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ontleed  
pryswenner- 
bundel

Booker Prys toeken, my boek nie as fiksie sal 
aanvaar nie!’  

En die Christelike lyn in die boek?  ‘Ek is 
versot op die Bybel.  Ek kan, as ek wil, seker 
elke paragraaf in die roman met ’n Bybelvers 
toelig...en doen dit amper ook!  Ek het lankal, 
veral ná Parys, van die Christendom afskeid 
geneem, maar kon my nooit heeltemal 
daarvan losdink nie.  Ons Afrikaners het nie 
’n mitologiese raamwerk nie, behalwe hul 
geloof.  Daardeur kan mense die vergesogte 
in die alledaagse inkorporeer.  Ek wil graag 
glo dat dit moontlik is om plek te vind 
daarvoor.’

Of Kupido ’n Christusfiguur is?  ‘Ek weet 
nie.  Ek dink eerder aan Dostojewski se 
idioot, of Don Quixote.  Die Katolieke 
heilige Theresa van Avila het my ook 
geïnspireer.  Sy het eers nie geglo nie, 
maar tóg besluit om haar lewe aan God 
te wy.  Sulke mense fassineer my.  Ook die 
sendeling JT van der Kemp (nog ’n karakter 
in Bidsprinkaan), ’n briljante man wat gekies 
het om sy lewe aan verstotenes te wy.’

Vir Read het hy ’n sagte plekkie.  ‘Ek wou 
hom aan die woord stel as ’n figuur uit 

eie reg.  Sy beeld in die geskiedskrywing is 
skeefgetrek, asof hy maar in Van der Kemp se 
skadu was.’

Professor Hennie van Coller het Brink 
se werk in fases verdeel: tradisioneel, 
eksperimenteel en betrokke.  Sy jongste 
werke word weer as mities-realisties 
bestempel.  Kan hy hom hierin vind?  ‘Ek was 
my sterk bewus dat ek met Lobola vir die 
lewe iets anders as voorheen aan die doen 
was, en toe weer met Kennis van die aand, 
maar ek probeer om nie analities te wees as 
ek skryf nie.’  Merkwaardig vir iemand wat so 
goed vertroud is met die wêreldletterkunde 
en die literêre teorie.  

Hy bly steeds ’n akademikus, en geniet 
veral klasgee.

Tog wil hy dit nou begin afskaal.  Hy 
verklap dat sy jare in die toneelwêreld, veral 
as regisseur, van sy bestes was en dat hy dit 
nog altyd weer wou doen.  As ‘akteur’ het hy 
in elk geval al in Sewende Laan verskyn en is 
hy binnekort in Madam and Eve te sien.

’n Mens wil amper sê: Die lewe begin op 
70.

MARIÉ HEESE
Stilbaai Leeskring

Die aandag van jou oë
Ek kyk nooit na jou nie.  Ek weet:
die aandag van jou oë, op ’n ander horison 
gerig,
het my vergeet.

Ek kyk nou na die grond,  Kyk stip -
want ’n bekendheid daag my
uit die naaste gras en klip.

Die aandag van jou oë, toe dit my verlaat,
het my die groen en bruin gevlekte skoon-
heid
van die aarde nagelaat.

Petra Müller het so pas die Herzog 
Prys vir Poësie verower vir haar 
bundel Die aandag van jou oë.  Baie 

lesers vermy poësie omdat hulle dit on-
toeganklik vind, dus word hierdie riglyne vir 
ontleding, verskaf deur Stilbaai Leeskring, ge-
plaas.  Dit kan moontlik as inspirasie dien om 
Die aandag van jou oë te bestudeer en die 
besondere bydrae wat dit tot die Afrikaanse 
letterkunde maak, te ontdek en waardeer.

Daar is geen twyfel nie dat poësie, 
teenoor prosa, op die een of ander manier 
’n uitsonderlike wyse van kommunikasie is.  
Watter kenmerke maak dit uitsonderlik?  Een 
belangrike verskil lê moontlik in die doel van 
die kommunikasie.

 Die Latynse digter Longinus het gesê 
dat die doel van poësie ‘enthralment’ 
(betowering) is, terwyl die doel van 
prosa ‘clarity’ (helderheid) is.

 Hiermee hang saam die feit dat poësie 
hoofsaaklik te doen het met emo-
sies, met die doel om betekenisvolle 
ervarings te deel, terwyl prosa primêr 
intellektueel is en met begrippe werk

Omdat die doel verskil, verskil die kommuni-
kasiewyse gevolglik ook.
 Oor die algemeen is prosa vir die 

meeste lesers meer onmiddellik 
toeganklik as poësie.  Tensy die onder-
werp hoogs tegnies of besonder 
gespesialiseerd is, kan ’n mens gewoonlik 
met die eerste lees van ’n stuk prosa 
verstaan waarom dit gaan.  Daarenteen 
is ’n gedig dikwels nie met die eerste 
oogopslag verstaanbaar nie, en soms 
verg dit herhaalde lees en moeitevolle 
ontleding om die mededeling van ’n 
gedig te verstaan.

