat 'n onsuksesvolle versoening uitgebly het in Sewe dae. 

In elke werk. van Leroux blyk telkens die onmoontlikheid om 

'n (permanente) integrasie te bereik en word die daaropvol= 

gende werk 'n nuwe soektog. 

In Die derde oog gaan dit nie bloot om die versoening 

van Jood (materialisme) en Christen (Christelike naastelief= 

de) nie. Basies is die werk ook integrasie van twee Hera= 

kles-interpretasies of die soektog na die gemeenskaplike 

kern daarvan. In feite is dit ook 'n soektog na dit wat 

die Joodse en Christelike godsdiens gemeen het . En dit le 

in die mistieke Self-ervaring. (Uit die hele trits is dit 

duidelik dat dit hier gaan om " afvallige" Jode en 'n afreke= 

ning met die Christelike vormgodsdiens.) Of dit nou Chris= 

tus is wat jy ervaar, of die Sjekena, die Heilige Gees van 

die Joodse Kabbala, op stuk van sake is dit die ervaring 

van die goddelike wese in jouself; ervaring van die Self. 

In di~ opsig word Die d~rde oog voorspel tot Na'Va. 

Hierdie selfde boodskap word daar gekonkretiseer in 'n by= 

eenkoms ten tye van die begrafnis van Georgie - die dood 

synde juis die een ding wat ans alrnal gemeenskaplik het. 

----------------------------------------------------------
83. Steenberg, D.H.: Sestiger-problema.tiek, p. 394. 
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In Die derde oog is daar 'n vraag wat horn onwillekeurig 

na vore dwing: in hoe 'n mate Die Godde'like komedie van 

Dante as verwysing fungeer. Soos die abstrakte outeu? 

twee sienings van die Herakles-figuur konkretiseer deur dit 

te vergestalt in twee karakters, doen hy dit ook in ' n se= 

kere opsig met die Dante-werk. De Goede en Gudenov is die 

twee pole (Baek I en III) in die Dante-peregrinasie. De 

Goede word begelei deur die Herrnesfiguur, die eendstert, en 

vind oplaas vir Gudenov , net socs Dante, begelei deur Virgi= 

lius, tot 'n sekere insig kom . Gudenov, daarenteen, bereik 

sy _insig, sy fndividuasie, egter met behulp van 'n vrou, 

Iole (die Beatrice-figuur). Sy individuasie vind reeel ~n 

filosofies gesproke op 'n hoer vlak plaas as De Goede s'n. 

Daardeur eggo dit Dante se hemelvaart in boek III: Paradi= 

so, terwyl ~e Goede se afdaal in die shopping-centre eer= 

der boek I as verwysing het : Inferno. Die boodskap van 

Dante se trits is : alvorens jy die hemel (die Self) kan be= 

reik, moet jy die hel (die diepste lae van die Kollektiewe 

Onbewuste, die skadu) verken en tot die lig bring . . . Di t is 

~n gevaarlike taak , 

gewyde (Virgilius, 

' ·n vrou wat wysheid 

waarin jy vergesel moet wees van 'n in~ 

die gewyde eendstert) en later deur 

simboliseer {Iole, Beatrice) sodat jy 

in staat is om die ekstase te kan ervaar van die vind van 
I 

die Self (die ontmoeting met God, die Sjekina). Hieruit 

behoort . te blyk dat baie van genoemde aspekte ook voorkom 

in Sewe dae. 

:.. 

Alvorens die verband Sewe dae - Die derde oog aangetoon 

word, word volstaan met 'n opname en interpretasie van die 

mitologiese verwysings in Die derde oog omdat hulle 'n 

belangrike sikliese rol in hierdie trits vervul. Die ver= 

wysingsvelde skakel naamlik die drie boeke op ' n besonder 

li.egte wyse, trouens Die derde oog fungeer as ' n merkwaardige 

sarnevatting. Voorts staan die verwysingsvelde direk in 

verband met die getal sewe, een van die belangrikste bind= 

middele in hierdie siklus. Die getal sewe speel 'n belang= 

rike rol as struktureringsbeginsel in Sewe dae ~n Azazel. 
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Smuts wys byvoorbeeld daarop dat Henry se sewedaagse ver= 

blyf op Welgevonden ooreenstenuning toon met die sewe stap= 

pe wat die alchemistiese proses gekenmerk het. 84 ) Hierdie 

parallel word vollediger ondersoek deur M.S . Mouton in haar 

ongepubltseerde Magisterverhundeling. 85 ) Uit die bespre= 

kin~ van AzazeZ het dit reeds geblyk dat die getal sewe 

verband hou met die sewe kernvrae van Quintillius en dat 

dit tematies en struktureel uiters funksioneel is. Die 

derde oog bestaan eweneens uit sewe hoofstukke wat weer 

onderverdeel word. Mouton wys daarop dat dit ' n duidelike 

skakel is met die sewe hoofsondes wat in Dante se GoddeZike 

Komedie, deel I neerslag vind . 86 ) Aangesien Die derde oog 

egter die GoddeZike Komedie in sy geheei as verwysing 

gebruik, staan die getal sewe ook in verband met die sewe 

dae wat Dante se tog duur. Uiteraard is dit nie onbelang= 

rik dat die getal sewe dui op volmaaktheid, op 'n voltooide 

periode of siklus nie 87 ) want dit is telkens 'n individua= 

sieproses - 'n poging om tot psigiese voltooidheid te kom -

wat in die sewe dae of stappe in di~ romans vergestalt word. 

AfdeZing I van Die derde oog stel van meet af die Hera= 

kles-verwysing aan die orde, en De Goede se taak toon noue 

ooreenkorns met Herakles se derde taak. Vergelyk slegs: 

p. 21: 

p. 24 : 

11 l aaste taak"; p. 22: "H-12"; p. 23: "heroiese" 

"kind van die stormwind" (Zeus!) 

"Hy dink aan sy moeder wat gese het dat sy vader 

II 

horn verwek het as die man wat meer moeite meet ver= 

duur as ander mans. 11 

voor die take wat elke oomblik van horn verwag 

word. " 

p. 2:l: Dawid/Goliat:"die verlosser in stryd met satan". 

-------------------------------------------- -------
84. Smuts, J.P. op.cit., p. 162. 

85. Mouton, M.S.: EnkeZe sikZiese aspekte in die WeZgevonden-triZogie, 
M.A.-verhandeling, Natal, Durban, 1976, pp. 100-102. 

86. Op.cit., p. 99. 

87. Cirlot, J.E., A dictionary of syrriboZs, Routledge and Kegan Paul, 
1962, p. 233. 
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i? · 26 : Talle verwysings na sy stiefmoeder (Hera) en sy halwe 

broer (Eurysthus). 

p . 28: "duiwe van Thebc 11
; "Dodona"; "Amon". 

p. 30: "Die geluk kan met die dood begin" (Inderdaad, want 
tlan word Herakles 'n onsterflike god) . 

p. 35: " ons vroue toets hulle SOOS die Gnostiese II . . . vroue . 
p. 41: Kore/Persephone: De Goede tree namens die D(emeter)-

diens op en beskerm dus die gemeenskap 66k teen die 

verkragting van die maagd. Persephone se mite word 

dikwels opgevat as simbool van die menslike lewe : 

geboorte, bloei en dood, maar sy is ook die godin 

van die geordende lewe 88 >as gevolg van die feit dat 

sy die landbou verbrei het. Die hele D-diens met sy 

rituele waarin De Goede ingelyf moet word (vgl. die 

inwydingsorgie p. 44), herinner aan die Eleusiese 

rnisteries wat rnisteriedienste ter ere van Demeter was. 

Dit is gekenmerk onder andere deur fakkels en op vas= 

gestelde tye is gevas. In Die derde oog is dit 

ironies dat die "losie van die D-diens " 'n vlekvrye 

fallus is, dat daar juis gesrnul en gedrink word en 

dat die speenvark simbolies verkrag word~ (p. 41). 

Die rnitologiese verwysing dien dus as benadrukking 

van die verwording wat ingetree het . 

Afdeling II: Die voorgeskiedenis wat hier ter sprake kom, 

het ewe-eens ' n mitologiese basis, hoewel dit nou Gudenov, 

die ander Herakles-figuur, betref . Deurdat die rnitologiese 

name behou word (soms met geringe wysiging) is die rnitolo= 
' 11 1 89 ) D. b t k giese para e voor die hand liggend. ie as rate 

outeur slaag soms daarin om op bedekte (en korniese wyse!) 

'n venvysing te maak. Na Max Auchelos , die riviergod met 

die onderlyf van 'n slang en die bolyf van 'n bul, word ver= 

wys deur die woorde "Max met die krag van 'n bul en die ge= 

slepenheid van 'n slang ... " (p. 5 3) . 

-----------------------------------------------------------
88. Grote Winkler, Elseviers, deel IV, p. 256. 

89. Vgl . LarousDe., p. 145 bv. 
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Afdcling III: Waar verskillende aspekte van Herakles in 

die eerste twee afdelings ter sprake gekom het, dien Dante 

se Goddelike Komedie nou as primere verwysing; hoewel 

die Herakles-mite soos ' n newe-tema bly deurklink (die by= 

kans musikale konstruksie in hierdie trits regverdig myns 

insiens ' n aparte studie). 

Opp. 89 van die Dante verhaa1 90 ) staan 11 He 11, like 

Heaven , is represented under the figure sometimes of a city, 

and sometimes of an empire ( ... ) At present we are only in 

Upper 1Iell, forming as it were the suburbs of the city . . . . " 

Soos Dante en sy begeleier , Virgilius, voortdurend links 

draai, is dit ook die geval met De Goede. De Goede verdwaal, 

en hy sien "iemand soos hyself" (p . 66) wat horn later die 

pad wys en s~l begelei; hy voel bevrees en voel dat hy nooit 

weer sy familie sal sien nie. Dante verdwaal ook, word ont= 

moet en begelei deur ' n digter soos hy self en voel dat hy 

nooit uit die hel sal kan ontsnap nie. Beide De Goede en 

Dante word gekonfronteer deur ' n "wolf " en van haar word ge= 

se : " (t)hough many she had caused to live in woe" . Sy is 

die simbool van die seksuele en dierlike. Die uiteindelike 

bereiking van die paradys begin hier : die menslike drifte 

word afgele in ' n toenemende vergeestelikingsproses . 

Die "donderende bus " met A. C. Theron as kondukteur herinner 

aan die vaart oor die Acheron (die rivier sonder vreugde) 

maar ook aan Charon wat ' n muntstuk moes ontvang om ' n per= 

soon oor die Styx te vervoer. 91 ) Die abstrakte outeur 

slaag telkens op vernuftige wyse daarin om albei die verwy= 

singsvelde lewend te hou en te integreer. Soos later sal 

blyk, betrek hy daardeur telkens Sewe dae en Azazel beur= 

telings op implisiete wyse . Opp . 71 staan : " . .. totdat 

dit die gapende muil van Leeukop word .. . ". Vergelyk : 

"Hercules went through the jaws of Hell , which lay off 

----------------------------------------------------------
90 . Vol gens : The Comedy of Dante Alighieri the F~orentine, Dorothy 

L. Sayers (trans . ), Penquin Books, Hatson & Viney, Great Britain, 
repri nted, 1971. 

91 . Sien Larousse, pp . 136; 181; 187 . 
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Ca pe Taenarur.t II 9 2) 

Die Dante-mite word terselfdertyd deur beskrywinge soos 

"middestad"; "swak, negatiewe gcsigte" en "onrustige drorne" 

latent gehou. Op p. ·72 herinner De Goede se jeugherinne= 

ring weer aan die Herakles-geskiedenis "(e)k wou ' n 

koning word ( ... ) (e)k wou die rnensdom bevry . .. " 

De Goede kyk opp. 73. na "die Gudenov-slagspreuk bo die in= 

gang" ("Abandon hope, all ye who enter here" , volgens Dante) 

en staan-dan besluiteloos : "'n reusagtige man ( . . . ) ge= 

reed om te dien" , soos Herakles van ouds . De Goede gee in 

feite, met sy neerdaal in die shopping centre, sy ou be= 

staan en sy farnilie op. En die naam van sy vrou is "Hope". 

Die abs t1•akte outeur bereik hier myns insiens iets meer 

as •n blote vonds (soos •n rymvonds) maar dit bewys dat 

bie derde oog al vroe~r gekonsipieer is. Hierop word later 

teruggekom. Opp. 79 "Limbus" word die eerste sirkel van 

die Hel, "Limbo" betree. Op dieselfde bladsy sit Boris 

Gudenov "alleen i~ sy kamer by die venster terwyl die meisie 

eenkant slaap. Volgens oorlewering ken hy nie die ekstase 

van geloofsoorgawe nie, want 'n besondere foltering is sy 

deel ( . .. ). Hy kan sy reddenie ondergang aZleen deur 'n 

·vrou verkry 11 (my kursivering) . 

Dit is ' n goeie voorbeeld van hoe knap Leroux die rnitolo= 

giese stramien gebruik. Limbus (Limbo) is die eerste sir= 

kel van die Hel waar die persone wat nie gedoop is nie en 

die heidinne ronddwaal . Hulle besondere foltering is dat 

hulle nooit die ekstase van die hiernamaals kan srnaak nie : 

"The allegory is clear: it is the weakness of Humanism 

to fall short in the imagination of ecstacy; at its best it 

is noble, reasonable , and cold, and however optimistic about 

a balanced happiness in this world , pessimistic about a 

-------------------------------------- -----------
92. Ibid., p . 142. 
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rapturous eternity . " 9 3) Gudenov is die hurnanis : hy is 

"'n koue vierkantigheid " en hy verkeer dus oak in sy eie be= 

sondere hel . De Goede se reis deur die eerste sirkel word 

nie beskryf nie, sodoende bied dit geleentheid om Gudenov 

daarin te plaas. Die laaste kursivering wys vooruit na die 

uiteindelike " reddende ondergang" deur middel van Iole 

(Beatrice) . 

"Pallas Athena" (p . 81) verwys na die godin wat Herakles ge= 
94) 

hel p het en horn van wapens voorsien het . Sy het gewoon= 

lik ' n helm op gehad en het vlerke gehad . Minie, die gewyde 

eendstert se metgesel , se beskrywing kom merkwaardig ooreen 

met die van Pallas Athena : "Die byekorf op haar hoof skit= 

ter met goue draadjies ; die vlerkies van denkbeeldige bye 

beweeg blits~nel i n denkbeeldige gedagtevlugte" (p . 81) . 

Haar hulp aan De Goede is nie wapens nie, maar die nuus dat 

Boris Gudenov siek is. 

In wat volg, sal rnitologiese verwysings op kriptiese wyse aan= 

gedui word en slegs bespreek word waar hulle struktuur

ontsluitend is en direkte verband hou met ons tema , nl. die 

sikliese . Uit die verwysings sal blyk dat daar ni~ bloat ' n 

vergelyking , of ooreenkoms ontstaan tussen die reise van 

Dante en De Goede nie . Dante se reis word as ' t ware gere= 

konstrueer deur verwysings na De Goede en sy alter ego Gu= 

denov . By verskeie geleenthede word ' n parallel ook be= 

werkstellig deur verwysing na ander romanfigure: die briga= 

dier bv . Deur die voortdurende parallel De Goede/Gudenov 

word die twee vorige romans in h ierdie trits op ' n besondere 

wyse latent gehou . De Goede is die Herakles as volksfiguur , 

die voorhoofse ridder ; r~ en onbeskaaf. In sy w~rcld oor= · 

heers manlikheid en dapperheid en word die vrou bv . op hard= 

handige wyse behandel. Gudenov is die verpersoonliking van 

die verfyning wat in die hoofse epiek heers. Hy is die ge= 

sofistikeerde heer , hoflik teenoor die vrou en sy selfbe= 

heersing , manierlikheid en verfyndheid , grens aan die 
--------------------------------------- --------------
93. The comedy of Dante A'lighieri . .. , p. 95 

94 . Larousse, p. 130 . 
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verwyfdheid. Hierdie twee karakters verteenwoordig in werk= 

'iikheid twee' werelde, twee waardestelsels wat gedurig in 

kontras verkeer in Sewe dae en AzazeZ : ender die beskaaf= 

~e oppervlakte skuil die primitiewe magte , ' n gemeganiseerde 

boerdery- opset word bedreig deur hekse en vampiere ~ Dit sou 

ook.nie vergesog wees om iets van hierdie kontras te erken 

in die teenstelling Welgevonden (oorversierde Barokbouwerk) 

en die lokasie waar rituele moorde bv. neg voorkom nie . 

Uit die feit dat juis Gudenov daarin slaag om die individu= 

asieproses suksesvol te deurloop , moet afge l ei word dat die 

moderne · tyd nie meer " aangedurf" kan word met ' n benadering 

~oos die van De Goede nie. Kragdadigheid , geweld ens . is 

anachronisties in die moderne tyd (vgl. ook Oom George in 

Na ' Va). Die besondere verdienste van Die derde oog is dus 

hie alleen d~e kompleksiteit van die verwysings nie , maar 

die besonder geslaagde wyse waarop integrasie daardeur be= 

~eik word : van die Herakles- en Dante-verhale enersyds en 

van vorige romans andersyds . 

De --Goede en sy begeleiers ontmoet opp . · 85 die opsiener, die 

moderne weergawe van Minos , die regter van die hel .
95

) Die 
1'ballade van tienerverlange " is by Dante "an orchestra of 

I 

discord" (p . 9 6) . Die tweede sirkel van die hel is II the 

l ustful 11
, veral die plek van die seksuele luste . In Die 

derde OOg ·~ is di t asof almal II in die gogelgreep ( • • •) van 

Eros " is op die tweede vlak . Hier leef die mite van die 

Filia Mystica, Bee-Bee-Doo. Die dood van Bee-Bee-Doo was 

die skuld van almal. Hierdie kollektiewe skuld gryp terug 

na Sewe dae en die kollektiewe verkragting van die maagd, 

en na die begrip " skuld" in AzazeZ. Dit i s amper asof die 

Kore getransformeer word tot Bee-Bee-Doo hier in die ender= 

wereld.' 

Die eendstert is die Hermes- figuur wat die dooie siele na 

die onderwereld begelei het en die gids was tydens Herakles 

-----------------------------------------------------------
95. Canto V, p. 97. 
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l 
Vgl. ook die volgende ooleenkoms te : 

"die sonde van die Wolf"·:.c (p .. 92) met p . 75 van Dante se 

Inferno: " •• . the She-Holf (is the image) of the mali= , 
cious sins ,r; die -sentaur s (p. 94) as simbool van gepe rver= 

teerde aptyt97 ); die betekenis van Myrrha se verskyning98 ) 

en die verwysing na Herakles se elf de taak
99

) ~p. 99: " • n 

Hele wereld rus op sy skouers " ) . 

Afdeling V, Die l,eeu , met as motto : "Iets is hier, iets is 

met ffiY t ·-ietS agtervolg my" is ·bykans dieselfde as Canto 

23 van Dante :.: "There they are behind us . They seem so . 
near, I think that I can hear them ! " 

Die sonde van die l eeu dui op die sg. gewelddadige sondaars 

wat nul in die vyfde sirkel bevind. De Goede het dus twee 

sirkels oorgeslaan: die derde waar die vraatsugtiges is en 

die vierde waar die 09gaarders en verkwisters is . Dither= 

inner aan Isis Isis Isis : ' n noukeurige hoeveelheid "stasies 11 

word vooraf aangegee en dan word ' n hele paar arnper in snel= 

gang deurioop. Die sending/soektog word sodoende deur die 

abstrakte outeur geparodieer . In Die derde oog ske~ dit 

egter ook afwisseling wat die manLer van verwysing betref . 

Waarskynlik is die D-diens se manne met hul onversadigbare 

seksdrange en Hope , die nimfomaan (p. 94) beeld, van sirkel 

III en Katy en haar vriendinne wat " in duur rokke" le in hul 

vervelige, nuttelose bestaan vasgevang , beeld van sirkel 
I V. 10 l) 

i 
Op pp . 110/11 1 volg die episode met die mode-ge~ . As yerwy= 

sing na Herakles se geveg met Antaios, hou dit pierdie ver= 

wysingsveld lewend . De Goede , buitestaander, het SOOS Dante, 

-------------------------------------- - -- -------------
96. Schwab , Gustav : Griekse mythen en sagen, Spectrum-Uitgeverij, Ut= 

recht, Antwerpen , 1975, p. 113. 

97 . The comedy of Dante ... , p. 146 . 
98 . Ibid., p. 331. 
99 . Sch~ab, op.ci t . , p. 112. 

100. The comedy of Dante . . . , p. 256. 
101. Vg l . Mouton, p. 108 e.v. wat tot 'n geheel ander i nterpretasie kom . 

I 
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. s.teun .. ewe-eens op sy begeleiers as hy oorweldig word d e ur 

vrees (p. 116), die "kokende rivier" (p. 116) is die Ache= 

ron (Dante p . 115) en soos Dante word in kringe (p. 118) 

afbeweeg na die bron waar Cerberus/Satan is. 

Op p.1.20 e.v. word die Brigadier op vernuftige wyse betrek. 

Ry word beskryf as Simon Magus en die beskrywing van sy 

grootheidswaan stem ooreen met Dante se beskrywing van die 

towenaars wat hul ego wil bevredig (vgl. die Brigadier wat 

~in die greep ·van sy ego is!) deur ·hul misbruik van kennis 

. (vgl. Dante, p. '198). ·nie belang van hierdie verwysing le 

daarin dat die -abstrakte outeur deur hierdie gelykstel= 

ling die Brigadier 'n satiriese objek maak en sterk stand= 

punt inneem teenoor horn. 

hierdie trits voor in 

Hierdie procede kom ook elders in 

Op weg na Welgevonden, gee Kanne= 

meyer 'n hcle paar voorbeelde van waar verwysings as inter= 

pretasiehulp fungeer (vgl . bv. pp. 44-47). 

Die morele visie van die abstrakte outeur blyk ook uit 'n 

-ande~ besk.rywing. Die huwe~ik van die idiote (pp. 152/3) 

herinner aan die vallei van siekte in die Dante-werk: "it 

,is the image of a diseased society in the last stages of its 

moral sickness and already necrosing. Every value it has 

..... ~ is false; it alternates between a deadly lethargy and raving 

, ... 

. ·t .. 102) d ' 1 d 1 insani y . In ooreenstemming met ie more e oor ee van 

die abstrakte outeur, verset De Goede horn teen hierdie 

wereld van morele verval. Hy gryp die eendstert opp. 153 

aan die nek soos Herakles die swyn gegryp het .
103

) 

Ten slotte verwoes Herakles (De Goede) sy eie gesin (hoewel 

diL volgens die mite plaasvind v66r sy 12 take)l0
4

) en sterf 

Herakles (Gudenov) · op die top van (die berg) Oita. In die 
-.- ' . - . ' .... 
n~te steek Zeus self die brandstapel aan die brand sodat 
-----------------------------------------------------------
102 . . The comedy of Dante . . . , p. 256. 

103. Sch\vab, p. 114 . 

104. Ibid., pp. 116/117. 
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I • 

alles wat sterflik aan Herakles was, verteer wbrd en hy as 

onsterlike na Olympus opvaar . In Die derde oog vind ons 

dit terug in De Goede se terugkeer na Welgevonden. 

Ons moet ten slotte aantoon hoe Die derde oog deur die 

verwysing na die Herakles-mite en die Dante-verhaal as ' t 
I 

~are Azazel en Sewe dae oproep. Die Herakles-mite word 

in Azazel uitgebreid aan die orde gestel en Oe Goede is 

die tipiese "volkse" Herakles, die brute "krachtpatser". 

Die derde oog bring feitlik ' n regstelling deur ook ' n 

ai:ide+ fas et van die Herakles-figuur - as f ilosoof en in tel= 

J~k~ueel - aan die orde te stel. Wat die Herakles-mite be= 

tref , - kry ons dus herhaling maar bowenal ontwikkeling . 

Hat Dante se Godde Zike Komedie betref , is di t ander_s ge= 

steld en verwysing daarn~ word voorberei op veel subtieler 

wyse . -: Die Italiaanse ruimte word in al die boeke van hier= 

die siklus opgeroep. "Dis asof hulle nou in ' n tuin in 

Firenzi beweeg terwyl die pes horn in die valleie uitwoed, 

prinse en prinsesse van Boccaccio .. . " (Se'!iJe dae, p. 105) ; 

"Uit hierdie hoek beleef Welgevonden nog steeds sy renais= 

sance en kon di t twee Medici ' s wees,. . . (A zg._ze l ., _ p . 11) ; . 

'' . . . soos b~elde wat mens sou verwag om teen die hange van 

die Mediterreense berge aan te tref" (Azazel., ~ - 13); 

."Die wind speel_ liggies met haar .~odieuse ~pk_, di t breek 

die strengheid van haute couture tot die ylheid van ' n Boti= 

celli-kleed " (Azazel , p . 17) en "Dis silindri_es in die v_orm 

van ' n projektiel , ' n fallus na die hemel , ' n staalsipres 
I 

tussen die lombardi, ' n vlekvrye smeekstreep in
1
die hoogte " 

(Die derde oog., p . 33 ) • I 
Die hele sfeer in Sewe dae is dieselfde as in Dante se 

Florence : " In Dante ' s l ifetime the old was l osing its sway. 

Aristocrats by birth were being supplanted by the moneyed 
I 

merchant class ( ... ) (and) (t)he vitality of a people too 

long repressed in the Middle ages now surged to the surface , 
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105) 
threatening an explosion at any moment." Die aristo= 

krasie van bleed wat b e gin plek maak vir die aristokrasie 

van geld is volgens Jock ook aan die gang in Sewe da e . l0 6 ) 

Die hele struktuur van Seve dc a stem merkwaardig ooreen 

met die van die GoddeZike Komedie. Henry word deur 'n 

gids. (Jock) be gelei op sy ontdekkingstog van o.a. die Bose. 

Dit sal ook lei tot aflegging daarvan na kennismaking daar= 

mee. Soos Beatrice is ook Salome nie alleen sirnbool van 

redding self nie, rnaar in feite die persoon deur wie alleen 

redding kan plaasv..ind _: 'lBeatrice personifies grace and 

theology, which raise man to divine happiness in the vision 

of -God. 111~ 7 ) Die _verskyning van Salome word·:beskryf as 11 ' n 

mass_abeweging" - "The blessed ( ~ . . ) do not stand out in 

individual relief like the damr.ed, ever isolated and alone 

in torment. We see them rather in the mass a corrununity 

animated by mutual love. 11108 > Jock weer is 'n Virgilius 

" (who) personifies reason and can lead man back to his lost 

earthly happiness. 109
> Virgilius was in die Middeleeue 

'n towenaar, maar ook aankondiger van die koms van Chris= 
· 110) . . tus · .2 ~ en _E..eat:::-ice word gesien as 'n analoog van Chris= 

tus 111 ) net soos Salome ook vrye simbool van Christus 
is . 112) 

Kannemeyer opper besware ten opsigte van Salome se fisiese 

ve.rskyning (die voorbeeld wat hy noem is by ~erre nie die 

-----------------------------------------------------------
105. 

106. 

107. 

108 . 

109. 

The life and times of Dante, 
-en p. 13. 

Sewe dae, pp . 16 & 17. 

The life and times of Dante, 

Ibid . , p . 50. 

Ibid., p. 35. 

110 . Ibid., p. 36. 

Paul Hamlyn, London, 1967, skutblad 

p. 35. 

111 . Brandeis, Irma: The ladder of vision, a study of Oante•s Comedy, 
Chatto and Windus, 1950, p . 116. 

112 . Malan, op .cit., p. 62 . 
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. ) 113) enigste nie wat volgens hom die twyfcl!oor haar ver= 

s.kyning oplos . Net soos Beatrice in Dante se werk
114

) is 

Salome 'n simboliesc figuur, maar verskraal sy nooit tot 

blote abstraksie nie. Dante se liefde vir Beatrice ryp tot 

gcestelike liefde parallel met die oorgang eros-agape by 
115) Henry. Ten slotte verskyn sy net soos S~lome: "She 

who is wished for will come, as did the glorio~s Bride, as 

did Jesus ( ... ) " 

Die talle gesprekke van filosofiese aard (dikwels oor die= 

selfde onderwerpe ! ) is ' n antler strukturele ooreenkoms wat 

hierdie werke gemeen het. Die didaktiese voorkoms daarvan 

in beide die boeke was ook die skyf van kritici. Die volgen= 

de argument wat betrcf die funksie van die gesprekke in die 

Dante-werk i$ ook van toepassing op Sewe dae: II they 

are in no sense detached embellishments, but are an utterly 

necessary portion of the story - a series of intellectual 

keys necessary to its particular heaven - viewing protago= 

. t . th h . . 1 d · · · d " 
116 

) nis wi is rationa, iscussive min. 
. .... 

Daar is in hierdie trits talle antler minder belangrike oor= 
11 7) . 

eenkomste met die Dante-werk, selfs in Azazei. "Die verged= 

deliking" van Salome in Azazel toon frappante ooreenkomste 

met dieselfde proses wat betref Beatrice in Dante se werk. 

Die invloed van Dante laat horn selfs geld in die derde 

trits waar die knolskrywer feitlik sy eie hellevaart neerpen. 

Die slot van Na'Va toon baie sterk ooreenkoms met Dante se 

slotvisioen waar hy iets van God se totaliteit: in die vlam 
I 

------------------------------------------- - - ---------
113. Kannemeyer op.cit. pp. 18, 19. Vgl. ook_p . 40 walr mrs. Silber= 

stein deur haar verwysing na die verhoud, ng Henry/Salome bevestig 
dat dit Salome was met wie Henry so _pas ge\:1andel _f1et.-, Op p. 155 
word ook pertinent deur die vertels1nstans1e ges~: Al agthonderd 
staan op as Salome kom" ... "Aan die eindpunt van d1e saal verskyn 
sy •••II 

114 . Brandeis,op.cit., pp. 104/105. 

115 . Ma 1 an , op . c i t . , p . 6 2 . 
116. Brandeis.op .cit . , p. 120. 

117. Sien Azazei, p. 39 . 
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sien. Telkens kry die knol net soos Dante "a glimose (of 

wholeness)" .118) Dante keer terug na die wereld as 'n pel= 

grim: "Thus the pilgrim becomes again the poet; the poet 

who was the pilgrim is ready to write down the story and 

the sense of his journey, and the wheel-shaped Comedy of 

Dante Alighieri begins again. 119 ) Hierdie agterna vertel= 

ling van ' n proses van self-herkenning (individuasic) kry 

in die laaste trits op dieselfde wyse gestalte . 

Uit bostaande blyk iets van dieselfde precede wat ook in 

die eerste tri ts sigbaar was : die abstrakte outeur bou 'n 

motief of verwysing van een roman uit tot tema of stramien 

v an ' n volgende roman . Van Rensburg het reeds daarop gewys 

dat dit by Leroux die geval is . 120 ) Die derde oog gryp 

dus terug na Sewe dae in ' n sikliese boog; anders gestel : 

Sewe dae stel Die derde oog in die vooruitsig. Dit is 

ook merkwaardig hoe sekere elemente in Sewe dae later in 

gewysigde vorm in Na ' Va voorkom: die Hoogliedstyl (p . t4 
van Sewe dae) duik in Na ' Va op as een van die belangrik= 

t . £121) . . 
ste motiewe in die roman. Die Bruilofsmo ie is in 

Na ' Va verskuilder, maar is tog ' n sentrale motief deurdat 

die Bruid tegelyk die Heilige Gees en die Sjekina van 

die Jode word (Na ' Va~ p. 110 ) . Deur hierdie opmerkinge word 

nie geimpliseer dat Leroux se werk een groot reeks is nie ; 

j uis die wyse waarop aspekte nie bloot herhaaZ word nie , 

maar ook ontwikkeZ om •n nuwe betekenis uit te druk in die 

laaste trits , stempel hierdie drieluik as ' n aparte sikZus . 

Dit lyk my in hierdie vroee stadium gewettig om te beweer 

dat daar in elke trits ' n kernboek voorkom , wat in hoe mate 

sentraal staan in so ' n trits . In die eerste trits was dit 

Die Mugu omdat dit in sekere opsigte ' n ( laat) sarnevatting 

------------- ---·------------------------- ------
118. Ibid ., p. 207. 

119. Ib i d., p. 20 7. 

120 . Van Rensburg, op.ci t., p. 21 : "En elke boek. in 'n sikl us (van Le= 
roux) het 'n bepaa l de segment van di e groa t argument( . .. ) vi r sy 
rekeni ng .11 

121. Oak Brandf: i s , op.ci t., p. 110 . 
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was van die belangrikste motiewe in die eerste/siklus. In 

die tweede trits staan Sewe dae sentraal omdat bykans al 

die motiewe in die trits al in kiernselvorm in horn aanwesig 

is. By implikasie blyk ook dat die eerste en die tweede 

tritse anders tot stand kom die een van "agteraf"; die 

andE:r se grondplan word as't ware al van meet a:f getrek . 

Uit die laaste trits sal ' n nog veel bewustelikk beplanning 

blyk. Die knolskrywer is nie alleen die belangrikste een= 

heidskeppende faktor nie, elke roman druk 'n aspek van sy 

individuasieproses op chronologeise wyse uit. Hierdie sen= 

trale werke druk elkeen in hoe mate 'n kerngedagte ui t van 

die trits waarbinne dit staan. Deurdat die sentraalheid 

as ' t ware deur die grense van die trits beperk word, blyk 

al reeds dat elke trits 'n afsonderlike geheel is wat 

telkens 'n segment van die kernidee van die totale negeluik 

verwoord. Na'Va is 'n poging tot samevatting van die hele 

negeluik; primer van die drie afsonderlike geheelbetekenis= 

se soos in elke trits verwoord. 

R.K. Belcher se opmerkinge ten aansien van die sonnette

siklus in die poesie is hier relevant: "Terwyl elke sonnet 

'n geisoleerde, in-en-deur-homself fungerende 0enheid moet 

wees, is die bedoeling van die siklus dat die sonnette as 

siklus gelees moet word ... Dit impliseer dat elke afsonder= 
I 

like sonnet baie nou verwant moet wees aan sy t~ee mede-son= 

nette; so nie sal die siklus in sy doel faal. Dit bring 

ons by die dilemma waarin die sonnette-siklus verkeer: die 

sonnette moet of s6 afhanklik van mekaar wees dat die siklus 

as geheel gelees kan word , of elkeen van die sonnette moet 

afsonderlik en onafhanklik fungeer, waarby die ~amegroepe= 

ring in 'n siklus sinloos en onnodig is. Twee Jdeale , dus, 

wat nie in een en dieselfde siklus verwesenlik kan word nie. 

Dit spreek vanself dat ieder sonnette-siklus of in die een 

of in die ander opsig sal misluk, en om hierdie rede onver= 

antwoord is. 111 22 ) Belcher is te ekstreem in sy oordeel , 
---------------------------------------- ------------
122. Belcher, R.K.: Grondslae van die Sonnetvorm, H.A.U.M., Kaap?tad, 

1969, p . 49. 
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maar hy raak in ieder geval 'n kernprobleem aan : die bot= 

sing tussen die outonomie van die afsonderlike werk en die 

eenheid wat die groter geheel vereis. Lina Spies se defini= 

sie van die siklus : " ... 'n aantal verse wat in hulle on= 

derlinge verband ' n groter eenheid tot stand bring as die 

van die enkel gedig, maar met die behoud van die selfgenoeg= 

saamheid van die afsonderlike verse"
123

) lyk na 'n onbereik= 

bare ideaal wanneer di t aan die werklikheid getoets word. 

Edna Deudney wys bv. op 'n paar verse in Opperman se "Diere= 

riem" wat buite reeksverband niernendalletjies is.
124

) Binne 

reeksverband fungeer hul egter as noodsaaklike skakelgedigte . 

Met Leroux se werk is dit nie anders gesteld nie : Isis Isis 

Isis (en in 'n mindere mate Die derde oog), is in 'n hoe 

mate slegs b~nne siklus-verband werklik te interpreteer en 

te evalueer. 125 ) Trouens die kritici wat gunstig oor Isis 

geoordeel het as literere werk (vgl. Hoofstuk V), plaas Isis 

feitlik deurgaans in sy sikliese verband . Wanneer werke soos 

Die Mugu en Sewe dae terugskouend nog hoer aangeslaan word 

vanwee hul sentrale posisies, geskied die evaluering juis 

op grond van die werke se aard en funksie in ' n groter ver= 

band. Die hipoteti~se verwagting van Hoofstuk 1 word so= 

doenda bevestig, nl. dat opname in ' n groter geheel die 

interpretasie en evaluasie van die enkelwerk raak. 

Herhalende beelde, beskrywings en motiewe 

Die derde oog is die sluitstuk van die tweede trits en as 

sodanig vind verskeie rnotiewe hul logiese uiteinde in hierdie 

-------------------------------------------- -- ---------
123. Spies, Lina : 11 8elydenis ~n gestalte : W. E.G. Louv,i se ' Die passie 

van ons Heer' " , Skanse teen die tyd, Tafel berg, Kaapstad, 1978, 
p. 73. 

124. Deudney, Edna: Die siklus as kompositor>iese probZeem met besondere 
vePwysing na twee siklusse van D.J. Opperman, ongepubliseerde 
M.A.-verhandeling, R.A.U., November 1971, pp . 2, 81. 

125 . Vgl. Rob Antonissen se gesiteerde resensie van Isis Isis Isis en 
my latere opmerkings ten aansien van Isis Isis Isis (Hoofstuk V) . 
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werk. Verskeie motiewe is vroecr reeds aangedpi, vgl . bv. 

die rnotic~e-ko~pleks rondorn verval; devolu3ie: seksueel, 

liggaamli~ geestelik , ruimtelik , ens. Die motief van die 

iZZusionere, die nabootsing, is 'n goeie illµstrasie. Dit 

word as motief reeds in Sewe dae aan die orde gestel en 

bereik sy hoogtcpunt in D~e derde oog met di~ shopping 

centre, Oita. In Sewe dae is daar gepoog om aan te pas, 

geslepenheid te ontwikkel, soos die tydsgees n~geboots word, 

en met die milieu saamgesmelt word in Die derde oog (p . 22) 

maar die tyd self word al as anti-tragies beskryf (p. 39) , 

anders as in Azazel, en oplaas as ' n tydperk waarin die 

materialistiese mite, wat in Sewe dae nog lewend was, 

ook verval het (p . 40). 

' n Ander motief wat deur die hele trits voorkom en as't ware 

die derde trits in die vooruitsig stel, is die skeppings= 

motief. Daar is reeds gewys op die skepping (ender andere 

van die maatskaplike ingenieurs) wat telkens misluk . De 

Goede se taak word in psigologiese terme deur die Drigadier 

beskryf as ' n skeppende aktiwitcit : "die weg van die min= 

naar , die weg van die kunstenaar - die weg van elkeen van 

ons ... 11 (p. 42). Hy is een van die helde-figure wat tel= 

kens verbrand " in die skeppende vlam 11 
( p. 18 en p. 19) . Die 

.skeppingsproses is ' n proses van gevaarlike blootstelling 

en 11 (d) ie een wat vir die mens skep , het weinig- beheer oor 

sy of haar lewe . . . " (p. 88) . Di t is egter nie vir almal 

beskore om te skep nie en baie personasies in hierdie trits 

is gedoem tot onvrugbaarheid (Die derde oog , p . 95 & 

p. 146; Hope in Azazel; swartjan in Sewe dae , ens). Par= 

ty personasies skep wel , maar hul skepping is sonder lewe; 

vervalsing en illusie en geen lewende mite nie j(Bee Bee Doo, 

p. 129 bv . ) Dit is eers role wat deur haar selfopoffering 

Boris Gudenov in staat stel om die skeppende hergeboorte 

te ervaar dcur haarself as "die refraktor " aan te hied (pp . 

164/165). Die Persephone-mite word hierdeur geaktiveer (" en 

daar groei blorrune in die wildernis") en weer word ' n loflied 

tot God gesing want die conjunctio oppositorum is bereik . 
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In die derde trits neern die knolskrywer hierdie skeppings= 

taak op _hom~elf in sy skep?ende verkenning van sy eie psige. 

Die waterbeelde speel ook hier 'n rol wat verband hou met 

die tema van die roman.· Die waterbeelde is weer eens oorwe= 

gend negatief : p. 25 "opdrifsel"; p . 60 "liefdesgolf"; 

p. 73: "musiekgolf " ; p. 74" "stroom mense",ensovoorts . 

De Goede se tog word ook dikwels deur waterbeelde "begelei" 

soos die kokende rivier (p. 117) en stroom (p. 151). Sy 

reis vind sy kulminasie waar hy sy vrou en kinders die 

afgrond afstoot bokant die see (p. 155). Die rampspoedige .. . - .... 

konfrontasie met sy Kollektiewe Onbewuste veroorsaak dat die 

Kaptein ten ~lotte die res van sy dae in die Stigting Welge= 

vonden sal slyt . Op paradoksale wyse word Boris Gudenov 

egter deur die vroulike vloeistof in staat gestel om herge= 

bore te word, deur die woordkeuse "weerontkieming"; "groei 

blomme in die ( . . . ) woes tyn II word d_ie verband met water 

daa~gestel.;. Nega_!:_i•..,riteit _k_eer - dus weer om ~n positiewe 

beelde en sodoende blyk by herhaling dat water (die Onbewus= 

t~) <:1,_ub_?elkan_tig i .s, vgl. ook die see i9_ IsJ§. · 

In Die derde oog is De Goede genees van sy spraakgebrek 

(p. 11 ), sy polisiekollege-dae is lankal vergete (p . 16) 

en is hy getroud met Hope wat as vampier en heks beskryf 

word (p. 12 & p. 11) .en sodoende die motiewe in Azazel en 

Die derde oog indra . De Goede se drome in Azazel tree in 

ban~le_ ve~vulling in Die derde oog. Hope is die fisiese 

skakel tussen Azazel en Die derde oog en dra ook letter= 

lik die de~adensie , in die vorm van seksstimulante van 

Welgevo?den , Die derde oog binne. De Goede dink telkens 

terug aan sy eerste taak , sy "eerste triomf" (p. 27 en p. 

154) en hy onthou sy eerste soen met sentimentaliteit (p. 27). 

Hope is die tipiese verleidster en haar beskrywing stern dus 

ooreen met ander Leroux-personasies: sy het drakebloed op 

haar lippe (p . 6 1) soos Lolita in Die Mugu en sy is ' n 

Wikingvrou (pp. 25; 67) soos y se vrou in 18 - 44. Die derde 
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oog bevat die tema van sy opvolger, 18 - 44 , 1eer eens in 

kiemselv orm: "die tragedie van tydelike samekoms waar 

hulle oar en weer van mekaar neem - die tragiese tusse n= 

spel van ouer en jonger vrou, op die paradyslike kruis= 

punt van gelyke sensitiwiteit" (p. 98). Van Rensburg het 

dus gelyk ashy se :" (d)ie hooft:ema van elke b0ek na Die 

eerste le~e van Colet kan 'n rr.ens in sy of hulle voorganger 

f . d .,126) o voorgangers vin . 

Ten besluite 

Uit die voorafgaande bespreking van ~ie tweede trits is dit 

duidelik dat die Welgevonden-trilogie 'n besondere samehang 

het. Indien die vroeer geformuleerde siklusdefinisie as 

werkhipotese toegepas word, is dit duidelik dat ons hier met 

'n geheel van delete make het wat op mekaar volg, wat 

~ieselfde kerntema telkens herhaal en ontwikkel en in 'n 

hoe mate in sigself geslote is en wat dus 'n siklus is . 

Struktureel blyk die ooreenkoms al uit die aantal hoofstukke 

in die drle werke: Sewe dae (7); Die derde oog (7) en 

Azazel (7 afdelings). Die vierde afdeling van Azazel (dus 

die middelste syfer van 7 ) bevat i 3 hoo·fstukke, waar 7 

dus weer in die middel is! 

I 

Van Rensburg het reeds gewys op karakterherhaling: in elke 

nuwe werk figureer karakters uit 'n vorige werk - soms as 

newe-karakters - maar nuwe karakters maak telkens hul intrede. 

Dit sorg vir gevarieerde kontinuiteit . Die karakters in 

hierdie siklus is nie staties nie, maar ontwikke i parallel 
I 

met die ruimte , die tyd en die tematiese kern. ! Soos die 

ruimte bv . verander van landgoed na stigting, wbrd die 

kaYakters ~et soos die ruimte 09 die oppervlakte meer gesti= 

leerd - vgl. "modieuse rok", "haute couture" (p . 17); "die 

uniform van ' n ryk boer",ensovoorts (p. 86), maar word in 

feite net SOOS die stigting self afgetakel en vervalle. 

----------------------------------------- ---------------
126. Van Rensburg, op .cit. , p. 22. 
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Die voortgang van die tyd laat sy rnerk heel duidelik op al= 

le karakters in hierdie trilogie sodat De Goede se versug= 

ting: "Die tyd gaan verby, die tyd gaan verby " (p. 7 2) 

gelykluidend is met Prufrock se "I grow old, I grow old''. 127 > 

Die hele. tydsgees wat deur hierdie trits geadem word, stern 

dan ook ooreen met dit wat in Th e waste Zand gestalte kry. 

Dat 'talle karakters wanhopig probeer om hulle by hierdie 

oppervlakkige tydsgees aan te pas (Henry van Eeden; dr. 

Johns; die Brigadier),het wel duidelik implikasies wat die 

inteEpr~!~sie betref . 

. .)~: 

Die historiese tyd in hierdie trits klop nie. Daar is 
.................. ..;._ -
reeds daarop gewys dat Sewe dae afspeel teen ongeveer 1962. 

In Die derde oog (p. 21) word De Goede se take opgenoem 

en word gepraat van "Die heks van Hilbrow" ip nege-en

v?!~~~· In Azazel word egter pertinent gese die opspoor 

van die Reus is De Goede se eerste taak. Azazel speel 18 

jaar na Sewe dae af; dus ongeveer 1980 en Die derde oog 

weer eens lank na Azazel. Uit Boris Gudenov se geskiedenis 

{p. 57) is dit duidelik dat Gudenov (en dus De Goede?) in 

1928 "skaars agtien jaar" oud was. Die historiese tyd in 

hierdie trits is dus nie presiese tydsdokument soos die 

eerste nie. Die enigste afleiding is dat die abstrakte 

outeur ontwikkeling of liefs 11afwikkeZing" of devoZusie 

wil benadruk ~n terselfdertyd 'n beeld van sy eie tyd wil 

gee. 'n Pessimistiese toekomsvisie (Die derde oog) word 

tot ~ie eie tyd_getransponeer feitlik as waarskuwing van wat 

kan gebeur. 128 ) 

Uit die voorafgaande bespreking van die afsonderlike werke 

is dit duidelik dat die ruimte in hoe mate die tema simbo= 

liseer: Welgevonden - Stigting - Shopping Centre, 'n toe= 
-

nemende verstede~iking en skynbare positiewe modernisering . 

Terselfderty~ kan die ontwikkeling aangedui word as : verworde 

-----------------------------------------------------------
127. Ui t T. S. Eliot se "The Love Song of J. Alf red Pru frock", Co ZZected 

Poems, Faber & Faber, London, 1974, p. 17. · - - · 

128. Daar was al vroeer sprake van die abstrakte outeur as Suid-Afri= 
kaner. 
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landgoed - gestig - hel. Oita en die Brigadie~ se losie 

is gestileerde ruimtes, waarin sel f s die enigst·e lewe nde 

ding, die mens, ook leweloos voorkorn (p. 71). Die mo t i e f 

van vervalsing wat al in die eerste paar bladsve van Sewe 

dae ver~oord word, groei in Die de rde oog uit tot hierdie 

twee groot illusionere ruimtes waarin alles vervals word 

(p. 52) en nabootsing is (p . 40). Die ruimte ldui op toe= 

nemende kollektiwiteit, "die toename van rasiqnalisasie 

en spesialisasie, die tevergeefse poging om die orde te 

beskerm, teen aanslae van buite en die toename van die boos= 

heid en perversiteit 11
•
129 ) 

Daar is reeds op gewys hoe die Italiaanse ruimte 'n binden= 

de faktor is en die hele siklus is in feite ook uitbeelding 

van 'n tyd (~n ruimte) wat fluktueer tussen donker Middel= 

eeue en verligte Renaissance wat weer parallel is met die 

kontras : Voorhoofse en Hoofse tydperk. 

Die verwysingsveld in hierdie siklus is enorm en is deur 
130) 

verskeie ondersoekers voortreflik blootgele. In by= 

kans elke boek kan die sewe verwysingsvelde wat Malan in 

Sewe dae onderskei, 131 ) aangetref word, hoewel daar in 

elke roman nie gelyke gewig aan hulle toegeken word nie. 

Daar is in detail gekyk na die mitologiese verwysings in 

Die derde oog wat teruggryp na en Sewe dae en' Azaze Z: 
' waardeur 'n besondere insigselfgeslotenheid van die siklus 

bereik word. 

Die standhoudende kern van hierdie siklus is uit die voor= 

afgaande duidelik en dit skakel met die tematies~ kern van 

hierdie siklus, seker die standhoudendste elemen~, hoewel 

deurgaans onderworpe aan herhaling en ontwikkeling. Die 

individuasie is die kerntema van hierdie siklus Deudney se 

------------------------------------------------------------
129. Mouton, op.cit., p. 98 . 

130. Soos in die Bibliografie aangedui. 

131. Malan, op.cit., p. 60 e .v. 
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vermoede dat 'n siklus wording of verwording dramcitiseer, 

.word bier bevestig. Die onsuksesvolle he rgeboortc in Seue 

dae gee aanleiding tot die skuldlas wat in Azazel op 'n 

sondebok gelaai moet word . Waar die individu die gemeen

skap nie. kan red in Sewe dae nie, doen hy dit op ironiese 

wyse in Azazel deur die onskuldige te oorwin (De Goede) 

en deur as onskuldige die sondebok te word (die Reus). In 

·Die derde oog kulmineer die proses in Gudenov se hergeboor= 

te. 

In 'Azazel was daar al sprake van die kwelling van die 

animusbeeZd (by Hope) en die animabeeld (by die Reus) en 

.hierdie motiewe word verder ontwikkel in Die derde oog . 

Katy en haar vriendinne vorrn 'n kontras met Iole, wat die 

animus ~an integreer, en die Brigadier , wat nie met sy anima 

versoen kan raak nie kontrasteer met Gudenov , wat juis 

deur sy anima tot hergeboorte gevoer word . De Goede wat 

nie die skeppende vermoe het om uit die donkerte nuwe inhou= 

de tot die lig te bring nie , slaag ook nie in sy individua= 

siepoging nie en , vasgeval in hierdie regressiewe stadium, 

keer hy terug na Welgevonden se stiging waar alles ook be= 

gin het . Begin en einde reik na mekaar toe. 

Uit die enigsins troostelose afloop ~n die verloop telkens 

van die personasies se pogings om psigiese heelheid te be= 

reik , blyk dit dat die moderne mens moeilik in staat is om 

Bewuste en Onbewuste te versoen en die goddelike Selferva= 

ring te smaak . Deurdat die abstrakte outeur telkens aan= 

dui hoe die toestand bereik kan word (die slot van Azazel ; 

Gudenov se sterwe) , is dit duidelik dat die abstrakte outeur 

as satirikus ' n morele norm hanteer. God is nie dood nie, 

trouens in horn vind die teenstrydigste dinge hul versoe= 
. 132) 

ning . 

--------------------------------------- --------------
132 .. Van Rensburg, op . cit. , p . 16 . 
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Die tweede siklus voldoen aan die siklus-verwa~ting wat 

:net die publikasie van Die Mugu geskep is. Uit hierdic 

siklus blyk dat Leroux toenemend 'n sikliese vermoe open= 

baar. Waar daar nog reeks-kenmerke in die eerste siklus 

is, is dit in die tweede siklus anders gesteld: naas her= 

haling en ontwikkeling is daar 'n sterk si~kelsluiting 

in die tweede siklus. I 

Literatore is dit redelik met mekaar daaroor eens dat daar 

nie 'n kwalitatiewe styging in hierdie siklus is nie.
133

) 

In sekere opsigte is Die derde oog egter wel myns insiens 

' n besliste vooruitgang op Sewe dae en Azazel veral wat 

betref die subtiliteit van aanbieding. Die satire is vroeer 

onder die loep geneem, maar ook die styl verdien aandag. 

Die abstrakte outeur bereik besondere effekte met die 

verbinding van skynbare teens trydige woorde, bv . p. 6 7: 

~'Kaptein Demosthenes de Goede ( . · ~· ) verdwaal ( .. . ) met krag= 

tige tred in die bourgeois voorstad ... " en "en die gewyde 

eendstert met ' n stamp van die elmboog die ontugtige grys= 

aard verruklik ineen laat krul van die pyn" (p · 10 8) . Daar 

is .. ±alle voorbeelde van stylvirtuositeit1 dikwels met humoris= 

tiesP effek vanwee die skunnige implikasies : Hope is "ruim 

bedeeld b6 die mag van beskrywing" (p . 79) en die seksueel= 

uitgeputte Brigadier "is moeg, maar orent . .. " (p. 79). 

Daar was vroeer reeds sprake van die bykans mus~kale kon= 

struksies in hierdie siklus. Opp. 139 ~an Die derde oog 

word die dramatiese klimaks: "en hy sien meteens hoe die 

mou van sy mantel begin brand, aangesteek deur die sewe wit 

kerse van sy amper vergete verlede" met sy dubbelsinnigheid 

voorafgegaan deur ' n opeenstapeling van werkwoorde wat op 
I 

trefsekere wyse en in bykans perfekte balans (t~ lkens bv. in 

·die eerste sin van 'n paragraaf) die slot voorberei, vgl. 

"Hy verlang; hy haat ; Hy verlang; hy wens Hy drink ; 

sy kom / sy kom / Hy dink; hy sien" · 

------------------------------------- ~ ~~~~----
133. Sien bv. Mal an, op.cit., p. 117 . 
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Vanwei die stilistiese verfyning , subtiele satire en ver= 

fynde verwysingslegniek is Die derde oog ' n waardige 

afsluiting en samevatting van hierdie siklus . 



HOOFSTUK V DIE DERDE SlkLUS 

Volgcns J. Letman se semiotiese teksbeskrywing is 'n lite= 

rere werk 'n ko~plekse struktuur van deurkruisende en 

korresponderende sub-strukture. l) Dit bestaan basies uit 

"a chain-type organiz~tion of elements (and) each element 

of a textual struc.ture (or substruc'!:ure) is related to at 

least two or more elements of that structure (6r substruc= 

ture) with the exception of the elements at the beginning 

or end of the chain which may be related to only one other 

element . 112 )Die literere teks is'n sisteem wat met verskeie 

ander sisteme in verband gebring moet word as 'n nens die 

sg. "spesifisiteit" daarvan wil beskryf. Van Rees en Ver= 

daasdonk se daarom dat elke element van die literere teks 

gekarakteriseer moet word in terme van sy verhouding met an= 

der tekstuele elemente. 3 ) 

By Letman is interpretasie 'n vorm van vertaling of omsetting 

van informasie in 'n gegewe (literere)kode in informasie in 

'n ander (wetenskaplike) kode. Aangesien daar altyd iets 

verlore sal gaan in die proses, isdit duidelik dat die inter= 

pretasie niks anders as 'n benadering kan wees nie.
4

) In teen= 

Stelling met 'n stelling soos: "dc-> structuur van een tekst 

is niet onmiddellijk gegeven, maar kan pas aan de tekst worden 

·toegeschreven via de struktureringsca9aciteit van de recipien= 

ten, 11 5 ) is Lotman se siening veel meer genuans~erd. Die 

--------------------------------------------- -- -------------
1. Fokkema, D.W.: "Methoden en programma van de vergelijkende literatuur= 

wetenschap", in: Tekstboek aZger.:.ene 'literatuUr'Wetenschap, saamgestel 
en ingelei deur W.J.M. Bronzwaer, D.W. Fokkema en Elrud Kunne-Ibsch, 
Basisboeken , AMBO, Baarn 1977. 

2 . Ibid., p. 340 (in Engelse vertaling as oorspronklike lvoordrag) . 

3. Van Rees, ~.J. en_Verdaasdonk, H.: "Literatuun-,etentcha~ e~ li~era== 
tuuropvattingen" , n : Grivel, Charles (red.), Methoaen 1..n ae 7-7..tera= 
tuur-..Jetensc;iap, Dick Coutinho, Muiderberg, 1978, p. 35. 

4. Fokkema, D. W. : "Semiotiek en structura1isme in de Sovjetunie", onge= 
publiseerde volgstuk: Instituut voorAlgemene Literatuun'letenschap, 
Rijksuniversiteit, Utrecht, 1975, p. 7. . 

5. Jens Ihwe, Kees Krammer, Jan Krammer e . a. "Semiotiek van de Litera= 
tuur : perspecti even voor de 1 i teratuurwetenschap", 'n besprek i ng 
van G. Wienold se Se~otik der Literat-~ur, Spektator, 1973-4. 
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li terere teks is nie 'n teks sonder reels nie, !maar , n teks 

waarvan sommige reels tydens die produksie van die teks ont= 

werp word en tydens die resepsie van die teks ontdek word. 

Die literere teks is vir Letman 'n teks wat verskeie kere gc= 

kodeer is.
6

) Anders gestel : elke substruktuur in die teks 

vert.eenwoordig feitlik so 'n koderingsproses. 

Die relevansie van voorafgaande vir die onderhawige studie 

is die feit dat daar veronderstel word dat daar ' n interrela= 

sie -best;an tussen die-inunanente reels van die literere werk 

en die Rulturele kode waarvan dit deel uitmaak. ?) ' n Ander 

implisiete veronderstelling is die feit dat die skrywer as 

enkodeerder werksaam is en sy boodskap in 'n talige vorm op 

gestruktureerde wyse wil oordra aan 'n ontvanger, die leser, 

wat as dekodeerder moet optree. As struktuurvoltrekkende 

faktor beklee die leser 'n belangrike rol . 

Vanwee die aard van die literere teks bied die bestudering 

daarvan verskeie invalshoeke vir die literere ondersoeker. 

Benewens verske ie "ekstrinsieke metodes" (Wellek en Warren) 

wat deesdae ook nie meer as sodanig aangevoel word nie, bv. 

die li ter·utuursosiologiese benadering, le verskeie sg . 11 intrin= 

sieke" benaderings vir die gryp. Deurdat juis die verteller 

kenmcrkend is van die prosa-genre, word daar vir die afgelope 

jare veral klem gele op die narratologiese benaderingswyse 

van prosawerke. Die weg is gebaan deur V.J. Pro9p met sy 

Morphology ·of the folk tale (oorspronklik gepubliseer in 1928), 

en die veel resenter werk van Claude Bremond . Ptopp (en Bre= 

mond) konsentreer veral op die ~truktuur van die
1 

fabuZa> 

hoewel hulle pretendeer om die totale struktuur ran die lite= 

rere teks te ontleed. 'n Benadering wat soveel ruimte laat 

vir willekeurige interpretasie, is nie voldoende om die totale 

struktuur van die literere teks adekwaat te beskryf nie. 8 ) 

---------------------------------------- - -----------
6. Fokkema , D.W., 1975, op.cit., p. 9. 

7. Ibid., p. 11. 

8. Sien in hierdie verband : Guepin, J.P. : "Propp kan riiet en waarom 
II" :Forum der Letteren> 14 (1973) 1 Maart) pp. 30-51. 
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Die winste wat egter voorgekom het uit die werk van Dr9rnond 

en uit die arbeid van strukturaliste socs Greimas, Gcnette 

en Mieke Bal op die gebied van veral die narratologie, open 

vandag nuwe wee vir die literere ondersoeker . · van hulle 

bevinding.e en metodes behoort myns insiens talle nuwe insig= 

te te bied in veral romans waarin die vertelstruktuur belang= 

rik is, socs in die geval van Etienne Leroux se derde trits . 

Hoewel die narratologiese struktuur in hierdie ondersoek geen= 

sins sentraal staan nie, is dit egter gerade om aandag te 

skenk aan die wyse waarop dit •n belangrike rel speel as 

bindingsfaktor in die laaste trits sodat 'n geheelbetekenis 

daar gestel. word. 

In hierdie stadium is dit noodsaaklik om bestek te neem van 

die verloop van hierdie studie. Uit die aard van die ender= 

werp is die ondersoek ender rneer tematies gerig. Dit is 

imrners my verklaarde doelstelling om in hierdie studie die 

standhoudende kern van Leroux se negeluik te bepaal . Uit 

die voorafgaande het dit geblyk dat daar sprake is van ' n 

oorkoepelende tematiese kern . Daar is egter naas beklemto= 

n'Ing van die fabel ('n skernatiese weergawe van die gebeur= 

tenisse in die verhaal in chronologiese-volgorde 

verband) oak aandag bestee aan die sujet (die 

die gebeurtenisse in die werk gestalte aanneern). 

en logiese 

wyse waarop 

Met ander 

woorde die 'wat' en ' hoe ' is bekyk. In die ontleding van die 

eerste trits was die strukturele ondersoek van Die Mugu rig= 

tinggewend in die poging om tot •n geheelinterpretasie van 

aie eerste trits te geraak. In die geval van die tweede 

trits het die analise van die afsonderlike werke gelei tot 

'n interpretasie van die geheel .. Dit het geblyk dat struk= 

turele opvallendhede veelal in diens staan van, selfs gede= 

terrnineer word, deur "eksterne" faktore soos verwysings van 

die een of ander aard. Met "eksterne" bedoel ek dat die 

literere werk in relasie staan tot sy verwysingsveld (rnito= 

logie, oerbron,ens.) soos 'n teken ten opsigte van sy ob= 

jek : daar is 1 n sekere betekenisverhouding tussen hulle; 
F 
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daarom se Van Zoest ook dat die literere teks altyd 'n sim= 

bool is. 9 ) 

Analise het gelei tot interpretasie 
, 

en uiteindelik tot 

evalueri~g, want die ondersoeker na die gebruik van bv. •n 

mite . in die li terere teks "kan horn ( inderdaad) rrie on the f 
110) van die verantwoordelikheid om te evalueer nie" . Hoewel 

die mitologiese verwysings dus om •n sekere strukturele ver= 

gestalting mag vra, word dit omvorm tot ' n substruktuur van 

die literere teks. - Juis hierdie omkoderingsproses en die 

estetiese funksie daarvan in die nuwe geheel staan sentraal 

by die evaluering . 

In die derde trits word die leser gekonfronteer met Leroux 

se verwikkeldste, tewens mees eksperimentele werk . · Ons het 

reeds gewys op gemene delers van die tweede trits : die peri= 

grinasiestruktuur; die eksegetiese meturgemanne; die talle 

gesprekke en mitologiese verwysings - hulle almal fungeer 

as interpretasiehulp. In die laaste trits is die knolskrywer 

die eenheidskeppende faktor, en vervul hy die rol van vertel= 

ler. Mitologiese paralelle vir sy soektog word nie verhul 

nie, _ selfs bygesleep, en mitologiese ver~ysings word ind€= 

tail verklaar , selfs met bronvermelding ! Sy styl word toene= 

mend ' n uitflapstyl, en soos sy soektog wanhopiger word, 

word die liter~re werk waarin die soektog verwoord word, 

~oenemend lesser van struktuur. Vgl. bv. Isis Isis Isis . 

Louise Viljoen beweer dat die verwysingstegniek in die laaste 

trits die middel is waardeur die knolskrywer sin probeer gee 

aan sy verwardc werklikheid. "Die geloofwaardigl"'\eid van die 

'verwysingswarboel ' moet dan ook steeds getoets ~ord aan 

die karakter en sy problematiek."ll) ·op oortuigende wyse 
-----------------------------------------------------------

9, Van Zoest, A.J.A. : "Peirciaanse semiotiek" in Grivel, Charles, op. 
cit., p. 104. Van Zoest se indringende studie word later volledTger 
bespreek. 

10. 

11. 

Viljoen, Louise: 
trilogie : "18 -
MA-verhandeling, 

_Ibid. , p. 2 l. 

Die verwysingstegniek in Etienne Leroux se derde 
44", "Isis Isis Isis" en "Na'Va", ongepubliseerde 
U.S., Januarie 1979, p. 20 . 

l 
J 
I 
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toon sy aan dat juis die hantering van die verNys ing , die 

soms onbeho9le eksegetisering, die andersins vervelende ver= 

klaring , funksionele karakteriseringsmiddel van die knol in 

sy ~ereld is. 

In ~ierdie stadium moet die term metaforiese ikonisiteit 

as literere begrip nader toegelig word. Dit word aanvaar 

dat De Saussure en Charles Sanders Peirce (1839 - 1914) die 

grondleggers van die moderne semiotiek (tekenleer) is . Ek 

r ~al _probeer om Van Zoest se voortreflike weergawe van Pierce 

( ~~ ~eoriee hier kortliks en noodwendig onvolledig weer te 
gee. 12) 

Volgens Peirce kommunikeer ' n mens deur middel van tekens, 

en taaltekens is slegs een van verskeie soorte tekens. Die 

wesenstrek van die teken is dat dit in die plek kom van iets 

a~ders . Eenvoudig gestel : dit _verwys na ' n objek . Een 

deelgebied van Peirce se tekenteorie is volgens Van Zoest 

die vrugbaarste vir die literatuurwetenskap : die verhouding 

tussen teken en objek. In die teken - objek - verhouding 

~i~ daar drie moontlikhede : die verhouding kan een wees van 

gelykenis (die teken is dan bekend as ikoon); van aangren= 

sendheid (indeks); van afspraak (simbool) . Van die drie 

genoemde tekstipes beskou Peirce die ikoniese teken as die 

mees fundamentele. Van Zoest se dit is omdat alles in prin= 

sipe as teken beskou kan word, ' n voorwerp sowel as ' n struk= 

tuur . 

Van Zoest se dat daar sprake is van ikonisiteit in 'n teks 

as daar ' n gelykenis blyk te wees tussen ' n teken en sy objek. 

Feitlik alles in ' n teks kan tot teken verklaar word: die 

tipografie, frekwensie van adjektiewe , ·vertelpunt , ensovoorts . 

' n Moeilike vraag is : wanneer is daar van gelykenis sprake? 

As die twee beskrywings : die van die teken en die van sy 

objek , identieke predikate bevat , sou 'n mens kon se dat 

daar gelykenis is. Van Zoest se voorbeeld is ' n gedig van 
--------------------------------------------------------------
12. Van Zoe5t, M.J.A . , op . cit ., pp . 102 - 114 . 
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· Maar 'n mens sou ook voorbeelde kon vind van 

I 
I 
'rr.etaforiese 

'ikonisiteit op antler vlakke as die van die makrostruktuur. 

Van Zoe st verwys na die perspek tief•.visseling ip die reeds 

genoemde De donkere kamer van DamokZes. Die hele roman 

word beskryf vanuit die personaie perspektief, maar ten 

slotte word die dood van Osewoudt beskryf vanutt die oukto= 

rieZe perspektief: "Osewoudt is geen mens meer, die kijkt. 

Hij is een ding geworden, · waarnaar gekeken wordt. 1114 > 

~Metaforiese ikonisiteit is bepaald van heuristiese waarde 

vir die ondersoeker van Leroux se werke . Die strukturele 

vierdeling· van Die Mugu en die sikliese bou van Een vir 

· AzazeZ is voorbeelde van metaforiese ikonisiteit met be= 

-langrike implikasies - vir die interpretasie van hierdie ro= 

mans. Die solidariteit van die verteZsinstansie met Henry 

aan die slot van Sewe dae is ewe-eens metafories ikonies, 

net soos die teenoorgestelde by Zola die geval is in sy Le 
Ventre de Paris. 15 ) 

18 - 44 is 'n sorgvuldig-gekonstrueerde werk om die knol= 

skrywer se dilemma in sy 44 ste jaar te ikoniseer . Tyd en 

ruimte vleg deureen, sodat nie alleen 18 en 44 met mekaar 

versoen moet word nie {jeug en volwassenheid dus), maar ook 

· hede en verlede, Ooste en Weste, kinderlikheid en verrader= 
t 

likheid .. . Die hele bestaansproblematiek van die moderne 

· tyd konvergeer in die knolskrywer. In die moderne tyd is 

ook die skrywer nie meer ' n Goddelike uitverk~rene nie, 

nie meer die romantiese oppermagtige soos ' n Byron nie - die 

knolskrywer is 'n Hermes sonder ' n boodskap van tdie gode, 'n 

skrywer gedoem tot knolskrywery op seek ook na ~are skrywer= 

skap. Sy skrywerspoging rcgistreer dus nie slegs individu= 

asie nie, maar is dit ook. 

----------- ----------------------- ' - -------
14. Ibid . , p. 112 . 

15. Vg l . Van Zoest, op.cit., p . p2. 
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In 'n origens ylerige en aanvegbarc art.ikel ma~}: L.H.Hoek 

'n nuttige skematisering van die )vcrhouding verteltyd / 
16 

vertelde tyd in liter@re werke. Volgens horn sou 'n mens 

in liricse tekse dikwels "afre:nrning " aantref : baie va rte l= 

tyd word gewy aan minder ve -i'te lda· tyd. ' n Vergelyking 

tussen 18 - 44 en Isis Isis Isis sou iets hiervan illus= 

treer : waar 18 - 44 dus "liries" is, kry ons die teenoorge= 

stelde situasie by Isis : veel minder verteltyd word ge= 

bruik om baie verteZde tyd weer te gee . In feite is 18 -

44 sametrekking van verlede in die hede - die oomblik in 

die park word bv. een durend~ moment van romantiese ontvlug= 

ting waarin verskeie ontmoetings met die tante en die Rus 

saamgetrek v,ord tot een ontrnoeting wat telkens in die teens= 

woordige tyd weergegee word. 

Isis Isis Isis is 'n veel "dinarnieser" werk as 18 - 44 in 

die sin dat daar koorsagtig op soe~ gcgaan word na Isis in 

haar moderne verskyningsvorrn, na 14 vroue, om die knol se 

anima wat versplinter is te heel sodat hergeboorte kan volg. 

Daarorn pas die' reisverhaal-stramien hierdie werk . Die 

struktuur van Isis is op metafories-ikoniase wyse weer= 

_g~we van die knol~krywer se onrnag , soos ook sy uitges~onne 

eksegetisering en wanhopige verbandlegging dit is . Spas 

.later aangetoon sal word , 

groat individuasieprJses 

die drie romans voltrek. 

vorrn die laaste trits in feite een 

wat horn oo chronologiese wyse in 

In geen een van die afsonderlike 

werke word die individuasieproses voltooi nie. Wat hierdie 

aspek betref , toon die laaste trits dus baie kenrnerke van 

die reeks: Daar sal later in groter besonderheid aangetoon 

word waarom dit ' n siklus is. 

Louise Viljoen beweer myns insiens tereg dat die knolskrywer 

in die laaste trits gekarakteriseer word deur die verwysings= 

tegniek - " die geloofwaardigheid van die ' vcrwysingswarboel' 
--------------------------------------- ------------
16. Hoek, L.H .: "Verhaalstrategeen. Aanzet tot een semiotisch georien= 

teerde narratologie" in : Gr}vel, Charles , op.cit., p. 53. 
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moet dan ook steeds getoets word aan die karakter . en sy pro= 

blematiek.
1117

) Volgcns haar sal slegs ' n sorgvuldige onder= 

soek kan wys op wie sc rekening litererc banaliteite moet 

kom: die knolskrywer of Leroux s 'n.
18

) Ek i~ van mening 

dat sy hier 'n belangrike teoretiese mistasting begaan . Die 

gebruik van die verwysingsveld, maar 66k hoofstukgcleding 
I I 

tyd- en ruimte-strukturering ensovoorts is op rekening van 

die abs trakte outeur, die organiserende fakto'r in ' n li= 

ter~re werk. (Sien skema in Hoofstuk I) . Die st.ruktuur 

van elke afsonderlike werk in die laaste trits is ~n metafo= 

riese ikoon van die knolskrywer se individuasiepoging, 

maar dit is duidelik dat dit deur iemand anders gestruktu= 

reer is. Die instansie staan bckend as die ab$tr>akte outeur. 

Etienne Leroux staan as konkrete outaur volledig buite die 

liter~re teks. Hieruit blyk al dat 'n konkrete outeur vir 

elk van sy romans bv. 'n ander abstrakte outeur ske9 . Nie= 

teenstaandc haar foutiewe formulering pleeg Viljoen nooit 

enige psigologisme in haar knap studie nie . 

Die begrip abstrakte outeur plaas ons midde in 'n_ belang= 

rike twisgesprek wat die afgelope tyd weed met belangrike 

implikasies vir ons studie . In haar gerugmakende studies19 ) 

verset Miekc Bal haar teen die gangbare terminologie , en 

beweer sy dat, wat haar betref, die konsep abstrakte outeur 

of die parasinoniem daarvan, die implied author, verant= 

woordelik is vir die vae psigologiserende wyse van interpre~ 

tasie van vertellings. 20 ) "Wanneer men de bronnen ero? na= 

slaat (bijvoorbecld Dooth _{1961), Link (1975), Schmid (1973)), 

blijkt dat met dat concept wordt bedoeld de tot.ale beteke· 

nisstructuur van het literaire werk. Oat wil zeggen , dat 

met dat concept het resultaat van een tekstonderzoek kan 

wor<len aangcduid , niet een instrument voor 

-------------------------------------------------------------
17. Viljoen, Louise, op.cit., p. 21. 
18. Ibid., p. 24. 

19. 

20. 

Bv.: Bal, Mieke: De 
in de narratologie, 
Ibid., p. 118. 

theorie·van vertellen en verhalen: 
Dick Coutinho, Muiderberg, 1978. 

inleiding 
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Onsorgvuldige gebruik van die term l e i 

maklik daartoe dat outeursinte nsie in f e i t ~ -beskryf word ; 

' n oorgang na die biografiese auteur volg dan s~oedig, al= 

cfus Bal. In twee besprekings van Mieke Bal wys W. Bronzwaer, 

en in 'n mindere mate r1.B. van Buuren, op die <]ebreke 

in Bal se studie juis vanwee ~haar negering van ' n organise= 

rende instansie.
22

) Bronzwaer het reeds by 'n vroeere ge= 

leentheid Genette se teoriee (op wie Bal voortbou) gekri= 

tiseer vanwee die uitsluiting van die abstrakte oute ur. 23 ) 

I~ hie~die laasgenoemde artikel gee hy 1 n model weer wat in 

tio~· ~ate ooreenstem met Schmid se skema SOOS weergegee in 

h. £ t k 1 h' a· · · 24) oo s u . van 1.er 1.e stud1.e . 

Dit is veral Seymour Chatman wat myns insiens die gebalan= 
- d t · · h d · · bI - . t · k 25 ) seers e v 1.sie et op 1.e narratolog1.ese pro ema 1.e . 

Sy skema van instansies betrokke by die liter~re teks is 

feitlik presies dieselfde as die van Schmid.
26

) Verskeie 

literatore het Booth in die verlede gekritiseer oor sy 'im= 

plied author ', wat dan as't ware ' n morele konstruksie sou 

wees. Chatman beskryf hierdie abstrakte outeur as geim= 

pliseerd en "reconstructed by the reader from the narrative. 

He is not the narrator, but i~fher the prinbi~le that inven= 

ted the narrator ... 1127 ) Die verskil tuss~n die abstrakte 

outeur en vertelsinstansie "is particularly evident in 

the case of the 'unreliable narrator' (: .. ) What makes a 

-------------------------------------------------------------
21. Ibid., p . 118. 

22 . - Bronzwaer, W.: "Focaliseren of vertellen?", pp. 449-458 en Van 
Buuren, M.B . : 11 Focalisatie", pp. 459-470 in Forwn der Letteren 
20 (1979) 4 ~ecember) . 

23. Bronzwaer, H.: "Implied author, extradiegetic narrator and public 
reader : Gerard Genette's narratological model and the reading ver: 
sion of Great Expectations" in : NeophiZoZogus, vol. LXI I, No. 1, 
January, 1978, pp. 1-18. 

24. Opp. 18 (voetnoot 15) van dieselfde artikel s~ Bronzwaer self dat 
sy skema baie ooreenstem met die van Schmid, hoewel hy op heeltemal 
onafhanklike wyse tot die ooreensternmende gevo l gtrekking gekom het. 

25. Chatman, Seymour: Story and Discource, Narrative Structur>e in F7:c:::: 
tion and F'ilm, Cornell University Press, Ithaca and London, 1978 . 

26. Ibid., p. 147. 

27. Ibid., p. 148. 
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narrator unreliable is that his values divergelstrikingly 

from that of the implied author's; that is, the rest of the 

narative - 'the norm of the work ' - conflicts with the nar= 
' . . rater's presentation, and we become suspicious of his sin= 

cerity or competence to tell the 'true version '. The unre= 

liable narrator is at virtual odds with the im~lied author· 

otherwise his unreliability could not emerge. "
218

> Chatman• 

. stel dit onomwonde dat die konkrete outeur enige norme kan 

laat postuleer deur sy abstrakte outeur~ dit hoef nie sg. 

morele norme te wees nie. Chatman bespreek ook die begrip 

implied reader (abs trakte teser in ons skema, hoofstuk 1) 

in groot besonderheid; dit is " the audience presupposed by 

the narrati;e itself. 1129 ) 

Ek wil dit dus pertinent stel dat abstrakte outeur deur= 

~aans gebruik word in die sin van ' n teksinterne element, 

tewens organiseerder en strukturerende faktor; nie in die 

sin waarin Mieke Bal dit gebruik,tw . as resuttaat 

d k k 
. 30) 

on ersoe na die betekenisse van. die te s , nie . 

res van haar uitgangspunte sou ek met wysiginge kon 

Die abstr>akte outeur "kies" ' n ve:rte'lsinstansie 
31) 

"de taaltekens uit die het verhaal betekenen." 

van die 

Die 

aanvaar . 

wat 

Fokati= 

sasie vorm dan 'n onderdeel van die vertelling. Die ver= 

·houding tussen die gerepresenteerde elemente en ,die visie 

yan waaruit dit gepresenteer word , word fokaiisasie genoem. 

Die bekende tipologie van Friedman en Stanzel het volgens 

Mieke Bal almal een onduidelikheid : hulle onderskei nie 

tussen wie se en wie sien nie. Sy verwys as illustrasie 

na Van oude mens en, de dingen die voorbij gaan, : as verhaal 

waarin verskillende personasies fokaliseer . Diq subjek van 

fokalisasie, die fokatisator , se Mieke Bal , iJ die punt 
32) 

van waaruit die elernente gesien word. Soos in die geval 

---------------------- -------~--~--------------- -------------
28. lb id• 1 p. 149. 

29. Ibid., p. 150. 

30. Bal, Mieke, op. cit., p. 120. , 

31. Ibid., p. 121. 

32 . Ibid., p. 106. 
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van die knolskrywer in Leroux se derde trits, is die foka= 

·tiaator 'n perso~asie (hier 'n ek-vcrteller) en so 'n per= 

·sonasie - gebonde fokaliDator het tot gevolg partydigheid 

en beperking. Die lcser doen dus soms iets meer of anders 

as die fokaliseerder met die gegewenswat hy kry. Wat baie 

belangrik is, is dus wat die oersone fokaliseer en hoe 

hy dit doen. Gewoonlik kry die leser hieruit ook 'n hele 

klomp inligting, nie net van die objek nie , maar van die fo= 

kaliseerder self. 

Etienne Leroux se derde trits is volgens Genctte 'n homo= 

diegetiese verteivorm. 33) In hierdie basis-vorra vervul die 

personasie 'n dubbele funksie. Hy is verteller van die 

verhaal en tewens speel hy as akteur (personasie as han= 

delende persoon) 'n rol in die handeling. "Naargelang het 

orienteringscentrum bepaald wordt door het pcrsonage-vertel= 

ler (vertellend-ik) of door het personage-acteur (belevend= 

ik)' moet binnen de homodiegetiese basisvorm onderscheid 

gemaakt warden tussen een auctorieel en een auctorieel vertel= 

type".
34

) Die boeiende van Leroux se knolsrywer is dat hy 

beice rolle vertolk. Uit sy agterna-perspektief word die han= 

deling, waaraan die personasie as akteur deelncem, vertel 

vanuit die perspektief van dieselfde personasie in sy rol as 

verteller (ouktorieeZ). Ons vind egter ook die aktorieZe 

verteltipe wanneer die personasie-verteller horn volkome 

identifiseer met die personasie-akteur, om vanuit lg. se 

perspektief sy verlede opnuut te beleef.
35

) 

--------------------------------------------- --------
33. Lintvelt, Jaap: "Discursieve verteltypen" in Grivel, Charles, 

op. cit., p. 136. 

34. Ibid., p. 144. 

35. Ibid., p. 145: "In de praktijk zal meestal sprakc zijn van een 
l<oin'Dinatie tussen het auctoriele - en het actoriele vertelperspec= 
tief. Veel voorkomend is de situatie van het personage dat als 
verteller, op latere leeftijd, terugkijkt op zijn jeugdjaren ... " 
Viljoen, Louise, op.cit . , p. 43 se dat die knolskrywer se retro= 
spektiewe posisie "ham as't ware die mandaat (gee) om in sy her= 
innering die gebeure by die begrafnis op 'n skeppcnde wyse so te 
struktureer dat individuasie vir ham in sy huisie by die see, 
jare la ter in vol tooiing gaan." 
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Lintvelt bewee r dat , hoewel die personasie-verteller by die 

ouktoriele verteltipe nie alwetend is nie , hy tog oor meer 

insig as vroeer beskik, enersyds a.g .v. sy agternapers9e~= 

tief , andersyds omdat hy ryper is. Hy kan sy verlede oor= 

sien en is derhalwe nre alleen in staat om 'n 

werp nie , maar ook vooruit kan kyk na wat vir 

toekoms opgesluit le 36 ) (vgl. veral die slot 

terugblik te 

horn in die 
I 

van Na' Va) • 

Die teoretiese uitgangspunte sal vervolgens gebruik word om 

die konkrete werke te ontleed. 

JB - 44 

Die tweedeling wat basies die tema van hierdie roman vorm, 

is al in die titel vervat. Met reg sou hierdie titel as 

'n ikoon geinterpreteer kon word. Die twee getall~, wat 

-onderskeidelik die jeug en na-middeljarigheid sirnboliseer, 

staan in kontras tot mekaar, maar is ook onlosmaaklik ver= 

bonde soos 'n mens in middeljarigheid jou moeilik kan los= 

maak van jou jeug. Soos agtien die einde van jeugdigheid 

aandui, so markeer vyf-~n-veertig ook 'n nuwe fase : nl. 
... " 

·middeljarigheid. Die koppelteken tus~en 18 en 44 skei en 

verbind; die tydperk tussen 18 en 44 ~wat eintlik die groot= 
-

ste deel van die fabula in hierdie roman konstitueer) is 

die konunerlose volwassenheid , getint met romanti~k. Hierdie 

. tydperk kom tot gewelddadige beeindiging 'n dag voor die 

knolskrywer se vyf-en-veertigste verjaardag (p. 119). Die 

romantiese park is die sirnbool van die jeugdige. romantiek 

en moet daarom· uitmekaar geslaan word. Die kno~skrywer ver= 

~el sy 'eie verhaal; di~ van sy vrou , ~n hy onthul die voor= 

geskiedenis van sy tante . Parallel hiermee ver~oop die be= 

skrywing van mej . X en hul briefwisseling, terwyl ook die 

Russe verhaal broksgewys tot 'n geheel groei. 

sou ' n mens dit soos volg kan voorstel: 

Skematies 

-----------------------------------------------r-----------
36. Lintvelt, Jaap, op.cit., pp. 146/7. 



Knoi 

Tante 

Rus 

Vrou 

Mej. X 

Geskiedenis 
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I Die oomb l i k van 

,! beeindiging Die Knol se paradys \·1ord vernietig net die ;;;-, 
aanbreek van 45 jaar. Die rol van die tante se ! van 'n tydperk 

verraad (p . 115) speel hierin 'n belanorike ro~~lverraad speel 

Rusland wend horn in 1945 teen die \~este soos Y :itelkens 'n rol 

se vurige Rus hom in die steek laat (p . 126) . :-I/en gewelddadige 

Die Walkure pleeg se l fmoord a,0.v. Yse verraad _.~beeindiging. 

"Mej. X begin die noodsaakl i khei d van verraad '~. :' 

~~s::; e~~;: t:::.~:; :s: r:::• :o~\o:3 ~~ . , l 
----- ----------- ------:,;'-~ 
ei nde en I n nu\'.Je era van Godeskemeri ng .,f aanbreek van 

breek in 1945 aan . W19; 45 of 1945 

Die geweldigc verskil tussen 18 en 19 enersyds en 44 en 45 

andersyds kom·tot uitdrukking in die kontrastering van 1844 

met ~9~5 (pp . 11; 12) wat letterlik ' n eeu uitmekaar le . 'n 
-

Mens _sou ait as volg kon skematiseer : 

18/44 Verlede 

19/45 Hede 

Romanties (Eros) Heroiese 

Goderyk 

Tegnies(!9gos) Godeskemering 

jeug/Mej. X word 19 

1945 (God \'/Ord middeljare / Y word 45 

mens) 

Y probeer ' n sintese vind, 66k van bostaande opposisies deur 
-

sy skrywerska9. Mej . x speel 'n belangrike rol i~. hi~rdie 

proses want sy inspireer horn. 

skrywer Mej . X deur sy briewe . 

paradyslike bestaan van on~kuld 
. 

onbeken<le toekoms tegemoet . 

Op sy beurt "bevrug" die knol= 

Ten slotte verlaat beide hul 

: x en Y gaan sodoende ' n 

In hierdie roman is die knolskrywer Y, 44 jaar, sy vrou is 

44 jaar , sy Rus ewe-eens 4 4 jaar en sy tante het gestcrf toe 

sy 44 ~aar was . Mcj . x, die jongste toevoeging tot sy vier 

vroue , is 18 jaar . Sodoende herinner sy die knolskrywer aan 
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sy eic jeug toe hy as 18-jarige sy 

jektccr hct op sy 44-jarige tante . 

ge vrou, toe nog 'n Walkure in haar 

erotiese be Jeertes ge? ro= 

Die keuse van sy 18-jari= 

uitdagende jeugdigheid, 

b6 sy tante, het 

het sy tante horn 

slaap (p. 115) . 

vir horn 

verraai 

In die 

SOOS 

deur 

lewe 

' verra~d gevoel. Terselfdertyd 

met ' n boepens-boemelaar te 

van die knolskrywer 
1 

speel ver= 
skillcnde vroue dus 'n rol en dit geskied ook in chronolo= 

giese volgorde : sy tante, sy vrou, sy Rus,mej . X, met ander 

woordc ' n feitlik ritmiese afwisseling van 44, 18, 44, 18. 

Integrasie deur die knolskrywer van hierdie vier vroue vorm 

die tema van 18 44, en hierdie sintese of versoening is ter= 

selfdertyd ook ' n psigiese proses, want hulle verpersoonlik 

elkeen 'n deel van die psige van die knolskrywer, te wete: 

denke, gevoel, sensasie en intuisie. Robert L. Berner 

verwoord in sy bcspreking van 18 - 44 'n hipotese ten aan= 

sien van die dieoer betekenis van 18 - 44 wat met wysiginge 
-., t · - d 37 ) H e k tl'k en oevoegings aanvaar sou kon wor . Y v rwys or is 

na die tradisionele verdeling van die psige en die opponeren= 

de pare denke / gevoel en sensasie I intuisie. Volgens 

sy h.ipotese is die knolskrywer in hierdie vaal jaar van sy 

lewe in 'n krisis omdat sy denke (sy vrou) vermink is, sy 

gevoel (sy tante) dood is, en Mej. X (die intuisie en sy 

latenle funksie) afwesig is. Slegs die Rus (senspsie) is 

teenwoordig en aktief. Om dit enigsins anders 'te stel: 

sy gevoel is op 44 jaar dood, sy denke is op 44 vermink, 

sy sansasie raak in hierdie jaar van sy lewe aktief en die 

intutsie herleef , omdat hy ook sy jeug herleef deur sy kor= 

respondensie met mej. X. Die getalle 18 en 44 is" socs 

reeds gese, die pole waartussen die knolskrywer beweeg: 

jeughcrinnerings en onvermydelike middeljarigheid. Hoewel 

dit v~n meet af lyk asof die knolskrywer sy dilemma van 

dooie gevoeiens en sterieie denke sal kan oplos, word sy 

uiteindelike bereiking al by voorbaat gerelativeer ?eurdat sy 

ontmoclings met die Rusin ' n romantiese park, ' n tydelike 

------------------ ----- . -----
37 . Berner, Robert L.: op. cit.'·, p. 255 e.v. 
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toevlugsoord, afspeel en sy 11 flirtasie" met rnej. x ewe ver= 

' ganklik in die vorrn van ' n briewewisseling plaasvind . Wan= 

neer die knolskrywer later 45 word, word sy verhouding met 

die Rus be~indig en stop mej. X haar briewe . Sodoende blyk 

dit dat hulle slegs ' n rol speel in sy vier-en-veertigste 

j aa·r . Y is dus hoof saaklik ' n gevoe tsmens, (en hier ver= 

: skil my inte~pretasie wesenlik van die van Berner wat 

nooit die gevo e l, en denke kon versoen nie . Hy is opge= 

voed deur sy tante (gevoet) wat die rol van ' n rnoeder teen= 

oor horn gespeel het , hoewel met ' n duidelik erotiese tint 

- aaar aan . Hy verraai egter die gevoei en gaan ' n huwelik 

· -aan met die denke ( sy vrou) wat deurgaans beskryf word in 

terme van koudheid , ys en Noorde l ikheid . Die huwelik word 

oorheers deur die seksualiteit , rnaar dit blyk later dat sy 

(die denke dus ) steriel is . . Hierdie steriliteit word ge= 

eggo deur sy knolskrywery, want , hoewel aktief , lewer sy 

·· skrywery geen werlike vrug nie. Sy vrou (die denke) word 

juis deur die warm natuurgod vernietig nadat sy horn in die 

s~eek gelaat en voortdurend verraai het . In haar verrninkte 

t oestand bly sy deel van die knol , woon steeds in sy spierwit 

huisie en word oplaas selfs in ' n mate "gcrepareer" in sy 

(enhaar) vier-en-veertigste jaar voordat sy horn finaal 

verraai en sodoende die deel word wat hy nie kan integreer 

-" nie (p . -1 30 ) . 

Y i s opgevoed deur sy tante, die gevoei, en dit is ook 

~ kornrnentaar op die era waarin hy grootgeword het : die roman= 

tiese tydperk waarin die gevoeZ hoogty gevier het en alles 

gehul was in ' n romantiese waas . In die karnee "Ma Tante " 

word ' n beeld opgeroep van die twintigerjare met die char= 

l eston en die "misleidende flouheid van die dertigerjare 11 

-- (p . 102) . Sy het op ' n sekere tydstip net belang in die 

l ewe verloor en het gesterf, sender ' n dramatiese " exit" . 

Uit die beskrywing opp . 102 " Die roaring fo r ties ~ 

Die dood van my oom en die laaste j are van die skraal wedu= 
• II wee . .. blyk di t duidelik d a t sy teen 1944 kon gesterf het 

soos haar era ondramaties gesterf het . Want in 19 45 breek 
, 
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'n nuwe era met gcweld aan. In die nuwe tydpeirk is daar 

geen plek meer vir gavoel nie (die tante word gedissekteer 

n& haar dood!) en die gevoel word genadeloos ontleed deur 

die intellek (die vrou wat haar nou superieur voel teenoor 

die doo~e tante) wie sc hecrskappy egtcr oak kort is en wat 

verrnink uit die stryd tree. Uit dit alles bly~ dit dat die 

abstrakte outeur 'n besonder negatiewe prentjfe skilder 

van ons moderne era ~n van die moderne mens wie se gevoel 

en denke jamrnerlik gefaal het. 

Die knolskrywer voel horn aangetrokke tot die jeugdige rnej. 

X orndat hy dcur haar sy eie jeug herlewe. Maar soos dit 

in Die Mugu al duidclik geblyk het, is daar 'n onoorbrug= 

bare kloof tussen die geslagte : mej. X se jeug is nie rneer 

rnnr.Y se jeug nie; intuisia lyk net na gevoel, en daar= 

om sal die knolskrywer oplaas weer op homself aangcwese wees. 

Mej. X is staties, 

emosie en gevoei 

reikbaarder en vaer 

sy ly k nie (vgl . p. 

want 

wel. 

bly, 

27) • 

intuisie verander nie, denke, 

Dit is ook opmerklik dat sy onbe= 

want die knolskrywer weet nie hoe 

Die hele rornantiese gevoel met 

sy geloof aan " ' n veilige hawe'' (Die Mugu) is af~esig by 

die eietydse jeug. Soos Juna se: gevoei is nog rasioneel, 
~ . 38) 

intu£sie is dit hoegenaarnd nie meer nie . ~aar Y se jeug 

nog "geglo het", is mej. X se jeug bloot eksistensialisties 

gcorienteer. Tussen die ouderdomme 18 en 44 is ,voorts ook 

' n onoorbrugbare kloof, want soos Y sy tante se geslag van 

verraad beskuldig, so staan hy ook s~uldig teenoor mej. X 

se geslag. Hierdie skeiding tussen geslagte word op iko= 

niese wyse uitgedruk deur die koppelteken tussen 18 en 44; 

koppelteken en nie dubbelpunt nie om skeiding en koppeling 

uit te druk. 

Die Rus is meer problernaties sy verskyn slegs in die vier-

en-veertigste jaar van sy lewe en Y ontmoet haar ook net 
. ---------------------------------------- -- ---------

38. Jung, C. G. : P:;ychoZogical Typas or The paychology of Individua= 
tion, Kegan Paul, Trench, Trubner and Co . , London, 1926, trans= 
lated by H. Godwin Baynes, p. 480 e.v. 
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in die romantiese park wat 'n nalatenskap van sy tante is. 

Sodra die paradyslike park vernietig word en die knolskry= 

wer aan flenters geslaan word, verdwyn die Rus ook uit sy 

lewe. Die sensasie word slegs vir •n kort tydjie aktief 

en leef ·in samehang met die herinnerings en nalatenskap van 

sy tante. Die park is ontsnappingsruimte van die knolskry= 

wer, maar van meet af is die Kosak aanwesig en word hy 

progressief al dreigender en kom hy al nader : die vernie= 

tiging van die park word sodoende al van die begin af mede

gegewe. Die absolute vereenselwiging tussen vervolger en 

vervolgde (soos trouens ook aan die einde van Een vir 

Azazel) skep die vermoede dat die Kosak die knolskrywer se 

alter-ego of skadu is. In die park leef die gevoet nog 

(sien hy en dink hy nog aan sy tante) en verkeer hy en die 

Rus (sensasie) in ' n gelukkige, illusionere ruimte. 

In die roman is daar in feite van net twee (opponerende) 

ruimtes sprake die park en die wit huisie . Die huisie is 

Zeefruimte en die park ontsnappingsruimte . In die huis 

is die vrou ·en (die briewe van) mej . X aanwesig; in die 

park aaarenteen leef sy Rusen sy tante . Uit die volgende 

~oek blyk dit dat die knolskrywer sy tante en sy Rus op sy 

pad vorentoe ignoreer en slegs mej . X speel nog ' n rol . 
-Die vernietiging van die park beteken inderdaad aflegging 

van daardie eienskappe gevoei en sensasie wat tot ' n 
. 

v roeer tyd van sy lewe behoort . Moontlik is die " stukkie 

onvolkomenheid wat volkome integrasie onmoontlik maak" (p . 

130) j uis dit waaraan hy op soek gaan in Isis Isis Isis, 

te wete "die fallus van die gees ." 

Om by ons vroeere terminologie aan te sluit: die ruimtelike 

situering hang saam met die verteltyd : die ouktoriele 

·homodiegetiese vertelter is binne die wit huisie ; as 

oorgegaan word na die aktoriele verteltipe oorheers be= 

skrywing van die verlede bf die park . Die park word be= 

skryf as ' n verbeeldingsruimte : 11 'n Edelweiss - park , waar 

k inder-helde sonder ' n skrapie teen die tiranne en vyande 
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van hul jeug geveg en met 'n lustige vloei vatj denkbeel= 

dige bleed heroies gesterf het" (p. 39) . Die 9ark is stil 

en onbekend (p . 15); sonnig (p . 18) ; verlate (p. 19) en 

verwaarloos (p. 38) . Di t is ' n park ui t ' n vroeere tydperk: 

jeug (p . 38), 'n "Viktoriaanse park, gelaat deur 'n 

son~ige tante uit ' n sonnige tyd vir ' n delikate spel met 

die lewe'' (p. 74), maar tog 'n park waarin tw~e wfrelde 

kan verenig (p. 38) , ' n Gotiese oark met " ietsie van twee 

w~relde, ' n plek van onmoontlike samekoms, soos 18 en 44 

noorde en ( . .. ) suide . . . 'n Gotiese park van teenoorge= 

steldes : die strak, Gotiese langwerpigheid wat ' n vorm 

van verminking is teenoor die horisontale vlak vandie 

romantiese liefde wat 'n vorm van ontvlugting is; die 

park van kontraste waarin ons elkeen soos monoliete nie 

alleen na diG hemel reik nie , maar ons teenbeeld in die 

aarde soek '' (p. 59) . Die knolskrywer voel horn in die park 

onaangeraak deur " die rasende stad" en die beweging (p. 87) 

en beskryf die park op verskeie plekke op implisiete wyse 

as 'n paradyslike ruimte (pp. 39 ; 74 ; 115). Tog word die 

park ook van meet af aan beskryf as "bloedig " (p. 62) ; 

"
1 n slagveld'' (p . 73) en oplaas dui sluitingstyd in die park 

ook op "die einde van sekuriteit en van volmaaktheid en van 

die paradys van geprojekteerde liefde, dis die einde van 

salige onkunde en oorgawe aan volmaaktheid en al die. droomwen= 
' 

se wat selfs in die harte van middeljariges leef " (p . 114). 

Die knolskrywer word oplaas vernietig indie park wat self 

in skerwe geslaan word as simbool van die romantiese instel= 

ling. "Parke word vernietig en nuttelose geboue word afge= 

breek ter wille van voorui tgang" (p . 117) . So \~Ord die 

kind in die volwassene doodgeslaan sodat hergeb9orte kan 

volg . 

Die knolskrywer word verder gekarakteriseer deur middel van 

sy wit huisie . Hierdie huisie word as kompak beskryf (p. 14) 
I 

maar in feitc is dit ruim en bevat naas ' n studeerkamer ook 

' n Amerikaanse kombuis en ' n gastekamer (p . 123) . Die huisie 
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kontrastcer egtcr met die oncindigheid van die sec : "alles 

is te wit en t~ modern teen die blou van die see'' (p. 105). 

Die huisie is ' n ruimte waarin die knol horn blootgestel 

vocl: "Daar is geen plekkie om weg te kruip nie" (p. 123). 

As rnoderne, spierwit, kleurlose huis (pp. 86; 93 en 105) is 

dit." ' n ylwit huis ( .. . ) teen 'n blou see : skelet van ons 

tyd" (~. 81). Sodoende simboliseer die huisie nie allecn 

die knolskrywer nie, rnaar ook die wereld en tyd waarin hy 

leef (vgl . ook p . 17). Die rnanies-depressiewe vrou van die 

knolskrywer voel haar ontuis in die huisie waar alles t6 wit 

en te modern is (p . 123) en sy verlang terug "na die kleure 

van haar vader se slaghuis '' (p. 123) . Uit talle beskrywings 

blyk ~n bykans onlosrnaaklike verband tussen die wit huisie 

en die homoseksuele argitek-vriend van die knolskrywer 

(pp . 14 ; 17 ; 105; 123; 129). Net soos met die park word 

die huisie dus oorheersend in negatiewe terme beskryf; dit 

vergader uiteindclik stof; "'n deel van my lewe gaan on= 

verbiddelik tot niet, 11 s~ die knolskrywer ten slotte (p. 130). 

Die belangrike verskil is egter waar die parkie by wyse van 

spreke flenters geslaan word, die huisie slegs herdoop word 

en dat dit boono9 aanleiding gee tot nuwe inspirasie . 

' n Mens sou dus die park kon interpreteer as die deel van 

die knol waarin gevoel en sensasie nog lewend is. Dit 

dagteken egter uit ' n vroeire tydperk; as romantiese reste 

is dit ' n oorblyfsel uit die era van sy teringmaer tante. 

~anwee die tydelikheid daarvan is dit ' n onveilige skans teen 

die werklikheid, maar rnoet finaal vernietig word alvorens 

hergeboorte kan volg. 

Die wit huisie , daarenteen , is ewe-eens geen ideale tuiste 

nie en die verklciningsvorm dui al 09 die gcbrek aan gebor= 

genheid en die broosheid daarvan . Die huisie sirnbolisecr 

rnyns insiens die psige van die knolskrywer (vgl . p. 17) of 

dan die Pcrsoonlike Onbcwuste deel van die psige, met daar= 

teenoor die onrncctlike Kollektiewe Onbewuste , gesirnboliseer 
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deur die oseaan. Die verhouding tussen die ser en die hui= 

sie (knolskrywer) blyk al op pp . 23 en 24 waar die toenemen= 

de woestheid van die see simboliserend optree. Frieda 
Fordham se in haar Introduction to Jung's Psychology (p.31) : 

"In attempting to divide human beings into recognisable 

types, Jung is dealing mainly with the psychol~gy of con= 

.sciousness ... " Die knolskrywer se huis is ontiJer? deur sy 

vriend wie se homoseksualiteit beklemtoon word . Dit dui 

dalk daarop dat die P~rsoonlike Onbewuste van die knolskry= 

wer gevorrn is deur "homoseksuele invloede"; daarom voel die 

vrou haar ontuis in die huis wat sirnbolies daarvan is. Die 

homoseksualiteit is oak moontlik die rede waarom die knol= 

skrywer hom·nie met die vroue in sy lewe, m.a . w. met die 

vroulike eienskap in homself kan versoen nie . Dit gebeur 

eers ten dele nadat die huis herdoop is. Berner se van die 

knolskrywer : "(a)t the end of the novel he is alone in his 

cottage, which he named 'Breideblick ' (an Afrikaans word 

meaning 'wide view ' ), and he takes up his pen to write the 

kind of serious novel his aunt has expected of him. 1139 ) 

Breidablick, soos Leroux dit inderdaad ook spel, beteken in 

feite "verglansende burg" en dit was die woonplek van Bal= 

der, die beste, slimste en die mees geliefde Oud-Skandina= 

wiese god. " Zijn woning was de 'ver stralende ' Breidablik . 

~n die overlewering van Snorri Sturluson wordt hij geken= 

merkt door passiviteit ; in andere bronnen is h~j echter 

een dapper strijder ; bij Saxo Grammaticus domineert zelfs 

het strijdbare element . De betekenis van zijn naam is om= 

streden; de meest waarschijnlijk geachte is enerzijds 

' schitterend , stralend ', wat past bij Balder als lichtgod, 

anderzijds die van ' Heer , heerser' ... 11 40 ) Balder toon be= 

paalde Christelike trekke en daar is ook opvalle~de ooreen= 

komste met vrugbaarheidsgode soos Adonis uit die Griekse 

mitologie. So sou Balder se dood dan ' n fase wees in die 

---------------------------------------- - ~ -~ -~---------' 39 . Op.cit., p. 256 . 

40. Grote Winkler Prins, Elseviers uitgeverij, deel 5, (AAB-BIN), Am= 
sterdam, Brussel , 1967, p. 101. 
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lewenssiklus van die 11vegetatiegod11
•
41

) Die verwagting 

word dus gewek dat die knolskrywer sal herlewe, soos •n 

Christus (vergelyk: "'n boek vir die vier Maria ' s by my 

kruis op die strand", p. 133) en dat hy ook psigies sal her= 

leef . Die belangrikheid van die ruimte is dus dat dit tema

aan~uidend is, maar ook dat dit as belangrike bindmiddel in 

hierdie trilogie fungeer . Isis Isis Isis druk die proses 

van psigiese transformasie of herlewing uit. Sodoende 

skakel die boeke onlosmaaklik en is Isis ook 'n progressie 

en druk ' n reis uit wat in psigiese terme al ' n dieper af= 

daal die Onbewuste is . Leroux introduseer 66k deur die 

ruimte die Noorse rnitologie : Breidablick , Wotan-Swedery 

(p. 53) en''uit sy besondere Walhalla , die Groot slaghuis 

agter die wolke ... 11 (!?. 107). Hierdie motief speel ' n be= 

langrike rol.in Na'Va . Die ooreenkoms Balder/Christus 

skakel voorts die Noorse mitologie met die Christelike 

godsdiens wat ook ' n belangrike rol speel in Isis en Na'Va, 

en die verwysing na Balder as vegetasiegod roep haas onaf= 

wendbaar die hele Isis-verhaal op , wat as die vernaamste 

verwysing geld in Isis Isis Isis. 

I n 18 - 44 word daar slegs verwys na een karakter wat in ander 

boeke van Leroux voorkom , naarnlik die tuinier (Die Mugu, 

Sewe dae) en hy word geassosieer met ' n ruimtelike gegewe, 

die park . Sodoende skakel die ruimte juis 18 - 44 met 

Die Mugu waar die paradyslike park ook ' n belangrike rol 

vervul het. Hierdie verband tussen die twee boeke val ook 

op orndat 18 - 44 in feite ' n nuwe trilogie begin en merk= 

waardig in sigself geslote voorkorn t . o . v . sy voorgangers . 

En,soos spoedig blyk , is hierdie verband nie maar lukraak 

gele nie , want in ' n hoe mate worstel Gysbrecht Edelhart e~ 

die knolskrywer met dieselfde problerne. Hulle albei klou 

vas aan jeugherinneringe en voel hulleself verraai deur 

vroeer geslagte enersyds, en andersyds totaal uit pas met 

die eietydse jeug . Maar daar bestaan nie s l egs ooreenkomste 

------------------------------------------------------------
41. Ibid . , p . 101. 
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tussen hierdie twee -werke nie, maar ook opvallende verskille. 

Net soos in die geval van Gysbrecht le die knolskrywer se 

illusies uiteindelik aan skerwe, maar meer nog : sy hele 

bestaan word vernietig en psigies word hy ook han skerwe ge= 

slaan. Blote voortbestaan as mugu is nie meer vir horn beskore 

nie . - hy sal doelbewus skeppend op soek moet gaan na herin= 
I 

tegrasie ; deur sy skryfwerk sal hy weer die skerwe moet 

heelmaak, vir homself ~n vir sy gemeenskap. S9 taak is dit 

om die graal te vind om sodoende ' n hele land van ondergang 

te red, maar terselfdertyd is hy die siek koning wat gered 

moet word. Sodoende stel 18 - 44 die volgende boek Isis 

Isis Isis weer eens in die vooruitsig, want , -soos dit sal 

blyk, is die heldemite die mitiese stramien van Isis. Die 

veel bewuster sikliese skakeling blyk ook uit bostaande be= 

spreking. D~e opvallendste aspek is egter hoe ' n later werk 

in Leroux se oeuvre aspekte van ' n vorige werk uitbou; selfs 

h~rhaaZ maar dan op so ' n gevarieerde wyse dat die ontwik= 

keling duidelik blyk: wat die outeursvisie betref, maar 

ook wat strukturering betref . 

Skrywerskap is een van die belangrikste deurlopende motiewe 

in die derde trits. Die knolskrywc r is al skrywende op soek 

na psigiese integrasie, maar terselfdertyd na ware skrywer= 

skap. In 18 - 44 staan hy nog aan die begin van die indi= 

viduasieproses en probeer hy die vroulike eien$kappe van 

sy psige te versoen. Nadat hierdie poging onsuksesvol Yer= 

loop, i s die poging wat hy aanwend in Isis , veel wanhopiger. 

Die koorsagtigheid waarmee die reis onderneem word, vind ook 
l 

strukturele en stilistiese neerslag . Daar moet deurgaans 
. I 

onthou word dat die knol fokaliseer as skrywer~ tewens 

knolskrywer . As die noukeurige parallelismes erl kwadrate 

nie tot ' n geheel verenig in 18 - 44 nie, probeer hy in 

Isis om deur mitologiese verwysings sin in te bou in sy 

soektog . 

Die knolskrywer is bewus daarvan dat hy ' n "ondergraadse 

produk" in verhewe verpakking probeer verkoop, dat hy ' n 
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Hermes is "sonder 1n boodskap van die gode" (p . 40), 09 
(p. 37) praat hy selfs van steriliteit . Die knolskrywer 

se dilemma as skrywer is sy mistastings : op aandrang van 

sy tante skryf hy prulwerke soos di~ wat sy as ideaal voor= 

hou (p. 13), en dit is eers kort voor haar sterwe dat sy as 

ontn_ugterde persoon se : "Dis nie wat ek bedoel het nie y, 

y •. ·• " Soos die gevoel verswak, so taan die belangstel= 

ling in die romantiese verhale. "Ek kon ' n goeie skrywer 

gewees het (maar) wat ( . . . ) het Jesus Christus met my aan= 

gevang? " vra die knolskrywer (p . 18) . Sy probleem is dat 

hy glo "die taal van 

skepping" (p. 32) en 

liefde nie (p . 18) . 

liefde en vrouens is hergeboorte en 

nie let op die waarskuwing teen die 
'- . .. -

Te laat besef hy eers dat daar altyd 

verraad is in liefdesverhoudings. Dit is eers wanneer hy 

sy "noodsaak~ike skuld" aanvaar (p. 125), sy verraad erken, 

dat hy ' n versoener kan word (pp . 130 , 131) en kan begin 

skryf "oor herontwaking en ;liefde" , en kan begin streef "na 
. . . 

volwaardigheid , na ' n hoer bewussynsvlak en ' n beter begrip 

van die lewenstragiek " (p . 133) . Dit is treffend dat die 

knolskrywer se romantiese ontvlugtingsruimte (die park) op= 

l aas aan flenters geslaan word omdat juis dit sy groei tot 

volwaardige skrywerskap strem (vgl . sy ontboeseming op 

p . 98) . Juis die denke (sy vrou) bly oplaas onbereikbaar 

en ek het reeds gese dat hy in Isis op soek gaan na die 

" fallus van die gees ". Dit verklaar ook sy poging in Isis 

om op rasionele wyse sin in te bou in sy soektog en talle 

verwysings op bykans onsamehangende wyse uit te flap. As 

knolskrywer stal hy sy skynbare intellektualiteit uit . 

Isis is sodoende ' n metaforiese ikoon van die knol se 

dilemma en nie van die onmag van die konkrete outeur, 

Etienne Leroux , nie . 

Die knolskrywer groei dus in sy bewuswording van die funksie 

van skrywer-wees in 18 - 44 , en oplaas is hy bereid om na 

hoer hoogtcs van skrywerskap te strewe en die verraderlik= 

heid van die lewe as ' t ware ~keppend te besweer. Uit die 

dood (die kruisiging) ontstaan nuwe l ewe (die opstanding) 

en hierdie beeld word juis gekoppel aan skrywerskap, As 
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Hermes-figuur is dit die skrywer se taak om die boodskao 
4 2) , -

van die gode weer te gee. Die Hermes- of Mcrcurius-

figuur het boonop die taak om 'n versoening te bewerkstel= 

lig,
43

) ' n opdrag waarmee die knolskrywer homlin die hele 

laaste trilogic besighou en wat, soos later sal blyk, direk 

verbandhou met die alchemie. 

Kontraste 

'n Mens kan volstaan deur te se dat die tema van 18 - 44 

die versoening van teenoorgesteZdes is: tante en vrou; 

ge~oel en denke,koue en warmte, Noorde en Suide, man en 

vrou ... Dit is 'n motief wat nie beperk is tot die laaste 

trilogie nie, maar, soos al herhaaldelik aangetoon, skering 

en inslag is in Leroux se hele werk . Die versoening tussen 

hemel en aarde, bruid en bruidegom, Sjiva en Sjakti, word 

bv . gekonkretiseer in Na'Va en weer eens vervul die skry= 
. . 

wer as Mercurius hierin ' n belangrike rol. 

Kontraste kom verbreid voor oneindigheid (see) / beperkt= 

heid (huis) (p. 14) ; Rus / Mej. X (p. 14) ; lig en skaduwee 
- . . 

{?, 17); vryheid / gebondenheid (p. 18);estetiese genot / 

profyt (p . 20); kalm see/ raserny (t;> . 24); " .• . en die 
. 

tweespalt van kinderlikheid wat stry teen volwassenheid 

(p. 25) ;1 Bose l\.ngelique (p . 27); koue Noorde (9. 48); in 

kontras met die warm Suide. 

Dus : 

(Mej.X) W 

N (vrou) 

s (tante) 

0 (Rus) 1 

\' 
r 

---------------------------------------------------------
42. Sien oak : Leroux, Etienne : op. cit., 1963. 

43. Die knol is boonop gewapen met 'n Hermes-tikrnasjien! 
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Die koue Noor?elike instelling van die denke moet geinte= 

greer word met die gevoel, vcrteenwoordig deur die warm 

Suide. · Mej. X as tipiese verpersoonliking van die Westerse 

jeug opponeer met die Rus wat haar onmiddellik vyandiggcsind 

is. Die· verhouding van die knolskrywer en die Rus sou ook 

kon .beteken die kortstondige flirtnsie van die sterielc 

Weste met die Ooste (Rusland) omdat sy eie illusies deur die 

oorlog vernietig is en hy kontak verloor het met sy eie jeug 

(gesimboliseer deur Mej. X). 

Die park kan in 18 - 44 die ruimte van kontraste genoem 

word : vgl. p. 60 " • •• dit is , te midde van die stad , iet= 

sie van twee werelde ' n plek van onmoontlike samekoms, 

soos 18 en 44 , en my Swartlandse slagtersvader en my tering= 

maer tantc; en die Teutoonse Noorde en die Mediterreense suide ; 

en die geestelike onaanpasbaarheid van man en vrou van 

dieselfdc leeftyd"; p. 61 : "Jy moet, soos my Rus besef dat 

jy altyd tussen die goddelike en die teriomorfiese leef en 

dat , te midde van jou vreedsame middelklasbestaan , jy altyd 

' n worstelstryd stry in jou maandelikS<!getye van lewe en 

dood ". Die dilemma van die middelklasmens is dat hy as ' t 

ware vasgevang is tussen die kontraste v~n goed / kwaad ; 

die goddelike en die aardse ; lewe en dood ; Bewuste en 

Onbewuste en dat hy (gewoonlik onsuksesvol) probeer om hier= 

die kontraste met mekaar te versoen , byvoorbeeld p . 64 : 

" Ek sterf roerloos van vrees - ek sterf vreesloos sender om 

te roer ter wille van twee werelde", en p . 94 : "Mej . X, mej . 

X, kan ek ooit uit my w~reld vir jou iets l aat begryp wat 

ook waar is in j6u wereld? En ek weet jy gaan eendag die= 

selfde vraag stel aan ' n onbekende Yin die toekoms ." Dit 

~s ' n onmoontlike samekoms, soos 18 en 4 4 , denke en ge= 

voei asook die vroulike eienskap in j ou met die manlike (do= 

minanter) dee l van die psige . 

Die laaste voorbceld is opp. 1 14 waar die kontras tussen 

die park en die stad duidelik blyk . Die park is die para= 

dys van salige onkunde , van romantiese gevoel ; die stad 
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daaren teen is reali tei t; di t klop II sy vroulik,I= verradcr= 

likheid wat bewussynslewe is" . Dit bevestig ons vroeere 

opmerkinge ten aansien van die park. Om in drome ontvlug= 

ting te soek , help nie, daarom moet die knolskrywer wee r 

deur die stad ry na die "suiwer see " wat die redding kan 

bied maar wat ook gevaarlik is en die see van die dood ge= 

noem word - ' n reis van die Bewuste na die OnbJwuste om 

aldaar te probeer om uiteindelike versoening te bewerkstel= 

lig . Dit kry sy beslag in Isis en Na ' Va . 

. In hierdie trilogie is dit, veral die taak van die knolskry= 

wer om die kontraste tot versoening te bring en wel deur 

die skryfproses . Dit sou ook ' n proses van sintetisering 

genoem kon word. Daarmee word bedoel ' n toestand waarin 

alle kontrasterende elemente in balans verkeer na ' n proses 

van tese en antitese. Sintese is dan ' n dialektiese be= 
. 44) 

g_rip , . yan sowei - as nie van of - of nie .
45

) Die 

soeke na sintese word al deur die knolskrywer self opp . 14 

aangedui. Sy "beskaafde soektog" (p . 17) i s ' n soektog na 

vrouens om sy anima- waarde te dra , want hy is onmagtig om 

horn met die vroulike eienskap in homself te versoen (p . 38}. 

Die knolskrywcr se dat hy tot die tussenin-geslag behoort 

(letterlik tussen die vervloe romantiek van sy tante en die 

kontemporere wereld van mej . X) " en my verlange is na ' n 
' tusseni~-w~reld , en , wie weet , miskien le die waarheid by 

ons wat in die tussen-wereld twee antwoorde van twee tydper= 

ke kan versoen" (p . 44) . Hierdie soektog na ' n sintese 

word weer opgeroep in sy soektog na sy Walkure (p. 51) wat 

ook deur die taalgebruik die HoogZied van Salomo in herrine= 
I 

ring roep . Dit is self d~e uitreik na eenwordirg tussen 

man en vrou , en , soos sommige Christelike uitle~gers beweer, 

na eenwordi~g tussen Christus en sy aardse kerk . In Na'Va 

is die Hooglied - motief een van die belangrikste motiewe 

------------------- ------------------- --·-------
44. Joh l , Johann: "Die ro l van die dialcktiek in Etienne Leroux se 

18 - 4'.l of deur di e oog van die Kosak" · in Tydskrif vir Geestes= 
wetenskappe, Maar t 1980, p . . 4. 

45. Van Rensburg, F. I .J., soos aangehaal deur Joh l, op .cit ., p. 5 . 
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en een van die maniere waarop verskeie personasies gekarak= 
· 46) 

teriseer en gesatirisecr word . Reeds hier in 18 - 44 

word dit al op subtiele wyse in die vooruitsig gestel . 

Die feit· dat al die psigiese funksies nodig is vir ' n sinte= 

se, . blyk ui t die volgende aanhalings : p . 88 : " . . . ek besef 

meteens hoe min tyd daar oor is om julle almal met mekaar 

te versoen , want ek het julle al vier nodig , en julle is al 

vier deel van my , anders desintegreer iets in myself en word 

ek meer as een"; p . 89 : 11
• • • en i n die vierledige aspek 

van ons samekoms le die ware totaliteit, die rus en die vrede 

vir die toekoms : 47 ) ( ... ) Jy is die onbekende planeet ( . . . ) 

wat my gaan vernietig tensy ek met my Hermes - Arnbassador-tik= 

masjien die goue middelpunt kan vind"; p. 92 : " - ' n triomf 

vir die skeppende krag van die kunstenaar ; ' n kunssinnige 

vermoe van skeppende energie om ongedifferensieerde inhoude 

in pre-simboliese vorm te ervaar en dit dan te projekteer . 

Ek is vinnig besig om ' n versoening teweeg te bring .. . " ; 

p . 95 : "Het iemand geweet ( .. . ) hoe een en almal , baie 

jare later ( . . . ) die verlede sou probeer versoen met die 

hede . : . ? 11 Dit is dus ' n soektog na sintese wat elke geslag 

opnuut sal onderneem en ' n soektog wat nooit eindig nie -

"niemand het eintlik teruggekeer na daardie seereis nie 11 

(p . 96) . Die knolskrywer se aanvanklike optimisme word ge= 

temper deurdat sy park aan flenters geslaan word en sy vrou 

selfmoord pleeg : " Ek is bereid tot boetedoening - alle 

vorms van versoening so.lank my geliefdes net kan besef dat 

niemand van ons veilig is nie , dat ons almal midde-in die 

l ewe staan , en dat selfs die knolskrywer .. . sy noodsaaklike 

skuld sal aanvaar 11 (p . 126) ; p . 1 27 : "Ek , die versoener , 

staan nakend en hulpeloos voor die lewe wat ambivalent is. " 

Berner beweer in sy reedsgenoemde artikel dat die knolskry= 

wer al vier vroue letterlik verloor aan die einde van die 

roman , " but the four functions they represent are present 
----------------------------------------- ---------------
46. Si en ook Viljoen , Louise, op. ci t ., p. 112 . 

47. Soos in die vierlettersYHVH di e total iteit van God uitgedruk word. 
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in the synthesis he has achieved, and he can a~ least 

write seriously ... 1148 ) Maar so 'n siening weerspiecl tog 

'n baie swak lees van die laaste 9aar bladsye : "Ek was 

die groot versoener, rnej. X. En ek het dit reggekry. Ek het 

almal met die le·t1e ver·soen - behalwe my Walkure . En ek 

wonder, terwyl ek hier sit en aan jou skryf, watter gedeel= 
l 

te van myself, soos mv i·iiking, die lewe nie kan aanvaar nie, 

. wat verraad nie begryp nie. Dis die lernwond in my sy wat 

sal oorbly; die verraderlikheid van 'n enkele stukkie on= 

volkomenheid wat volkor-r:e integrasie onmoontlik maak " 

(p . 130) (My kursivering H.P.v.c .). 

P. 131 : "Mej. Xis bevrug, asof ons bymekaar qeslaap het 

asof ek, Mercurius, die onsigbare versoener, tog 'n lewens= 

orgasme kon wek ." Die knolskrywer is dus nie 'n geinte= 

greerde persoon nie, omdat sy vrou (sy denke) horn in die 

steek laat; hoewel hy inderdaad die ander drie vroue "met 

die lewe versoen het." Die paging om die uiteindelike ver= 

scening te bewerkstellig, gaan eers plaasvind deur (~n in) 

die boek vir "die vier Marias ( ... ) op die strand" . 

Die steriliteit 

_Hierdie motief kom wyd verspreid voor in die laaste trilo= 

gie, veral orndat dit in direkte verband staatt ~et die knol= 

skrywer se steriliteit as outeur . In Isis praat hy van 

"die fallus van die gees" - hy is cius geestelik net so 

steriel soos Osiris dit fisies was nadat sy fallus deur ' n 

krap verslind is. In 18 - 44 le die knolskrywer se steri= 

liteit daarin dat hy geen versoening kan bewerk~tellig nie, 

dat hy die goue middelpunt nie kan bereik nie, want hy is 
11 ' n Hermes sonder ' n boodskap van die gode ·~. Sy sterili= 

teit le dus in die kwaliteit van sy werk en nie in die 

verrnoe om te produseer nie , want hy is wel produktief. 

------------------------------------- ------------
48. Op . cit. ,p . 258. 
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Die knolskrywer se vrou is steriel , sy is geprik deur die 

doring van Odin (p . 35) . Uit vercere verwysings (pp . 107; 

109)blyk dit duidelik dat haar onvrugbaarheid veroorsaak is 

deur bloedskandelike omgang met haar vader. Haar sterili= 

teit word voortdurend gekoppel aan koudheid, ys , sneeu,enso= 

voorts,byvoorbeeld p . 48; p . 52 ; p. 54: " . . . omdat sy 

koud en steriel is. " ~laar oak die Suid-Afrikaanse en mens= 

like bestaan word beskryf in terrne van steriliteit : p. 44 : 
II want sy ken nie 4ie skaakmat van ons burgerlike bestaan 

in hierdie sonnige , steriele land nie " ; p . 52 : " Ek het my 

Walkurevrou daardie eerste aand vir ewig verloor en kon 

haar nooit weer daarna terugvind in daardie steriele wereld 

waarin sy van haar eie steriliteit pr(?beer ontsnap het nie"; 

p . 102 : "' n Verwesterde Rus , afgesterf van haar verlede, 

opgeneem in ' n w~reld van dooie gode, ' n samevatting van 

steriele Westerse verfyning , nadat sy ontslae geraak het 

van h aar jeug ." Hierdie laaste paar aanhalings staaf Ber= 

ner se - bewering dat dit vir Leroux ook gaan om die dilemma 

van die moderne mens "who founders on the wreckage of his 

gods . At about the time he was completing 18 I 44, h e 

said : ' These days, we have no gods . We have been cut off, 

very suddenly from our primordial roots . I am a firm belie= 

ver in a-sort of demonic power which exists in the collective 

unconscious . Out of this , new myths , new symbols , are being 

created ! " 4 9 ~ 

Verraad / Verraderlikheid 

Die onversoenbaarheid van die ouderdomme 18 en 44 en van 

geslagte , is ' n onomstootlike feit volgens hierdie roman; 

trouens , dit is die probleem waarmee die knolskrywer wor= 

stel. Een van die redes vir hierdie toedrag van sake is 

die veranderde wereld en , daarrnee gepaard , die veranderde 

lewensinstelling . Soos reeds aangedui , is di t ook duidelik 

in Die Mugu , waar Gysbrecht , hoewel geklee in die uniform 

van die eendsterte , niks met hulle gerneen he t nie. Die 

huidi ge geslag voel hulle telkens verraai deur ' n vorige 
----------------------------------------- ---------------
49. Ibi d., p. 261. 
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geslag omdat daardie geslag hulle nie voorber~i hct op die 

nuwe tyd nie. Vergelyk byvoorbeeld P 4°· 011
D· • J • 1.s weer 

iets waarop my teringmaer tante my, vir die soveelste keer 
I 

nie op voorberei het nic, 11 wat skakel met p . • 34 : " . . . veer= 

tien dae van Ariese genot waarvan my Alpynse teringmaer 

tante my nooit vertel het nie" . Berner se van:Y se tante 

'' ... and she is presented as his betrayer when1she sleet 

with an orchestra conductor. 11 50 ) Maar die tante se verraad 

le dieper : haar orkesleier is 'n 11 boepens-boemelaar", haar 

poging om die paradys te herwin is verraad van haar eie ro= 

mantiese lewenshouding omdat dit geensins romanties was nie: 

".die goedkoop muurpapier, die vuil handdoeke, die stinkende 

lav ' s 11
; " ' n drinker van vuilwyn wat (sy) verwar het met 

Rynwyn" (p. 115). 

Die knolskrywer word sodoende deur sy psigiese eienskappe 

verraai. Deurdat hy die gevoei (die tante) verraai deur te 

kies vir die denke (sy huwelik met die Walkure), kan hy ver= 

.wag dat die gevoei horn ook in die steek sal laat . As ge= 

volg van die steriliteit van sy denke raak dit arnper verlam. 

Omdat hy dit ook verraai ten gunste van ' n kortstondige 

·flirtasie met die intu-isie en sensasie, :.·laat die denke 

horn ook oplaas in die steek. 18 - 44 is sodoende ook ' n 

boek wat wil kommunikeer dat ' n mens getrou moet bly aan jou 

basiese oorheersende psigiese eienskap , hoewel psigiese 
' ontwikkeling ook ander eienskappe kan aktiveer . Uit bo= 

J!aande blyk egter primer die inherente verraderlikheid van 

die lewe . Dit is daarom ook nie verwonderlik dat daar veel= 

vuldige verwysings na "angs " en "vrees" in hie1;die roman 

voorkom nie, want die verraderlikheid van die le~e boesem 

vrees in: die hoofstuk "Vrees in soveel vorms 11 ~s hiervan 

' n voorbeeld . 51
) Die motief kom in Na'Va weer uitgebreid 

aan die orde. By die knolskrywer bestaan ' n vrees dat hy 

nie in staat sal wees om te midde van al die verraderlikheid 

-------------------------------------- ' ---------
50 . Ibid. , p. 259. 

51. Sien ook Viljoen, Louise , op .ci t., p. 147 . 
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' n psigiese versoening te bewerkstellig nic - ~uis as ge= 

volg van die feit dat niemand te vertrou is nie, is ' n mens 

op homsclf aangewese vir redding. Psigiese eenwording is 

dus die enigste oplossing, maar dit is ' n gedugte taak : 

"Vrees , .rr:ej . X, vir j6G. Venus , luna, nimf en die ewigc 

dogter,- en vir myself , die gevleuelde Mercuriu?, die ver= 

soener . Hoe sal ek ooit die teenoorgesteldes byeen kan 

bring? (p . 82) . 

Die gevoel van vrees by die knolskrywer word ui teraard ver= 

hoog deur sy besef van die tot niet gaan van dinge. Die 

mens , maar . ook die maatskappy , die maatskaplike instellings 

en selfs die religie is aan verandering b lootgestel . En by 

h ierdie proses is daar veel eerder sprake van devolusie as 

evoiusie . Op die fisiese vlak word die mens ouer en word 

hy afgetakel (Jock en Mrs. Silberstein in Een vir Azazei 

en die tandlose Juliana Doepels in lla ' Va) en psigies raak 

jy al hoe verder weg van die bron van die Onbewuste . Ten 

einde ' n- reddende hergeboorte te bewerkstel l ig , sal die ou 

toestand gewelddadig beeindig moet word - soos in die 

geval van die knolskrywer : skepping kom sodoende tot stand 

juis uit die vernietiging . I n 18 - 44 vind ' n mens t~lle 

verwys~ngs na die park wat verwaarloos is , na ' n vroea 

r omantiese ·era wat verbygegaan het (vgl . pp . 38; 41; 

43 ; 46 ; 67; 77 ; 102 ; 1 15 ; 116 ; 1 19 en 121 : "Miljoene 

middeljariges , al die 44-jariges twintig jaar l ater , oor= 

blyfsels van die bloedstryd , sal onbegrypend in 18- jariges 

soek na die paradys wat verby is 'J· Maar die paradys wat 

vernietig is, is terselfdertyd ook die aankondiging van iets 

t I • 
n uuts : " Die soldaat van die staat het sy naam me swier ge= 

I 

teken . En die nuwe lewe het begin" (p . 1 21 ) . Teen die 

einde van 18 - 44 groei die knol skrywer se besef dat ver= 

nietiging skepping vooraf gaan: " Ek sie~ uit die draaikolk 

v ier paar oc op my gerig - vier paar oe , vensters van siele , 

meedoenloos in hulle betragting v an die skcppendc daad 

in hierdic vernietiging , die verbrokkeling waaruit een= 

dag , tydsaam, alles heropgebousalmoet word" (p . 11 8 ); 
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p. 126: "Dat sy ' n skeppende prikkel in haarse lf kon voel, 

al is <lit op die vl ak van sy quee ns - 'n skeppe nde aanva ar= 

ding van alles wat onverstaanbaar en dubbelsinnig is_ " . 

Ten slotte kan hy "begin repareer aan die verminkte gawe 

van God" (p . 133). En ·op dieselfde bladsy: "en ek begin 

skryf oor h e ronbrnking en liefde, oor primordiale verraad 

en ·die nuwe lewe, oor die verlede, die hede en die toekoms , 
in my strewe na volwaardigheid, na 1 n hoir bewussynsvlak en 

' n beter begrip van ~ie lewenstragiek'' . Ook op die gebied 

van skryf, die lewenstaak van die knolskrywer, spruit daar 

' n hergeboorte uit die voorafgaande verminking van sy gawe .. 

Uit talle verwysings het die besonder sterk verband tussen 

18 - 44 en Die Mugu reeds geblyk. Die motief van vernie= 

tiging ten einde nuwe Zewe te bewerksteZZig, kom op ver= 

skeie plekke daarin ter sprake, byvoorbeeld opp . 129: 

"Ui teraard moet sy ' n anargis wees, want die ge~·;one patroon 

is nie haar patroon nie . Mens kan jouself net afvra of sy 

en sulkes ooit werklik glo dat hulle wel die ou patroon kan 

vernietig (soos dit vernietig moet word) om plek te maak 

vir die nuwe patroon . Die antwoord is ' ja '. Daar is niks 

so oortuigend as die vox clamantis ex deserto nie . Die pre= 

mis is : as die oue moet olek maak vir die nuwe , is dit lo= 

gies dat die oue so spoedig moontlik met wortel en tak 

verwyder word ." 

Maar uit Die Mugu b l yk dit duidelik dat h ierdie proses nie 

maar eenmalig sal kan geskied nie, want die mugu skep tel= 

kens ' n nuwe orde nadat hy ' n vorige orde omvergewerp het 

en sodoende sal die nuwe orde weer vernietig moet word. Ook 

J ung wys daarop dat die alcherniste telkens hu l eksperimente 

herhaal het
52

) en Van Rensburg se dat simbole nooit ewig is 
. lk . d S 3 ) D . k l k n1.e en te ens vernuwe sal moet wor . . 1.e no s rywer 

sal dus telkens op soek moet gaan na hergeboorte , psigiese 

------------------------------------------ - ----------
52 . Jung, C.G .: Mysteri!un Coniunationis, t ranslated by R.f . C. Hull , 

Routledge and Kegan Pau l ,London , 1963, pp. 533/4 . 
53 . Van Rensburg , F.I. J .: op . ci t ., 1972, p. 14· . 
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sintese - elke boek sal dit gevolglik in feit~ wees . Hoe= 

wel dit al v·an meet af die "sukses'' van sy roman rel a tiveer, 

beteken dit nie daarom dat dit 'n sinlose paging is nie . 

Die sin le juis in die soektog opgesluit omdat,die skrywer 

waarhed~ wat ewig is, in ' n eietydse vorm opdiep. 5 4) 

Die· struktuur van 18 - 44 is uiters kompleksJ Ons het 

reeds daarop gewys dat die knolskrywer hierin ~s beide 

ouktoriele en aktoriele homodiegetiese verteller optree. 

Johl verwoord dit s6: "Retrospektief gesien vanuit die 

laaste sin van die werk is hier dus, in aansluiting by alle 

voriges , weer ' n reflekterende terugskouing . In werklikheid 

bestaan daar nou twee boeke en twee skrywers en kan die oro= 
" 

ses ' n onbepaalde duur vertoon deur hierdie kwadrerings= 

beginsel 11
•
55

) Ek vrees dat dit nie veel helderheid bring 

ten aansien van die verwikkelde narratologiese struktuur 

van hierdie werk nie. 'n Mens sou dit s6 kon skematiseer : 

18 - 44 

Konkrete 
auteur: 
Etienne 
Leroux 

Abs trakte 
auteur 

Knolskrywer: 
homodiege= 
tiese 
ouktori ele 
verte 11 er 
("vertel lende 

ek") 

gerepresenteerde wereld 

Kno 1 skrywer: 
hornodiegetiese 
aktoriele ver= 
teller . 
(

11 belev1ende ek") 

vertelde wereld 

19e s i tee rdel 

L ~ere~ _J 

Bostaande is ' n toegepaste en aangepaste weergare van die 

model soos weergegee in hoofstuk 1 . Die struktuur van 18 -

44 is op rekening van die abstrakte outeur; die " skade= 

loosstelling " : " Vir I " waarin die fiktiewe aard van 18 -

44 aangekondig word , val reeds binne die struktuur soos bo 

geskets. Die gerepresenteerde wereld sluit alles in tot 
' -------------------------------------- ----------

54. 'Ibid ., p. 21. 

55 . Joh l , J . , op.cit . , p. 15. 
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en met die laaste sin, die verteZde wereZd slegs dit 

wat die _knolskrywer _beleef in die voorafgannde, dus in die 

boek wat hy skryf. Die gesiteerde w~reld is dit wat die 

knol in sy boek weergee: gesprekke, briewe, ensovoorts. 

Die wyse waarop die verteZde wereZd gestalte kry, is 00 

rekening van die knolskrywer wat verantwoordelik is vir 

repetisies, addisies, suppressie, substitusie en 9ermutasie 

wat die fabel betref .
56

) In die verteZde wereld is daar 

dus 'n bewuste ingryp van die knolskry-... ,er : "Nou p Zaas hy 

homself tussen die opponerendes wat hy tot 'n balans moet 

_,p_ring. " 5_
7

) Die modus . van . 'I)_ agt~i::_na-vertelling as sodanig 

en die strukturele uitwerk daarvan is egter op rekening van 

.die abstrakte outeur. Anders gestel: die abstrakte ou= 

teur skep ' n totale struktuur wat op metafories-ikoniese 

wyse die knolskrywer se skrywende soeke na sin vergestalt. 

Daar is vroeer al gewys op parallelismes in die belangrikste 

"geskiedenisse" wat hierin beslag kry : voor-geskiedenisse 

word ingevul sodat alle"geskiedenisse" se hoogtepunte 

saamval met die vernietiging van die park . Dit het die ge= 

volg dat 18 - 44 geen chronologiese struktuur het nie 

maar wel 'n episodiese struktuur . 

Hoewel die basiese grondplan vir die res van die trits reeds 

.in 18 - 44 uitgestip word en dit daarom 'n inherente deel 

van hierdie trits is, is dit tog ' n rnerkwaardig afgeronde 

werk en in feite die onafhanklikste werk in hierdie trits . 

Hoewel die Jungiaanse verwysingsveld skering en inslag vorm 

van hierdic werk , kan dit onafhanklik daarvan gelees _"v?_ord, 

wat nie die geval is met Na ' Va nie. In die lig van die 

voorafgaande opmerkinge beskou ek 18 - 44 as een van Le= 

roux se bevredigendste werke en die hoogtepunt in sy oeuvre 

wat betref eksperimentering met die narratologiese struk= 

· tuur. 

----------------------------------------------------------
56. Hoek, L.H., op.cit., p. 8. 
57. Johl, J., op .cit. , p. 15 . 
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Skakeling met die res van die oeuvre 

18 - 44 begin die derde trits van Leroux en as inset wys 

dit inderdaad vorentoe na Isis Isis Isis en Na'Va . Aan= 
' gesien die trits l ater as geheel bespreek sal word, kan hier 

net verwys word nap. 50 waar die Afrikaner, m~t sy vraatsug 

en .skurwe grappies onder die mantel van ' n stoere Calvinisme t , 

tydens die vleisbraai genadeloos geheke l word . Nie alleen 

die satire is ' n bindmiddel nie , maar ook die vieisbraai wat 

' n Na ' Va feitlik ' ri kosmiese vuur word . 

Soos reeds gese , word daar feitlik nooit eksplisiet na vori= 

ge werk verwys nie. Talle beskrywings is 18 - 44 kom egter 

merkwaardig ooreen met beskrywings in vroeere werk. Dit is 

veral Die derde oog wat op inplisiete wyse geskakel 

word met 18 - 44 . Die· motief va~ die vader-minnaar (p. 26) 

eggo bloot die verhouding Gudenov en Iole , maar "groot soos 

' n le~u , met die woede van ' n leeu" is al baie nader aan 

talle gelykluidende beskrywings in Die derde oog, soos 

ook die hellevaart (p . 52) die motief oproe~ in Die derde 

oog . Die volgende is rneer eksplisiet . "Ons teer oo rnekaar 

soos wilde die re, mej .· X • • • in blomvolle suburbia , sleep 

die wol,ve . . . " Deur die woordkeuse " suburbia" gekop?el met 

"wolwe " roep die skrywer die hele D~nte-sfeer op wat in 

Die derde oog voorkorn, vgl . die opskrif II Suburbia" (p. 65, 

Pi~ derde oog) . Vgl. ook p . 60 : " •• • berg soos ' maanhare op 

' n wolf se rug " met Die derde oog, p . 66 : " .• . voorge= 

keer deur ' n rneisie met die maanhare van ' n wolf." 

Daar is ook ander ooreenkomste met die tweede trits: die 

knol is geklee in ' n Harris Tweedbaadjie (pp. 1~ ; 16) die • 
" uniform " van Jock Silberstein , Henry van Eeden en Briga= 

dicr Ornassis E. Hierdie skakeling met bostaande figure , 

wat almal rolle vertolk het , is dus satiriserend . Die be= 

kende begrip " geslepenheid " uit die tweede trits word ook 
' 

in 18 - 44 in herinnering geroep deur herhaalde gebruik 

( vg 1 • pp . 2 6 ; 4 0 ; 4 2 ; 61 en 6 8) . 
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18 - 44 bevat opp. 82 die volgende beskrywing: "Vrees, mej. 

X, vfr die knolskrywer in die grusa~e drama van die mens in 

sy psigiesc bcstemming, die eindelose strewe na eenheid met 

duisende wrakke langs die pad (en dan lyk dit asof daar na 

Leroux se eie werk verwys word- H.P . v . C. ) waar bloed== 

skande (Azazel) , wrecdheid, vals moederliefde (Die eerste 

Zewe) , moo rd (A zaze i) , haat, ontmanning (Hi Zaria) . . . deel 

vorm van die smeltkroes waaruit herlewing te voorskyn moet 

kom •. . " Daar word ook pertinent na Hilaria verwys (p. 89) 

waar sprake is van ' n verlamde meisie. 

Dit is egter veral Die Mugu wat as "verwysing" fungeer . 

Talle beskrywings kom ooreen: " terwyl ek ' n hele sakdoek met 

Drakebloed kleur . . . " (p. 30) met p. 14 (Die Mugu) : "Vyf 

drakebloednael tj ies . . . , 11 p . 6 3 : "Whippet . . . Laura". Die 

hele era , gekenmerk deur die charlcston word in Die .'1ugu 

beskryf (p. 53) , synde Gysbrecht se jeug . Die grusame be= 

skrywing van menslikc verval wat voorkom opp . 83 (18 - 44) , 

skakel met p . 127 in Die Uugu waar die broosheid van die 

menslike liggaam beskryf word . So klink ook sekere beskry== 

wings lctterlik eenders : p. 96: _" .•. vloek van kennis; 

die koue oog . . . " en Die Mugu, p . 54: " En julle is ver= 

vloek met kennis ... " . 

Nie alleen die tuinier skakel die twee werke nie maar ook 

Daphne : 

(18 - 44, 

•• • " (Die 

11 
• • • waar ek rret Daphne wat ruik na Guerlain . .. 11 

p. 29) en " Ek onthou ' n meisie met die naam Daphne 

Mugu, p . 53) figurcer in albei romans . Die be= 

skrywing van die knolskrywer se vrou : " sy sit op haar 

stoeltjie voor die spieel ; die krukke aan weerskante van 

haar; en sy is in daardie posisie volkome h~~l " toon 'n 

opvallcnde oorcenkoms met die ewe-eens mank Lolita in Die 

Mugu: 11 cers as sy tussen die gedrom agter die toonbank 

kom ( . .. ) kom sy tot haar reg en is die illusie kompleet" . 

Uit die talle verwysings na die Swartlandse slagtersvader 

i n 18 - 44 blyk dit daL hy ' n drinker was en dat hy ' n 
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1 
tipiese kleinburgerlike man was wat sy smaak ~owel as sy 

leefwyse betref" . In " Die mugu van bui te " kry ons die vol= 

gen<le beskrywing van Gysbrecht se vader : "Wat ek my wel 

kan herinner , is dat my vader ' n groot maag ontwikkel het 

nadat hy die slagtery begin het. Hy het gedurende werks= 

ure ' n bree voorskoot met horisontale blou str~pe ed ( 
1 

g ra . . . ) 
Hy was ouderling in die kerk, maar het , ten spyte van •n 

gewyde lewe, daarvan gehou om e l ke aand by die onderste hotel 

saam met sy makkers alkoholiese drank te nuttig " (p. 71) . 

Hy is dus die prototipe van die slagtervader in 18 - 44 . 

Nie alleen die personasies stem ooreen nie , maar ook die 

ruimte . Veral die park en die kroeg (vgl . p. 19 (18 - 44) 

met krocgbeskrywings in Die Mugu} . Daar is selfs dieper= 

liggende ooreenkomste . Die hele tog van die knolskrywer 

(p . 1 22} is ' n lydensweg : "kruispaaie deur stad" na voor= 

~e_de , . "bergpad", "suiwer see" , "Jesus ", "kruis op die 

strand" (p. 133). Sodoende skakel dit met Die Mugu waar= 

i n ook ' n duidelike parallel tussen Gysbrecht en Ch~istus 

daargestel word . 

Gysbrecht staan oplaas ook voor dieselfde keuse as die knol= 

skrywer se vrou , want aan die slot van Die Mugu staan hy 

66k voor ' n hele reeks keuses en kies hy oplaas om voort te 
' st~p as rnugu . Hy kies dus die lewe . In Die Mugu is daar 

aan die einde van Gysbrech t se tog sprake van die "skyn van 

wellewendheid "; die lewe kunsmatig gloei , met ander woorde , 

die illusie van vryheid . Opp . 1 27 van 18 - 44; staan daar: 

"Vals lyding"; "die valsheid van haar gekleurde
1 
ligte wat 

waarheid vervals "; ". . • ~lle valsheid en onwerk~ikheid "; 

" .•. haar illusie dat sy kitssukses kan bereik". S6 soek 

sy oplaas na qie verlore paradys deur ontvl ugting van die 

l ewe - een van die moontlikhede wat ook vir Gysbrecht oop 

was . P. 1 27 : " . .. uit hierdie wQreld wat Douglas Mac 
' Arthur vir ons geopenbaar het . .. 11

• In Na ' Va word verwys 

na Mac l\rthur se "verraad ", wat dus ' n terugverw¥sing is . 
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Uit hierdie opnarne blyk dit dat 18 - 44 

l 
I 

se !:)eslotenheid 

in slgself ten opsigte van die vorige siklus veral op die 

vlak van die personasies le, want dit bevat ~alle prospek= 

sies na Isis en Na'Va, wat vanwee die ontwikkelende 

aard van Leroux se siklus norrnaal is. Dit bly~ dat daar 

veral baie verwysings is na die eerste siklus ~n veral na 

Die Mugu, wat weer op sy beurt sarnevatting van verskeie van 

die rnotiewe uit die eerste siklus is. Sodoende skakel 18 -

44 ook retrospektief .met van Leroux se ander werke. Dit 

herhaaZ sodoende verskeie motiewe uit die eerste siklus 
' 

maar nie ongewysigd nie : vgl. die rnotiewe van skrywerskap, 

ontvlugting, die kontras orde / chaos,ensovoorts. Dit is 

-interessant.dat die eerste siklus dus sterk figureer in 18 -

44 en die rnotiewe van die tweede siklus in Na'Va . Sodoen= 

de word die laaste siklus iflderdaad sarnetrekking van Leroux 

se oeuvre. 18 - 44 skakel weer nou met Na'Va en sodoende 

word Na'Va uiteindelik sarnetrekking van al Leroux se werk . 

Isis Isis Isis 

Die verband tussen 18 - 4~ en Isis Isis Isis word deur 

d{e knolskrywer feitlik terloops verklaar: "Ek het ' n boek 

geskryf, gebaseer op dramatiese gebeure en gefingeerde in= 

sidente in ' n poging om ' n volwaardige skrywer te word . Ek 
' 

het dit opgedra aan mej. I . Daarna het ek besluit om ' n 

volgende boek te skryf, O?gedra aan ' n Amerikaanse meisie, 

.. 'n Mej . S . Toe dink ek : I. en s. I. S . En I. S. word I sis, 

I sis, I sis .. . " (p. 2) . Die verband is egter veel uitgebrei= 

der, sinvoller en subtieler. In Isis probeer die knol= 
1 / 

skrywer om die stukke van sy siel bymekaar te vpeg om sodoen= 
- --· - - l - - -- -

de psigiese int~g~a:ie te be~~i~~ waar dit is ~erselfdertyd 

I n -soektog na l.Jq_r~ skrywerskap_. As mitiese parallel Vir 

sy soektog dien die mite van Isis e~ Osiris, maar in 'n om= 

gekeerde vorm, want "in die moderne rnallemeuele van die gees 
I 

soek Osiris na 'n Isis om hom bymekaar te bring" (p. 3). 

Bostaande moticwe is duidelik 09 rekening van die knolskry= 

wer; as persoon wat deur die denke verraai is , probeer hy 
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nou om op intellektuele _w.::1.s~ t~_l<onpe_nseer .j!ir_sy vroccre 

misl~~ing. Die knolskrywer se soektog is voorts ' n alche= 

mistiese soektog na die conjunctio oppositorum, die ver= 

scening van teenoorgesteldes. Sy soektqg toon_,aok-die 

self de ~rondf.)_lan as c;iie heJ.derni.te en. die p:i,._kareske--r.oman. 

La~sgenoemde parallelle is duidelik op rekening van die 

organise~~1g__e _instansie 11 ag_"t:er~di~- knolskrywer, te wete 

die abstrakte outeur . Hierdie noodsaaklike onderskeid 

moet gedurig voor oe gehou word by die interpretasie en eva= 

luering van Isis Isis Isis. 

Nie alleen vanwee die reismotief nie, wat al in Die Mugu 

belangrik was, sluit Isis by Leroux se vroe~re werk aan. 

18 - 44 was in 'n ander toonaard: die liriese aard daar= 

van sorg vir 'n eiesoortige tyd- en ruimte-struktuur. 58 ) -- - -
Isis daarenteen is veel meer Suid-Afrikaans geankerd nie= 

teenstaande die feit dat dit feitlik deurgaans in Europa. 

gesitueerd is. Soos die knolskrywer se reis vorder, kry hy 

'n beter begrip van sy eie persoonlike geskiedenis wat heg 

verknoo? is met die Suid-Afrikaanse problematiek. Benepe 

kleinb~rgerlikheid en rasse-vooroordeel spreek byvoorbeeld 

uit die geskiedenis van die knolskrywer se niggie, Bettie . 

In sy Europese reis kom die knolskrywer noott los van sy 

Suid-Afrikaanse agtergrond nie; trouens, alles word in - -

terme van ' n Suid-Afrikaanse werklikheid geinterpreteer en 

gee~eer. Maar di t bly nie bl~ot _' £__ ge_q_g~af iese ooreen= 

koms nie. Die psigiese· ondergrond is 9ral dieselfde , en 

sy Europese reis open sy oe vir die Suid- Afrikaanse proble=_ 
- --

matiek soos vergestalt in die geskiedenis_ van 'Bettie wat 
.. 

nie net oor die tou getrap het n~e, maar ook ontug gepleeg_ 

het, en in oorlede Oupa se huis was "wit en swart die goeie -------------------------------------------- - ------------
58. Daardeur bedoel ek dat dit 'n bykans "gesto1de" tyd- en ruimte

struktuur bevat, bykans sonder relasie met die reeele tyd en 
rui mte , hoeseer daar ook van datums sprake i s . 
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I 
en die bose ( .. . ),en die halfnaatjie 'n weerspie6ling ( ... ) 

van onsekerhcid in die sekerheid van die jare dcrtig" (p. 6 7 
Psigologics is die vrees van die Suid-Afrikaner vir die , 
Swarman 'n vrees vir die donker ~ant van hornself;vir die 

rnagte uit die Onbewuste wat hy sodoende proje~te_2!" op die 

Swartrnan. Die knolskryw·:_r s~ se skadu is 'p N5;:._g~.r_ , met 

' n duidelike an~i-apartheid-gerigtheid, in alles teenpool - . 
van die knolskrywer . L Maar slegs in ~e9"rasie van di; 

tecnoorgesteldes 1~ die 3:e.:1~in~.:.J In hierdie ;e;b;nd is dit 

ook belangrik dat Isis die swart godin is, die Shulamite 

van Na ' ~a. ... 

Die ee_;;:_s_t:~otic£ _o.f_mi.ti..ese_par.allel word al in 18 - 4 4 

voorberei en in die voorui ts ig ges tel: ". . . is daar genoeg 

van die geheimsinnige vloeibare kern om die verbrokkeling 

te herstel, om Osiris bymekaar te bring na die dood van 

Gabri ti us?" (p. 82) . Hierdic mi tologies~ ~g_tergroQd word 

gedurig verklaar deur die knolskrywer self en toegelig met --
feitlike aanhalings uit en verwysings na Larousse (vgl. p.17) 

Hy is dus bewustelik besi9 om sy reis te projekteer teen 'n 

mitologicse gegewe en sien voortdurend sy psigiese vordering 

heel skerp raak - mitologies en psigologies verhul hy dus 

nic, anders as wat byvoorbeeld die abstrakte outeur doen 

in byvoorbeeld Die Mugu en selfs Die dcrde oog. Dit noop 

Heydcnrych om te s~ dat Leroux ( ! ) dit doelbewus so gewil 

het en dat dit deel is van sy "ontluisterende tegniek. 11
•
59 ) 

Isis is volgens haar ' n bewuste poging van die auteur 

om ' n getroue beeld te gee van die venvarde mens van --- -------
die twintigste eeu. Die knolskrywer se wysheid is nage= 

praat en is deel van die geperverteerde indivv,duasi_e : 

tcorie sender belewenis. 60 > ' n Ondersoek van die verwysings= 

tegniek in Isis het tot dieselfde gevolgtrekking 
--------------------------------------- - ----------
59. Heydenrych, T.: Die mite in a-,:a lette:rkundc- met speDiale veruy= 

sing na Iais I:;is Iais, ongepubliseerde M.A.-verharydcling, Uni= 
vers iteit van Natal , Pi etermaritzburg, 1974. 

60. Ibid . , p. 110. 
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aanleiding gegee Isis sou die onmag toon v a n die knol= 

skrywer wat deur eksegetiserende en eksplisiete verwysings 

op wanhopige wyse sin probeer inbou in sy soektog. 61) 

Die skakeling van Isis in sy sikliese verband kan van nut 

wees: die knolskEywer ~i! _in 18 - 44 nog vas aan _sii.,g__g~ 

voeiL daarom is die werk oak liries en ro~ti~en spreek 

ui t - alles ' n sekerelweerlooshe~d j ~onder die las_ ~an die 

denk.e is die knolskrywer in Isis 11 opgeblase 11
, en hy het 

'n gehipertrofeerde ego en lewer . As aartsaanpasser (66k - - - -......_,___...,,._. - -- ... 
by 'n hele tydgees) lig hy sy hoed vir hoere en meisies 

van die Jeugbond. In die lig van ons vroeere opmerkinge 

ten opsigte van ikonisiteit verwag ' n mens ook 'n ander 

styl en struktuur in Isis. En die knolskrywer is inderdaad 

ook veel meer sinies en platvloers in Isis : " . .. en 'n 

berede polisieman val sy gat af op die geskiedkundige strate 

van Londen 11 (p. 82) en ''hy trek sy draad voor 'n foto van 

Bee-Bee-Doo 11 ·(p. 8). 1 1 n Hoofstuktitel soos , "Pamela op die ,___ - .,. .,,...,.. ... ... ~- - ~ 

S2aanse Trappe~ asook Brunhilde in Trastevere (om l0
1

te 
' .., ,-'\...,,,.. *""-...... ·-- -..... ~ , ........ ..... " ---..... -

maak vo~r Griekeland) II dui ook op dle knol se~ verbete 
/ ·- _,, ,___.....- ...... - -~ - ---- ----

pog in g om die struktuur van die boek in te dwing by sy syfer 
/ ~ __.., ' . ,., ' ~ ' - ... --.._ -
1;.~..:... :::>ie knolskrywer prg_beer -;~hopig om by sy oor~prohx:=-

like opdrag te bly, maar hy raak s6 geinteresseerd in sy 

-eerste paar ontmoetings dat hy te veel bladsye aan hulle 

wy (verteltyd) en soveel ru~e aan ~Y-11-~t~~.!!2..j2. 

oor Bettie dat hy oplaas die oorblywende karakters haastig 
<::> • ,;:;-:-,__ ·- - -- .• - -· , 

- en d.ikwels twee-twee - meet leer ken en beskryf om te kom 

by die getal 14. Sodoende blyk die knol SE:, onmag ~~- OE_ 

sk~ywende wyse te slaag in sy doelstelling: hy struktu= 

reer op gedwonge wyse, eksegetiseer te veel, kortom hy waan 

homself Hermes Trismegistus maar is in feite sonder ' n 

boodskap vandie godc. Die knol se orisuksesvolle soektos_ 

meet dus gestalte kry in 'n onsuksesvolle boek , ' n groot 

waagstuk vir 'n skrywer soos Leroux omdat die knolskrywer 

se mislukking maklik gelees kan word as Leroux s e mislukking. 

Deur die sikliese vcrwagtingspatroon wat egter tot en met 
.-

-----------------------------------------------------------
61. Viljoen, Louise, op.cit . , p. 22 . 
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Isis gcskep is, behoort enige adekwate reali~eerdcr 

resipiint volgens ons vroe~re ~kema) die boek anders 

lees . Dit is verder 'n logiese afleiding dat Isis 
1 

(dus 

te 

eers 
na behore geevalueer sal kan word binne die verband van 

struktuur van die,werk is iko-die der'1e siklus .
62

) Die 

---- · -soektog en van sy;onmag. so nies van die knolskrywer se 

blyk dit dat sikliese bouprinsipe wat Leroux volg, verrei= 
~ - - - ~ - --.... 

kende literatuurteoretiese implikasies kan he : nie alleen 

moet 'n mens by die interpretasie van die enkelwerk rekening 

hou met die groter verband waarin dit staan nie, rnaar ook 

by die evaluering daarvan. En so ' n benadering sou horn 

vierkant stel teenoor die outonomistiese, teksgerigte bena= 

deringswyse wat in Suid-Afrika nog stewig die botoon voer. 

Ek sal trag om hierdie vroee gevolgtrekking in die hierop= 

volgende bespreking te bewys. 

Heydcnrych beskryf die individuasieproses as ' n proses wat 

horn voltrek in vier belangrike stadiums. Ek glo dat die 

l aaste trilogie van Leroux ~l vier hierdie stadiums ver= 

woord : "die ontbinding van die persona ( 18 - 4 4) , _ die 

ontrnoeting met die skaduwee (Isis), die ontmoeting met die 

anima (Isis) ·, en die u~tei_ndeli.ke -bereiking._.V2n-die_self 1163) 

(Na'Va) (My toevoeging van titels - H.P . v.C . ) . In die 

bespreking an Na'Va word sekere aspekte hiervan vollediger 

bespreek. 

Uit ·die voorafgaande blyk dit dus dat ek Isis as 'n ge= 

slaagde werk beskou, veral binne sikliese verb~nd . Die ge= 

slaagdheid van hierdie werk is in geen geringe ,mate nie te 

danke aan die wyse waarop die abstrakte outeu1 sy boodskap 

tuisbring . Daar word nie betoog dat die knol verward ens. 

is nie , die styl word ook gesatiriseer deurdat sy moderne 

--------------------------------------- -----------
62. Viljoen, op.cit., p. 28 praat oar die onvoltooide slot van Isis . 

Deudney. ?P,cit., p. 87 toon ook duidelik a~n dat sekere Opperman
kwa tryne buite [:.ikliese veriband as onbenul l 1 g beskou kan word . 
Sy noem onder andere 11 14eegskaa l" en "Waterman" as voorbee 1 de . 

63. Heydenrych, T., op . cit., p. '86. 
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Europese tocr, gekenmerk deur die tipiese bar.aliteit en 

oppervlakkigheid van so 'n blitsekskursie, merkwaardig oor= 

eenstem met die patroon wat die heldemite kcnmerk. Hierdie 

rclativering van die knolskrywcr is as precede bekend in 

Leroux se werk (vgl. bv. Die Mugu) en is op rekening van 

die abstrakte outeur . 

Die heldemite_ word reeds in 18 - 44 in die vooruitsig ge= 

stcl G'4} :n is in 'n hoe mate struktuurbepalend vir Isis 
./' __-"\. -- '--

Isis Isis. Joseph Campbell se The hero with a thousand 
65)-

faces geld deurgaans as my kontrolebron wat betref die 

struktuur en eienskappe van die heldemite. Die moderne man 

is volgens Campbell dikwels in ' n doodloopstraat : sy moe= 

derbinding verhinder horn om 'n sinvolle verhouding met sy 

vrou aan te knoop, en selfs ontsnapping deur middel van on= 

der andere drome en rolprente bied geen bevredigende oplos= 

sing nie. Dit is dan wanneer Jung se psigologie 'n antwoord 

kan bied in die sin dat 'n mens doelbewus sy eie Onbewuste 

l eer ken en probeer om latente inhoude tot die lig te bring. 

As so ' n persoon boonop daarin kan slaag om iets vir 'n 

hele geslag op te diep , word hy die kulturele held van die 

oomblik . As gefrustreerde plesiersoeker neem die knol in= 

derdaad hierdie heldetaak op sy skouers en beskou_ hy __ hom= 

self as opvolger van Dionysus en Osiris (p. 8) . 

Die tegemoettrede van die Onbewuste toon, volgens Campbell, 

dieselfde sLruktuur as die heldemite. Ek stel gevolglik 

kortliks die stappe wat die tipiese heldernite kenmerk aan 

die orde : 

FASE I 

1) Die oproep tot die avontuur (die avontuur kan uit eie 

keuse ontstaan, as gevolg van 'n opdrag, deur toeval 

of vanwee 'n fout) . 

--------------------------------------- ------------
64. Deur die parall el : die knol : Baldcr/Christus . 

65. Campbell, Joseph: The Hero with a thousand faces, Meridean Books, 
New York, 1956. 
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2) Die weiering om te gehoorsaam. 

3) Bonatuurlike hulp. Wanneer die oproep gehoorsaam word, 

vind daar dikwels ' n ontrnoeting plaas mee ' n beskerrnendE 

. figuur - " a little old crone or old man, who provides 

the adventurer with amulets against the dragon forces 
- 6 6) 

he is about to pass . " 

4) Oorkorning van die eerste hindernisse . Tipiese simbolies 

hindernisse is die woestyn, die see , vreemde lande , enso= 

voorts . 

5) Die laaste stap van fase I is die oomblik wanneer die 

persoon as ' t ware ophou om te bestaan: " the physical 

body of-~he hero may be actually slain, dismembered , and 

scattered over the land or sea - as in the Egyptian myth 

f th • 0 , , II 67) o e saviour siris ... . 

FASE II (Inisiasie) --- -

1) Die pad van .toetse : sodra die held die eerste struikel= 

blok , in feite die drumpeZ~ betree het , beweeg hy in 

' n drQomlandskap van vreemde vloeibare , dubbelsinnige 

vorms, waar hy in ' n reeks toetse moet slaag . Die held 

word dikwels nog gehelp deur die bonatuurlike helper wat 

hy oorspronklik ontmoet het . Hy_ l eer om sy_ teenE9ol te 
I 

assimileer en vind " that he and his opposit.e are not of 

h 
.. 6 8) 

different species , but one fles . 

2) Ontmoeting met die Godin (mistieke huwelik). 

3 ) Die vrou as verleidster. 

4) Versoening met die vader. 

5) Apoteose: Die byeenkom van Jin en Jang . Dit is die 

beretding van die oorspronklike heelheid van di~ herma= 

'frodiet . 

------------------------------------ -----------
66 . Ibid . , p. 69. 

6 7. Ibid ., p. 92. 

68 . Ibid. , p. 97 . 
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FASE III (Teruqkcer) 

1) _weiering om terug te keer. Dit is die taak van die 

held om wat hy verower het, terug te dra na die maat= 

skappy. 

2 - 4) Die terugkeer van die held 

dwang. 

vrywillig of onder 

5) Meester van twee warelde. Die prysgawe van die gehegt= 

heid aan persoonlike bepcrkinge. 

6) Vryheid om te lewe Die self word nou nuut - "this 

self cannot be cut nor burnt nor wetted nor withered. 11 6 9) 

Bostaande is 'n verkorte en noodwendig onvolledige weergawe 

van die "struktuur" van die heldemite. Campbell wys daarop 

dat die meeste verhale slegs konsentreer op sekere elernente 

van die volle siklus. Dit kan ook aan die hand van Leroux 

se werk gcillustreer word : Gysbrecht in Die Mugu is 'n 

anti-held, maar daar word steeds gebruik gemaak van die ba= 

siese patroon van die heldemite; ook De Goede se hele tog 

in Die derde oog kom op baie plekke 9oreen m~t Campbell 

se beskrywing. Sodoende blyk dit dat hierdie motief in al 

drie tritse voorkom : soms eksplisiet (Die derde oog), soms 

op meer vcrhulde en ironiese wyse (Die l1ugu en Is is) . 

Die knolskrywer is middelj arig, sy huwelik he.!__ m~uk en 

alle vo=~e van _subl~masie ~aal skrornelik (vgl. sy verhouding 

~et die Rusen briewewisseling met mej. X in 18 - 44 en sy 

aktiwiteite in Isis, p. 4 e.v.) . Hy beskou homself as 

die ~iek koning wat 'n transformasie moet bewerkstellig (p. 

8). Die knolskrywer trek horn terug in sy psige en trag on= 

suksesvol om aan "sy oomblik van insig" (p. 8) permanensie 

te gee. Sy opdrag ontstaan as ' t ware uit nood, maar eers 

nadat hy bcsef het dat sy "lcwer en sy ego" oorvergroot is. 

Campbell (p. 15) se: "The inflated ego of the tyrant is a 

------------------------------------ -----------
69 .. Ibid., p. 238. 
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curse to himself and the world." 

I 
I Hy g ehoorsaam dus die 

oproep en ontmoet " a little old crone" in die ges talte va n 

Mary-Jane Hudson wat ook weer op verskeie plekke in I s is , 
as gedaante verskyn . Die __t~g -~.9rd deur_ die kn_ql _..§_e1L_as , n 

reis na binne beskryf op soek na die paZla ni~e rima ~ "die 
-·--r--- --· .... - ... - . 

leerling van Hermes wat wysheid besit, en van ~hath wat 

beskik oor kennis van geheimenisse" ~p. 8) . 

Die knolskrywer se reis neem horn 9~r_ die __ see., en , socs 
- ' -

vroeer gese : _hy v~eL horn inderdaad gelyk aan die y~rminkte 

Osiris . Hy is dus gereed om sy inisiasie te begin . Camp= 

bell praat van ' n d!2omlandskap en vloeiende vorme . Dit is 

ook nie toevallig dat die volgende beskrywings voorkom nie: 

p . 11 "wasig " ; p. 12 "wasigheid "; p . 1 5 ... " blinde grys" ; 

p . 15 : " newe.}.wolke "; p . 28 : " In ' n waas ... " ,ensovoorts . 

Voorts ontmoet die knolskrywer sy skadu en leer hy dat hy 

en sy teenoorgestelde (66k in kleur ! ) "are not of different 

species , but one flesh ". 

Ten slotte lyk di t asof hy die Godin_ o_ntm.9_~t_jlet in die ge= __ ...... . -
stal ~e van Sh~lami te ~~in~~_!:~ , maar hy bereik _ru.e-.~ 
eindpurrt_ ..Q.i.e. en_ keer terug sonder dat hy die reis as held 

,-;.. ~ .~ . - ,.. ... . -· - ....... _..... 
suksesvol voltooi het. Individuasie word dus nie~f'ooi 

nie.soos di1e heldemite sy begin reeds in 18 - 14 gehad 

het , het ditsy einde in Na ' Va , want die versoe ning van 

te e noorgesteldes : Jin jang , koning en koningin kom eint= 

lik eers daar volledig ter sprake . Sodoende is hierdie mo= 

tief ' n belangrike bindmiddel in die laaste trilogie, maar 

skakel dit hierdie trilogie weer eens met vroee~ e werke. 

Sodoende word al die werke tot brandpunt saamgetrek in die 
I 

laaste trilogie sodat daar oplaas inderdaad ' n totaalbete: 

kanis daargestel word in die oeuvre wat nie in een van die 

afsonderlike dele ten volle gerealiseer word nie . As sluit= 

stuk en terugkoppeling (sodat sirkelsluiting vo~g) speel 

Na 'Va uiteraard ' n belangrike rol in die laaste siklus en 

in die grater siklus. 
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Campbell se opmerkinge t e n opsigte van die mite en d i e be= 

lang daarvan vir vandag verdien verdere aandag. om die 

volle waarde van die mitologiese figure wat aan ons deur 

geslagte oorgelewer is, te snap, moet ons begry~ dat huile 

nie bloot simptome van die Onbewuste is nie . Hulle is ook 

gekontrole erde en bedoelde stellings aangaande sekere gees= 

telike beginsels, wat deur die tyd heen net so konstant 

gebly het as die struktuur van die rnenslike psige self: 

"Briefly formulated, the universal doctrine teaches that 

all the visible structures of the world - all things and 

be.ings - are the effects of a ubiqui tious power out of 

~hich they rise, which supports a1~ fills them during the 

period of manifestations, and back into which they must 

ultimately dissolve. This is the power known to science as 

energy, to the Melanesians as mana, to the Sioux Indians 

as wakonda, the Hindus as shakti, and the Christians 

as the power of God. Its manifestation in the psyche is 
(. 

termed, by the psychoanalysts, tibido . And its rnanifesta= 

tion in the cosmos is the structure and flux of the universe 

itself. " En verder: "Myth is but the penultimate; the 

ultimate - into which the mind must plunge alone and be 

disolved. Therefo1e, God and the gods are only convenient 

means - themselves of the nature of the world of names and 

forms, though eloquent of, and ultimately conductive to, 

the ineffable. They are mere symbols to move and awaken 

d d 1 11 70) 
the min, an ca 1 it past themselves. 

Hemel, hel, Olimpus en al die ander woonplekke van die gode 

word deur die dieptesielkunde as simbole van die Onbewuste 

beskou, se hy. Die sleutel tot die moderne sisteme van 

psigologiese interpretasie is die volgende : die metafisie= 

se gebied = die Onbewuste, of omgekeerd: die Onbewuste = 

die metafisiese gebied. Dit skakel_ volgens horn met Jesus 

se uitspraak dat die koninkryk van God binne 'n mens is . 

Ons het die paradys verloor deurdat ons verval het vanuit 

------------------------------------- -----------
70. Ibid., p. 258. 
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I 

'n staat van super-Bewuste in 'n Onbewuste to~stand. Ver= 

lessing beteken om weer die oorspronklike toestand te b '} erei ~. 
Net so word die geboorte, lewe en dood van die indi vidu 

' 
beskou as 'n afdaal in die Onbewuste en ' n tcrugkeer . Daar= 

enteen is die held "one who, while still alive_, knows and 

represents the claims of the superconsciousnes;; which through= 

out creation is more or less unconscious . The adventure 

of the hero represents the moment in his life when he achie= 

ved illumination - the nuclear moment when, while still 

alive , he 'found and opened the road to the light beyond 

the dark walls of our living death . 1171 ) Dit is ook die 

rede waarom Leroux se boeke so dikwels verwysings na die 

helde-mi te bevat. Die taak van die held het wye draagwydte 

en is in feite van belang nie net vir homself nie, maar ook 

vir die gemeenskap . Daarom juis is dit treffend dat Leroux 

se held in die laaste trilogie die knolskrywer is, want 

Leroux heg besondere waarde aan die skrywer se soektog na 

, · die lewende mite .
72

'( Die reis na Europa in Isis is terself= 

\l 
1

•• r dertyd I Il psigiese rei~ i_P. §~-; yo~~ ,-n-boek-:.--;k~ppe~-;-
- .,. . - ... - - .... . ,. .. - -- - ,,. ... -----

ont~i nning van die Onbewuste dus. 

Campbell se slotopmerkinge is uiters relevant vir ons stu= 

die . ·In teens telling met die tye van stabiliteit toe alle 

betekenis opgesluit was in die groep, is daar vandag geen 

betekenis in die groep nie en is die individu op homself aan= 

gewese . Die menslike psige is verdeel in Bewuste en Onbe= 

wuste sender enige kommunikasie tussen die twee . Die moder= - . -
ne held moet weer die verlore Atlantis 

psige - tot d i e lig bring. Uit feitlik 

blyk sy afkeer van groepe (dit beteken 

- die gekoordineerde 
' 

elke boe~ van Leroux 

nie daardm dat die 
I 

ware individu nie ook meet leer om kollektiwiteit te aanvaar 

nie, vgl. Sewe dae) . Die eendsterte , die borselkopboere , 

die D-diens, ensovoorts , word deurgaans gesatiriseer. Die 

verdceldheid van die menslike psige blyk bv. wee~ telkens 

-------------------------------------------------------------
71 . Ibid., p. 259 . 

72. Soos blyk uit die gesiteerde artikel: "Die mens , en veral die skry= 
wer op soek na die 1 e1•1ende mite. 11 



- 274 -

(18 - 44 bv). Trouens, die knol sien selfs die verlore At= 

lantis, wat weer voor sy o~ verdwyn (p. 123), socs sy psi= 

giese integrasie slegs tydelik is~ 

In hierdie soektog na ·psigiese integrasie speel die kerk 

ook geen rol meer nie, ook nie die verskillende godsdienste 

nie, omdat hulle j uis _die de sintegrasie en verdeeldheid be= 

klemtoon . Hierdie stelling van Campbell word in Sewe dae 

haas gekonkretiseer qeur die beskrywing van die partytjie 

waartydens alle grense vervaag tussen mense van verskillende 

taal~ en rasse-groepe maar waar ware integrasie tog nie 

bereik word nie; ook nie bereik kan word nie. Die indivi= 

du se redding kan nie ekstern teweeg gebring word nie, maar 

slegs intern. En dit is oplaas die boodskap van Na'Va : 

dat daar ' n duidelike pa~allel_is tussen psigiese en religi= 

euse hergeboorte. Sodoende word Na'Va die boek wat al die 

ander agt - voorafgaande - boeke van Leroux saamvat 66k deur 

verwysings na die Hinduisme, alchemie , Kabbala, Gnostiek, 

mitologie , Christelike godsdiens,ensovoorts, wat die boek 

so kompleks rnaak. Tog bly dit in die grond van die saak 

dieselfde boodskap : die versoening van teenoorgesteldes. 

En dit is op sy beurt weer die kerntema van Jui~ se psigo= 

logie. 

Bostaande betoog het as doel bewyslewering vir die stelling 

dat die byhaal van die heldemite as verwysing in Isis op 

rekening is van die abstrakte outeur. As "belewende ek" 

kan die knolskrywer tog nie vooraf bepaal hoe sy reis sal 

verloop en wie hy sal ontrnoet nie . Die feit dat die helde= 

mite ook elders in Leroux se werk fungeer , steun hierdie 

interpretasie. Die implikasies hiervan is reeds bespreek. 

Isis Isis Isis se hele struktuur toon ook merkwaardige oar= 

cenkoms met 'n ander sub-genre, nl. die pikareske roman. 

Weer eens word 'n bron deur my as kontrole gebruik , te wete 

H. van Gorp se artikel "Picareske vertelstructuren. 1173 ) 
------------------------------------ --------------
73 . Van Gorp, H.: "Picareske vertelstructuren , in Bronz,..,aer, W.J . M., 

e.a., op.cit., p. 219, e.v. 
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l 

Van Gorp se artikel is gebaseer op Propp se mktode in 

Morphology of the folktale., nl. die opspoor van konstante 

funksies (en motiewe) binne 'n sekere epiese soort. Dit , 
toon daarom dieselfde tekortkominge as die aanpak van 

Propp, te wete die moontlikheid van willekeur~ge indwing in 

' n.patroon, klern op die "story" eerder as die ;uplot" (vgl. 

Gue pin, op . cit., p. 30 e . v .) Die funks ies wat Van Gorp egter ender= 

skei as tipiese "boufases" of liefs epiese hoekstene in die 

pikareske roman, is i .nsiggewend omdat dieselfde grondplan te 

onderskei is in Leroux se derde trilogie, en veral Isis 

kan in die lig van sy opmerkinge as ' n moderne pikareske ro= 

man geinterpreteer word . 

Die verteenwoordigende pikareske romans wat Van Gorp onder= 

soek het, bevat 'n aantal kerunerke of "funksies" wat ek hier 

skernaties weergee . 

Die romans begin almal met ' n beskrywing van die milieu 

waarin die titelheld (wat ' n anti-held is) tuishoort. Dikwels 

kom daar ook 'n beskrywing van die voorgeskiedenis, sy "afkoms 

voor. Hoewel die huislike situasies van hoofpersone onder= 

ling verskil, staan dit vas dat die omstandighede veel te 

wense oorlaat . Die hoofpersoon in die pikareske roman word 

yoorts die wereld ingestuur . Hy is aanvanklik, nalef, maar 

kom gou tot insig. Sy verworwe insig wek by horn die begeer= 

te tot wraakneming. Deurdat hy insig kry in die bedrieglik= 

heid van die wereld , raak hy geslepe en dikwels . skelm en leef 

hy vervolgens volgens die grille van die geluk. Die pikares= 

ke roman vertoon · ~ losse struktuur en slegs aan die einde 

word daar soms ' n funksie ontdek wat die hele vtrhaal pers= 

pektief gee . Van Gorp beweer dat dit dikwels die-tot-insig

kom van die hoofpersoon is . 

Bostaande patroon is in beide Die Mugu en Isis aan te 

toon. Isis toon egter ook ander tipiese kenmerke wat by 

Die Mugu ontbreek. Dit is altyd ' n ek-figuur wat gekonfron= 

teer word met ' n aantal teenspelers. In die pikareske roman 

wat 'n verhaal van die ruimte is , is die hoofpersoon telkens 
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bedrieer of be droen~. Hier sou 'n mens aan die knolskrywcr 

kon dink wat telkens verraai of verraai word. 

Selfs die tipiesc motiewe wat Van Grop onderskei, 74 ) kom in 

Isis voor. Van Gorp noem honger en doPs, die motie f 

vq.n skyn.-e er, die be Zang van. geZ.:.., die soeke na Ziefde 

en "een laatste motief ( . .. ) de dijnamiek beweging - rust 

welke in het uiterlijke reisverhaal dat de schelmenroman 

vaak is , het opvallendste belichaawd wordt in de weg en de 

herberg . 1175 ) Al hierdie motiewe is in die tipiese pikareske 

,xoman op die vlak van die materiele behoeftes. In Isis 

gaan dit in feite nie oor materiele behoeftes nie , maar oar 

' n psigiese· behoefte van die knolskrywer , soos Cloete in sy 

artikel oak aantoon . 76 ) Dit alleen dui al weer daarop dat 

Leroux telkens sy eie stempel druk op enige literere tradi= 

sic waarby hy aansluit of gebruik van maak . Uiteraard gee 

dit ook ' n ~oderne gestalte aan hierdie ou tradisie, socs 

ook in die geval van die satiriese reisverhaal (Die Mugu) . 

Van Gorp trag ten slotte om in sy artikel ' n pikareske ver= 

haalkode daar te stel . Die pikareske roman is na vorm ' n ek-

h 
. . ·t t· .. 77) . 

ver aal, geskryf " vanuit een a poster1or1-s1 ua ie . Dit 

·, is nie ' n voortdurende vertelling of opsomming nie , die "boek 1 

.word aan die leser voorgel~ . In d i e pikareske roman het ens 

binne ' n presenskader met • n afstandelike vertellende-ek te 

make , aldus Van Gorp . "De picaro ' s vertellen wat ze alle= 

maal hebben meegemaakt vanuit het ambigue gezichtpunt van 

de latere alwetenheid en de directe beleving ( ... ) deze 

wisselende relatie tussen vertellend en belevcnd ik maakt 

trouwens mede de charme uit van een picaresk verhaal , althans 

wanneer in de vertclsituatie de licht ironiserende relative= 

ring het haalt op de moraal ". 78) oeurdat die picaro sc visie 
------------------------------------- - --------
74 . Op . cit . , p. 219 e . v. 

75 . Ibi d. , p. 22 1. 

76 . Cl oete, T. T. : "Die hipertrofie van die ego_i n Leroux se Jsio 11
, in 

Tydskrif vir Zetter~unde, jg. 14 , nr. 2 , Me1 1976, PP . 8-25. 

77 . Van Gorp , op . cit . , p. 222 . 

78 . Ibi d. , p. 223 . 
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subjektief is, word die werklikheid verteken .I Di t hang dik= 

wels saa m met 'n parodie op die normale epiese li t e r .:it uur 

van die tyd, bv . die heroies-galante roman in die ses tiende 

' eeu , en die tipiese reisverhaal in die geval van r · S 7- 0 . 

De~r die byhaal van hierdie tradisie slaag Leroux daarin om 
I 

die leser van Isis as't ware te rig in sy lees van die boek 

Die styl en toonaard van die werk word sodoende in die voor= 

ui tsig gestel en die absolute skeiding knol/abs tr>ak te ou teur> 

beklemtoon. Benewens sy vindingryke transponering van die 

tradisionele picaro tot die eietydse prulskrywer en alle 

verskuiwings wat dit meebring van die tradisionele patroon, 

bereik Leroux ook nog iets : die leser wat die knolskrywer 

(en soms Leroux!) as die satiriese objek identifiseer, lees 

swak. Die p~kareske roman weerspieel altyd in 'n sekere 

opsig die gemeenskap waaruit dit ontspring, die picaro's "are 

invariably confronted by a choice between social conformity 

(which is necessary for survival) and adherence to what they 

h 1 d . d . t II 79) E . ave earne to cons1 er true or vir uous . n om te 

konformeer aan 'n gemeenskap "which openly exposes tradi= 

tional ideals, while actually.sanctioning the most dehumani= 

zing modes of behaviour"BO) is ook geen oplossing n.:i..e. Le= 

roux se knol sal dus moet leer om eerder op homself aange= 

wese te wees . " And that fundamental situation of the lite= 
I 

raty picaro is the loneliness of an individual 'isolated 

within society 11
• 
81 ) 

In hoG ' n mate Gysbrecht en die knol ooreenstemming vertoon 

met die picaro, blyk uit Blackburn se opreerkin~ dat die pi= 

caro ' n konformis is "with little antisocial te 1ndencies in 

the affirmative sense. He yearns to enter into! society, 

implicitly accepting social values no matter how hostile to 

his dignity they have oroved to be". 
82

) Blackburn wys op ----------------------~-------------------------------------
79. 

80. 
81. 

82. 

Bjornson, Richard : The picaresq:,e hero in.Europ~an fiction, The 
University of \~isconsin Press, Madison, Wisconsin, 1977. 

Ibid.,p.6 . 

[31 ackburn, A 1 exander: The nnJth of the Picaro, con ti nui ty and trans== 
forn@tion of the picaresque novel 1554-1954. The University of Caro== 
lina Press , Chapel Hill, 1979, p. 19. 
Ibid . , p. 29. 
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die vroeere identifikasie by kritici van die skrywer met sy 

hoaffiguur sodat die roman as a-moreel getipee r is. 

Sy gevolgtrekking is ook relevant by interpretasie van die 

derde tr,i ts van Leroux en veral Isis : "This essential 

morality of the picaresque novels is contained in the manner 

in which individual and society reflect each other, in fact 
I 

they are each other . If society is morally astray, then 

the individual may go morally astray , and vice versa. 1183 ) 

Blackburn wys duidelik daarop dat die abstrakte outeur (wat 

hy. ~'~uthor" noem) se _x;i.sie verskil van die van die picaro 

wat gedurig stuit teen die onwerklikheid van alles . Hy 

raak so verstrengel in drome dat hy oplaas feitlik ophou om 

te bestaan . " The common denominator of the picaresque myth 

may be summarized by the word disintegration . This word 

implies ( ... ) the collapse of personality or its submission 

to an experience of nothingness 11
•

84 ) ' n Mens sou net die 

beginbladsye van Isis hiermee kon vergelyk : "My siel is 

in repies . •. " ens . (p . 3 ) . Die picaro, se Blackburn , " is 

modern man without a living faith 11
•
85

) 

Blackburn se slotopmerkinqs is besonder relevant vir die 

onderhawige studie . 86 ~ In die lig van die voorafgaande 

vra hy homself af waarom die pikareske roman komies genoem 

word eerder as tragies. Die leser van die sestiende-eeuse 

pikareske rprnan was nog gewortel in die Renaissance en het 

die picaro se poging tot self-skepping en vryheid as belag= 

lik ervaar. In die moderne tyd, met sy klem op vryheid en 

individualiteit , sou die kontemporcre leser anders reageer . 

Tot sover Blackburn. Die belaglikheid of ko~iek le vandag 

veel eerder in die onvermoe van die picaro om sin te maak 

----------------------------------------------------------
83 . Ibid . , p. 21. 

84. Ibid ., p. 22 . -
85 . Ibid., p. 25. 

86 . Ibid. , pp. 201-216 . 
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u~t die chaos van teoriee en ideologiee . Da~rin le die 

tragiese belaglikhcid van die knolskry\·;er se soektog . "The 

typical narrative pattern in modern literature is a quest", 

se Blackburn, en hy beweer dal die rnoderne sk~ywer baie 

lyk op die picaro van ouds. 87 ) Leroux se derde trilogie 

is daarorn juis rr:erkwaarc.ig or:idat sy picaro 'n:skrywer is wie 

se letterZike soektog (veral in Isis) ter~elfdertyd 'n 

skrywen.de verkenning is . Dit is dus 'n geslaagde kombina= 

sie van 'n letterlike en ' n psigiese reis "toward some 

affirmation of life." 

Om saarn te vat : na die desintegrasie en vernietiging van 

sekerhede in 18 - 4~, vertrek die knol, met die gehipertro= 

feerde ego, op reis in Isis. Deur gebruikmaking van die 

stramien van die heldemite en die pikareske romanstruktuur 

re la ti veer die abstra~te oute:a• die knol se soektog, maar 

toon sodoende 66k die heroiek en tragiek van die moderne 

mens se soektog na sin. Isis kan dan gelees word as ver= 

nuftige parodie op die reisverhaa188 ), as ' n werk wat meta= 

fories-ikonies is van die ontredderde moderne mens se "ge= 

skarrel op die speelvlak van 'n tyd wat sy verband met die 
. 89) 

mite bykans volkomc verloor het" en as 'n sublieme voor= 

b ld k . k 9 O) 1'.1 d ee van fun~sionele ve~vysingsteg~ie . ~aar, en it 

is 1die kcrn van my betoog, dit kan slegs so gelees word as 

dit binne sikliese vePband gelecs word . Isis dank dus in 

'n hoi mate sy siklusmakkcrs vir die waarde wat ek en seke= 

re kommentalors aan horn toeskryf . 

Dit het myns insiens weinig sin om Isis herhaaldelik te 

bespreck as reisverhaal, as ironiese kragtoer oi om die 

verwysingstegnick weer onder die loep te necm. In die her= 

haaldelik gesiteerde studies van Cloete, Heydenrych en 

------------------------------------------------- --------
87 . Ibid., p . 207. _ 

88 . Van der Halt, P.O. : "Isis Isis Isis as reisroman" , ,in Steenberg, 
D.H . (red.}, Rondom Sesdg, HAUi-1 , Kaapstad, 1975, p. 160. 

89 . Van Rensburg , F.1.J. : "Etienne Leroux as siklusbouer", p. 21. 

90. Sien ook Viljoen , Louise, op .cit., p. 22 . 
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Viljoen is al bostaande aspekte deeglik ondersoek. veral 

Viljoen toon deur deeglike ontleding van verskeie ver~y= 

singsvelde en -procedes dat Isis 'n · goed-beplande roman 

is: "Selfs wanneer die knolskrywer pedanties raak en sy 

rnedereisigers in Isig verveel met sy verhaal, vervul dit 

'n.bepaalde rol. Binne die raamwerk van die ' normale' 

verwysingstegniek sou dit onsubtiel wees . By die knolskry= 

. wer dui dit op die moeite wat hy het om aan 'n verworde 

wereld sy argetipes te verduidelik ... 
9
l) 

Sonder om in die slaggat van die "biographical fallacy'' te 

trap, kan 'n mens beweer dat die knolskrywer implisiet 

terugrefereer na die abstrakte outaur in Leroux se vroee= 

re werke. Die argeloosheid, bykans nonchalante dilletteer 

met verwysings is ' n parodie van die meet-en-pas-rnetode in 

bv. Hilaria; die presies gestruktureerde hoofstukgeleding 

roep · Seve dae op en die sikliese reispatroon herinner aan 

Die Mugu. Isis is 'n afstandname van ' n vroeere werkwyse, 

dit is deur die skryfdaad ook vir die abstrakte outeur ' n 

soektog na nuwe wee, trouens veel van Magersfontein, 0 Ma= 

gersfo·ntein! is in kiernselvorm aam1esig in 'Isis. As en= 

kelwerk,is dit myns insiens een van Leroux se swakstes; in 

groter verband een van die belangrikste "verbindingswerke" 

: (skakels) in sy oeuvre; wat styl, struk tuur en verwysings 

betref ikonies m.b.t. die knol se strewe na psigiese 

heelwording. 

Die gebruik van die Tarotkaarte kan as voorbeeld hiervan 

<lien. Die kaarte word deur die Magus gebruik om fortuin 

te vertel , se Leroux. 92 ) Hoewel dit slegs 'n wysgeer en 

' n ingewyde in die esoteriese geheirnenisse van die rnenslike 

psige is wat met die kaarte durf speel, waan oak knolskry= 

wers hulleself as sieners. Sodoende ontstaan eerstens 'n 

verband tussen die knolskrywer en al die ander "sieners" in 

-----------------------------------------------------------
91. Ibid., p. 22. 
92 . Op die f l apteks. 
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Leroux se oeuvre , bv . Johny/ Juliana Doepels in die eerste 

trilogie ; Mcvrou Dreyer , maar ook Jock , dr . Johns en die 

Magus-figuur, die Brigadier , in die tweede trilogie en die 

S . . d' d d ·1 · 93 ) o · t . ' · igeuner in ie ere tri ogie . 1 is n uiters be= 

l angrike· motief , want al hierdie persone speel sleutelrolle 

i n.die genoemde boeke en in sonunige gevalle word hulle skyn= 

baar verhef tot spreekbuise van die abstrakte outeur . Met 

dr . Johns tree daar ' n verandering in en word hulle duideZik 

gesatiriseer deur die abstrakte outeur . Hul eksegese en 

i nterpretasie van gebeure is dikwels misleidend . Sodoende 

verloop h ierdie proses ook ontwikkelend . Die "Hermesfigure" 

r aak al h oe minder in staat om die numineuse te verklaar 

daarom is hulle ook sender ' n boodskap van die gode . S6 ' n 

Hermesfiguur is die knolskrywer in die laaste trilogie, ' n 

"charlatan " wat die ingewikkelde Tarotkaarte bloot opper= 

vlakkig verklaar . In Na ' Va figureer nog !n Hermes-figuur, 

die Sigeuner , wat as dwaas en boereverneuker beskryf word . 

Sodoende blyk dit dat die mens al hoe verder verwyderd raak 

v an die oerbron van sy bestaan , die Kollektiewe Onbewuste , 

wat numineuse inhoude bevat . Indien die werke van Lerou x 

dus nie in samehaQg gelees word nie , kan hierdie devolusie 

nie ·agtergekom word nie . • n A,1der belangrike af leiding wat 

uit ' n bestudering van Leroux se totale werk gemaak kan word, 

is dat alle skeppende pogings tot singewing aan ' n eietydse 

mite gedoem is tot mislukking ; veral die rolprent (Die Mu= 

gu, Magersfontein) en skryf (die derde trits) word deurgaans 

gerelativeer . Die sin le egter in die voortdurende soeke , 

soos die alchemis herhaaldelik soek na die goud . Hierdie 

" abstrakte boodskap " in Leroux se werk korreleer met sy 
94) 

teoretiese uitsprake by verskeie geleenthede. 

Oat Isis onlosmaaklik verknoop is met die ander werk van 

Leroux , sal ook uit die volgende blyk. Isis bevat weinig 

direkte verwysings na werkc uit die eerste trits , maar tal= 

le beskrywings en selfs motiewe toon oorcenstemming met die 
-------- -- - -----------

93 . Sien p. 22 van Isis . 

94. As voorbeel d die gesiteerde artikel: "Di e mens en vera l di e 
skryv,er ... " 
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in Die l.fugu. Die "hawe van toevlug" (?. 5) kom ooreen met 

"veilige hawe 
II 

in Die M"i).gu (p. 54) , die beskrywing vun die 

knolskrywer as aartsaanpasser (p . 6) lyk bykans socs 'n-be= 
? 

skrywing van Gysbrecht Edelhart, "en die powere omhulsel 

van die menslike organisme . . . " (p . 18) kon n.et sowel voor= 

gekom het opp . 127 van Die Mugu waar daar ~prake is van 

"valstande, glasoe" en die boosheid van die m~nslike lig= 

gaam. Die " stem in die wildernis " (p . 32) klink socs I n be= 

skrywing van Juliana ·ooepels wat haarself noem ' n ~vox 

clamantis ex deserto" (p . 86) en Mary Jane se gesig besmeer 

met Dragon's Blood (p . 103) en Pamela se drakebloed (p . 112) 

herinner aan Lolita se beskrywing in Die Mugu . Bostaande 

ooreenkomste is uiteraard meer as blote toeval. Die paral= 

lel : die knol / Gysbrecht of die tussen die animafigure is 

voor-die-hand-liggend . Daar is egter ook motiewe wat geeggo 

word. Opp. 88 beskryf die knolskrywer sy dooie oom wat 

maar ' n kleurlose persoon,was as " ' n dooie ridder" met ' n 

"heroiese gesig'' . Die skakel met Die Mugu le daarin dat 

blote voortbestaan as ' n heroiese daad gesien word. Die 

motief van ingeperkte vryheid in Die Mugu word s6 ver= 

woord in Isis, p . ' 7: "Want hierdie wereld bestaan as die 

vleslike aarde, ' n gevangenis waarin die gees spartel om 

vrygelaat te word" . 

Die ooreenkomste tussen Gysbrecht en die knolskrywer is tal= 

ryk en dikwels belangrike interpretasiehulp . Die knolskry= 

wer voel horn magteloos "terwyl almal lag oor(sy) lafhar== 

tigheid en (sy) ontvlugting in die mitologiese ivoortoring 11 

(p. 65) . Dit is skynbaar ewe lafbartig as Gypbrecht se 

ontvlugting uit die werklikheid deur middel v~n drome 

in Die l.Jugu . Die dilemma van hierdie twee romanpersonasies 

is oak in ' n sekere 09sig die van die konkrete outeur, Le== 

roux , en die knol se versugting klink soos 'n skadeloosstel= 

ling van Leroux selt. 95 ) 

Op p. 28 staan : "Ek sien in ' n waas ' n perfekte ayudados, 

halfses namiddag uitgevoer hierdie Paassondag . . . " 
----------·-·---------------------- . - ------------Hieruit 

95 . Sien Viljoen, Louise, op .cit ., pp . 12; 138 wat El ize Botha se op= 
roerki 005 )(30 J9Z6 09 5999:U s jep A 2th 2 El . . I a 90 0 
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blyk dat die knolskrywer se reis op ' n Vryda~ (in feite 

Goeie Vrydag) bGgin het (soos ook Dante se reis na die 

Hel). Dit versterk ook die ChristeZike simboZiek van 

sterwe en heropstanding, iets waarop daar ook, in Die t-Jugu 

gesinspeel word . Op die volgende bladsy(p . 29), word hier= 

die motief as' t ware onderstreep deur "kruis. , . . wend .. . 

eensaamheid van die dooci . . . 11 

Net soos Gysbrecht wat aan die begin van sy reis getref word 

deur die meisies in lente-rokkies (p. 5) , vertrek die knol= 

~kryw~r _met ' n lente-ekskursie (p. 8) waar hy onmiddellik 'n 

Isis - figuur ontrnoet " in haar geblomde lenterokkie " Cp . 13) • 

Deur woorae·soos "waas" en "vals" wat herhaaldelik voorkom, 

~ord die numineuse kwaliteit van Mary-Jane Hudson al be= 
-

vraagteken. "Kunstande" (p . 12) word heel doelbewus "vals= 

tande " (p. 18) en dit is ook nie vreemd dat daar "nag 

weinig tekens van lente " (lees : Hergeboorte) is opp. 19 

nie . Die verwagting van nu·;1e lewe word erg · gerelativeer as 

die Isis-figuur net ' n ou tannie is wat roerloos doodle 

(p . 18) , ook as verpersoonliking van vaZse rornantiek. 

Die lente is oplaas onwerklik : Mrs Scott-Finesse Immo= 

bile ( . . . ) wandel deur die strate van Parys, waar <lit vol= 

gens die kalender nou lente is " (p . 93) . Dit is weer eens 

. ' n relativering van die hergeboorte wat moet volg, soos in 

Die Mugu waar alle lente-aanduidinge in skri\le kontras 

staan met die werklike seisoen : herfs. 

Aan die einde van sy ornswerwinge keer die knol terug na sy 

lar.d waar dit nou winter is (p . 136) . Van die hergeboorte 

het weinig tereg gekom . Hieruit blyk dit dat 1daar verder 

gesoek sal moet word deur die knol, soos dit dok die lot van 

By al die verskille kom hieruit ook ' n oor= 

18 - 44 tot stand. Isis is 66k ' n mislukte 

Gysbrecht was. 

eenkoms met 

paging om transformasie te bewerkstellig omdat die knol se 

oorsese reis ook ontvlugting was, socs die besoeke aan die 

park in 18 - 41. Slegs die illusie van hergeboorte 

( lente) het bcstaan , rnaar met die terugkeer na die realiteit 
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van jou eic psige (wil huisic langs die see) word die illu= 

sie vernietig. (Dis winter en die oseaan, simbool van die 

Kollektiewe Onbewuste, is "gevaarlik" .) Di t is tewens be= 

vestiging van wat reeds in Die Mug~ staan: die ou Self 

sal meet sterf voordat die nuwe Self gebore kan word . In 

sy staat van opgeblascnheid (p . 7) het die knol sy huisie 

ivoorkleurig genoem~ Teen die eir.de van Isis het die 

skille van sy oe geval : "dis so 'n bleddie weerlose, skoon 

klein plekkie" en "ek vind gecn bestemming in my wit huisie 

nie 11 (p . 139). Sy soektog het nog geen einde bereik nie. 

: : : . ""'"· . 

Die verband tussen Isis en die tweede trilogie is nie s6 

direk nie en dit is hoofsaaklik beskrywings wat ooreenstem. 

Vergelyk bv . die beskrywing van maatskaplike en tegnologicse 

vooruitgang (p. 5} met haas enige beskrywing hicrvan in Seuc 

dae. Die hekcl wat soreek uit byna elke Leroux-werk jeens 

uniformiteit spreek ook uit die beskrywing van.die lugwaar= 

din (p. 11) • Bee-Bee-Doc word in herinnering geroer.> dcur 

'n pertinente verwysing (p . 8), maar Lady Mandrake skemer 

slegs deur in die beskrywing van Marie-Jane Hudson (p . 12) , 

ewe-eens agter 'n masker versteek . Ook die tuin van Welge= 

vonden word opgeroep deur die beskrywing van " sinunctries 

uitgelegde beddings tul9e en rose" (p. 20) , en 11 Rococo-

dekor" (p. 32) herinner aan die Welgevonden-opstal . Di t is 

egter veral die motief van die iLLusionere wat in Azazel 

so belangrik was, wat ook in Isis figureer (ygl. pp . 27; 

51 en 72). Opp . 52 praat die knolskrywer van "towerdrank 

ui t die heksekombuis" en hy "drink op al die hekse". Beken== 

de motiewe uit die tweede trilogie word nou, getrou aan die 

toonaard van Isis, half-spottend aan die orde gestel. Dit 

is ook die geval met die Faustus-verwysing op o . 54 . Waar 

Henry se verkwanseling van sy siel aan die duiwcl , een van 

die treffendste oomblikke is Sewe dae was, word dit in 

Isis bloot nog 'n daad van die knol , en word dit ewe tcr= 

loops aan cie orde gcstel. Die dodelike erns van die lweede 

trilogic is totaal uit pas in hierdic flirtasie met die 

mitologie en die psigologie . 
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Isis beklee, soos gese, 'n belangrike plek in 1die laaste 

trilogie deurdat dit ' n verbindende funksie vervul. Soms 

wys dit inderdaad ook vorentoe ~n terug; vgl. bv. p. 8: 

"Ek sal 'n ware begrip moet kry van verradcrlikheid (18 -

44) - ek. sal soos die vrou binne-in-myself moet word om die 

ware aard van die verraderlikheid van die lewe: te begryp" 

(Na 'Va) • Daar word soms letterlik terugverwys' na ~8 - 44, 

bv . "Mej . X" (p. 20); soms duidelik : die versoening van 

Ooste en Weste (p. 16) ; soms by implikasie : die doodgebore 

kind van Bettie (p. 38) herinner bv . aan die doodgebore kind 

van die tante in 18 - 44. Daar word ook terugverwys na 

situasies in 18 - 44 deur die opnoem van die sterwe van 

die com, die plesierrit en die tante se owerspel met die 

orkesleier, maar die feite word ook aangevul en geinterpre= 

teer . Sodoende verkry 18 - 44 'n ander dimensie deur die 

retrospeksie. Die oom se estetiese lewenshouding , sy 

'! skoonheidsdwepery" , word nou as verset gesien en die ple= 

sierrit word vollediger beskryf in psigologiese terme. Die 

verwysings opp . 97 is nog so ' n retrospeksie . Deur te se : 

"drie jaar gelede"- en Isis speel af in 1969 (p . 1); gee 

die .. skrywer ook agteraf die historiese tyd van 18 - 44, nl . 

1966. Dat die konkrete outeur ~n die knol toe bykans 44 
was, sou speurders na biografiese ooreenstemming verheug! 

Hieruit blyk egter hoe relatief outonomiteit egter is . 

In Isis word daar veral terugverwys na die oark soos op 

p . 24 waar die park he~inner aan die talle parke uif vroeire 

werke . Ook opp . 33 is dit nog ' n gewone park ,maar opp. 44 

sien die knol "die tuinier van die park waaruit die Kosak 

(hom) geslaan het" . Hoewel hy op p . 97 in ' n }Parkie wand.el, 

bly die park van 18 - 44 gedurig latent. " E~ kyk by die 

venster uit en ek sien die borne ragfyn soos in ' n Chinese 

skildery ; die park wat van nuuts af gebou word in die ma= 

giese lig" (p . 91) . Dat di t terugverwys na die park en sy 

herinnerings aan sy tante, word bevestig met dte woorde: 

"wat soos spoke uit die ver+ede hulle verskyning maak . " Die 

knol het horn dus nog nie geheel bevry van sy romantiese 
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herinnerings nie, want sy hele soektog is tog in feite 'n 

geromantiscerde tog na een van die lande waar "die gode nog 

steeds ( ... ) is, en nog steeds gebore word" (p. 115). 

Die knol soek die psigiese redding dus ekstern, en daarom 

is sy re.is al van meet af gedoem tot mislukking: "die gode 

i;s nog daar . Hulle het net hulleself onttrek 11 (p. 135) . 

Die besef van die knolskrywer stem merkwaardig ooreen met 

talle uitsprake van Bertus Aafjes, waaruit sy romantiese 

ingesteldheid trouens ook duidelik bly.
96

) 

Isis bevat ook vooruitwysings na .,Na 'Va vgl. bv. p . 101: 

"en word die nadraai van die begrafnis ' n sameko::ns van die 

stam" ; p. 111 : "gefassineerdheid de~r die dood .. 97 ) en 

p. 123 : die Greener-haelgeweer. Die opmerkinge oor Le Mat 

(p. 90) is bykans ' n prospeksie na Na ' Va waar die Sigeu= 

ner ook in dieselfde terme beskryf word. Die oom (dus 

Elkerlijc, Gysbrecht Edelhart, die knol) is dwaas, 'n 

"bleddie fool" of die intelligente dromer. 

Na' Va word egter op implisiete wyse deur die slot van Isis 

in die vooruitsig gestel. Hier kry ons opp . 128 ook weer 

verwysings na 'n "kruispad", ' n moeisame tog teen I n berg 

·op , ' n "oop graf"met die suggestie van 'n lydingstog . Hier 

word veral verwys na Hekate wat verskynsels uit die onder= 

wereld opgeroep en hekse en towenaars beskerm het. Die 

knolskrywer se daarom ook: "eintlik wil ek hulle waarsku 

dat die mens se psigiese struktuur dieselfde gebly het en 

dat die demoniese aspek in hierdie psigiese avontuur net so 

rnaklik die oorhand kan kry" (p. 127). Hy is dus in hier= 

die stadium al ver gevorder met sy psigiese reis en het al 

feitlik die skaduwee leer ken en deurgrond , maar moet 

----------------------------------------------------------
96 . Vgl. : "Voor de kl oven en uitgesleten hole11 van de zeekust speurt 

men tcvergeefs naar een sircne of zeemeermin ... " Zij zijn · 
sinds het begin van de Christelijke jaartelling verdwenen . .. " 
ui t "Gui sepp i Va 1 di, Neptunus II Moderne Nederlandse kortverhale, 
J. Haantjes en H.P.van Coller, Perskor, 1980, p. 68 en sy ver= 
haa 1: "De grote Pan is dood". 

97 Op p. 88 lui dit "you are fascinated by death." 
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daarteen waak dat ook hy nie deur die demonicre oorweldig 

word nie. Di t skakel met De Goede se reis in die Shopping 

Centre en met Henry se ontrnoeting met die bose element in 

homself in Die derde oog en Sewe dae onderskeidclik. 

Hieruit blyk ook dat die knolskrywer al verder gevorder het 

met sy psigiese intcgrasie as wat dit in 18 ~ 44 die geval 

was, rnaar soos Van Rensburg dit in sy Standpunte-artikel 

stel, Isis maak ' n onvoltooide indruk . Na'Va vertcenwoor 

dig die slotfase van die knolskrywer se individuasieproses . 

By die bespreking van ander Leroux- werke is daar al gewys 

op die verband van tema en struktuur . Die term ikonisiteit 

is vroeer al te berde gebring . ' n Opvallende kenmerk van 

Isis as roman is die rcisverhaalstruktuur en daar is reeds 

gewys op hoe die koorsagtige haas waarmce gereis word, ook 

strukturele neerslag vind . In die loop van die roman is 

daar 'n bykans obsessionele toes9itsing oo die motief be= 

weging en sy keersy, roerZooshcid: pp . 10; 11; 12; 15: 

"bev1egende11
; p. 18; p. 20: "asof in hierdie stad daar ' n 

perpetuum mobile is, ' n beweging teen die sterwende son, 

' n vertragingsgeveg teen die dood"; p . 21 : "statiese stoel 

dans"; p. 37: "ewigdurende beweginq"; p . 40 : "Bettie 

se rocrloosheid .. . wat self nie mobiel is nie" . Die pries= 

· ter verskyn opp. 36 en daar word voortdurend na horn verwys 

in terme van beweging : p. 36 : "Die enorme priester beweeg 

heen en weer"; p. 41: "heen en weer wieg ... II "soos ' n , 
pendule " ; p . 46: "Hy wieg heen en weer ... bewegcnde 

oor II • p . 46: "swewende oor" ; p. 48 : II wieg hy . . . I . . ' 
heen en weer op die lughawe van Valencia en hy vercwig in 

my herinnerings 'n vaalgrys 9endule met die kr1is van Chris= 

tus in kontrabeweging"; 9. 83 "wiegende skadu;;ee ... wie= 

gende ritme"; p . 84 " • •• wicg soos . . . ' nmetronoon •.. 

wiegende priester . .. " ; p. 108: "wiegende priester" Cook 

op pp. 124 en 125). 
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Van p. 93 af is daar talle verwysings na Mrs Scott-Finesse 

Immobile, op p. 90 : 11 
• • • wandel en wicg" die knol ook en op 

p. 98 swaai die Isis-poppie "tergend heen en weer ( ... ) 

t.een die agtcrgrond van ' n pikswart doek. 11 

Opp . 8 is daar weer sprake van die soektog na die een met 

die swart mantel en op p. 35 11 
•• • die enorme priester, ses 

voet twee, met sy groot swart mantel soos ' n verweerde, 

verblykte capa om haar gevorm ... " Die knol se beskrywing 

is taamlik dubbelsinnig omdat opp . 8 dit nie duidelik is 

or hy s6ek na die leerling, en of hy dit self is nie . Jung 

- d t I . ' 1 1 · H 
98 ) d se egter a sis n eer ing van ermes was -so oende 

blyk dat die knol op soek is na Isis en dat die priester ' n 

vorm van Isis is. Opp. 92 koop die knol vir homself ook 

' n Spaanse mantel om sodoende 'n attribuut van Isis 

sy eie te maak . Di t verklaar egter nog nie die frekwensie 

vandie " heen en weer beweeg" nie . Opp . 99 staan : 11 
... 

terwyl die silwer draadjie teen die pikswart agtergrond van 

die Kollektiewe Onbewuste van my eie psige beweeg ( ... ) 

sien donkerte en lig; ek sien silwer en swart; ek gee my 

volkome oor ; ek plaas my hele soektog op die spel en 

die silwer draad klief en Isis, die wit poppiie , teen 'n 

pikswart agtergrond na benede val ... " Hier druk die bewe= 

ging die ontwykende aard van Isis uit. die bewegende 

priester vergesel die knolskrywer tot aan die einde en bied 

voortdurend sy hulp aan vir die knolskrywer, in sy soektog n,:1, 

Isis. Hy is dus die argetipiese vryse man, die "biegvader" 

p. 36 . 

Die beweging dui dus daarop dat die knolskrywer ook nooit 

tot stilstand moet kom nie, maar gedurig voort moet bcweeg 

in sy soektog . "Roerloosheid" beteken stagnasie, die dood, 

soos op p. 18 : " • . . toe sy roer loos ge·r1ord he t ... 11 

Hierdie motief hang saam met die byna koorsagtige aktiwi= 

teit in die roman . Deur middel van al sy sintuie probeer 

---- . . , ' .. -----
98 . Jung, C.G.: Mi sterium Connunctionis, p. 20. 
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die knolskrywer Isis vind; daarom wemel dit ook van werk= 

woorde socs eet, drink; kyk; dink; dans, ensovoorts. Dit 

verklaar ook sy bykans wanhopige poging om telkens met: al 

die Isis-figure tc kommunikeer. Oat sy poging voortdurend 

misluk , .is te wyte aan die feit dat sy toehoorder(s) weinig 

belang stel in sy omslagtige vertelling of omdat hy nie 

die persoon se taal kan pra.at nie. Selfs die I taa 7, laat 

die knolskrywcr in die sleek. 

Na 'Va 

Na'Va vorm die sluitstuk van Etienne Leroux se laaste trilo= 

gie en in feite van sy hele oeuvre tot aan Mag~~sfontein, 

o Mage~sfontein! Die fantasmagoriese begrafnis van 

Georgie is nie alleen 'n ten-tonele-voer van ' n hele reeks 

personasies uit vroeere boeke nie, maar die redenasie rondom 

Georgie se dood bied 'n gelecntheid om ' n hele reeks temas 

en motie·11e ui l vroeere wcrke ook hier te berde te bring. 

Na'Va word allerwe~ beskou as suksesvolle afsluiting van 

die derde trits en oeuvre en verskeie literatorc beskou 

dit as die hoogtepunt in die laaste siklus. In hul ender= 

skeie besprekings konsentreer die literatore dikwels op een 

aspek : Malan (ironie) , 99 ) Swanepoel (ruimtc-beelding) , 100 > 

Viljoen (verwysingstegniek} ,lOl) maar elkeen wys pertinent 

daarop dat daar ' n onderskeid bestaan tussen die knolskrywer 

en Etienne Leroux
102

~ ' n onderskeid wat vroecr al geforrnuleer 

is as die tussen die knolskrywer en die abstrakte outeur. 

-----------------------------------------------~------------

99. Malan, Charles: op.cit . , 1978. 

100. Swanepoe 1 , P.H.: Ruimtelike plaaing as struktuurmoment in die 
romankuns van 1::·tienne Leroux, ongepub 1 i seerde M.A. -verhande 1; ng, 
P.U . vir C. H.0., 1974 . 

101 . Viljoen, Louise, soos aangehaa l . 

102. Malan, p . 146, Viljoen, p. 21; Swanepoel, p. 48 . 
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Die knol skryf weer ecns soos in 18 - 11. en Isi:; I:;is Isis 
uit 'n agterna-perspektief. Dit is dus 'n 

vertclling cleur ' n ouktoriele vertalle2• 
homodiegetiese 

wat die begrafnis= 
:{ees van Georgie weergee (a.kto2•-;.JHe vertelling). Die gcbeure 

is dus "af", maar dic 'bele~ving en interpretasie nie - sodoen= 

de kan die knolskrywer allerlci interpretasics heg aan die 

bcgrafnis en voorafgaande self~oord van Georgie en dit selfs 

. ornvorm tot 'n s truktuur wat op sy rekening as skrywer is . 

Die knolskrywer is in hierdie werk nie die ek-as-protagonis 

nie en bevind horn dus nie in die midde van die gebeure nie, 

maar is eerder die ek-as-getui e , wat sekere beperkinge in= 

houlOJ) wat betref die manier van vertelling . Die knol pro= 

beer om uit te vind waarom Georgie selfmoord gepleeg het in 

die kelder van sy vader se huis; cinskynlik ' n vraagstel= 

ling wat , anders as in die voorafgaande romans , weinig 

met die knol self te make het. Die knol verkeer egter ook 

in ' n toestand van Sjava, van geestelike dood , en op di~ 

wyse word dit ' n speurtog na die oorsake van sy eie psigiese 

tocstand en die van ' n hele ge~eenskap. Sodoende word oom 

George se vraag (p. 31) ' n "kosmiese vraag" . 

Die titel van Na ' Va ver.,;ys na die Hooglied-aanh~ling: 

"ek is swart maar lieflik", die woorde van die Shulamitiese 

·vrou. Maar in Na'Va dui dit ook op die lieflikhcid wat 

skuil in die dood , wat ' n voorvereiste vir hergeboorte is, 

en ook op die skcppcnde krag wat in die donker Onbewustc 

skuilgaan . Georgie se dood kan dus as 'n offer gesien word 

vir die gemcenskap, op die vlak van Christus se versoenings = 

dood vir die mensdom : eers dan kon hergeboorte volg, of, 

in Hindoeistiese terme: vernietiging gaan skepping vooraf. 

Georgie word in Na ' Va raet en Christus en Sjiva in verband 

gebring. Omdat daar deurgaans ' n parallel bestaan tusscn 

Georgie en die knol is die knolskrywer ook ' n Sjiva wat 

----------------------------------- --------------
103. Friedman, Norman: "Point of View in Fiction. The Development of 

a critical concept. PMLA 70 (1955).PP· 1160-1185 . Die beperkings 
raak hoofsaaklik die verte l sinstans1e se prysga\•1e van alwetenheid . 
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deur vernietiging kan skep: deur die dood v~n al sy fik= 

tiewe karakters sal hy weer kan herlewe , ook as hcrbore 

skrywer . 

Georgie se selfmoord kan egter ook geinterperteer word as 

' n, daad van onvergeeflike i"' ubris; as valse Messias lO 4) 
I het hy homself verkeerdelik ' n God gewaan wat oor lewe en 

dood kan beslis . Die knolskrywer besef eers aan die einde , 

wanneer sy sterflikheid aan horn opgedring word deur ' n 

moontlike hartaanval (p . 128), dat die menslike lot een is 

van kontraste: eers deur die dood kan jy herlewe , maar as 

mens mag jy nie God speel en selfmocrd pleeg nie : "geskaoe 

na die beeld van God , moet ons ook kennis neern van God se 

beson<lere probleem , sy probleern met die Swart Aarde, die 

Vrou wat hy geskcp het , die wit lig agter die swart nulpunt 

wat Georgie insig sou verskaf het" (p. 110); "Sodra die 

dooie lyk, Sjiva, kontak vind met die swart vrou wat bewe= 

ging en lewe is , genaamd Sjakti of Shularnite, Sophia en so 

meer , dan word hy Sjiva die herrese god wat dans in die 

l ewensvuur, ' n tweeslagtige verskynsel ... " (p . 108) . 

Bostaande verklaar oo~ die struktuur van Na ' Va . Na die 

i nleiding kry ons ' n Sjlva-gedeelte waarin vernietiging 

belangr.ik is (vgl . ender andere tante Sophia se vuurwerke); 

daarna volg die toestand van duisternis en absolute niks, 

gevolg deur die laaste Sjiva-gedeelte waarin die kadawer 

herleef en Sjiva word , energie oplaai , ' n nuwe dag aanbrcek . 

Die knol korn ook deur middel van hierdie strukturering tot 
105) 

i nsig in sy eie problematiek as mens en skrywer . Om 

hornself ' n Sjiva te waan , ' n Christus wat kan fkep en na wil= 

l ekeur herskep, is gelyk aan die hubris van Georgie se self= 

moord. ' n nens kan jou nie losrnaak van jou mcnslike lot nie 

(vgl . Gysbrecht Edelhart ), ook nie van jou beperkthcid as 

skrywcr wat rnaar net aspekte van die oorkocpelcnde waarheid . ------------------------------------ ----------
104 . Malan, Charles, op .cit., p. 153. 
105. Die knol hcrskcp Georgie se.geskiedenis tot die Sjiva-Sjava-Sjiva

paral l el. Hy wil dus 'n vergelyking daarstel. 
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kan stotter nie. Daarom kan die knol oplaas anders optree 

as Georgie, en by die "Greener agter glas" verbystap {p. 130) 

Vernietiging bring geen antwoord nie, ook nie valse trots 

nie. Die knol Zuister oplaas na die stem van God.lOG) en 
10 7) 

kyk reguit in die oog van die son, dus in die swart 
. 108) middelpunt. Uit hierdie daad van aanvaarding van die 

menslikheid en skrywerskap sal hergeboorte kan spruit . Die 

boek sluit ook in ' n sikliese boog, nie alleen deur die her= 

haling van ogies (beginbladsye) / oe (slotbladsye) nie maar 

ook deurdat fisiese onwelheid nou getransformeer word tot 

psigiese onwelheid en dat genesing sal geskied. 

r 

Na'Va wil, alleen al deur die figurering van personasies uit 

vorige werke, samevatting wees van die eerste drie tritse. 

Die vernietiging van die romanpersonasies ten slotte wil lyk 

·na doelbewuste beeindiging van 'n era sodat heropstanding 

en/in 'n nuwe fase van skrywerskap kan geskied in 'n volgende 

tydperk. Daarmee gee ek ook te kenne dat Na'Va iets wil se 

ten aansien van die oeuvre van Leroux, hoewel dit 'n skryf= 

poging van die knolskrywer is. ' n Fundamentele vraagstuk in 

verband hiermee word later aan die orde gestel : nl . hoe die 

knol as fiktiewe romanpersonasie vroeere romans van Leroux 
I 

kan interpreteer deur sy gebruikmaking van onder andere ver= 

wysing na die betreffende werke op eksplisiete en implisiete 

wyse. 

Na'Va is, soos die voorafgaande twee romans, 'n rasionele 

soektog, soos in 18 - 44 na die oorsaak van 'n psigiese 

toestand, bewuste poging om terselfdertyd van knolskrywer 

tot ware skrywer te groei. Te midde van die begrafnisfees 

waartydens Georgie begrawe , 11 gebalsem" word en tot "mite" 

verstar, probeer die knol verbande skep , verklarings fabri= 

seer. Hy kies juis die Oosterse godsdie~s en die waarhede 

wat daarin opgeslote le omdat dit "simptomaties is.van die 

--------------------------------------- .-- ---------------
106 . Di e w i n d . 
107 . Oog van God. 
108. Die titel word sodoende weer geaktiveer . 
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ondergang van ver-skeie bes~,awings 11 
(!). 106) ,. Sodoende blyk 

dat die knol horn ook waan as die verlossingsfiguur van die 

Westerse beskawing wat b_esig is om dood te gaan sonder ~y 

lewe nde mite . 

Omdat die knolskrywer vera~twoordelik is vir ruimtebeelding, 

karakterisering en verwysi ngs, is Na' Va in hoe mate ikonies 

m.b.t. sy soeke. Enige ondersoeker sal dus telkens Na'Va 

binne sy sikliese verpand noet lees . Oat daar in die derde 

siklus nie 11
' n aantasting van die selfgenoegsaamheid van die 

afsonderlike dele van die sikliese struktuur" is nie, 109 ) is 

weinigseggend vanwee die feit dat outonomiteit in die sin 

van onafhanklikaeid as norm gebruik word. 

Een van die belangrikste motiewe in Na'Va is die noodsaak= 

like ont~oeting met "die suart vrou" voordat hergeboorte kan 

volg. In Na'Va neem sy versk_eie ge~aantes aan : Kali; Sjak= 

ti; Shulamite; Sophia en cie knolskrywer betrek sodoende 

verskeie verwysingsisteme : die Hindoe.i.sme, Kabbala, Gnas= 

tiek,ensovoorts. Hierdie eenwording van die manlike en vrou= 

like dele van die psige was al in 18 - 44 ter sprake; die 

ontmoeting met die anima is trouens ' n deurlopende motief in 

Isis . In Na'Va word die eenworiingsmotief vergestalt in 

_verskillende metafore : die hek met sy Jab-Joem-simboliek, 
I 

die huis met sy manlike en vroulil<e kante; die een.wording 

van dag en nag, hemel en aarde, lig en donker . . . Ui t die 

versoening van die teenoorgesteldes kom tot stand die nuwe 

gei ntegreerde geheel _: psigologies gesproke word die Self . 
ervaar eers na die integrasie van Bewuste en Onbewuste. En 

di t is. skering en inslag van Leroux se werk . raarom is 

Na'Va die geskikte sluitstuk van Lerouxse negeluik as groat 

siklus. Wat Na'Va so kompleks maak, is die feit dat hier= 

die basies·e terrne as ' t ware geI.llustreer word aan die hand 

van verskeie verwysingsvelde. By implikasie s@ die werk 
. . ·t llO) 

dus dat die sogcnaamde con~unct~o oppos~ orum skering 

------------------------------------------- ----------------
109) Swanepoel, P.H., op.cit., p: 114 . 
110) Die heilige huwelik in die Kabbala. 
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en inslag is van al hierdie ideologiee of sisteme. 

+~ Na'Va is daar weer, soos in soveel Leroux-werke •n uitge= 

breide verwysingsveld. Die manier waarop verwysings gehan= 

teer word, is dikwels ' n sleutel tot die interpretasie van 

die werk. Ook in Na'Va is sekere verwysings duidelik op 

rekening van die knolskrywer, terwyl ander verwysingsvelde 

op rekening van die abs~rakte outeur is. Die manier waaroo 

verwys word deur personasies, is dikwels karakteriserend. 

Dj~ HoogZied speel 'n belangrike rol in Na'Va en die 

.t;itel is daaraan ontleen. Die knolskrywer wys in die loop 

yan die roman op 'n hele aantal tipiese interpretasies van 

die Hooglied : 1) Die allegoriese (p. 59); 2) Budde se 

siening van die Hooglied as ' n versameling huweliksliedere 

(p. 50); 3) Die Hooglied as drama van getrouheid en verra= 

derlikheid (p. 53); 4) Liedere wat veral in die noorde van 

Israel ontstaan het (vgl. p. 48: "Daar was die lewe minder 

religieus as in Juda . .. "); 5) Die Hooglied as vegetasie

mite: "The lover of the song is seen as the dying-rising 

god, and the maiden is the goddess who laments him until his 
.. 111) ( . 

return, whereupon a sacred marriage ensues Witte= __ 

kindt se interpretasie, Na'Va, p. 53) en 6) die Shulamite 

word gesien as simbool van die Kerk en bruid van Christus. 

Volgens hierdie interpretasie is die Kerk dikwels gelykge= 

stel met Maria. Dit vorrn sodoende ' n parallel met die 

Sjira-Sjakti-verhouding, waar Sjakti vrou en moeder is. 

In die loop van Na'Va word verskeie van hierdie interpre= 

tasies van toepassing gemaak op die Georgie-geskiedenis en 

t . . 112) 
kies die knol nie vir ' n enkele interpre as1e n1e. Vol= 

113) . f J d . 114) . gens Eybers en The EncycZopaed~a o u a~sm. is die 

allegoriese interpretasie van die Hoogliad die oudste 

-------------------------------------- -----------
111. Encyclopaedia of Judaism, p. 150 . 

112. Viljoen is min of meer dieselfde mening toegedaan, op.cit., p . 115. 
113. Eybers, I. H. 11

, "Die i nterpretas i e en ~etekeni s van die b·oek Hoog= 
l ied 11 in Ned. Geref. Teologiese Tydskr1f, deel X, nr. 4, September 
1969, p: 230 e.v. 

114. Op.cit., p. 148. 
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interpretasie. Dat die Priester van Mallor~ dus die alle= 

goriese interpretasie aanhang, is skerp satiries (p. 50), 

deurdat dit wys op die Kerk se irrelevansie vir di~ moderne 

tyd.
115

) Hierdie aanklag klink duideliker deur opp. 109 

maar is dan op rekening van die knolskrywer. Die Priester 

van Mallorca glo aan die allegoriese inter9r~tasie maar se 

dat die skrywer nie Salomo was nie. Dis nou 1meer in lyn 

met moderne eksegete. Oom George glo net soos die vurige 

Rabbi Akiba dat Salomo die outeur was en hang sodoende die 

mees tradisionele siening aan. Dit pas by sy anachronis= 

tiese lewenshouding. Viljoen wys op die ooreenkoms tussen 

die Shulamitiese vrou en Adam Kadmon: beide is gelyk te 

stel met " the hidden thing, the invisible centre", 1 16 ) met 

ander woorde die Self . 

Die aanneemlikste interpretasie van die Hooglied is die 

siening dat dit algemene liefdesliedere is en orndat God 'n 

God van lief de is, "wys ook hierdie boek van die me nslike, 

liggaamlike liefde uiteindelik heen na Jesus Christus . 11117) 

Christus het self sy lewe afgel~ deur vir die w~reld se 

sondes gekruisig te word, en die kruisiging word soms gesien 

as 'n mistieke huwelik met sy Kerk op aarde, ' n tema waarop 

daar ook gesinspeel word in sekere van die genoemde inter= 

pretasies van die Hooglied . Die relevansie van Christelike 
• I 

verwysings in Na ' Va eindig egter nie hier ru.~. Elke per= 

soon wat die Self leer ken in sy psigologiese ontdekkingstog, 

ontdek Christus in homself. Julius Johnson se voortdurend 

voorkomende uitroep "Jesus Christus" is nie net verwoording 

van sy onmag nie, maar ook ' n hulproep gerig tot Christus 

terwyl hy op soek is na juis die Self (Christu~) . (Dit is 
I 

ook die geval met Rosemary in Magersfontei~ . ) f Die psigo= 

logiese stryd tussen die ego en die Self is belangrik in 

Na ' Va want die ou ek moet eers sterwe voordat die nuwe Self 

gebore kan word . Dit toon opvallende ooreenkomste met die 

Christus-boodskap dat aflegging van sonde beketing/ 

------- - ---------------------- --------------------
115. Ook Viljoen, op.cit., p . 112·. 

116 . Ibid . , p . 107. 

117. Eybers , op .cit ., p, 237 . 
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hergeboorte voorafgaan . 

Daar __ kan ten slotte vervr1s word na die ooreenkoms van Chris= 

tus met ander mitologicse figure soos Hermes Trismegistus 

en Krisjna as persoon . in wie goddelike en menslike eienskap= 

pe verenig is. Sy goddelike geboorte en dood het weer 

verskeie parallelle met die geskiedenis van bv. Osiris en 

Herakles. Sodoende word Christus ook ' n Hermesfiguur wat •n 

- boodskapryer en versoener is. Daarceur word die parallel tus= 

sen die knol (Hermes) en Georgie (versoener) versterk . Deur 

die verwantskap met Osiris en Thoth (Hermes Trismegistus) 

word 18 - 44 en Isis opgeroe9 . 

Hierdie herhaZing en ontwikkeZir.g van ' n motief is tipies 

van Leroux se werkwyse . Die knol vertoon in 18 - 44 slegs 

wat enkele aspekte betref ' n ooreenkoms met Christus (die 

moticf figureer dus slegs oppervlakkig). Deur die ooreen= 

kom&: die knol / Osiris word seker aspekte van die Christus

geskiedenis ook in Isis latent gehou, o.a. hergeboorte. In 

Na'Va word Christus gekoppel met Osiris en Sjiva (vernietiging/ 

~e!skepping _of te_wel sterwe/heropstanding is deurlopende 

motiewe in Na'Va) . Malan (p . 152 e .v.) wys op oortuigende 

wyse ~oe Geo!~ie nie alleen ' n Sjiva-figuur wo~? nie, maar 

ook 'n geperverteerde Christus. 

In die ortodokse Christendom is die volstrekte identifikasie 

van die menslike gees met die goddelike wese verwerp : dle 

gre~s tussen skep?el en_ Ske9per kan nie oorbrug word nie. 

God is alleen te ken deur middel van of in Jesus Christus. 

Die strewe na die opheffing van die onderskeid God en mens 

is kenmerkend van die mistiek. Dit is voorts die strewe na 

die vereniging van die rnenslike, onsterflike gees , wat horn 

van die stoflike verganklikheid moet losmaak , met die godde= 

like wese . Eros en die dood is dikwels essensiile komponen= 

te van so ' ri (soms ook liggaamlike} eenwordingsproses. 
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Uit Na'Va is <lit duidclik dat die knolskryycr ' n mistieke 

interpretasie heg aan die Christus-qcskiedenis; dit ver= 

klaar ook die lallc verwysings na die Gnostiek en Kabbalis= 

tiek. In feitc is Etienne Leroux se boeke tclkens '' the mys= 

tical qu,est for the divine ". Scholern wys daarop dat , n 

mistikus nuwe inhoud gee aan byvoorbeeld die ~radisionele 

godsdiens van sy tyd: "Mystics are men who b~ their own 

inner exoeriencc and their speculation concerning this expe= 

rience discover new layers of meaning in their traditional 

religion. 11118 ) Uit Leroux se werke blyk 'n belangsi.:clling 

in die raakpuntc tussen 9ie Christelike godsdiens en die 

psigologiese denkbeelde van Jung. Dit blyk onder andere 

uit die parallelle tussen Gysbrecht en Christus in Die Mugu, 

maar dit is ook sterk aanwesig in Na'Va : die vind van die 

Self is terselfdertyd die mistieke eenwording met 'n godde= 

like wese. Hieruit blyk ook in hoe ' n mate die knolskrywer 

nie net 'n momskerm van die abstrakte outeu~ is nie, maar 

ook van Leroux as skrywcr , 'n saak wat later bespreek word. 

Die motief van die mistick vind vergestalting in verskcie 

personasies in Leroux sc oeuvre , nl. die profete of fortuin= 

vertellers. Die oorgrotc meerderheid van hulle het ' n dui= 

delike boodskap wat hulle wil verkondig en gewoonlik waan 

hulle hulself ingewydes : Juliana Doepels, die Sigeuner en 

die knolskrywer. Al hierdie mistici is Hermes~igure wat 'n 

numineuse boodskap wil weergee . 

Scholem se dat die dilemma van die mistikus is om in lyn te 

bly met die godsdienstige outoriteit. Hoe kan die lctterlikc 

betekenis van die Bybel byvoorbecld vcrwerp word, terwyl 

die outoriteit steeds aanvaar word, vra hy : /'This is ( ... ) 

because he regards the literal meaning as simply nonexistant 

or as valid only for a limited time . It is replaced by a 

mystical intcrprctation. 11119 ) So ge.Interpreteer , gebruik 

----------------------------------------------~-----------
118 . Schol em, Gershom, G.: On. the KabbaZa and i·ts symbolism (transl a= 

ted by) Ralph Manheim, Routledge and Kegan Paul, London, 1965, 
p. 32 . 

119. Ibid., p. 106 . 
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Leroux juis voortdurend nie die transendensie wat in die 

Christelike godsdie ns opgesluit is nie, maar interpreteer hy 
hergeboorte in die Christelike sin as die vind van die Self 

i~Eern en nie ekstern nie . Hierdie interpretasie word ge= 

steun deur die feit dat die Christusfigure in Leroux se 

wer:k telkens op hulself aangewese is terwyl die verteenwoor= 

digers van die Kerk : De Metz; Pastoor Williams en al die 

ampsdraers in Na' Va al tyd ongenadiglik gesatiriseer word·. 

Die belangrikste Gnostiese verwysing in Na'Va is in die 

~aam Sophia opgesluit. Tant Sophia (Grieks=Wysheid) word ge= 

kontrasteer met oom George (Grieks (Giorgos)=landbouer) wat 

aards is en boono9 dam is. Sy is "'n a9ie met verstand''i 

sy het "die wysheid in pag" (p . 13) en daar word verwys na 

haar "goddelike blomtuin" (p. 14) . Sophia was in die Gnos= 

tiek die moeder van Christus "In Hebrew and Hellenic 

philosophy the formative and controlling wisdom of the Uni= 
C 
verse ; spirit of God.. In a gnostic legend, maiden coexis= 

tent with God, His masterworkwoman . She descended to earth 

to assist in creation( . .. ) a conjunction of brother and sis= 

ter met with in the myth of Isis and Osiris and in the Song 

of Solomon. Sophia's descent corresponds to that of Ishtar 

and Persephone into the netherworld. She symbolizes the 

as9irational element in the soul 11
•

120
) 

Tant Sophia word in Na ' Va gelyk gestel met Maria, die 

moeder van Christus (sy baar Georgie, die Christusfiguur, 

fei tlik "sonder ' n seksorgaan" (p . 13)) ; sy is voorts gelyk 

te stel met Kali "die skeppende energie agter Georgie '' (p. 25), 

en sy word ·n Isis , Shularnite, Persephone wat deur vereniging 

met die manlike prinsipe hergeboorte kan bewerkstellig , • n 

toe stand van dood kan omskeo tot lewe (Persephone). Sodoende 

word in die figuur van tant Sophia verskeie motiewe uit veral 

die derde trits saarngevoeg e~ verskeie mitologiese skadufigure 

------------------------------------------------------
120. Jobes , Gertrude, Dictionary of Mythology, Folklore and Sym;~~:--Th; 

Scarecrow Press, New York, 1~62 , part I and II, hier p. 1474 . 
0
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Hierdie werkwyse hct weer een sikliese 

relevansie : deur die hei•haii,!g en ontwi·kke ling van motic= 

we vorm Na'Va die sluitstuk . Hier is ook ' p goeie voor= 

beeld van devoiusie : die grootse godinne Perse9hone en 

Isis, wat in 18 - 4~ en Isis gestalte gek~y het , word 

hicr op banale wyse wyse gekonkretiseer in taqt Sophia , die 

eenvoudige boervrou. 

Daar bestaan egter ook ander implisiete ooreenkomste tussen 

Na'Va en die Gnostici , veral wat betref hul opvattings t.o.v. 

dood en hergeboorte . Christus se opstan<ling uit die dood 

het die dood ontkrag :"hij heeft de vergankelijke wereld 

verlaten en· is overgegaan tot die onvergankelijke eeuwigheid . 

Zo heeft hij voor ons de weg tot de onsterfelijkheid ont= 

sloten. 11121 ) ' n Logiese sta!) verder is Valentinus se geloof 

dat die opstanding nie iets is wat nog moet korn nie - "het 

is de overgang ui t de onbewustheid naar het dicpere . be'ivUst= 

zijn, al in dit leven" .
122

) En daarom kan die opstanding 
. 123) elke dag plaasvind. Tereg wys Quispel dan daarop dat 

die wedergeboorte nie tipies en uitsluitlik Christelik is 

nie, maar algerneen mcnslik. Daaruit kon Jung leer dat die 

beeld wedergeboorte gebruik kon word vir die ontdekking van 

die Self en die individuasie in die tweede lewenshelfte van 

.die mens. 

Jung misken een groot deel van die Christelike leer,nl. 

selfverloening en diensbaarheid aan ander . In sy geroepen= 

heid tot diensbaarheid (aan ander) in die w@reld , moet die 

werklike Christen wegkyk van sy self: di t is 'm kerngegewe 

van Christus se boodskap~ Jung se opvatting i~ veel rneer 

egosentries en Self-gerig . 

------------------------------------- -- ---------------
121. Aalders, C., Plokker, J.H., Quispel , G.: Jung-een men:, vooxi daze 

tijd, Lcmniscaat, i<otterdam , 1975, p. 105 . 

122. Ibid., p . 106. 

123. Ibid., p. 119. 
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Jung wys by herhaling op die verwantskap wat daar bestaan 

tussen die alchemistiese natuurfilosofie en die Gnostiek 

enersyds met die individuasieproses andersyds. 124 ) Hieruit 

blyk dit al waarorn Leroux telkens die individuasieproses 

kies as die sentralc tema - soos ook in Na'Va, want in 

bykans clke godsdienstige of filosofiese sisteern bestaan 

' n soortgelyke struktuur , hoewel oppervlakkig so in die 

geval van die Christendom . 

Die Kabbala was ' n reaksie teen die Judaisme, die amptelike 

godsdiens van Israel en die Jade . In teenstelling met die 

eenheid van die mens , die kosrnos en God in die mitologie 

van veral die nabygelee Ooste, het die Juda!sme probeer om 

hierdic drie elemente totaal te skei . Daar was veral ' n 

onoorbrugbare kloof tussen die Skeppcr en dit wat hy geskape 

het . Die krisis van die Judaisme was (en Leroux se dit by 

implikasic ook van die modernc Christelike kerk) : "The· more 

the philosophers and theologians strove to formulate a unity 

which negates and eliminates all symbols , the greater became 

the danger of a counterattack in favor of the living God, 

who , l ike all living forces , speaks in symbols . 111 25 ) Dit het 

Leroux al in Die Mugu aan die hand van Vader De Metz geil= 

lustreer . Die Kabbala was dus ' n mitiese reaksie "in realms 

which monotheistic thinking had with the u tmost difficulty 

wrested from rnyth . 111 26 ) 

Verskeie elemente uit hierdie komplekse sisteem is relevant 

vir ' n bestudering van Na'Va . Die Sjekina (Shekhinah) is 

' n begrip wat te make hct met interpretasies van die Hoog= 

l ied as synde ' n a l legoriese huwelik tussen God en Israel 

as bruid . Uitgaande h ie~van word die Sjekina gesien as die 

vroulike gcdeclte van God self . Die Sjekina het 'n dualis= 

tiese aard . Haar vcrskriklike kant word beskryf as haar 

-----------124. Ibid . , p. 130. 
125 . Schol em , op.c i t ., p. 88 . 

126 . Ibi d. , p. 98 . 
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l 
donker kant en sodoende word sy geidentifisee~ met die 

maan en is sy verwant aan Kali . "The exile of the Shekhinah, 

or in other words, the separation of the masculine and fc= 
' 

mine principles in God, is usually imputed to the distruc= 

sin."127) Daar 
vind dus ' n skeiding tussen die manlike en die' vroulike plaas, 

tive action and magical influence of human 

die boom van die lewe en die boom van kcrnnis. "The union of 

God and His Shekhinah constitutes the meaning of rcdern9tion. 

In this state again seen in purely mythical terms, the mas= 

culine and feminine are carried back to their original unity, 

and in this uninterrupted union of the two powers of genera= 

tion will once again flow unimpeded through all the 

worlds .
11128

) In Na ' Va het Georgie se selfmoord as sondige 

daad van rnenslike hubris hierdie toestand van skeiding tot 

gevolg gehad. Die werk rcik dus uit na die vesoening wat 

rnoet volg . 

In die Zohar, heilige boek van die Kabbala, is daar beskry= 

wings van verskeie rituele waarin die rnistieke huwelik afge= 

wag is deur rniddel van ' n nagwaak waartydens daar ook gesing 

is. In die middel van die sestiende eeu het die ritueel so 

ontwikkel dat die Sjeki11a ook geidentifiseer is met. die Jood= 

se huisvrou wat die Sabbat gevier het . In hierdie ritueel 

het die Hooglied ook ' n rol gespeel en is dit tewens voorge= 

lees . Op ' n vreernde wyse , as gevolg van bogenoemde identi= 

£ikasie , is ook die lof van die Joodse huisvrou tydens hier= 

die ritueel voorgedra . Al bogenoernde elemente k~m ook in 

Na'Va voor : die nagwaak, die gesing; die Hooglied-verwy= 

sings en selfs die lof van "die Yiddishe Momrne 11 (p. 18) ~ 

In ander ri tuele is die verbanning van die Sjeki na gedrama= 

tiscer en betreur . 1 29 ) Daarin hct die rniddernagtelike 

nagwaak ewe-eens ' n belangrike rol v ervul . Gewoonlik het 

daar om rniddernag ' n wind opgekom en ' n vuurvonk van God se 

mag is dan weggewaai . Teen rniddernag volg ' n dia~oog of 

-----------------------------------------------------------
127 . 

128 . 
129 . 

Ib i d ., 

Ibid ., 

Ibid ., 

p. 108 . 

p. 109 . 

p. 146 . 
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he~lige huwelik (hieros games) tussen God en die SJ"ek~ ..... na. 
Al hierdie rituele wat te make het met die heilige huwelik 

"is always a ceremony in which redemption is anticipated, 

in which the exile of the Shekhinah is at least momentarily 

annulled or attenuated.
11130

) Soos die alchemistiese eks5>e= 

. rimente ~ sal hierdie ritueel dus telkens herhaal moet word . 

,,...... 
Die Kabba liste se denke toon dikwels ' n sterk panteistiese 

'--" 
ins lag en hulle het geglo dat God op verskillende maniere 

bestaan in geskape objekte. Die menslike siel was 

dus ' n deel van God, socs God ook deels te verwesenlik was 

in elke objek: " To use ~he neoplatonic formula , the pro= 

cess of creation involves the departure of all from the One 

and its return to the One , and the crucial turning-point 

in the cycle takes place within man, at the moment he begins 

- to develop an awareness of his own true essence and yearns 

to retrace the path from the multiplicity of his nature to 

the oneness from which he originated . 11 131 ) Die beginsel 

v an individualiteit wat daar in elke mens beslote le, die 

ZeZem, is identiek met Jung se begrip van die Self . 132 ) 

-
- Die Adjunk-minister word in Na'Va (p . 25) halfbespotlik 

voorgestel terwyl hy aanhaal uit die "Thora van sy volk". 

In die Kabbala was die Thora in sy geheel die mistieke on= 

uitspreekbare naam van God: J H V H wat volgens die Kabba= 

_liste " the highest concentration of divine power " was 133 ) 

en wat by verskeie geleenthede (pp . 76 ; 77 ; 79 ; 122 ; 123) 
. 1 34 ) 

deur De Goede uitgespreek word . Opp . 78 van Na'Va 

staan : " . .. en kyk na die maan wat vanaand met Georgie se 

begrafnis , verdonker is ." Hierdie rnaansverduistering "was 

interpreted by the Kabbalists as a symbol of the Shekhina's 

exile . The Shekhinah itself is the ' hol y moon ', which bas 

---------------------------------------------------------
130 . Ib id . , p . 153. 

131. Encyclopaedia of Judaism, p. 607. 

132 . _Ibi d . , p . 611. 

133 . Scho l em . op.c i t . • p. 37. 
134 . Vl gs . Malan, op. r.it . • p . 158 . 
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fallen from its high rank, been robbed of it4 hight and 

sent to cosmic exile". Die rede waarom De Goede dus die 

Naam van God uitspreek, is dat dit ' n gebed is met •n seke= , 

re "'inward magic' by which it is empowered to help order 

d h ld 11 135) 0 . h 
an restore t e upper wor s... it eFinner aan die 

slot van Een vir Azazel waar die Reus mets¥ hande gevou 

die onnoembare naam van God vorm (p. 168). Hoewel die 

Kabbalistiese verwysings ook figureer in Die derde oog 

(vgl. Boris Gudenov se visioen, p . 131) is dit veral belang= 

rik in die derde trilogie: 18 - 44: pp . 74; 82 en 102 en 

Isis Isis Isis : p. 114. Die interafha~~likheid van verwy= 

sings en motiewe beklemtoon by herhaling dat hierdie trits 

'n geheel van onlosmaakbare dele is. In hierdie stadium 

blyk dit ook dat die siklus-hipotese (Hoofstuk 1), getoets 

aan die werklikheid van konkrete werke , 'n begrip is wat 

' n nuttige werkhipotese is. Selfs die voortdurende toetsing 

van die hipotese, het nie aanleiding gegee tot valsifiering 

nie. 

Die belangrikste verwysingsveld in Na'Va is die Hindoe£sme 

wat ook in hoe mate struktuurbepalend is. Die Hindoeisme 

is 'n uiters komplekse godsdiens wat veel eerder ' n lewens= 

wyse is as ' n godsdiens . Brink se beswaar teen Na'Va (dis 

volgens horn ' n voorbeeld van mitologiese prostttusie) 136 ) 

is inderdaad ' n wettige beswaar ten opsigte va~ die knol= 

skrywer se gebruik van hierdie godsdiens wat hy verwring om 

by sy interpretasie van Georgie se selfrnoord e~ begrafnis 

aan te pas, maar nie ten opsigte van 'n bewuste literere 

precede van die abstrakte outeur nie. 

1 
Die Hindoeisme het 'n sterk rnistieke inslag en sal daarom 

alleen al die knolskrywer aanspreek. Die Upanishads , Sans= 

krit-verhandelinge in dialoogvorrn, het 'n belangrike rol 

gespeel in die lang ontwikkelingsgeskiedenis va,n die 

---------------------------------- --------------
135 . EncucZopaedia of Judaism, p. 628 . 
136. Brink, Andre P.: Voorlopige Rapport, Academica, Kaapstad , 1976, 

pp. 90-9 1. 
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Hindoeisme . Vir die Hindo~s is <lit ' n geskrif wat 'n 

klemvcrskuiwing weerspie~l t . o .v. ouer werke, soortgclyk 

aan die Nuwe Testament vir die Christene. Mettertvd is d _ aar 
' n beweging in die rigting van rnonisme en word die godsdiens 

rneer introspek tief . Daar is 'n klernverskuwing van die 

makrokosmos na die mikrokomsos, dit is die siel van die 

mens . Die verskeie Vediese gode scos Indra en en Agni word 

tersyde geskuif en die rnenslike siel kom nou sentraal te 

staan - die sogenaamde Atman of asem. Die universele siel 

is Brahman en die grootste doeh-1i t in die lewe is die iden= 

tifikasie van Atman en Brahman . 

Uit bostaanae is dit ook duidelik dat oom George en Georgie 

teenoor rnekaar staan. Oorn George is 'n Indra (p. 16), hy 

is 'n anachronis:ne (p. 23) en "ope!lbaar die helde-aard, die 

primiti·.-,iteit en instinkti·,..,iteit van die ou Vediese Gode. 111 37) 

Hy is ook vertee:iwoordigend van die Oud-testarnentiese Gods= 

figuur veral wat geweld en heroiek betref . Georgie is daar= 

enteen die Sjiva-figuur en daarom die Christus-figuur van 

die Nuwe Testament . 

Die kwintessens van die Hindoe-filosofie is die identifika= 

sie van die mens as mikrokosmos ~et die rnakrokosrnos . Dit 
I 

word uitgedruk in die frase: "'This self is Brahman' or 

'Thou art that '. This bold identification, however, can lead 

to mi sunders tancing, and it needs to be qualified . What it 

most emphatically does not mean is that everyday ego which 

we regard as the centre of our personality is God; for 

there is all the differe~ce in the world between what the 

Hindus call the 'self ' and the ego . The 'self ' is our most 

secret essence and it has its being outside space and time 

and is therefore immortal of its very nature: it is not 

born nor does it die, hence it is both uncreated and inde= 
138) structable''. Dat hierdie begrip van die Self merkwaar= 

dige ooreenkoms toon met Jung se opvattings , blyk ook uit 
-----------------------------------------------------------
137. Malan, op.cit., p. 154. 
138. Klasaantekeninge van dr. John Jonson, Departement Bybelkunde, 

Universiteit van Natal, Pietcrmaritzburg. 
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I 
I 

die volgende aanhaling : "The absolute is conceived of 

primarily as ir.unanent : it indwells everything and is 

separate from nothing . But the normal way of, finding it is 

by intensive concentration on what is most inward in your= 
self. 111 : 9 ) 

Die 9ersoonlike god van die Hindoe is ' n drie-eenheid be= 

staande uit Brahma , Visjnoe en Sjiva, wat ooreenstcm met die 

aspekte skepper, beskermer en vernietiger van die kosmos. 

Gewoonlik is of Visnoe of Sjiva as opperwese beskou hoewel 

sommiges die Sjakti of skeppende krag van die god (gewoonlik 

Sj i va) gekies het as voorwerp om te aanbied . "This S hak ti 

was regarded as being Shiva ' s wife in mythology - the female 

element in the Deity which was at the same tine the active 

principle at work in the universe . As such she became the 

divine ~other, probably a survival of a pre-Aryan mother

goddcss, who manifested herself as both gentle and terribly 

destructive . 11140
) Tante Soohia vertolk hierdie rol in die 

knolskrywer se weergawe van Georgie se dood en begrafnis 

(vgl . p . 25). Sjakti , die gemalin van ' n Hindoe of Boeddhis= 

tiese God, word dikwels afgebeeld in ' n erotiese eem1ording 

me~ die man : die geslagsorgane, die Zinqam en yoni sirnbo= 

liseer so " the male and female principles which control the 

universe and are at a point of harmony, although frequently 

in opposition. The name, meaning force , is identified with 

wisdom, and is reflected in the proverb ' knowledge is 
141) 

power .' " Die knol kan dus tant Sophia se mi tologiese 

rol maklik uitbrei tot moeder van die wysheid. ; Tant Sophia 

word egter ook as ".Maj a II bcskryf (p . 25) . Maj a1 is die 

Boeddhistiese maagdelike moeder van God , maar 09k die Hin= 

doeistiese wereldmoeder :. " the name is from the Sanskrit , 

meaning one of magic " 
14 2) (vgl.: "Tante Sophia was besig 

om . .. verdere smulgeregte op tc tow~r uit haar hekseketel 11 

(p. 18) ). Ten slotte word Maja gclykgestel met . Maria , die 

------------------------------------.-- -----------------
139. lb id. 

140. Ibid. 

141 . Jobes, Gertrude, op.cit., p. 1389 . 
142 . Ibid. , p. 1080 . 
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I 
moeder van Christus . Sodocndc slaag die k1nol weer eens dac 

in om die mees onwaarskynlike mi tologiese skadurolle tc in= 

tegreer in sy verbete poging om sin in te lees in sy socktc 

na die oorsake van Georgie se dood . 

. Tant Sophia word ten slottc ook gelykgestei met Kali, gemal 

van Sjiva, maar sy verteenwoordig die destruktiewe element 

en is een van die twee tonge van Agni , die vuurgod. Dit ve 

klaar ook tant Sophia se doenigheid met vuur in lla'Va, wat 

' n hoogtepunt bereik opp. 52 wanneer haar buitekombuis 

ontplof "omdat sy vergeet het dat die meeste van die vuur= 

werke in die bi nneoond van die bui te-kombui s gebere is . 11 

In haar rol as een wat verslind " (and who} takes back the 

life she has produced 11143), kom sy ooreen met die swart vro 

die dood. 

Malan wys in detail daarop hoe Georgie en Sjiva ooreenstem 

(p . 152 e . v . ). Sjiva is die vereniger van uiterstes : hy 

is beide tyd en ewigheid, skepper en vernietiger, manlik 

en vroulik . Nog vreemder is die feit dat hy die prototipe 

is van alle askete , maar sy simbool is die erekte fallus . 

Hy is die goddelike danser wat die w~reld skep deur sy dans 

en dit tegelyk teen die cinde van elke kosmiese siklus ook 

al dansend vernietig (vgl . bv . pp . 77 ~ 81 ; 95 en 118). 

Die Sjiva-figuur bied die knol die geleentheid om Georgie 11 

Na'Va eksplisiet en implisiet te vergelyk met ander mitolo= 

giese figure of personasies in Leroux se werk . Deurdat 

Georgie en Herakles met mekaar in verband gebring word, ont= 

staan ' n parallel tussen George en De Goede, die Herakles 
l 

uit die tweede trits; troucns De Goede verDkyn uit die 

niet by die noem van die· naarn van Herakles : 1op p. 81 : 
II in die vars grond van sy dooie seun , die Herakles-fi= 

guur" . 

I 

Feitlik net daarna op dieselfde bladsy word die nuwe gas 

--- - . ---------
143. Ibid. , p. 903. 
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voorgestel: "Hoof-kommissaris van die Veiligheidsafdeling, 

Konunissaris-Generaal Demosthenes H (erakles ! ) de G d , oe e ..• ' 
Die verhaal van Visjnoe wat die linga opgesny en in stukke 

oor die wereld versprei het, herinner baie sterk aan die 

verminking van Osiris wat sy beslag gekry het in Isis. 

Selfs die mees esoteriese verwysings word s6 aangewend dat 

hulle die bocke van die slottrits in 'n verband betrek. 

Hoe mitologiese verwysingsvelde deureenvloei, blyk ook uit 

die gebruik van ' n bclangrike simbool in Na'Va: die lotus. 

Die "kosmiese lotusblom bestaande uit kosbare mosaiek" 

(p. 94) is inderwaarheid die "mandala-daktuin" (p. 95) van 

oom George se woning . Die lotus is dus 'n mandaZa-simbooZ 

wat die integrasie van die manlike en die vroulike ui tdruk. 

Die plaashek word bv. beskryf as "'n Jab-Joern in die Boland . 

Sjakti en Sjiva in innige omhelsing op die lotustroon" (p . 30) 

Die lotus druk ' n toestand uit waartydens opponerende magte 

en interne konflik tot versoening gebring is : "Al though it 

grows out of mud it is not defiled neither its flower nor 

its leaf is made wet by the water on which it rests; thus 

it exemplifies spirit rising above worldliness on adverse 

sourroundings, and suggests the future possibilities of the 

human soul. When the open flower rests on the water facing 

the sun it stands for meditation and Nirvana, the ultimate 

repose of the soul . It is cognate with the wheel of life , 

the petals representing the spokes , the whole typifying the 
. 14 4) . . 

perpetual cycle of births and deaths" . Die hek is dus 

'n Doeddhistiese simbool , soos Jab- Joern, die vader-moeder

omhclsing, dit ook is . So word nog 'n verwysingsveld betrek 

deur die knol in sy poging om alles simbolies te interpre= 

teer. Hy sicn Jn alles wat hy daarin wil sien. Hieruit 

blyk die willekeurigheid van die knol in die skep van mi to= 

logiese parallelle . 

Ook in die Egiptiese mitologie is cie lotus 'n simbool van 

die versoening van man en vrou: dit is 'n blom waaruit 

Hermes, die nuut-gebore son, opkom en dit is die troon van 
~-7-------------------------------------------------------
144. Jobes, op.cit .• p. 1015. 
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Isis en Osiris. 'n Vroeire werk soos Isis w~rd dus weer 

eens betrek. Ook in die Hindoeisme word die lotus in ver= 

band gebring met die son, wat in Na' Va die hergeboorte 

aankondig . 

Die simboliese betekenis van oom George se huis kan ook 

hier te berde gebring word aangesien dit , net soos die 

voorafgaande verwysings, 'n bewuste rasionele konstruksie 

van die knolskrywer is. Vgl. bv. die volgende beskrywings: 

"die foltergange van sy huis" {p. 76), " Spontane beweging 

( ... ) na die bron van lyding" (?. 93), "die Sj!-Jantra-

konstruksie van my Oom se manor " (p. 94} en Jock Silberstein 

bewe "soos •·n riet wat enige oomblik sal knak in die stroom 

waarin jare gelede sy kleinseun ( . .. ) verdwyn en dood ver= 

skyn het" {p. 94) . Uit die voorafgaande blyk duidelik 

dat dit onder meer gaan om die spontane beweging van die 

libido op pad na die Bewuste . 

Opp . 95 is daar sprake van 'n mandala - daktuin waarop die 

gaste hul bevind . Die beskrywing van hul afgesonderdheid 

en angs herinner aan Sewe 

l oos die nade~ende onheil 

Boccaccio-karakters (vgl . 

die nadcrende aanddonker , 

dae waar die rnense ewe-eens hulpe= 

vrees, afgesonderd soos ' n stel 

p.105) . Hier is die vreesobjek 

die geestelike dood wat vrees in= 
I 

boesem : "die enigma van die dood is ' n gemene deler wa t geen 

generasie-gaping ken nie 11 (p. 95) . Op p . 105 blyk di t dat 

die ligte al dowwer word en dat die huis self besig is om 

dood te gaan en ' n kolossale doodkis te word. Die gotiese 

kasteel, 'n "gotiese konstruksie II herinner aan die "Gotiese 
I 

park van teenoorgesteldes die park van kontraste waarin 

ons elkcen soos monoliete nie alleen na die hembl reik nie, 

maar ook ons teenbeeld in die aarde soek " (18 - 44 : p . 60) . 

Heel onder in die kelder le die lyk van Georgie - "'Das 

lieblose Einsamc ', die dooie produk van 'n steriele lewe 

die impotente inersie,die totaalsom van die Absolute met 
, 

die alomvattende wysheid verstyf in die rigor mortis van 

I 

' n kad=.·.:cr" (p . 105). So gcsien , lyk dit asof Georgie die 



- 309 -

potcnsie van die Self was, wat deur eie toedoen dood is. 

Die soektog na die rede vir Georgie se dood is dus ook •n 

soektog na die rede vir ons eie dooie simbole en mites . 

Miskien is dit ook waarom die persone wat hier teenwoordig 

is uit vroeere boeke, almal seekers is of was na die lewende 

mit~: Juliana Doepels , Julius Johnson uit die eerst trits, 

Jock Silberstein, die Brigadier, en De Goede uit die tweede 

trilogie en die knolskrywer uit die derde. Voordat die po= 

tensie van die Self verwesenlik kan word, moet die ego, die 

valse Self, eers vernietig word . Dan kan die hergeboorte 

plaasvind . 

Opp. 110 word die hergeboorte, wat tot dusver hoofsaaklik 

in Hinde~ stiese terrne beskryf is, ook in terme van die 

alchemie, die Kabbala en die Christelike godsdiens beskrywe. 

Opp. 117 blyk dit duidelik dat Georgie se selfmoord geinter= 

preteer kan word as die psigiese toestand van iemand "wat 

in sy angs vir die self 11 ' n slagoffer van sy die ydel= 

heid geword het; hy het nie die inoed gehad om die psigiese 

proses te deurloop nie . Uit die beskrywing opp . 119 van 

"die huis van my oom" blyk die psigicse parallelle : eenheid 

van teenoorgesteldes, matematies/rococo-versiersels , manlik/ 

vroulik, ensovoorts, met die swart p~rel in die kelders as 

die Self. Die vereniging van Onbewuste en Bewuste om , 

psigologies gesproke , die Self te vind, is op kosmiese 

vlak gelyk aan "die vereniging van die hemelse god met die 

aardgodin . As hulle nie met mekaar verenig word nie , is 

daar ' n leemte en wat anders is die rouklag as ' n towerspreuk 

van die roubeklaers wat sodoende die twee skynbare botsende 

elemente wil verenig " (p. 1 22) 

Dte oggend breek aan en die son is die teken van ' n nuwe dag 

en "rn:imate die son vorder en op my dooie Oom se lande die 

blomme blom , kom die lcwe in my tcrug en gaan ek die dag te= 

gemoet met die drif van die natuur in my", se die knolskrywer 

(p . 1 28) . Oplaas besef hy dat menswees beteken om voortdu= 
, 

rend gcbuk te gaan ondcr "die angswekkende kontrastc waarmee 
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ons in ons menswees gepla is en wat ons van dbg tot dag 

her lei tot die simptome van ons tyd ". Die gege,.·:e sal nooi t 

-in drarnaticse volvoering kan gaan nie : "die oorkocoelendc 
l - • 

waarheid kn.n nie deur ' n knolskrywer saamgevat word nie as 

selfs groot skrT,1ers slegs ' n aspek van die m~laise kan aan= 

dui terwyl hulle met die menslike hubris , dit ~aag om soos 

'n Aap van God , of soos iernand soos Demosthenes de Goede 
' 

die ewige waarheid te stotter" . En dan volg s'y programaan= 

kondiging : berusting in d i e onverrnoe tot sintese en 'n 

besluit om in die toekoms horn "eerder (te) bepaal by ' n 

enkele weergawe van die angs van menswees , met die hoop dat 

(hy) soos tante Sophia in haar vuurwerke rniskien ' n vonk van 

die ewigheid sal vang 11 (p. 129) . En hierdie voorneme is 

nederiger as die optrede van "Le Mat, die bleddie fool , 

( ... ) (die) blinde dwaas wat die goddclike vonk in homse 'lf 

waan" (p . 121) (my kursivering) . Dit is dan die finale af= 

r ekening met ook die knolskrywery - die herbore knolskry= 

wer se ideaal is minder ambisieus, maar deur te luister, te 

gehoorsaam op 'n Goddelike bevel , maar ook sender hubris 

te kyk in die oog van God, aanvaar hy sy roeping. In hier= 

die grootsc slot word die knol ook getransformeer tot ' n 

Hermes met 'n boodskap van die gode . 

. In die voorafgaande het ek probeer aantoon watter rol die 

rni stick , die Gnostiek , die Kabbalistiek en die Hindoeisrnc 

as verwysingsvelde in Na'Va speel . Uitgaande van Jung se 
· · t . . 14 6 ) · 1 k 1 d. 7 h Myster~um Con~unc ~on~s wi e verve gens ~e awe emis= 

tiese verwysingsveld nader bekyk omdat ek van mening is 

dat dit een van die belangrikste bindmiddels in, die derde 

trits is , 66k vanwee die belangrike ooreenkoms daarvan 
r 

met die Jungiaanse psigologie , wat op sy beurt weer die 

dcurlopendc motief in Leroux sc ganse oeuvre is. In 18 - 4 1 

Isis en Na 'Va is die tema telke ns bymekaarbr~nging, in: 

tegrasie , vevsoening met die doel om 'n transf9rmasie te 

bewerkstellig. In die alchemistiese simbole , se Jung, is 

daar baie dinge wat nie behoort tot 'n dooie verlede nie 

------------------------------- ---------------
146 . Op. cit. 

, 
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maar in 'n baie lewendige vcrhouding staan tot! ens mees 

resente ontdckkings in verband met die psigologie van die 

Onbcwuste. 147 ) o· f kl b k · a ie a ore wat yeen ·om in ie conjunc= 
' tio, is opponerende pare : warmte/koue, Ooste/Westc,ens . 

Dit kan dikwels as 'n vierhoek of kruis voorgest.el wora. 14 8) 

Die.sintese van vier was een van die b~langr~kste doelwite 

van die alchemie, socs ook in ' n mindere mate van sewe . 

Dit is die "middelpunt" wat die vier en die sewe byeenbring, 

s~ 'n ou teks, en hierdie eenwording word veroorsaak deur 

Mercurius wat na analogie van die bleed van Christus "spi= 
. 14 9) 

ritual blood" genoem is . In 18 - 44 noem die knolskry= 

wer homself op talle plekke Mercurius, die versoener . Jung 

se dat die alchemistiese quaternio ooreenkoms vertoon met 

die mandaia en dat Mercurius ooreenstemming vertoon met 

die Heilige ~ees. Dit dui op die inflasie van die ego by 

die knolskrywer wat in die laaste trits aspekte van die 

Christelike godsdiens telkens sekulariseer . 

In 18 - 44 noem die knolskrywer homself die weeskind en 

praat hy van sy tante as die weduwee (vidua) . Berner wys op 

die kosbare steen wat bekend st.aan as die "weeskind" met 

sy teenpool die vidua (weduwee); sy is ook bekend as die 

swarte (Isis).lSO) So is Isis Isis Isis al in kiemsel in 

18 - 44. aanwesig. Hierdie prima materia is die moeder van 

die lapis, die filius philosophorum en daar is dikwels 

sprake van bloedskande. Dit roep weer eens die verhouding 

van die knolskrywer en sy tante op. Die knol is en versoe= 

ner (.Mercurius) en di t wat versoen moet word ( Z.apis phi Z.oso= 

phorum) Deur die skeppende skryfdaad integree1 hy sy eie 

psige. Die dubbelsinnige Isis wat vernietig en gesondmaak, 

"personifies that arcane substance, be it dew, or the aqua 

parmanens, which unites the hostile elements into one. 

This synthesis is described in the myth of Isis ... " 151 ) 

- - - ~ -----------------
147. Jung, C. G. , op . cit . , voorwoord. 

148. Op.cit., p. 11. 

149, Jbi d.' '.). 14. 

150. Ibid., p. 260. 

151. Ibid., p. 20. 
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Sy word die swarte genocm, leerling van Hermes, met haar 

swart mantel. Dit klop met die beskrywing van die knolskry= 

wer in Isis (p. 8). Maar sy is ook die maan en word gelyk= 

gestel met Sophia en sy is goed en boos. Dit roep weer eens 

Na'Va op . In die Christelike tradisie is die weduwee die 

Kerk wat na haar bruidagom verlang en dit verklaar ook die 

betrck van die Hooglied-notief . 152) In die Kabbala daaren= 

teen is die weduwee die verlate "Malchuth, when Tifereth 

is not with her . Tif~reth is the Sun and is interpreted 

by Reuchlin as the Microcosm( . . . ) . She is also called 

Shekhinah, the ' indwelling' o God, and virago. The Sefira 

Tifereth is the King and in the usual arrangement of the 

Sefiroth he occupies the secopd place 

Kether 

Tifereth 

Yesod 

C:-.. Malchuth . -

Kether, the Crown, corresponds to the upward-growing root 

of the Tree of Sefiroth. Yesod signifies the genital region 

of the Original Man, whose head is Kether . Malchuth, confor= 

ming to the architypal pattern, is the underlying femininic 

principle. In this wicked world ruled by evil Tifereth is 

not united with .Malchuth
11153

) · Vergelyk p . 82 in 18 - 44: 

"Ek voel soos Jesod, mej. X. Julle is Malchoeth in vier 

vorme. Ek sal by julle ingaan; ek sal die water in julle 

laat vloei deur vyftig sluise, Sjekina sal teenwoordig wees 

( .. . ) Maar ek is bevrees, mej. X ••• Daar is vier strome 

na die meer van my droom, en in my droom is die meer nie 

meer vol nie . . . ;. Dit is eers die komende Messias wat Koning 

en Koningin sal verenig " and this mating will restoie to 
· · 1' 't ., lS 4 ) . k" . d't God his origina uni y. Mis ien is i wat in Na' Va 

verwoord word, want Malhoeth word geidentifiseer met die 

maan wat met die son sal verenig . 

--------------------------------- - -----------------152 . Ibid . , p. 20 . 

153. Ibid., p. 23. 
154. Ibid., p. 23. 
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l 
Vir die alchemiste is die nuwe maan gevaarlik.1 Luna is 
~nersyds die skitterende witheid van die volmaan, andcrsyds 

is sy die swartheid van nuwe maan, "and especially the 

blackness of the eclipse, when the sun is dark;ned."155) 

Die Hooglied-motief sluit hierby aan: ek is swart maar 

lietlik. Die bruid is nie slegs lieflik en onfkuldig nie, 

Maar "witch - like and terrible, like the side of Selene 

that is realted to Hecate ". lSG) Die huwelik tussen Maan 

en Son {Christus = die Son) is in die alchernis terselfder= 

tyd 'n verwonding van Christus : "The moment of the eclipse 

and mystic marriage is death on the cross. In the Middle 

ages the cross was therefore logipally understood as the 

th II 15 7 )· I H 1 k t. t . N , V 1 mo er . n e e ree s_mo 1.ewe wa 1.n a a voorKom, 

1~ in bostaande beslote. 

Die motief van ver~onding is algerneen in die alchemie. 

In 'n verhandeling van Philaletha word die verwonding ver= 

oorsaak deur ' n hondsdol hond as gevolg waarvan die herma= 

froditiese kind gely het aan hidrofobie.
158

) In Na'Va 

(p. 71) kom die volgende voor : "Toe byt die mal hond van 

Oom George Pablo in die gat, maar niemand kon Oom George 'n 

maand daarna oortuig het dat sy vriend, die Sigeuner, aan 

hidrofobie gesterf het nie." Dit is die taak van die alche= 

mie om telkens ' n geneesniddel te soek, ' n balsanum vitae 

{lewensbalsem). "The conjunction of the moist (::'.: moon) and 

the hot (= sun) thus :9roduces the balsam, which is the 'ori= 

t ' 1 · f of the world." 
159

) D · t ginal and incorrup i e 1. was met 

ander woorde die alchemis se gevoel gewees dat Christus sever= 

lossing onvolledig was en dat hy die taak van ve~soening van 

I ------------------------------------------------ ,-------------
155. Ibid., p. 27. 

156. Ibid., p. 32. Vgl. ook die tog teen die berg op in Isis, 
p"p"-:-128/129 . 

157 . Ibid., p. 33. 

158. Ibid., p. 33. -
159. Ibid. , p. 34. 



- 314 -

teenoorgesteldes gehad het. 160) 

Jung maak verskeie, antler opmerkings wat relevansie het 

vir die laaste trits. Die proses van integrasie "(is 

at first) a ' fiery' conflict but gradually it leads 

over to 'melting' or synthesis of the opposites 11
•
161 ) 

Tant Sophia se vuurwerk aan die begin van Na'Va kry 

hierdeur ook ' n ekstra dimensie. Jung se bespreking van 

die koning se rol in die alchemie xom in hoe mate ooreen 

met Campbell se opmerkinge oor die koning se rol in die 

hclde-mite en die ooreenkoms met die graallegende. 162 ) 

Dit verklaar ook die knol se identifikasie met die siek 

koning aan die begin van Isis. 

Aan die einde van Isis praat die knol oor die eet van 

pouvleis. "Eating the peacock's flesh is equivalent to 

integrating the many colours (or psychologically , the con~ 

tradictory feeling values) into a single colour, white" . l63) 

Die knol verwys in Isis herhaaldelik na die feniks, wat 

volgens Jung ' n allegorie van Christus is: " the self-bur= 

ning of the phoenix corresponds to Christ ' s self-sacrifice, 

the ashes to his buried body, and ~e miraculous renewal 
, , II 164) 

to his ressurection . 

Na'Va bevat ook verwysings na Adan Kadmon; trouens deur 

die verskyning van Jock Silberstein word Georgie se begrafnis 

ook ' n aktualisering van Adam Kadmon Silberstein se dood. 

" In the Cabalistic view Adam Kadmon is nog merely the univer= 

sal soul , or psychologically, the ' self ', but is himself the 
------------------------------------- ------------
160. Ibid., p. 41: 11 The materia l we have adduced shm>1s \>Jhat an archetypal 

drama of death and rebirth lies hidden in the coniunctio, and what 
immemorial human emotions clash together in this problem . It is the 
moral task of alchemy to bring the feminine, material background of 
the masculine psyche, seething with passion!, into harmony with the 
principle of the spirit- truly a labour of Hercules . " 

161. Ibid., p. 229 . 

162. Ibid . , p. 274 . 
163. Ibid., p. 285. 
164. Ibid., p. 336. 
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transformation, its devision into 3 or 4 

Die uitspraak van Rabbyn Abraham Cohen 

~a'Va (p. 116) soos volg: "Adam 

bore uit die Eenvoudige E~~eling. 

Irira 

Kadmon is ge= 

Hy het in sy eie nat~ur 

verval en toe Twee geword . Maar hy sal weer Een word en 

te1:ugkeer tot die Hoogste Eenheid wat in homself opgeslote 

le. In hierdie mate is hy dan Orie in Vier." Die knol s~ 

dat <lit verwys na die Heilige Naam van God en op die volgende 

bladsy se hy: "Shulamite (was) die verdonkerde maan, die 

swart Jod ." Jung se : " this means that when she (the moon) 

is ve!y l ovesick for her Beloved , she shrinks to nothing 

until a dot is left of. her . 166 ) Aangesien die een letter 

herhaal word ("he") is daar sprake van drie, "but since 

he is doubled , the Name is also a tetrad or quaternity" .167) 

·· 168
> 1 a a a· a · Ek het vroeer a aarop gewys at ie rie romans in Le= 

roux se derde trits elkeen ' n fase van die individuasiepro= 
,., . ,.,, -
ses vir sy rck:cning neem . Louise Viljoen kom tot ' n ooreen= 

1 k, ' . h k . . 169 ) D. d stenunende gevo gtre xing in aar s ripsie . ie rie 

stappe wat Jung in die alchemistiese proses van coniunctio 

pnderskei , kom onderskeieelik egter nog beter ooreen met die 

betreffende romans, sodat 'n mens kan beweer dat die alche= 

rnic ecn van die deurloper:de motiewe/verwysingsvelde in hier= 

die trits is. 

Die alchemistiese beskrywing van die begin stem naamlik psigo== 

l ogies oorecn met ' n prirnitiewe bewussyn "which is constantly 

liable to break up into individ~al affective processes - to 

fall apart, as it were , in four directions .. l?O) (18 - 44) . 

Die tweede fase is 'n noodsaaklikc voorvereiste vir die 

-------------------------------------- ----------------
165. Ibid., p. 429. 

166. Ibid., p. 429. -
167. Ibid., p. 429 . 

168 . Op .cit ., p. 54. 

169. De . cit., p. 155. 

170. Mysterium Coniunctions. p~ 459 . 



- 316 -

I 
finale stap : "The second stage ( .. . ) consisis in making 

a reality of the man who has acquired some knowledge o f 

h ' d ' 1 h 1 II 171) J ;::,. is para oxica woeness . ung s~ pertinent dat 
• 

hierdic tweede fase ' n psigiese proses en individuasi e pro= 

ses is. Die mite van Isis en Osiris is dikwe~s hier ter 

sprake gebring en voorts is Osiris gelyk gestel met Christus 

(Isis) . 

Die derde en finale stap is "when the unity of spirit , 

soul and body is made one with the original unus mundus . 

This third stage of the coniunctio was·depicted after the 

manner of an Assumption and coronatiorl 6£ Mary ( . . . ) . The 

assumption is really a wedding feast , the Christian version 

of the hierosgamos , whose originally incestuous nature 
. 172) 

played a grea.t role J.n alchemy" . Di t , se Jung, is • n 

sintese van die Bewuste met die Onbewuste . (Dus Na ' Va . ) 

Hieruit blyk dit dat die drie romans ' n onlosmaaklik geheel 

i s wat chronologies op mekaar volg . Di t verklaar ook waar= 

om d i e knolskrywer die hoofrol vertolk in hierdie prose s ~ 

hy noteer as ' t ware sy eie proses van transformasie . Hy is 

die alchemis wat teenstrydige elemente probeer versocn; hy 

is voorts Mercurius , die bestanddeel in die versoening self , 

maar daarbenewens is hy die lapis philosophorum, die eind= 
' produk wat uit die alchemistiese proses moet spruit . En 

hierdie eindproduk i s nie slegs pslgiese eenwording nie , 

maar ook "voltooidheid" as skrywer wat bereik moet word . 

Blykens sy slotwoorde bereik hy nie een van sy twee doelwit= 

te nie , maar aanvaar hy, nou , met verlies van sy , hubris , die 

goddelike opdrag om voort te gaan met sy soekto9 . 

' 
J ung se slotopmerkings is ook ter sake wat Na'Va betref . 

J uis waarom sou die knol besluit om die individuasieproses 

in Na ' Va te koppel met die Boeddhisme , Hi ndoeis~e en onder 

andere ook die Christclike godsdiens? Ek glo omdat elkcen 
------------- ----- - -------- ----------------
171. Ibi d ., p. 476 . 

172 . Ibi d . , p. 462 . 
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van die verwysingsvelde verbasend ooreenstem met die struk= 

tuur van die individuasieproses - 1 n feit wat volgens 

Jung sou bewys dat God dus ook ' n argetipiese bestanddeel 

in die mens se psige is. Die knol se self in Na'Va : 

"die dans van die oergod , Sjiva, sal altyd in ons sektarie= 

se .interpretasie van die godshoof ' n bron van kwelling 

wees" (p. 95) omdat elke Godsdiens die begrip "God " vir 

homself wil toeeien . "That a psychological approach to 

these matters draws man more into the centre of the picture 

as the measure of all things cannot be denied . But this 

gives him a significance which is not without justification. 

The two great world-religions , Buddhism and Christianity , 

have, each in its own way , accorded man a central place , 

and Christianity has stressed this tendency still further 

by the dogma that God became man . No psychology in the world 

could vie with the dignity that God himself has accorded 

h im. 11 173 ) Jung se uitleg beteken egter ook dat transen= 

densie verdwyn het en dat slegs immanensie oorbly . So ' n 

i nterpretasie is soos gese , verskralend . 

Na ' Va as afsluiting van die derde siklus 

Die derde trits van Leroux is heel bewustelik as eenheid 

gekonsipieer . Dit blyk die duidelikste uit die verteZsinstan= 

sie en sy wyse van vertelling . Die knolskrywer karteer sy 

eie psigiese ontwikkeling in die vorm van ' n homodiegetiese 

vertelling sodat die drie romans op ikoniese wyse gestalte 

gee aan sy steeds groeiende insig. Soos te verwagte van ' n 

sikZus , is daar ' n duidelike chronologiese tydsontwikkeling. 

Die knol se groeiende insig in die menslike bestaan hou ook 

verband met sy ouerwording. Op 44 jaar het hy afstand gedoen 

van sy romantiese ingesteldheid , deur ' n fase van verward= 

heid gegaan en uiteindelik gekom tot ' n situasie waarin hy 

sy lot as mens en skrywer aanvaar. Deur te groei as mens , 

h·et die knolskrywer ook die moontlikheid geskep om te groei 

---------------------- ---------~ --- -----------------
173 . Ib i d . , p. 553. 
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as skrywer . As ware skrywerskap beteken nouk~urige struktu= 

rering, die uitwerk van 'n verband tussen Georgie se dood 

en ' n komplckse stel mitologiese gegewens, en die vermoe om 

dit alles te paar met'n rasionele ruimtebeelding, dan was 

daar inderdaad ontwikkeling by die knolskrywer. Met minder 

hubris en ' n beter begrip van sy eie beperktheid is die kanse 
I 

veel beter dat hy in toekomstige werk sou kon ontwikkel tot 
l 7 4) 

'n groot skrywer . 

In hierdie verband is dit nodig om telkens die gerepresen= 

teerde wereZd deur die abstrakte outeur en die vertelde 

wereZd deur die knolskrywer l?S) uit mekaar te hou, anders 

word die vertelling van die knol sender rneer op rekening 

geplaas van die abstrakte outeur wat vir baie literatore 

dieselfde as Leroux is .
176

) Die knol se kapperjolle is 

aanvaarbaar orndat die abst2•akte outeur 'n ironiese afstand 

ten opsigte van horn handhaaf. 

Die ti tels van die romans is telkens deel van die verte lde 

wereld (vgl. die knolskrywer se oprnerkings, Isis Isis Isis~ 

p. 2) . Al drie die be.eke in hierdie sikl us het ti tels wat 

bestaan uit vier letters (al word "Isis" herhaal) , 177 ) en 

boonop is daar ' n tweedeling in elke titel : 18 en 44; I 

.en S ; Na'Va . In al drie werke is die titel al 'n aandui= 

ding van die tema , naamlik die versoening ( van , teenoorges te Z= 

des) wat bewerkstellig moet word deur die knolskrywer, juis 

deur die drie werke self . Elke roman bevat 'n eksplisiete 

skadcloosstelling ('n te rnaklike uitweg?) deur die konkrete 

outeur~ Leroux , deurdat die fiksionaliteit van die boeke 
I 

beklerntoon word: dit is die knol se soektog war vergestalt 

word deur horn self. In elkeen van die bocke is daar dus 'n 

-------------------------------------- ---- ----------------
174. Malan, op.cit ., p. 159 . 

175 . Sien skematisering opp . 258 bv. 

176. Brink se resensie in Voorlopige Rapport is 'n goe'ie voorbeeld . 

177. En die herhaling daarvan driemaal is self al 'n element wat her= 
haal word deur die hele tri logie bykans op inkantatiewe wyse. Vgl 
bv. 18 - 44-, p. 59 : "Mnr Y, mnr. Y., Mnr. Y., jy ontstel m" ..... • 

121 "f' . V . Y. • X' II "1.1 r n p . _ - : · .e J , . , me J . , , m~ J • . 
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soektog na integrasie. In 18 - 44 soek die knolskrywer 

deur sy briefwisseling met mej. X verbande tussen sy en 

haar jeug , seek hy na sin in sy eie verlede en soek hy die 

moed om nuut gebore te word . Die soektog in Isis neem 

die vorm van 'n reisverhaal aan en dit is op die keper beskou 

die. eerste satiriese reisverhaal in Afrikaans, hoewel Di e 

Mugu reeds trekke daarvan vertoon het . Sodoende skakel die 

abstl'akte oute ur die knolskrywer met die tipiese anti- held 

van die satiriese reisverhaal-genre ; ' n rede waarom die 

strukturcle kenmerke van die helde-rnite en pikareske roman 

in Isis aantoonbaar is . Maar dit is ook ' n soektog na 

Isis wat horn weer heel kan maak , die anima wat horn bly ont= 

glip. In Na ' Va tree daar ' n verandering in deurdat die 

knol horn nie meer in die sentrum van die gebeure bevind nie . 

Dit is ' n soe~tog na die oorsaak van Georgie se dood en te= 

wens die sin daarvan . Daarom mis Na'Va die gejaagde, 

selfs wanhopige strukturering van Isis . Dit is ' n veel 

rasioneler (maar net so bewuste} poging en in feite ' n soek= 

tog na die gemene deler in al die verskillende godsdienstige 

sisteme wat as verwysing dien . Sodoende blyk dit dat dit 

primer weer eens ' n soektog van die knol is na ' n uitkoms uit 

sy eie dilemma , hier 'n toestand van psigiese doodsheid. 

Elkeen van die boeke in die laaste trilogie is in ' n hoe mate 

in sigself geslote, nieteenstaande die uitreik na mekaar . 

Die begin en die einde is dikwels op mekaar afges tern : in 18 _ 

44 kyk die knolskrywer na die elf novises op die strand 

aan die begin van die boek en aan die slot kyk hy na vrolike 

sendingmeisies op die strand . Die progressie blyk ook uit 

die enkel wat aan die begin blootgestel is (p. 15) en die 

"dytjie skaamteloos blootgestel" aandi.e slot (p . 133) . Hier= 

die beweging in die rigting van openhartiger ontbloting hang 

saam met die verlies van romantiese onskuld by die knol= 

skrywer. Die knol bevind horn in Isis aan begin en einde van 

die roman in sy wit huisie , wat egter ontwikkel van "wit 

huisie " ( p . 2) tot 11 bleddie weer lose , skoon klein plekkie , u 

sonder ·enige beskerming (p . 139) . Die knol het weliswaar "die 
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sirkelg.:1ng vol tooi, (en) die kringdans gedans," selfs "ge= 

speel met die esoteriese wyshede" (p. 139) in! sy boek . Dit 

het egtcr nie die verwagte hergeboorte tot gevolg gehad nie. 

In Na'Va kyk hy in die swart varkogies van die geneesheer 
I 

(p . 9) en oplaas "in die oog van die son" (p. 131) . Sy 

gordelroos en "algemene ( ... ) om,elheid" aan die begin ont= 

wi~kel tot ' n skynbare hartaanval ten slotte . \ Dit blyk teen 

hierdie tyd dat ons siklushipotese in ' n belangrike mate deur 

die romangegewens bevestig is. HerhaZing en ontwikkcZing van 

' n standhoudende kern en die terugkeer na die begin is 

sleutelelemente van hierdie definisie. In die gereprasen= 

teerde wereZd bevind die knol horn telkens tydens sy homodie= 

getiese vertclling in sy wit huisie, waardeur daar ook tel= 

kens ' n sekere spanning ontstaan tussen ouktorieZe en akto= 

riele vertelling, oftewel vertellende en belewende ek . Aan 

die einde van Na'Va bevind die knol horn in dieselfdc huisie 

as aan die begin van 18 - 44 . Weens onder andere die tyds= 

verloop, is die huisie nou waarskynlik in ' n verandcrde om= 

gewing, soos die strand by Loeriesbaai besoedel is deur olie 

(Na'Va, p . 72). Dit is trouens "jare gelede " toe die neo= 

fiete op die strand gespeel het, se die knol in Na'Va 

(p. 45). 18 - 44 en Na'Va speel dus in verskillende tye 

af. Oenskynlik het min verander : d~c huisie is steeds wit 

en die strand word steeds aangeval dcur branders . Tog slaag 

die knol daarin om deur die nou gang te loop (Nq'Va, p. 130) 

en deur die kompakte huisie (18 - 44, p . 14) te bewecg tot 

op die stoep, na die oneindigheid van die see. Deur gehoor 

te gee aan 'nhoer mag, transendeer hy sy eie psigiese beperkt= 

hede. Ten slotte is daar ook ' n "swart Suidooster wat vol= 

gens legendaricse oorlewering die Kaap skoonvee" (Na'Va p . 130) . 

Die rcen sal nou kan kom, na al die droe winde wat dcurgaans 

waai in Na'Va en die droogte aan die begin van I 18 - 44, 

waar allcs vaal en grou is (p. 12). Die uitsigloosheid van 

18 - 44 word omskcp tot die verwagting van nuwe hoop en nuwe 

lewe, sowcl wat die mens as die skrywer betref . Hicrdie 

derde siklus van Leroux druk dus , in teenstelling meL die 

tweede siklus , 'n proses van wording uit. Van die twee is 

dit dus , ideecl gcsproke , die geskikste sluitstuk . 
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Skake ling met die eerste siklus 

Dit is opmerklik dat Na'Va, net socs sy ander tr·t ~k 
i sma .. ,ers , 

wei nig verwysings na Die ee1's te ZelJ)e en Hi Zr;r.riia bevat. 

Benewens Julius Johnson wat ook in Die Mugu figureer, word 

ook geen karakters uit hierdie werke in Na'va :ten tonele 

gevoer nie . Die re<le hiervoor le in die aard ~an die eerste 

trlts wat as siklus van agteraf tot stand gekom het : Die Mugu 

herinterpreteer sy voorgangers en bou voort op hulle, maar in 

sekere sin staan Die eers te Zel,)e en Hi Z.a1'ia as eenheid 

apart van Die Mugu en is Colet se sterwe die logiese af= 

sluiting van ' ri fase in Leroux se werk wat as suiwer eksisten= 

sialisties beskou kan word . · Hierin word die dood nog as die 

enigste uitweg uit die menslike dilemma gesien. Hoewel die 

knol in Na' Va (p. 59) se : "Ek di nk da t iemand wat ' n her= 
. 

iewenis vind in die dood net soveel publisiteit verdien as 

iemand met ' n lewenswoede", kies hy self oplaas vir voort= 

lewe en besef hy dat Georgie ·se ·J selfmoord 'n vorm van hubris 

was. 

In Na ' Va word daar egter vir die eerste keer in die derde 

siklus eksplisiet na Die Mugu verwys deur die feit dat ka= 

rakters uit Die Mugu optree as begrafnisgangers in Na'Va . 

Soos in ander werke is daar beskrywings wat merkwaar~ig oor= 

eenstem met die in Die Mugu : 11 malocchio (pp. 7 2 en 121) ; . , 
p. 11 in Die Mugu. Die beskrywing van Georgie se soektog 

na 11 rn veilige hawe" (p. 87) eggo Gysbrecht se beskrywing van 
11 ' n veilige hawe " (p . .54 ) . 

Die knol se opmerking : "wantons het groot gewo!rd onder die 

wit stralekrans van die Heiligde Maagd en die Wi~-swart 

sirn.bool van apartheid " (p. 56) , is maar een voorbeeld van ' n 

aktueZ.e ve1'wysing wat in Na'Va voorkom, maar wit en swart 

is volgens Viljoon psigiese simboZ.e wat bewys lewer dat die 

sosiaal-politieke·gegewc by Leroux diensbaar gemaak word aan 

1 t . k a· 1· - k 178 ' · die prob ema ie van ie iterere wer • Die opmerklike 
------------------------------------------------

, ---------------178 .. Op .cit ., p. 138. 
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is cgter dat Leroux dit al in Die Mugu doen. 179 ) Uit 

die voorafgaande blyk dit in elk gcval hoe die vartela= 

inotancies in bcide romans in ooreenstemmcnde terme be= 

skryf. 

Die afkeer van patroonmatigheid in Die ~ugu kom onver= 

swak voor in Na'Va, vcral wat godsdiens betref (pp. 40 

en 109) . Georgie se selfmoord is ook in geen geringe mate 

daaraan te wyte dat hy deur 'n anachronistiese vader in 'n 

patroon gedwing is nie (vgl. p . 12). Oom George as anachro= 

nisme (pp. 18 en 23) dui , soos in Die Mugu, ook on 'n ouer 

geslag wat uit pas is met 'n veranderde tyd , en as sodanig 

bly hulle in gebreke om die jong geslag na behore voor te 

berei op nuwe eise en tye . 

Personasies in Die Mugu word in Na'Va in herinnering 

geroep, soms op implisiete wyse. So word oom George 'n Gar= 

gantua (p. 16), net soos Gysbrecht Edelhart . Die skakeling 

tussen com George en Gargantua is maklik te verklaar aan= 

gesien hulle albei robuuste onbeskaafde drinkers en plesier= 

seekers was. Malan wys daarop dat oom George , net soos 

Gysbrecht, ook ' n mugu is en 'n uitdeler van geld ;l BO) Deur 

hierdie gelykstelling kom oom George tewens uit die verf as 

'n patetiese anti-held . 

Daar is egtcr ook ander personasies uit Die Mugu, wat in 

Na'Va eksplisiet voorgestel word . Julius Johnson is nou 

'n "afgetrcde rniljoener " (p. 38) , maar is boono:9 ' n flou 

afskaduwing was sy vroeere self in bv. Die l-fu.gu . In die 

l oop van Na'Va word hy afgetakel en kreet hy telkens 

----------------------------------------------------------
179. Sien Van Coller , H.P.: Die mitoZogiese en psigoZogieae agte~= 

gronde van "Die Mugu" in vergelykende stu.die, ongepubliseerde 
doktoraal-skripsie, Rijksuniversiteit van Utrecht, 1975, p. 86 : 
"Gysbrecht se reis voltrek horn .fuis in Kaapstad; dit word 'n 
reis deur juis die Suid-Afrikaanse saffielewing ; trouens groter ge= 
speltenheid, "apartheid" is nouliks elders aan te tref", ens. 

180 , 0 p . C i t . , p . 14 9 . 
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"Jesus Christus" uit as hul9roep. 

veraanskoulik deur die aftakeling 
Die prose1 word ook 

van sy vervoermiddel 
I 

die Cadillac, wat afsteek by die "Cadillac thunderbolt'' 

uit Hilaria. Die uftakelingsproses verloop ,eweredig met 

die toencmende chaos wat juis kontrasteer met Julius John= 

son se dikwels gepropageerde orde - ideaal in Hilaria 
! 

Die Mugu . Opp . 79 is Julius Johnson totaal afgetakel en 
en 

pluk hy herhaaldelik aan oom George se arm terwyl hy om hulp 

roep . Dit is treffend dat Julius Johnson as 'n bejaarde en 

afgetakelde anachronisme nou vervoer word in 'n antieke 

Bugatti~ Dit is dan ook nie toevallig nie dat Julius John= 

son se groot teenpool uit vroeere romans, Juliana Doepels, 

nou triomfantelik op die toneel verskyn. Die aftakeling 

waaraan ook sy onderworpe is, spreek nog meer ui t die fei t 

dat sy 'n "n~o-romantiese" terroris is as wat dit af te 

lees is uit haar fisiese voorkoms (vgl. p. 80). 

Die opmerking van die knolskrywer opp. 124: "Carthage de= 

lenda est'' (Karthago moet verwoes word) is ' n woordelikse 

herhaling van Juliana Doepels se uitroep (Die Mugu, p. 24) . 

So word 'n oarallelle situasie daargestel en Na'Va se slot 

k- t l' , d' d 181) word feitli n rea isering van ie woor e . 

Daar kan ten slotte gewys word op die sikliese gang van die 

natuur wat opp. 128 beskryf word. Die psigiese proses self 
' ·is ' n sikliese proses (soos trouens die dag/nag - koppeling) 

wat telkens herhaal moet word soos in die alchemie. Die eer= 

ste siklus het hierdie waarheid duidelik onde~streep (vgl . 

die slot van Hilaria). Miskien juis daarom is elke boek 

van Leroux die verwoording van 'n nuwe soektog na psigiese 
l ·integrasie die hergebooite is nie 'n toestapd van perma= 

nensie nie. 

-------------------------------------------------------------
181. Cato die ouere het hierdie woordealtyd gebesig in die Romeinse 

Senaat; Karthago is uiteindelik met die grand gelyk gem~ak 
(vgl. pp. 126, 7 in Na'Va, waar oom George se plaas ven•1oes is). 
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Verwvsings na die tweede siklus 

Na'Va is die eerste werk in die derde trits waarin ekspli= 

siete verwysings op ui tgcbreide skaal na die t':.•1eede tri ts 

voorkom . Dis te verklaar uit die doelbewuste poging om 

Na'Va sametrekking van Leroux se oeuvre te maak , ' n precede 

wat egter ook te ver gevoer kan word . 

Die tweede trits word pertinent betrek deur die bekendstel= 

ling van Jock Silberstein (p . 38), "eienaar van die stig= 

ting Wclgevonden, waar vermoende malles " behandel word . Ui t 

die beskrywing van Jock Silberstein opp. 64 blyk dit dat 

hy ook deur die ouderdom ingehaal is . Wat die tydsverloop 

dus tot gevolg gehad het, is enersyds fisicse aftakeling, 

andersins ' n "gestroopte" taalgebruik, ontdaan van alle 

eufemismis. ·Die beskrywing van die eens aLletiese Briga= 

dier as "vierkantig , atleties koroulent'' (p. 87) is 'n voor= 

beeld van dicselfde precede . . Opp . 25 word daar voortgebou 
- .. 

op die parallel wat in die tweede trits daargestel is tussen 

die Afrikanervolk en die Jade. In lla'Va het die motief 

veel rneer satiriese kantc. Die Afrikaner se geroepenheid, 

sy Thora, sy religieuse simbole word hier 'n pervertering 

van die Joodse gcwyde simbole en in die proses word die 

parallel Afrikanervolk/Israel belaglik (vgl. p . 25). En 

tog skuil daar agter die belaglikheid 'n dieper betekenis : 

Jood en Afrikaner word "versoen'' (p . 103) : Georgie se dood 

word ' n her-bclcwenis van Adam Kadmon se sterwe, en De Goede 

archetipicse van die Afrikaner, probeer versoening bcwerk= 

stellig dour die Naam van God te stamel soos sy slagoffcr, 

Adam Kadmon Silberstein, jare gelede met sy hande gevou die 

"onnoembare Naam van God" gevorm het (Azazel, p . 168). 

Deur hicrdie versoening kan die knol die sewedaagse Joodse 

rou en die hcrlcwing van Sjiva. laat saamval . 

Dit is egter nic alleen personasies wat eksplisiet (of im= 

plisiet : vgl. "Boris Gocdcnov" op p. 4 7) te berde gebri ng 

word nic. Motiewe en beskrywings uit die tweede trits kom 

ook voor. Ons kan ' n paar oorccnkomste aanstip : "derde oe " 

I 
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(p. 47); 
11 geslepenheid 11 (p. 69); die ooreellfoms Georgie 

/Jock Silberstein as synce Ahasveros-figure (Na ' Va., p. 90; 

Azazel., p. 43); die bcswerj van die duiwel deur "Benedicte" 

te roep (Na'Va ., p. 125). 

Net soos in Sewe dae word die goeie voorafgeg~an deur die 
11 Sataniese teenwoordigheid" (p. 126) . Sikliese skake ling 

. het die gevolg dat 'n beskrywing later, teen die agtergrond 

van vorige werke, anders geinterpreteer kan word . Georgie 

en sy vader, oom George , is geklee in 11 pastoraalbruin Harris 

Tweed-baadjies " en "suedeskoene" (p. 17), die uniform van , n 

hel~ reeks Leroux-karakters : Jock Silberstein, Henry van 

Eeden, Brigadier Ornassis ~n die knolskrywer, allermins 

hero.iese karakters soos oorn George en sy seun wat 11heroies 11 

gesterf het. Trouens baie van hierdie karakters se ma nlik= 

heid sou al erg in twyfel getrek kon word (vgl . bv. die 

Brigadier en die knolskrywer), soos ook hier blyk uit die 

feit dat Georgie se hofmakery net ' n harlekynspel is (p. 18) 

'n Ander verwysing na die tweede trits wat ook feitlik as 'n 

retrospeksie gelees kan word, is die beskrywing opp . 93 van 

die beweging van die gaste "na die bron van lyding . " Uit 

die vroeere bespreking het dit geblyk dat dit 'n psigiese 

proses is, en daardeur skakel dit met Die derde oog waar 

De Goede afdaal na die bron . Uit die feit dat die gaste 

opwaarts beweeg, lei ons af dat dit 'n progress~e na die 

Bewuste is, parallel met die naderende dagbreek . Psigolo= 

gies gesproke is dit ' n veel verdere stap as die van De 

. Goede - juis die derde stap in ' n proses (vanaf grondvlak 

na diepte, terug na grondvlak, maar nou as iets Hervon.de). 
I 
j 

Verwysings na werke in die derde siklus f 

Na 'Va begin (p. 9)met ' n bekende motief uit Leroux se 

werk, nl . die verval waaraan die Ziggaam onderwo~pe.is. Die 

broosheid van die liggaam soos bekend ui t veral 18 - 4 4 en 

Isis., het n9u ontwikkel tot '''n algemene gevoel van onwel= 

heid" en liggaamlike verval ; · vgl. ook die skynbare hartaan= 

val (p. 128). Uit Na'Va blyk trouens 'n obsessie met die 
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Op p . 95 se die knol "die enigma van die dood · J.S 

' n gcmene delcr wat geen generasie-gaping ken nie . " Dit 

verklaar waarskynlik waaro-:n hierdie tema sentraal is in die 

sluitstuk van en die derde en grater siklus , al die vooraf= 

gaandc boeke het telk~ns ' n soektog bevat; oplaas word ge= 

soek na di~ element wat alnal verenig - karakters uit vo= 

rige wcrke, die jeug en oues van dae - nl . die dood. 

Dit is egter nie alleen die mens wat aan verval bloot 

staan nie . In 18 - 44 is die kus beskryf as "' n wilde kus 

waar seestrome maal en branders met hooggety op onmoontlike 

plekkc slaan " (p. 123). In l ,'a ' Va daarenteen praat die 

knol van "d:Le see by hierdie wilde kus wat eers so ge= 

vaarlik was " (p . 53) . Daaruit wil dit voorkom asof die 

see (die onbcwuste) self nie ongeskonde gebly het in hier= 

die aftakelingsproses nie. 

In Na ' Va word gedurig terugver.vys na karakters in 18-t,;4 

en Isis en dikwels word iets toegevoeg aan hul vroeire 

beskrywings . Die Priester van Mallorca word op pp. 39 en 

45 slcgs gcnoem , opp. 50 gesatiriseer deur sy opvattings 

ten opsigte van die Hooglied ; op p . 1 27 se hy : "tDis og= 

gend ' ( . . . ) terwyl die lig op sy wiegende kruis speel " . Di t 

-is ' n nuwe clement wat tot sy beskrywing toegevoeg word en 

dui op die rol van Isis in die alchemie : sy is die " aaqua 

permanens which unites the hostile elements into one , 11 182 

en , soos reeds gese, dui die kruis juis die quaternio 

aan , wat versoen moet word . Dit verskaf ' n bewys vir ons 

vrocir verwoorde vermoede dat die Priester ' n Isis-versky= 

ning is in Isis Isis Isis . 

Mej . X word eers bloot genoem (p . 55), maar dan ook deur die 

k nol beskryf as "die onbekence in al my boeke by wyse van 

herhaling " (p. 111) . Die knol verwys se l fs by impl ikasie 

terug na sy vrou sc dood as hy sc : " dis vir my ondcnkbaar 

---------------------------------------------------------, 

, 182 . Jung , C.G.: ·l·!ysteriwnconiunationis, p. 19 . 
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dat soveel manies-depressiewe uitskotsels van 
1
ons samelewing 

hier 'n waterdood gevind het" (p. 53). Sodoende interpre= 

teer hy deurgaans op implisiete wyse die twee vorige werke . 

Hierteen is niks in te bring nie omdat hulle pirodukte van 

horn is . 

Dit is opvallend dat die knol horn deurgaans be~ien van die= 

selfde beskrywende terme as wat die abstrakte outeu:r in 

ander Leroux-werke gebruik. Die beskrywing van Diana Ponti 

met haar ou gesig en krakerige stem (p . 84) skakel met 

Mary-Jane Hudson en Mrs Scott-Finesse-Immobile, weliswaar 

sy cie skeppings, maar ook met bv. Lady Mandarake uit Sewe 

dae, (wat nie sy skepping was nie)as tydlose vrou , maar te= 

wens ' n gevaarlike heks. 

Die binding tussen Na'Va en sy siklusrnakkers kan dikwels 

in terme van retrospeksies of prospeksies beskryf word, 

wat beteken dat belangrike intcrpretasies agterwee bly in= 

dien die skakeling nie gernaak word nie. Op p. 71 van 

Na'Va"byt die rnal bond van oorn George Pablo in die gat." Deur 

die gebruikmaking van die Le Mat-ver.vysing in Isis (vgl. 

bv. p. 90: "Le Mat, die bleddie fool. ' n Hond is besig 

om horn aan die gat te byt") word daar al voorbereiding ge= 

tref vir die toneel. Dit is dus nie alleen simboliek of 

mitologiese figure wat "voorberei" word in vroe,re werke 

nie. ' n Verwysing (abstrak) in Isis word omgetower tot 

' n personasie (konkreet_) in Na' Va. 

Uit 18 - 44 het dit geblyk dat die teringmaer tante ' n moe= 

der-figuur vir die knolskrywer was . Uit die beskrywing 

aldaar het nooit enige intieme verhouding met st com geblyk 

nie. Nou blyk in Na' Va (p. 28) dat die oom die knolskrywer 

se peetpa was, en word daar boonop 'n direkte parallel tus= 

sen hulle geskep . Dit roep dan weer Isis op, waarin ges@ 

is dat die oom se verset die vorrn aangeneem het • van 'n 
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estetisering van alles. Moontlik is dit ook kommentaar op 

die knolskrywer self wat in Na'Va bv. die doodsverskynsel 

estetiseer. 

Op p . 31· vra die knolskrywer: "Was dit die Sigeuner wat 

jou besweer het? Of het die Sigeuner met sy hek jou probeer 

verduidelik wat die Swart Karoo agter die berge beteken ?" 

In Isis word die Karoo beskryf as "alles wat omgevorm en 

voorwereldlik en gevaarlik is 11 (p. 86) en di t be vat die hart 

van Isis (p. 87; ook p. 91 en p . 101) . Sender hierdic invul= 

ling van die primordiale aard van die Karoo , gaan die ver~·,y= 

sing in Na'Va verlore. 

Oat !.1a 'Va oopstaan na /,!age rs jon tein, o 1\fage rs fon tein ! is 

af tc lees uit die prograrnaankondiging op pp. 129/130. 183 ) 

"Hoe kan ons deesdae die komedie van lewe en dood herlei 

tot die tragiese? 11 vra die knolskrywer. Dit wil voorkorn of 

Magersfontein ' n poging is tot beantwoording van hierdie 

vraag. 

Uit die voorafgaande is dit duidelik dat Na'Va waarskynlik 

Leroux se mees ambisieuse onderneming tot op datum was. ' n 

Samevatting van soveel stof, temas en idees is ' n moeili= 

ke opgaaf, veral in die lig van die mitologiese stramien 

van Na'Va self. ' n Kritikus soos Brink noem Na'Va ' n voor= 
ti ' 1 ' ' ' 11184) I b d k beeld van mito ogiese prost1tus1e , n eson er s erp 

bewoording van sy besw~ar . Vir Brink is die terugkccr uit 

Leroux se vorige werk van personasies soms briljant gehan= 

teer . As voorbeelde siteer hy Julius Johnson,Juliana Doepels 

en Jock Silberstein, wat ' n jukstaposisie skep tussen 

Georgie en Adam Kadmon se dood . Maar, beweer Brink, die 
. k 1 185 ) E di't b t k selektiwiteit om ukraak voor. n e e en, as ek 

horn gocd begryp, dat dit 'n lukraak byhaal van vroeere 

karakters is. 

faI:--sicn ook : Van Rensburg, F.I.J.: ""fla'Va -·n klein triomf"-,n-
Dic Huisgcmoot, 30 Maart 1978 . 

184. Brink, Andre P., op .cit. 

185. Brink, Andre P., Die Burger, 15 Fcbruarie 1973 . 

: 
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Daart.eenoor vind Van Rensburg "weinig dwingcnds in die ge= 

bruik van bv. Julius Johnson, Jock Silberstefn en selfs 

mej. X in hierdie boek . remand wat die vorige boeke Viln die 

slotsiklus nie gelees het nie , .sal horn taillnlik in die 

duistcr bevind oor die sporadiese tcr sprake 'bring vc1n rnej. 

X in hierdie boek. Ook die poging om Salome vc1n die siiber= 

steins te laat herleef, vind ek geforseerd :(selfs al vind 

dit plac1s met behulp van ' n soort rcinkarnasik, vgl . o . a. 

die f iguur Shulami te) :• 186 ) Hierui t blyk duidelik da t Van 

Rcnsburg beswaard voel omdat Na'Va in 'n aantal opsigte 

(veral so ver dit personasies betref) ongemotiveerd aanleun 

teen andcr Lerouxwerke. 

Soos uit die voorafgaande bespreking van die dcrde trilogie 

gcblyk het, kan Leroux se werke nie anders gelces word as 

in grater verband nie, want dit is 'n geheel van dele wat 

telkens slegs 'n aspek van die totaalbetekenis uitdruk. 

Dit was trouens deurgaans die geval in Leroux se oeuvre. 

Geen persoon kan Hilaria lees los van Die eerste Zewe 

van Colet,sondcr om baie in te boet nie, en Een vir Azazel 

sender Se~e dae by die Silbersteina betekcn onder rneer dat 

die proses van devolusie nie ten volle aantoonbaar is nie 

.en dat baie van die satire verlore gaan . 

Die Uugu is in vele opsogte die samevatting van die eerste 

siklus orndat Colet 11 herlecf " in Gysbrccht, maa.:- ook o,nda t die 

kontras Bewuste Onbewuste in die eerste twee romans 

ui tgroei tot die balansering orde :. chaos in Die Mugu . 

En Julius Johnson en Juliana Doepels , die verteenwoonwoordi= 

gers van hierdie kontraste, verskyn juis in Na'Va. Dit 
I 

bied die geleentheid om die aftakeling te beskfyf van juis 

hierdie persone : Julius Johnson is afgetree en oud, hy 

vrees die n~dcrcnde dood en is totaal ontredderd . Die gerus= 

stellende ordc wnt hy aan Gysbrecht gepredik het en wat horn 

sy veilighcid verdien het, het verkr~cl. Juliana Doepcls , 
\ -----------------------------------------------------------

186. Op.cit. 
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daarenteen, is nog steeds anargisties, maar is ook nie meer 

' n individu nie en is al vir die jeug ' n geromantisee rde 

persoonlikheid - deel van die orde van revolusioneres. 

Fisies is ook sy afgetakel : tandloos, met ' n geswolle maag 

as gepar~dieerde verwagtende en met katarakbesmette oe. 

Hulle word albei perverterings van hul vroee self . Daardeur 

word nie alleen tydverloop , devolusie gesuggereer nie, maar 

ook geimpliseer dat elke tyd sy eie antwoord vra, sy eie mite. 

Hulle rolle is uitgespeel. 

Uit die tweede siklus verskyn Jock Silberstein omdat hy daar 

' n belangrike rol gespeel het in die eerste twee werke en 

feitlik net soos Juliana Doepels ' n Self-figuur, spreekbuis 

van die abstrakte outeur was . Sodoende blyk weer eens dat 

elke literere werk se boodskap ook geen permanensie het nie. 

Adam Kadmon se dood word natuurlik ook sodoende opgeroep . 

Uit Die derde oog word die twee pole weer eens ten tonele 

gevoer : De Goede as die Herakles-figuur , die daadmens , en 

die Brigadier as die intellektueel. Voorts word daardeur 

weer eens die devolusie aangetoon (vgl . die Brigadier se 

liggaamlike voorkoms) . Maar boonop was die Brigadier eers 

onberispelik geklee - nou dra hy ' n uniform "effens circa 

Tweede Wereldoorlog" (p. 87) . Di t het al by herhaU.ng ge= 

blyk dat die uniform slegs ongunstige konnotasies het . Van 

'n individualis het hy ~us gedevolueer totdat hy ook deel van 

die staatsdiensagtige orde geword het . 

Shulamite is een van die belangrikste personasies in Na'Va 

en daar bestaan inderdaad ' n koppeling tussen haar en Salome 

(Na ' Va, p . 49 ) . Hulle is ook beide ' n numineuse simbool wat 

in geloof genader moet word . Net socs Henry kon Georgie nie 

slaag nie (p . 117): "Georgie het nie ' n begrip van Shulamite 

en die Sjekina gehad nie . . . " Ook mej. X !=e teenwoordigheid 

v ind ek nie steurcnd nie vanwee die feit dat sy ' n bykans 

konstante element in al Leroux se ~erke is (vgl. p . 1 1 waar 

ook die knolskrywer mej. X noem "die onbekende in al my boeke " ): 
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Die herhalende karakters is dus myns insiens gbed gekose, 

want hul dra elkeen 'n belangrike tyd-tuimtelike en tematie= 

se aspek die boek binne . ' n Vraag wat ontstaan is egte r of 
' . 

die onderskeid die knol / die abstrakte outeur, wat bv. op 

vreemde wyse deur Brink oor die hoof gcsien word, deurentyd 

gehandhaaf word? 

Die onderskeid tussen die abstrakte outeur en die vertets= 

instasie is 'n fundarnentele verskil by beoordeling van 

die derde trits. Daar is herhaaldelik gewys op die feit dat 

dit die knolskrywer is wat selekteer en struktureer en dat 

die werke ikonies met betrekking tot sy individuasiepro= 

Ui t die voorafgaande bespreking van die funksio= 

naliteit van personasies uit vroeere Leroux-werke in Na'Va 

het een ding geblyk : hul funksionaliteit kan slegs bepaal 

word indien hulle in hul oorspronklike konteks gesien word. 

Juliana Doepels bv. is nie bloot ' n naam nie, maar 'n korn= 

plekse netwerk van motiewe en struktuur omgeef haar - dit 

dra sy Na'Va binne. Die knolskrywer kan dus personasies 

uit vorige werke slegs selekteer indien hy kennis dra van 

- aie werke self ~n met die "boekbetekenis" van die betrokke 

personasies op die hoogte is. Orndat die knolskrywer tot 

.die gerepresenteerde weretd behoort , kan hy dit nie doen 

nie, slegs die abstrakte outeur is hiertoe in ,staat. So 

word die afstand tussen abstrakte outeur en ~ertetsin= 

stansie in Na'Va op onwettige wyse verbreek. E~ sal bo= 

staande argument illustreer aan die hand van 'n voorbeeld. 

-·op l?. 94 praat die knolskrywer van Jock Silberstein wat 
I 

" soos 'n riet ( ... ) enige oomblik sal knak in di1e stroom 

waarin , jare gelede, sy kleinseun , Adam Kadmon S~lberstein, 

verdwyn en dood herverskyn bet ." Indien dit 'n "interpreta= 

sie " van E.2n vir Azazel is , is dit totaal onwettig omdat 

Jock Silberstein op gelyke vlak met die knol verkeer en nie 

as "boekpersonasie " denkbeeldig bestaan nie . Daar kan 

egter gese word dat die knol bloat ' n Jungiaanse interpreta= 

sie heg aan die dood van Ada~ Kadmon S~lberstein. as vroeere 

gebeurtenis. Dit is ' n legitierne werkwyse. Wanneer daar 
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opp. 81 gepraat word van Georgie as Heraklesfiguur en net 

daarna verskyn De Goede of die toncel, vind ons egter , n 

fundamentele breuk : die knol intcr9reteer nou by implika= 

sie vorige werke, te wetc Azazel en Die derde oog, 

waar De Goede in die we1•k self as 'n Heraklcs-figuur be= 

skryf is . Die implisiete koppeling van De Goede en Adam 

Kadmon deur die gebruik om die Naam van God le op prcsies 

dieselfde vlak. 

My gevolgtrekking is dus dat ek Van Rensburg en in 'n min= 

dere mate Brink gelyk gee wat hul besware betref , maar wel 

op grond van ander redes as wat hul aanvoer . Die koppeling 

knolskrywer - abstrakte outeur - konkrete outeur is te heg 

in Na ' Va (vgl. bv. die magistrale manier waaro9 Louis Paul 

Boon daarin slaag om 11 weg van hornself " te skryf in bv . die 

manse perspektief in Menuet) . Die knol is in sy verklaar= 

de Suid-Afrikaansheid (bv . p . 121 : " ons . . . volk 11
) gelyk te 

stel met die ve rte ls ins tans ie in Azazel (p . 51: 11 ons 

polisiekolleges"); in sy skep van Italiaanse ruimtes (op~ 

36/7 : "Lombardi-sipresse") dieselfde as die verteZsinstan= 

sie in Sewe dae , in sy beklemtoning van die gevaar van 

·ge~igJ__oosheid (p . 105) net so bekommerd soos die vert;; 1 sin~ 

stansie in Scwe dae . . . Voeg daarby sy hekel aan reken= 

masjiene (p . 41) , uniforms en vormgodsdiens (p . 109), ens. 

en dit blyk in hoe ' n mate hul visie oorvleuel. Dit alleen 

is egter geringe besware wanneer dit gestel word naas my 

vroeere beswaar wat in feiLe neerkom op ' n ernstige per= 

spektiefbreuk . 

Die knol se homodiegetiese aktorieZe vertelling bring se= 

kere beperkings mee . As · 11 belewende ek " is hy volgens Fried= 

man "the-I- as-witness " . Dit bring rnee dat hy ' n randposisie 

·beklce en dat nie net sy "beweging" beperk is nie , maar dat 

hy slcgs kan rapporteer en nie dirck kan weergee nie . Dit 

sluit bv . ge<lagtcs in van karakters wat slegs op indirekte 

wysc wecrgegce kan word . Die direkte weergawc van die visic 

en gcdagtes van die meganies aangelegde Bantoe (pp . 99; 10 2; 
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I 
105) is weliswaar knap gehanteer deurdat die k.nolskrywer sy 

gedagtes as't ware op die Bantoe projekteer, of anders ge= 

stel: die Bantoe se gedagtes feitlik rekonstrueer, maar dit is 

nie totaal bevredigend nie . Die weergawe van'die Bantoe 

se opkoppeling van drade, waar hy "in die verte" is en sy 

liggie "flouer en flouer" word (p. 99), val bt:iite die be= 

reik van die knol se rnoontlike fokalisasie aaJgesicn sy 

fokalisasiepunt in die aktorie"'le verteZZing op sy oom se 

daktuin is. Die feit dat hy in die ouktorie"'le homodiege= 

tiese verteZZing horn in sy huisie bevind, verander niks aan 

die saak nie. Anders gestel : die knol as ek-persoon-foka= 

liseerder kan nie soos 'n ouktorie"'le (alwetende en alorn= 

teenwoordige) verteller optree nie. Dit is dus ewe-·eens 

'n perspektiefbreuk . 

Hoewel Na'Va dus 'n verbluffende samewatting van rnotiewe, 

ternas en personasies van dietotale siklus is, word dit uit= 

eindelik nie op 'n bevredigende wyse voltrek nie . Die be= 

nutting van die vertelperspektief van die knolskrywer is ' n 

oorspronklike hantering en word veral in 18 - 44 uiters 

geslaagd aangewend . Di t is egter jarmner dat die bewusteJ i= 

ke poging orr een groot siklus daar te stel, Leroux erg 

kniehalter in Na'Va, die sluitstuk van sy negeluik. 

Die .oorkoepelende waarheid kan inderdaad nie deur die 

knolsk~ywer (as vertelsinstansie) saarngevat word nie. 

Bestek 

I 
Uit alles het dit geblyk dat al Leroux se werke in die laas= 

te siklus (en selfs vroeer) 'n standhoudende kcrn het, 
I 

naarnlik die psigologiese opvattings van Carl Gustav Jung: 

die versoening van Bewuste en Onbewuste en die bereiking van 

die nuwe Self . Hierdie basiese terna word voortdurende her= 

haai, maar word ook ontwikkeZ, veral in die laaste siklus. 

In die eerste siklus is psigologiese en rnitologiese parallel~ 

le bloot oppervlakkig aanwesig (Hilaria) of redelik verskuild 

(Die Mugu) . In die tweede ··siklus groei die mi tologiese ui t 
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I 
tot Die derde oog waar feitlik alles wat o~ die verhaal= 

vlak gebeur, · 'n mitologiese teenhanger het. Dit is nie 

meer "flardes mites" soos in Die Uugu nie, maar as't ware 

verskeie intakte mites. En dan ten slotte die laaste si= 

klus waar die knolskrywer alles herlei tot die mitologiese, 

ei~tlik die teenoorgestelde proses van die eerste siklus 
I • 

Hy probeer nou om in elke gebeurtenis dieper betekenisse te 

lees; sodoende word hy die Hermes-figuur wat die boodskap 

van die gode uit alles probeer aflees. Die proses is dus 

ontwikkelend en nie bloot herhalend nie . 187
> 

-~.. ... 

Uit elke afsonderlike siklus is wo~ding of verwording af 

te lei ; - trouens dit vorm bykans ' n ritmiese en sikliese 

herhaling: wording (eerste trits); verwording (tweede 

tri ts) ; wording (derde tri ts) . Juis te midde van ' n ver= 

wordende wereld word die taak groter om wording OD 'n ~er= 

soonlike vlak te realiseer . En dit is die taak van die 
188) skrywer om ook die gemeenskap telkens hierop te wys. 

Die l aaste trilogie beantwoord dus in alle opsigte aan ons 

siklusdefinisie : dit is ' n geheeZ van dele; dit ontwikkel 

en herhaaZ ' n standhoudende kern en dit keer weer terug 

na ' n begintoestand: die skryfproses sal weer moet begin, 

maar dit sal ' n veranderde knoZskrywer wees wat die taak 

opnuut sal aanpak. Die standhoudende kern word deur die net= 

werk van motiewe ondersteun. Party is deurlopend in die 

groot siklus : die Christelike motief , skrywerskap , kontraste, 

illusies .. . Sommige neem toe in belangrikheid·: verval .en 

verraad bv. , terwyl ander verdwyn of minder be+angrik raak : 

dierebeelde bv. Verwysingsvelde word gedurig tqegevoeg -

soos die alchemie wat in Sewe dae voorkorn en later toene= 

mend belangrik word , of die Kabbala wat in die tweede trits 

welter sprake kom , maar eers in 18 - 44 deurbreek . Die 

Noorse rnitologie kom eers aan die orde in 18 - 44 en in 

------- -- -------- - ---------------
187 . Sien ook van Rensburg , 

p. 19. 

188 . Ibi d., p. 21. 

uEtienne Leroux as Si klusbouer~ op c·t . 1 • , 
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Na ' Va kry ons die godcskcmering as logiese afsluitina 
J • 

Ook struktureel is daar ' n ontwikkeling . In Hilaria 

korreleer oppervlakte- en diepte- struktuur ; Die Mugu val 

uiteen in vier dele en in Sewe dae word die alchemistiese 

proses in sewe fases voltrek. Hierdeur is ' n patroon vas= 

gele : dubbel~antigheid , kontraste en versoening is te her= 

l ei na die obsessie met getallc : 2 , 4 en 7 bv . ' n Mens sou 

kon se dat 2 veral belangrik is in die eerste trits ; 4 in 

die derde trits en 7 in die tweede . Vgl. bv . die twee 

l ewens van Colet ; die tweedeling in Hilaria, orde / 

chaos en die tweedaagse reis in Die Mugu ; die vierde= 

l ing van die psige in 18 - 44 en Isis en die Naam van 

God met sy vier l etters in Na ' Va . Die belang van 7 in 

d ie tweede trits is reeds bespreek . 

Ten slotte kan gewys word op die ontwikkeling wat die ver= 

telpunt betref : ouktorieeZ (eerste) ; ouktorieel en 

personaal (tweede) ; ek-perspektief (derde trits) . 

Hierdie groot siklus is dus ' n diagnosering van ons eie tyd 

en word as sodanig gekenrnerk deur ' n t oenemend - betrokke 

stem wat op gevarieerde wyse die een oorkoepele~de waarheid 

van r eddende hergeboorte verkondig . 



I 

HOOPSTUK VI 

SLOT 

In die sesde en slotfase van hierdie studie sal getrag word 

om volgens die voorbeeld van die alchemie, uiteindelik alle 

teenstrydighede te versoen tot sin. 

Die literere teks behoort in enige literatuurwetenskaplike 

aanpak 'n sentrale plek in te neem . Dit beteken egter nie 

dat dit 'n outonome grootheid is, sonder enige verbande met 

sy omringende wereld nie. Alle literere werke kan binne ' n 

sekere konteks geplaas word en teks en konteks staan in ' n 

dinamiese verhouding tot mekaar : 1 ) 

Sosiale en Kulturele Situasie in die tyd 

Gedragsvorme, taa 1 vorme, Hetenskap 1 i ke i nsi gte 

Literere Konvensies : Stilisties , strukturee 
en eties 

Literere produksie van die tyd 

oeuvre 

L iterere gege1.,ie 

a persoon= + bio ra 

nkheid bri ~1ve . 

I 
1S 

i E ' ,, 
psigolo= 
gie van 
die mens 

---- --------------------------------------------------------------------
1. Ek is baie dank verskuldig aan prof . A.L. 56temann in wie se werkcol= 

l ege skemas I en II en oprnerkinge daar random, aan bod gekom het . 

Die veronderstelling dat 'n teks deel vorm van 'n grater gehee l is ' n 
fundamentele uitgangspunt van die Post-Strukturaliste: "their point 
i s t hat a text, in order to create its own identity, deforms or dis= 
torts an anteriority . This ·may be another text, a tradition, a poet, 
an interpretation, or an ideal of historical objectivi ty; and it is 
this concern \'J ith the amb i guous intricacies of intertextuality which 
marks these critics as belonging to the post-structuralist tradition. " 
(Van Boheemen - Saaf , C. ,:"Contemporary American Literary Criticism: 

- r A Reconnaissance of Hs continental connections" in NeophitoZogus, 
vol. LXIV, no. 1 Jan. 1980, p. 12). · 

Die werk\'/yse van die voorste Post-Strukturaliste word treffend geillus= 
tree( in .Textual Strategies-Perspectives in Post-Structuralist criti= 
cism, (ed. by) Josue V. Harari, Methuen and Co. Ltd., London, 1980. 



- 337 -

Litererc werke vorm gewoonlik deel van ' n oeuvre. In som= 

mige gevalle; soos by simbolistiese digters, is dit noodsaak= 

lik om kennis te dra van die oeuvre omdat hulle bv. eers in 

oeuvre-verband geinterpreteer kan word. ' n Li terere werk 

. val uit~raard binne die literere produksie van die tyd; 

trouens, verskeie outeurs dank hul bekendheid hoofsaaklik 

aan hierdie literere "klimaat". Hoewel daar vandag nie 

dieselfde streng literere konvensies geld as bv. in die 

Renaissance nie, is daar steeds 'n kompleks van (ongeformu= 

leerde) konvensies. 'n Outeur verset horn telkens teen 'n 

heersende konvensie in die opsig _dat sy werk nie volledig 

daarmee ooreenstem nie. Indien dit egter te radikaal af= 

wyk, bv. stilisties of str~~tureel, sal dit lei tot onver= 

staanbaarhe~d '..- . i _ndien di t eties _a~wykend is sou _verwerping 

en selfs onderdrukking bv . in die vorm van sensurering dik= 
-

wels kon volg. Die literere werk se verband met die sosiale 

en kulturele situasie van sy tyd van ontstaan sou ten slotte 

aangetoon kon word (sien skema II}. Ek gaan dus van die 

veronderstelling uit dat die literere teks 'n histories

geankerde boodskap is.
2

) 

In semiotiese terme: die literere teks is 'n teken, 'n ge= 

enkodeerde boodskap, 'n struktuur bestaande uit 'n aantal 

sub-strukture . 3 ) Dit kan geplaas word binne die kode van 

die outeur (~oeuvre); die sub-periode-kode, die periode

kode,ens. Die verband van die literere werk en bv. die 

-------------------------------------------------------------
2. Die teks word as boodskap deur 'n sender oorgedra aan 'n ontvanger 

De keZZner en de Zevenden deur Vestdijk is dus primer gerig tot 
die leser van 1949 en sekere effekte mag in 1980 verlore gaan indien 
die historiese en sosiale konteks (in hierdie geval die gevoel t.o.v. 
homoseksualiteit) buite rekening gelaat word. 

3. Sien : Eco, Umberto: A TheoryofSemiotics, The Macmillan Press Ltd . , 
London and Basingstoke , 1977, p. 141 vir sy skematiese uiteensetting 
van die literere kommunikasieproses. Op dieselfde bladsy se Eco : 
"Moreover \vhat one usually calls 'message' is rather a text: a net= 
work of different messages depending on different codes , sometimes 
correlating different expressive substance with the same content". 
Die dekoderingsprobleme wat 'n liter~re prosa-siklus, as een groot 
teks vir die leser oplewer, is vanselfsprekend. 
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periode-kode kan getoon word op grond van ' n reeks oorcen= 

sterrunende seleksie- en kombinasie-prinsipes wat in albei 

voorkorn. Uit die voorafgaande blyk nie alleen die relatie= 

we outonorniteit van ' n litercre teks nie, rnaar ook die ek= 

stra betekenis wat aan ' n teks toegevoeg word deur hierdie 

"resonerende konnotasies". 

II. Skerna van die eksterne komrnunikasie met betrekking tot 

die literere werk 

Kon= 
krete 
OU= 
t eur 

: . ....... 

Die liter§re werk 

as konkrete saak 

(Si gni fiant) 

= 
individuele 
lesers Aa-n 

1es tetiese objek !/ individuele 
1 ( S . . f · ~ ) A ~:Pub l i e k ) A= l l L: ~n:._2~ _ _ _J, esers A -n 

--- ... -- -

:est;;e~ 

lobjek L __ 

1 

=geadresseerde 
A 

=respi entA J 
Huidige 
situ= 
asie 

l 
l atere 
situ= 

N asie 

Die outeurskode in die literere werk is ' n reeks woorde in 

die besondere volgorde gerig aan lesers (dus individuele 

l esers) . Die geadresseerde is ook die resipient en sy kode 

word o.a. deur lees gevorrn . Daarorn is die kode van die ou= 

teur en die resipient nie geheel dieselfde nie (of hocf 

dit in elk geval nie te wees nie). Wat veral vir ide onder= 

hawige studie belangrik is , is die feit dat die literere 

werk as konkrete saak (Die Mugu bv.) geen wysigings ondergaan 

nie, en cwcrnin die outeurskode. In die loop van die tyd 
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is die resipient en sy kode (sisteem van aan horn bekende 

literere konvensies) aan voortdurer.de verandering onderhewig 

en daarom ook die estetiese objek wat hy aan die hand van 

die literere werk vorm . 

Wat gebeur is dat 'n artefakt deur die resipient omskep 

word tot estetiese objek. Die graad waarin outeurs- en 

resipientskode saamval, verander ook telkens: Die Mugu sal 

dus bv. anders ontvang word in 1960 en 1980 onderskeidelik. 

In die geval van enige skrywer sal sy oeuvre ook meespeel by 

die tot stand kom van die resipier.tskode. 

Leroux se gehele oeuvre tot aan Mcgersfontein, o Magersfon= 

tein! vorm een groot onlosmaaklike geheel van dele indien 

die volle betekenis van die geheel gerealiseer wil word. 

Dit impliseer dat, as gevolg van dievoortdurende verskyning 

van verdere romans 'n roman, gedurig in ' n ander prespektief 

gestel word {vgl. die vroeer-genoe~de skakeling. Isis Isis 

Isis / Die Mugu) . Die konkrete werk het nie verander nie, 

wel die estetiese objek . Die grense werk / oeuvre (skema 

I) is by Leroux baie vaag, soos trouens die geval is by die 

mee~te romansiklusse. 4 ) 

Die huidige situasie in Amerika wat betref literere teorie 

en kritiek, is vloeibaar, maar die belangrikste uitgangspunte 

van New Criticism is haas vergete. Die outonomiteit van die 

literere teks, sentraal by hulle, word nou beskou as ' non= 

houdbare uitgangspunt. 5 ) Die drie hoofrigtings, te wete die 

Resepsie-estetika, Fenomenologiese kritiek en Post-Struktura= 

lisrne, verskil onderling, rnaar het dft gemeen dat die teks 

nie meer beskou word as ' n outonorne grootheid, los van skry= 

wer, leser en werklikheid nie. 

----------------------------------------- -- - ------------
4. Dit is minder die geval by F.A. Venter se tetralogie (Cloete, T.T.: 

Tetralogie van P.A. Vent6r, Tafelberg-uitgewers, Kaap(stad), 1970, 
p. 8 praat bloat van verbande tussen die romans) . Daarom neig hier= 
die tetralogie ba i e na 'n reeks. 

5 . Sien Van 13oheemen-Saaf , C. , op. cit., pp. 1-16 en Harari, Josue V., 
op. cit., Pr>- 17-72. 
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Die doodsklok van die outonomie het egter lankal gelui. In 

die tyd toe Maatje
6

) sy aksioma van "fiktonaliteit'' (lees: 

outonomie) verkondig, word fiksionaliteit as maatstaf 

kwaai gerelativeer, indien nie bevraagteken nie. 7 ) 

Leroux se werk is in die voorafgaande deel van die studie in 

sy geheel ontleed . In die bespreking van afsonderlike werke 

is verbande met die ander werke gedurig aangetoon; trouens, 

dit het dikwels noodsaaklik geblyk te wees . Hierdie aanpak 

is deur sy oeuvre genoodsaak. Leroux het as skrywer horn 

(intuitief?) versetteen die gangbare literere opvatting van 

outonomiteit. Dit is eers die afgelope paar jare dat die be= 

grip intertekstuaZiteit inslag gevind het en besef is dat 

outonomie in ekstremi tei t toegepas, onhoudbaar is. Leroux 

was as skrywer dus die literere kritiek (in die sin van teo= 

rie) vooruit gewees. 

Dit is myns insiens kenmerkend van die goeie skrywer dat hy 

nooit presies sal voldoen aan ' n verwagtingspatroon nie, horn 

nooit sal laat voorskryf deur teoretici nie, maar voortdurend 

bakens sal versit. Dit kan uiteraard op verskeie maniere 

gebeur; Leroux se enorme oorspronklikheid setel bv. ook nie 

net in sy sikliese werkwyse nie . Dit is egter so dat Leroux 

se oeuvre verreikende implikasies gehad het. Kritici het 

met nuwe oe na die roman begin kyk en die besef het posgevat 

dat Leroux se werk hoe eise van vakkundigheid stel aan kriti= 

ci . Soos in die geval van Ooperman in die poesie, het Leroux 

se prosawerk die gehalte van kritiek positief beinvloed. 

Wanneer die eerste Leroux-kritici se besprekings geplaas word 

naas meer resente besprekings, kan daar met reg gese word dat 

daar bykans ' n teoretiese· paradigma-wisseling plaasgevind het. 

-------------------------------------------------------------
6. Maa tje, Frank C .. : Literatuuruetenschap - gronds la gen van een theori e 

van het Literaire werk, Oosthoek, Utrecht, 1974, vierde druk: Bohn , 
Scheltcma & Holkema, Utrecht, 1977. 

7. Oversteegen, J .J. in Lite"f'air Lustrwn 2, Een overzicht van vijf 
jaar Nederlandse literatuur 1966 - 1971, samengesteld door Kees Fens , 
H.U. Jessurun-d'Oliveira en J.J. Oversteegen, Athenaeum - Polak en 
Vdn Gen11ep, Amsterdam, 1973, pp. 92 -en 93. 
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I 

Die grondpatroon van Etienr.e Leroux se siY.lus! van siklusse 

Dit is teen hierdie tyd al bekend dat die Jungiaanse psigolo= 

gie die grootste en-1<.ele verwysingsveld in Leroux se oeuvre 

is . F . I.J. van Rcnsburg het hiervan ' n duidelike oorsig gegee 

in sy artikel "Etienne Leroux as siklusbol!er•,9) waarin trouens 
I 

die buitelyne van hierdie onderhawige studie reeds helder 

getrek is. 

Sekere basiese begrip9e in die Jungiaanse psigologie figu= 

reer dcurgaans in Leroux se oeuvre. Die psigiese energie 

(libido) is die dryfkrag in alle lewe . Dit beweeg in die 

menslike pslge op grond van die beginsel van spanning tussen 

teenoorgesteldes; na die Bewuste, d.i. prog~essie; na die 

Kollektiewe Onbewuste, d.i. regy,essie . By versteuring van 

hierdic balans, deur 'n hindernis aan die kant van die Bewus= 

te, keer die libido horn na die diepste lae van die Kollek= 

tiewe Onbewuste . Vervolgens keer die libico terug na die 

Bewuste met argetipiese materiaal uit die Kollektiewe On= 

bewuste. Die argetipes is nie verandcrbaar nie en as ' n 

vaste patroon word hulle deur 'n sir.bool as ' t ware getransfor= 

meer tot 'n kultuurverskynsel lO). Sirnbole is dus verander= 

baar en vanwee die rusteloosheid van die libido bestaan daar 

haas ' n noodwendigheid van enige verandering. 

In Leroux se oeuvre is daar talle· voorbeelde van verkeerde 

sirnbolc (vgl. die talle gefabriseerde simbole en mites , bv.in 

Die derde oog) . Daar moet dus telkens gesoek word na gcskik= 

te simbole, en dit impliseer dat die oue verlaat moet word 
I 

en dikwels gewelddadig vernietig moet word (18 T 44 bv . ). 

Die mens moet dus telkens sy eie paradys skep deur die godde= 

like binne in homself te ervaar. Die soeke na volkomenhcid, 

"that mysterious entity the whole man" , word deur Frieda 

------------------------------------------------- ----------
9. Standpu.nte, op. cit~, pp. 13 - 26. 

10. Leroux, Etienne : "Die mens en veral die skryv,er op soek. na die 
l e\>1ende mite", op.cit . , p. 72. 
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Fordham verwoord as "the forging of a link beJween the con= 

scious and the unconscious aspects o= the psyche . The expe= 

rience could also be formulated as the finding of the God 

within or the experience of the arc::etype of the self. 11 11 ) 

Dit. is geen wonder nie dat die knolskrywer in die derde si= 
I 

klus tot hoofkaarakter gepromovcer ~·,ord nie . " In hierdie tye 

waar die simbole verswak, waar ons te midde van die proses 

van transforrnasie is, wagtende op aie hergeboorte, lewer 

die skrywer miskien die grootste diens deur alle moontlike 

materiaal te voorskyn te bring. 1112 ) Die knolskrywer besef 

slotte eers wat Gysbrecht Edelhart ook besef in Die Mugu : 

hergeboorte kom nie maklik nie, dit is 'n lydensweg, im= 

mers "die onaangename, pynlike proses van in jouself keer 

is die enigste rnetode. 111 3
) Deurdat hy oplaas die Goddelike 

opdrag hoor en gehoor daaraan gee , beteken dit ook dat hy op 

die drumpel staan van hergeboorte as mens en skrywer . 

Die romansiklus in kontekstuele verband 

Daar bestaan verskeie romantrilogiee in Afrikaans bv . Die 

bergstroom ruis, viam van die Suurveid en En die wawieie 

rol (D.F. Malherbe); Elizabeth verneulen se Temmers van 

die Noordweste, 8tormlaagte en Elsa, en Jochem van Bruggen 
I 

se Ampie-trilogie . In die meer kontemporere literatuur is 

J an Rabie se Bolandia-reeks en F.A . Venter se Groot Trek

tetralogie voorbeelde van grater rornangehele in Afrikaans . 

Die aard en omvang van Leroux se siklus kan die 1beste geil= 

ten 

I 
lustreer word aan die hand van 'n vergelyking m1t ' n verte~n= 

WOOrdigende reeks romans ~it en die OU en die kOnternporere 

Afrikaanse prosa . 

------------------------------------------- --- ------------
11. Fordham, Fried~: op . cit., p . 76. 

p . 76 . 

12. Leroux, Etienne, op. cit ., p. 79. 

13. Ibid., p. 76. 
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Die Ampie-trilogie sentreer in die karakter van Ampie, wie 

se persoonlikheidsontwikkeling hierin verwoord word. Hy 

vorm dus ook die sterkste bindende faktor in hierdic reeks . 

Die Ampie-trilogie is los van bou , maar dit is gevaarlik 

om te bcweer dat ' n mens "by voorbaat (kan} verwag dat die 

struktuur van die geheel nie besonder heg sal wees nie" om= 

dit Van Bruggen nie "vooraf ' n duidelike plan in gedagte 

gehad het nie " ~ 14
} Be newens die fei t dat di t ' n ongeoor= 

loofde sprong van die werk na die konkrete outeur is , 

hou Kannemeyer ook geen rekening met die feit dat ' n siklus 

tot stand kan kom deur middel van retrogressiewe binding 

nie . Dit was bv . die geval met die eerste Leroux-trits. 

Kannemeyer tipeer die hele reeks as "sosiale didaktiek".lS} 

As slagoffcr van milieu en erflikheid is Ampie die tipiese 

protagonis van die naturalistiese roman waarin die sosiale 

aanklag altyd ' n belangrike rol speel . En dit bring ' n 

mens onwillekeurig by Emile Zola, in wie se romanreeks (die 

Rougon-Macquart-reeks ) ' n hele era gestalte kry en gekri= 

tiseer word. Hoc Leroux sc romans ook al esoterics en sub= 

tiel mag lyk naas die van Van Bruggen , di t is nog steeds ' n 

saga van ' n tyd gekenmerk deur ' n duidelike (didaktiese} 

standpuntinname . 

Kannemeyer vind die Staander- geskiedenis in die eerste boek 

onfunksioneel : "Gedeeltelik is hulle ekonomiese agteruig= 

gang dus ' n voorbereiding vir hulle latere intrede , maar dan 

is dit ' n eenheid wat binne die trilogie (en nie binne die 

eerste deel alleen nie) geldig is . 11 16 ) Dit impliseer dat. 

opname in ' n groter geheel nie die evaluering van die enkel= 

werk raak nie . Ek glo dat die uitgangspunt in die bespreking 

van Isis weerl~ is . 

-------------------------------------------------------------
14. Kannemeyer, J. C. : G&skiedonis van die Afrikaanse Ziteratuur, Aca= 

demica, Kaapstad en Pretoria , 1978 , p. 187. 

15. 

16 . 

Kannemeyer , J . C.: 
i etterkunde , Nasau 
Ibid. , p . 10. 

Joahem Pan Br~tggen, Monogra fi"ee ui t die Afri kaanse 
Bpk ., Kaapstad , ens. , 1965 , p. 8. 
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F.A. Venter se tetralogie is 'n rneer gepaste vergelykings= 

bran. T.T. Cloete vin<l dit ' n siklus wat vir sy lengte geed 
· l?) D. . kl b t . . gebou is. ie si· ~s es aan syns insiens uit (vier) re~ 

mans wat elk 'n eie sentrerende struktuur het, hoewel dit 

verbande IT.et die ander romans aangaan. As reeks met • n 

sterk ontwikkelende aare is daar telkens gcvarieerde herha= 

lings en o~settings van vorige romanaspekte . Die grondplan 

van die siklus is volgens horn reeds in die eerste roman ge= 

gee: "Daar ko:n geen dinge in die vervolgromans wat nie reeds 

ontkiem het in die eerste roman nie. Die reeks bly getrou 

aan homself.
1118

) Dit lyk my nie 'n noodsaaklike kriterium 

nie. Wanneer daar ' n romanreeks bestaan van bv. nege boeke, 

mag dit wees dat die negende roman talle clemente bevat wat 

dalk nie in no:;rr:'ler een figureer nie. Dit is soos ' n ketting 

waarvan die begin- en eindskakel grootliks verskil, maar tog 

onlosmaaklik verbonde bly as gevolg van die tussenskakels . 

Daar meet egter ' n noodsaaklike stofverdeling wees. 19 ) Cloe= 

te se opmerking ten aansien van die romansiklus se basiese 

struktuur kan e~eneens op die werk van Leroux van toepassing 

gemaak word : "Dieselfde dinge kom bv. keer op keer terug. 

Dit gebeur dat telkens weer voor begin (word). ( ... ) In hier= 

die herhaling, hierdie weer terugkeer van dieselfde dinge 

(stilisties beteken dit oak die terugkeer van dieselfde 

woorde en frases) 1~ natuurlik ook 'n duidelike tydsmoment . 
. 1 · k . . . 20 } 0 k L k d k Niks mens L s is ewig nie . 11 o eroux se wer ru 

die tydelikheid van aspekte van die menslike bestaan uit: 

die liggaanlike, simbole, mites,ens. Een van die basiese 

temas in sy werk is die ewige menslike soektog na sin; op 

ironiese wyse is juis soeke 'n durende gegewe . Die prosa= 

siklus druk dus ook by voorkeur 'n proses van wording (of 

d
. ) . t 21) verwor ing ui • 

-----------------------------------------------------------
17. Cloete, T.T., op.cit., p. 84. 

18. Ibid., p. 20. Cloete gebruik ook elders in sy studie (p. 7) roman= 
reeks as sinoniem vir romansiklus. 

19. Ibid., p. 8. 

20. Ibid., p. 21. 

21. Sien Hoofstuk 1 van die onderhawige studie. 
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I 

By Venter i s elke roman "' n soort herhaling J.an die vori= 

ge(s) , ' n herhaling wat nie verarmcnd werk nie, maar epies 

vervullend .
11 22

) So korrigeer die laaste romans die vori= 
' ges; Cloete noem dit daarom ' n gevarieerde herhaling en 

dikwels omkering van sake . Hieruit is dit duidelik dat 

hoewel Venter se afsonderlike romans dus in hulleself ge= 
I 

slote is , opname in ' n groter verband hul onderlinge bete= 

kenis verander en selfs aanvul . Ons ondersoek het getoon 

dat dit ook die geval met Leroux se siklus is . 

Uit die voorafgaande is dit duidelik dat daar ' n opvallende 

ooreenkoms is tussen Venter en Leroux se siklusse. Die 

vroeer geformuleerde siklusdefinisie wat in hierdie onder= 

soek as werkhipotese gebruik word , sou sonder veel moeite van 

toepassing gemaak kon word op Venter se werk. Dit hou egter 

ni e in dat daar geen verskille bestaan nie . Anders as Venter , 

probcer Leroux nie om ' n historiese tydperk te rekonstrueer 

en dikwels te intcrpreteer nie . Leroux se nege l uik is welis= 

waar ' n vrye dokumentering van ' n era (Die eerste Zewe =+1930-

1940 , Sewe dae = + 1960 ; Isis= 1969 , Na'Va en Die derde 

oog is toekomsvisioene) , maar dit is veel meer . Naas diagno= 

seer wil dit ook genees : bykans elke roman wil die weg aandui 

na d ie lewende mite . Leroux is veel meer geinteresseerd i n 

die psigiese wereld van die moderne mens as in die reeele 

werklikheid waarin sy bestaan horn voltrek . ' n Ondersoeker 

soos P .H.Swanepoel het aangetoon hoe selfs noukeurige beskry= 

wi ngs van die empiriese ruimte in Leroux se werk telkens in 

diens staan van simbolisering. 23 ) 

Leroux se werk sentreer ook nie soos die van Van Bruggen en 

i n ' n mindere mate Venter ; i n ' n sentral e karakter of stel 

k arakters nie. Dit is vee l eerder rornanmatige voorstellings 

van karaktcrtipes : i n die eerste siklus staan die buite= 

staandersfiguur sentraal, dikwels i n konfrontasie met groepe . 

In die tweede sik l us word die meturgeman ten tonele gevoer . 

----------------------------------------------- .-------------
22. Cl oete, op . cit. , p. 64 . 

23. Swanepoel, P.H., op . c it . , 1974 . 

=: 
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I 

Dit is sy taak om die buitestaandcrfiguur tc ~egelci in sy 

poging tot inskakeling by kollektiwiteit. Hierdie individue 

staan in die tweede trits in 'n ander verhouding tot die ge= 
' meenskap want hul hergeboorte dui telkcns ook die weg aan 

vir die 9emecnskap. Die in-diens-staan-van word in die tweede 

tri~s dikwels ook slagoffer-word-van en dit is'nie vreemd dat 

'n hele paar karakters sterf of ondergaan vir die gemeenska? 

nie : Adam Kadmon, Gudenov en De Goede. In die derde siklus 

waan die neofiet horn nou die hierofant, . Le Mat speel die 

rol van Hermes , kortom: die buitestaander waan homself ' n 

Messias-figuur wat redding vir die gemeenskap (en hornself) 

kan bring deur sy skryfdaad . So val die eerste en tweede 

siklusse saam in die figuur van die knolskrywer, die sentrale 

personasie in die derde siklus. 

Die skakeling tussen Leroux se romans is ook veel komplekser 

as die van Venter. Vorige romans word gedurig aangevul en 

in-pcrspekticf-gestel, soos ook by Venter, maar boonO? word 

hulle geinterpreteer , geevalueer, gerelativeer , gesatiriseer 

en geironiseer. Cloete wys op die feit dat BedoeZde Zand 

bv. retrospektief standpunt inneem ten opsigte van die ander 

romans in die tetralogie. 24 ) RetPospeksies en prospeksies 

is ook skering en inslag van Leroux se romansiklus maar dan 

bedoel ek met hierdie terme vooruit- en terugwysings waarson= 

der 'n leser aspekte van die enkelwerk nie kan interpreteer 

nie: dit is die noodsaaklike invul van 'n hiaat of "wit 

plck". 

Uit Cloete se voortreflike bespreking van Vente~ se rornante= 

tralogie is dit duidelik waarom hy sikZus en weeks as 

sinonieme begrippe hantcer. Venter se werk kombineer aspekte 

van bcide soorte. Benewens die sikluseienska?pe soos vroeer 

aangc<lui, lyk sy tetralogie ook op 'n reeks vanwee die streng 

chronologiese gang en die verdcling van stof onderling wat 
\ 

saamhang met historicse fases. Indien die historiesc stof en 

die verhaal daaromheen soos di t in enige van die yier romans 

--------------------------------------------------------------
24. Cloete, op. cit., p. 61. 

= 
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verwoord word, gcresumeer word vir cnige leser, sou hy die 

orige drie romans sonder werklike probleme kon lees. In 

die geval van Leroux se werk sou dit ' n ontsettende verskra= 

ling meebring want Leroux sc siklus is ook wat betref styl, 

toon en struktuur 'n evoluerende geheel: Isis is gevari= 

eerde voortbouing op Die ~ugu, Hilaria se parallelle struk= 

tuur word dcur die knolskrywer nagevolg, ens . 

Belangrike skrywers wie se gehele oeuvre een groot geheel 

vorm , is my onbekend. Hoewel daar verskeie skrywers is wat 

hul hand gewaag het aan groter prosagehele, bv. Zola, Cou= 

perus, Michels, e.a. is die Alexandria Quartet van Lawrence 

Durrell vergelykbaar met Leroux se negeluik vanwee die gekom= 

poneerdheid ~n visionerc wat daarin beslote is. As same= 

hangende tetralogie voldoen di t aan baie van die vereistes vir 

' n siklus. Durrell se werkwyse verskil egter tog wesenlik 

van die van Leroux. Dieselfde persone en gebeurtenisse word 

naamlik telkens vanuit 'n ander standpunt beskryf. Dit is 

daarom verwant aan die persoektiefroman (As I lay dying, De 

Metsiers, Menuet,ens.) , 25 ) -hoewcl groter van opset. ' n 

Ander opvallende verskil le op ' n vlak buite die teks, nl . 

met dat Durrell se vierluik: Justine, Balthazar, Mountolive 

en Clea, slegs ' n deel uitmaak van 'n ornvangryke oeuvre, 

~erwyl Leroux naas sy siklus slegs enkele korter prosawerke 

gepubliscer het. 

= 

In Leroux se negeluik beklee die laaste siklus 'n sentrale 

plek, ook vanwee die feit dat dit die res van die negeluik 

saamvat . ' n Sleutel term t .o . v . hierdie siklus is "gekornponeerd= 

heid". Hierdic term asook verwante terme soos "musikale kon= 

struksie" het dikwels voorgekom ten tye van die ontleding 

van hierdie siklus . Die beste vergelykingsbron wat hierdie 

siklus betref, is inderdaad ook ' n musikale komposisie, te 

wete Richard Wagner se tetralogie Der Ring des Nibelungen . 

Die twecde gedccl te, Die fla lkure, fungecr al vroeg as 

------------------------------------------------
25. Onderskeidelik deur William Faulkner, Hugo Claus en Lous Paul Boon. 
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verwysing in 18 - 44. Brunhilde word tot maagdelikheid 

verdoem deur haar vader Wotan, waaruit sy alleen verlos kan 

word deur die toetrede van ' n vreeslose held, Siegfried (die 

knolskrywer neem sy vrou weg by haar slagtersvader wat sy 

eie dogter bloedskandelik begeer) . Brunhilde verraai haar 

gcliefde, versoorsaak sy dood en sterf oplaas ' n vlanunedood 

(die knolskrywer word telkemale verraai deur sy vrou wat 

horn ten slotte psigies onvolkome agterlaat wanneer sy 

socs Brlinhilde selfmoord pleeg). Daar is ander frappante 

ooreenkomste wat terselfdertyd bindend fungeer : die geslepe 

knolskrywer is Mercurius en Loki; sy tante is Freia, godin 

van jeug en lente , en Persephone . Leroux gebruik dus veral 

die drie laaste dele Die Walkure, Siegfried en Die 

Gotterdammerung, wat ook nog in Na ' Va ' n rol speel (vgl . 

die Mansion / lvalhalla wat in vlamme uitbars) . Wagner se 

werk het verskeie interpretasies ontlok. In die eerste plek 

is dit ' n felle kritiek op die materialisme van sy eie tya,
26

) 

' n tema wat reg dcur Leroux se oeuvre weerklink (vgl. die 

knolskrywer en die slagtersvader wat albei ondergraadse produk= 

te verkoop in verhewe verpakkings . .. ; Julius Johnson as ont= 

redderdc miljoen§r in Na'Va, oom George se uitdeel van geld , 

ens . } Wagner idealiseer die heroI.ese ideaal en vitalism.e van 

Nietzsche terwyl Leroux se laaste trits die einde van hierdie 

fase beskryf en "dondergode" onomwonde as anachronismes in 

i n ons cie tyd bestempel . Tog is daar ' n dieper ooreenkoms : 

die Siegfried-vcrhaal "points the moral that the supreme ma= 

nifestations of human achievement are to be won only by 

abnegation and high courage" . 27 ) Die knolskrywer neem af= 

stand van sy rol as held , stap verby die gewcer (geweld), maar 

toon tog meed in sy aanvaarding van ' n goddelike opdrag. 

Leroux se siklus ontwikkel die idee dat die moderne mens sy 

eie hci l meet uitwerk deur op seek te gaan na psigiese inte= 

grasic . Hicrdie lydensweg is heldhaftig , maar as immita= 

tio Christi is dit ontdaan van die hubris van ' n mens wat 

horn ' n God waan . 

------------------------------------------------------------
26. Leroy , L. Archier : Wagner ' s Music Drama of the Ring, Noel Doug l as , 

London, ongedateerd , p. 55 . 
27. I bid. , p. 60. 
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_ --=-= deel van hierdie studie is evaluerende 

~=~~~e van die afsonderlike werke nooit 

~g~er nie voldoende om Leroux se werk 

~e ~laas en sodoende implisiet te evalu= 

'::c.:.. Wa:::-ren se: "The element of size or 

- - - - , ~ot of course for itself but as making 

in the intricacy, tension, and width 

-~:or' work, or a ' major' genre, is one of 

~ =. =.nnot deal with this factor as simply as 

_:~-5~3 did, we cannot dismiss it: we can 

:-~= ~ust be economical, that the long poem 

=s~~~n for its space more than it used.~ 2 

-= oo~ geldig wat betref die prosasiklus 

-- ~~r geen logiese basis vir evaluasie is 

- - - "-=- -..::-= ~s so verskillend soos ' n Marxis en 

- - ::~:~Ge stelligheid kom tot totaal teen= 

~ ~ ~ikwels interpretasies) van een en 

- ~~~~ssien algemeen aanvaar word dat daar 

--~=~ ~s~eke waarde bestaan of dan in elk 
. . k k d . 29 ) 1 .;~~aar gemaa an wor nie, sa 

- - :.._-~: :-.e in hul konklusies mi ts di t konsis= 

- .:·.·:~ 2- daar wel oor die kri teria gedeba= 

--: ~ ~oorkeur egter bewys word nie. 

·~ sy artikel ' n metode ontwikkel om 

~e ~ verskeie literere teoriee en in die 

•• 
1 c :::-ganisasie en onderliggende waarde= 

------------------------------------
· \ · : Theo r>?.J of Literature, Penqui n Books, 

I ~ ' p. 243. 

:,1,,m of Generalization and the Procedure of 
'

1 '.',·ophi'lofogus, vol. LVIII, no. 3, July 1974 
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Die aard, funksie en evaluering van letterkundc :1.:ing nou 

saam. Dit is daarom nodig om eers die begrip lcttcrkunde 

te definieer alvorens gese kan word wat goeie l~ttcrkundc 

is. Hocwel litcr@re gebruike en konvensies maa vcrskil vol= 

gens tyd en plck, het hulle altyd ten doel om geintcnsivcerdc 

waarncming tot gevolg te h@. 30 ) Hierdie waarneming kan te 

weei gebring word deur beklemtoning van die fikticwe aard 

van letterkunde of byvoorbeeld deur die organisasie van die 

werk. Dit beteken dat die litercre teks in die een of ander 

opsig moet afwyk van die omgangstaal, van die heerscnde 

litererc konvensies,ens. Hoewel die visie van Fokkema 

volgens sy eic woorde slegs 'n hipotese verteenwoordig, is 

dit tog 'n stap in die rigting van veralgemening wat 'n be= 

langrike vereiste vir wetenskaplikheid is. 

Fokkema wys pertinent op die skeibaarheid van die intcrpret.:i= 

tiewe en evaluatiewe momente veral op grond van die twee asse 

wat Jakobson ond,erskei, te wete die paradigmatiase en sintag= 

matiese asse "Interpretation deals primarily with the 

syntactic and semantic contiguity of the text; evaluation is 

involved, among other things, with the principles of sclec= 

tion on the basis of which the text has been organized (the 

value system of the author) , and with the criteria that 

underlie the reader's, including one's own judgement (the 

value system of the reader). Evaluation is the ju<lgcment 

of a particular choice. 1131 ) Wanneer evaluasie werklik 'n 

doel wil dien, moet die onderliggende waardesistccm kcnbaar 

gemaak word - die kriteria is van beslissendc belang. 

'n Mens kan Fokkema se argumentasie s6 opsom : waardc is rela= 

sioneel. Evaluasie is gebaseer op kriteria wat cienskappe 

van die objek wat geevalueer meet word, in ag necm, en hier= 

die eienskappe is kenbaar as die objek dit is. Die pro= 

bleem sctel egter in die vraag: wat was eerste , die kenbare 

eienskappe van die objek of die evaluatiewe kritcria? 

--------·----------------------------------------------------
30. Fokkema, op.cit., p . 255. 

31. Ibid., p. 2G2 . 
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I 
By 'n deduktiewe/normatiewe sistcem (die norrrle word as ge= 

gewe beskou) kan nie bep~al word of die a priori-norme reg 

of verkeerd is nie. By 'n induktiewe model is dit anders 

gestcld : " now value judgements cannot be considered correct 

or incorrect on the basis of their conforming (or not) to 

evaluative criteria , since these criteria are'.thouaht to be 

derived from these very value judgements ..• 11 32 ) J 

Met ander woorde: d~e hipotetiese status van evaluerende 

kriteria word aanvaar en daar kan nagegaan word of waarde

oordele wat gebaseer is op hierdie kriteria, korrek is of 

nie. Daar is nog weinig gedoen om verskillende waardesis= 

teme naas mekaar te plaas en te vergelyk op wetenskaplike 

vlak. Fokkema se egter onoITTdonde dat ' n literere waardesis= 

teem wat bv . rr.eesterwerke weer uit sy sisteem, summier ver= 
werp behoort te word. 

Uit die voorafgaande blyk dit dat daar geen eenstemmigheid 

bestaan ten opsigte van die benadering en definiering van die 

literere werk nie . Aangesien letterkunde 'n onvoltooide 

korpus is , kan daar slegs 'n hipotese ten aansien van die 

term 'li te2•ere werk geforrnuleer word. 'n Pruikbare defini= 

sie is die volgende : 

de taaZ-entiteit wat 

'n Ziterere werk is ' n gestruktur eer= 

betekenis dra, wat nie eweredig ge'lyk 
I 

is aan aan enige ste'l omstandighede in die empiriese werk'lik= 

heid nie en wat Lei tot geintensiveerde waarneming by ' n 

resipient. 

In die dcels gedateerde Theory of Literature is die hoof= 

stuk oor evaluering steeds bruikbaar asook·Austcn Warren 
' se evaluatiewe triade : eenheid, kompteksiteit en inten= 

siteit. Uitgaande van Stephen Pepper se organistiese kritiek 

ven'loord Warren sy kriterium as inklusiwiteit , "' imaginative 

integration ' and ' amount (and diversity) of material inte= 

grated. The tighter the organization of the pee~ (lees ook : 

32 . Ibid., p. 265. 
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I 
li tererc werk) , the higher the value accordingl to formalis= 

tic criticism, which indeed often limits itself in practice, 

to works so complex of strutures as to need and reward 
. ..33) exegesis . 

Warren brei vervolgens sy kriterium uit: as werklike amal= 

gamasie plaasvind, styg die waarde van die gedig / literere 

werk in direkte verhouding tot die verskeidenhcid van die 

materiaal; eenheid is die kriterium , en daarom is ' n werk 

as geheel gaaf of swak. 

Volgens Warren is die werk "not only a cause , or a poten= 

tial cause , ·of the reader ' s ' poetic (literary) experience 

but a specific,highly-organized control of the reader's ex= 

perience, so that the experience is most fittingly described 

as an experience of the poem/(literary work) • 1134 ) (My in= 

voegings, H. P . v.C.). Dit beteken dus dat evaluasie volg op 

elemente wat aantoonbaar in die literere teks aanwesig is, 

en deur enige kompetente leser gerealiseer kan word. 

Wat evaluasie in die geval van Leroux se oeuvre nog moeiliker 

maak , is die feit d~t sy werk beoordeel moet word as ' n spe= 

sifieke - liter~re vorm , nl . die prosasiklus . Hoewel ons si= 

klus-definisie slegs hipotetiese status het , is dit van 

dieselfde rangorde as bv. kortve~haal, novelle, roman, ens . 

wat ewe-£ens moeilik-definieerbare begrippe is. Op grond 

van ons siklusdefinisie en definisie van die liter~re werk 

kan ons ten slotte konkludeer dat : 

Leroux se negeluik ' n geheel van dele is van groat 

kompleksiteit, maar met ' n verrassende ee~;eid, 

hoewel hierdie "saga van die moderne tyd 11 (Van Rensburg) 

die wordingsproses van die moderne mens deur verskeie 

eras heen vergestalt , dit nooit in die allegoriese . -----------------------------------------------------------
33 . Wellek en Warren, op .cit . , p. 242 . 
34 . Ibid . , p. 249. 



- 353 -

versand nie, maar as po Z.i-in terpre tab Ze gtehee 7, 

die leser telckens verras omdat litercre verwagtings= 

patrone telkens op oorspronkZ.ike wy3e deurbreek word. 

Magersfuntein, o Magercontein ! en daarna 

Dit is in Leroux se eie woorde slegs Sigeuners en knolskry= 

wers wat hulle in die rol van goelaars en sieners waan. Dit is 

daarom ook op die minste ' n prekere onderneming om jou uit te 

spreek oor die toekoms , veral waar dit die werk van 'n skry= 

wer betref wat horn telkens soos die feniks vernuwe. Wat 

die aard van sy werk betref , bestaan daar onsekerheid. 

Leroux sc sikliese bouprinsipe het egter al ' n verwagtings= 

patroon geskep wat die omvang betref . 35 ) 

Mager•sfontein , o f.fagersfontein ! toon meer ooreenkomste met 

Leroux se negeluik as wat ' n eerste lees laat vermoed . 

Deur die bewustelike in-herinnering-roep van personasies soos 

Laura , die spookbeminde , De Goede en Juliana Doepels op ' n 

reekswyse (nie ' n sikliese nie) , word die res van die oeuvre 

lewend gehou . Talle beskrywings in Magersfontein roep 

v roeere werke op : vgl. bv. "oe wat blykbaar heelwat lyding 

gesien het" (p . 15) met "dis die oe van icmand wat lyding 

b eter as iemand anders ken " (Die Mugu, p . 130) . Die derde 

oog word nie alleen latent gehou deur die noern van die naarn 

De Goede nie , ook nie slegs deur De Goede se inkarnasie Le 

Grange nie , vgl . bv. : "die oog sien waar die woord nie kan 

k om nie . Die kamera is die Derde Oog " (p. 28). Dieselfde 

basiese patrone kom ook telkemale in Leroux se oeuvre voor: 

die dubbelkantigheid van die psige en die bestaan , die tyde= 

likheid van mites en die mens se poging om dit tot permanen= 

sie te bring , die psigiese energic wat enige tyd kan uitbars 

en die mens kan oorspoel , die socke na sin van die ontredder= 

d e mens (Marigold Rosemary) . As morele standpuntinnarne is 
- -- -------- ------- -1 - --
35 . Van Rensburg , F. I . J . het bv. by twee geleenthede ' n trilogie in die 

vooruitsig gestcl: "Leroux bring nie wat hy be 1oof het" , Die B2eZd, 
9 November 1969 (oor Isis) en mee r tentatief i n 'n bespreking van 
Magersfontein, o Magerafontein ! (Skrywers en Boeke~ 18.11.1976 , 
SAUK-teks, p. 5.) 
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Leroux se werk (66k in Magersfontein) sterk satiries 

gerig .
36

) Die parodie, burleske en ironie word voortdu= 

rend gebruik as relativerende rniddele : Magersfontein se 

oppervlakte-verhaal is sonder twyfel die banaalste uitbeel= 

ding va~ die geperverteerde rnoderne bestaan. Ek glo dat 

hierdie jukstaponering van bo- en onderlaag en die kontras 

wat daaruit voortvloei , gevaar kan inhou vir Leroux. As dit 

rneer ekstreem voorkom as in Magersfontein kan die dieper= 

1 . d - 1 b 1 · 37 ) iggen e visionere aag nie meer die bolaag a anseer nie. 

As die driedeling stof- terna- idee as gerieflike onderskeiding 

hanteer word , kan die volgende by wyse van voorspelling gefor= 

muleer word. Die skrywer se oeuvre kom te staan binne ' n 

sekere periode (vgl. Skerna I) wat sekere seleksie- en kornbi= 

nasieprinsipes op horn mag 

nie: ' n werk soos Ampie 
afdruk . Totaal vry is hy egter 

is ondenkbaar binne die huidige 

literere klirnaat. Leroux se werk staan b i n ne die modernisme/ 

post-modernisrne .
38

) Fokkema onderskei ' n sintaktiese en 

sernantiese komponent binne ' n periodekode : "The syntax deter= 

mines the relations between the literary signs characteris= 

tic of the period code . One may describe the syntax of a 

period code as a hierarchical order of selective and organi= 

zing principles which control the selection and combination 

of literary signs in the texts of the periode code. 1139 ) Die 

hoofordeningsprinsipe van die modernisme is die besef van 

d ie verteller dat sy vertelpunt slegs ' n voorwaardelike of 

h ipotetiese basis het , aldus Fokkerna. Die semantiese kornpo= 

nent , die leksikon van die modernisme is vol gens horn : "be= 

wuswording , observasie , onthegting". Dit is trefwoorde uit 

die oeuvre van Leroux. Self se hy: "Vir my gaan di t enkel 

------- ---------------------------------------------------- -------------
36 . Vgl . Botha, El ize: "Omsendbrief (aan persone wat navra;ig gedoen het 

oor die bekroning van Magersfontein, o Magersfontein~ )" S. A. Akade= 
rni e vir Wetenskap en Kuns , 8 Junie 1979. 

37. Ibid . , p. 4 oa r die boodskap in Magersfontein . 

38. Si en Van Coll er, H. P., doktora l e skripsie 1975, p . 90 e . v . 

39. Fokkema, D. W.: "Method and Programme of Compar ative Literature", 
'·. Openbare voorlesing , International Co ll oquiem on Comparative Li te= 

rature , Buccarest 13 - 15 September 1974, p. 10. 
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en alleen oor die kwessie van vervreemding 0£1 'alienation' 

wat deesdae ' n modewoord geword het maar wat vir my tog be= 

1 · k · "4 0) L 1 t k. t . t angri is . eroux se a ere opmer inge en opsig ~ van 

die inuner voortdurende botsing van die wit en·swart nar; 

Klassisisme en Romantiek~l) beteken dat orde en chaos altyd 

' n grondgegewe in sy oeuvre was, en glo ek, sa~ bly . 
I 

Spekulasie is natuurlik literatuurNetenskaplik irrelevant . 

Waarvan ek egter oortuig is , is dat Mager:;fontein, nieteen= 

staande sy binding met vroeere werke, 'n nuwe rigting aandui 

wat betref sekere aspekte te wete satire, verteZpunt, sosi= 

ale didaktiek en mitoLogisering. 

Magersfontein wek die verwagting dat Leroux op weg is na 

"ope" strukturering , minder mitologisering en ' n doelbe= 

wuste beweging na eietyd:e mites . In ' n kocrantonderhoud ver= 

klaar hy dat sy nuwe roman handel oor 'n smous . 4 2) ' n Mens 

sou kon beweer dat die smous die Suid-Afrikaanse argetipiese 

reisiger is, i1mner op weg . Uit sy stofkeuse blyk dus al dat 

sy werke hoe later hoe meer 3uid-Afrikaans-gerig word . 

Magersfontein is 'n vecl direkter . satiriese werk waarin die 

satiriese objekte dikwels openlik aangeval word . Die rustige 

skrywer wat horn vroeer intellektueel verweer het teen beskul= 

digings van onbctrokkenheid , 4 3) beskou satire nou as iets 

waarmec jy moet docdrnaak. 44 ) Direkter satire kan egter 

--- ---------------- ------------- --- ----------------- ---------- -
40. Leroux, Etien!'le, : "Tegnieke, temas en toekomsplanne 11 in Die Sestigers 

(red.) J. Polley, Human en Rosseau, Kaapstad en Pretoria, 1973, p. 135 . 

41. Leroux , Etienne: Wat bet ken veF~Uwing in die pro:;a vandag? (N . P. van 
Wyk Louw-gedenklesing), RAU, Johannesburg, 1973, p. 14. 

42. "Met satire moet jy bedoel om dood te maak - Leroux", BeeZd, 
27 Maa rt 1980. 

43 . In Kol, jg . 1, Augustus 1968 het Andre P: Brink, Leroux by implikasie 
ven,yt van onbetrokkenheid met betrckking tot die Suid-Afrikaanse 
politieke en sosia l e werklikheid. In die volgende uitgawe verweer 
Leroux horn teen hierdie beskuldiging deur te se dat ny op "esoteriese" 
manier al tyd die "onoergrond peil om te sien waar die mutasie ont= 
k i em ..• " 

44. BeeZd, 27 Maart 1980. 
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ontaard in blatantcr satire . In Magersfontein behou 

Leroux die ewewig dcur sy ironiese distansie en sy subticl

wisselende fokalisasie (verteZ.punt) . 

Leroux was van die begin ' n sosiale komrnentator, 45 ) soveel 

meer so in Magersfontein wat die eietydse oppervlakkigheid 

aan die kaak stel . In sy blatanter satirisering maak Leroux 

van veel sterker middele gebruik om sy doel te bereik : die 

gebrcke van die satiriese objek word op banaal-skokkende 

wyse aan die ~rde gestel in sy poging om deur die satire 

sanering te bewerkstellig . Die gevare hieraan verbonde is 

r eeds vroeer te berde gebring . Indien Leroux geglo kan word , 

i s Magersfontein wel die begin van ' n nuwe siklus. ' n Si= 

k l us wat geoordeel aan die beginwerk, direkter wil spreek 

tot die Suid- Afrikaanse leser . 'n Mens sou slegs kon speku= 

l eer oor die presicse aard van hierdie siklus. Waarvan ek 

wel oortuig is , is dat 'n nuwe Lerouxwerk weer eens verwag= 

tinge sal deurbreek en literere bakens sal versit . Dit sluit 

i n prinsipe die siklus is . 

------------------------------------------------------------
45 . Sien o.a. : Botha , Elize : 11 Etienne Leroux as sosial e kommentator11

, 

Dia skrrMer en die gemeenskap, referate gel ewe r tydens die sesde 
vyfjaarl i kse l andswye skryv,erskongre<; , gehou t e Pretoria op 25 en 
26 Maart 1976 onder beskerming van Die r,fr i kaanse Skry\'lerskring, 
p. 44 e .v., f e i t li k onve r anderd oor geneem in Die Afrikaa~e lite= 
ratuur sedert Sestig, op . cit ., p. 457 e .v. 
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