 Poësie word gekenmerk deur skerp 
waarneming van besonderhede wat 
versigtig geselekteer en gerangskik 
word.  Sulke besonderhede is gewoonlik 
sintuiglik ryk.  Digters help ons om die 
wêreld weer vars waar te neem.  Tog is 
die besonderhede in ’n gedig nie bloot 
dekoratief nie.

 By poësie is dit nodig om Nijhoff se 
waarskuwing in gedagte te hou: ‘Er staat 
niet wat er staat.’  Met ander woorde, 
die digter kommunikeer primêr indirek.  
Indirekte mededelings gebeur, byvoor-
beeld, deur suggestie, verwysings na 
ander tekste, of deur die gebruik van 
beeldspraak (vergelykings, metafore, 
simbole).

 Poësie gebruik beknopte taal en is dus 
ook meer intens as prosa.  Die digter 
gebruik verskeie metodes om hierdie 
beknoptheid te bereik, maar veral beeld-
spraak is ’n belangrike element.  Verder is 
digterlike segging dikwels dubbelsinnig of 
meerduidig - meer as een betekenis kan 
gelyktydig bedoel word.

 Poësie is hoogs georganiseer, dit word 
met presisie gestruktureer.  In terme 
van struktuur, is die basiese eenheid 
(woordgroep wat nie verander mag 
word nie) in poësie die versreël, terwyl 
die basiese eenheid van ’n stuk prosa 
die sin is.  Belangrike struktuurelemente 
is die groepering van versreëls, waarby 
ook breuke en spasies tussen woorde, 
versreëls of strofes aandag moet kry.  
Ander struktuurelemente is die gebruik 
van patroonmatige herhaling en kontras.



Kaapse Bibl.,  Jul/Aug 2005 
17

BOEKWÊRELD



 ’n Verdere belangrike kenmerk van 
poëtiese vorm is die aanwending van 
klankpatrone.  Soms is rym ’n element, 
alhoewel sommige gedigte glad nie rym 
nie.  Maar die ritme van ’n gedig - dit wil 
sê ’n golwing hoofsaaklik bepaal deur 
klem en tempo - is kritiek.  Klankpatrone 
in poësie word sterk gekoppel aan die 
gevoelswaarde van die inhoud.

Leidrade buite die gedig self

Wanneer ’n digbundel as ’n geheel gepubli-
seer word, is daar dikwels verskeie leidrade 
buite spesifieke gedigte wat kan help om die 
gedigte te verstaan.  Kyk, byvoorbeeld, na
 die titel van die bundel
 die ondertitel (subtitel) van die bundel
 motto’s/opdragte/aanhalings voor in 

bundel
 grafika (ontwerpe of beelde) voor op 

buiteblad
 grafika (ontwerpe of beelde) agter op 

buiteblad
 titels van onderafdelings, indien enige
 motto’s/opdragte/aanhalings aan die 

begin van onderafdelings
 die titel van die gedig
 motto’s/opdragte/aanhalings aan die 

begin van gedigte
 spesifieke gedigte wat verband hou met 

die titels van onderafdelings
 herhalende woorde/beelde/temas.

Kenmerke van die poësie
Poësie is ’n uitsonderlike wyse van kom-
munikasie.
 Dit het hoofsaaklik te doen met emosies
 Die doel is om betekenisvolle ervarings 

te deel
 Prosa is primêr intellektueel, werk met 

begrippe
 Dus, die kommunikasiewyse (teenoor 

prosa) verskil.
 Dit is dikwels nie met die eerste oog-

opslag verstaanbaar nie
 Word gekenmerk deur skerp waar-

neming van betekenisvolle besonder-
hede

 Kommunikeer primêr indirek, veral deur 
middel van beeldspraak

 Gebruik beknopte taal, is dikwels dub-
belsinnig of meerduidig

 Is meer intens as prosa
 Word met presisie gestruktureer
 Word gekenmerk deur die aanwending 

van klankpatrone

 Maak staat op die leser as medeskepper 
van betekenis.

Belangrike struktuurelemente

Omdat poësie met presisie gestruktureer 
word, is die basiese eenheid (woordgroep 
wat nie verander mag word nie) die versreël, 
teenoor die sin as basis van prosa.
Let op na
 die groepering van versreëls (kan tradi-

sioneel wees, byvoorbeeld, kwatryne, 
ensovoorts) 

 of volgens vrye verspatrone, breuke 
en spasies tussen woorde, versreëls of 
strofes wat lei tot die beklemtoning van 
pertinente woorde, byvoorbeeld,

so
het jy my met jou oë gebrand
soos diere met yster gebrand word.

Kyk ook na
 die gebruik van patroonmatige herha-

ling (woorde, beelde, versreëls, temas, 
siklusse), byvoorbeeld, sig teenoor warm 
middag 

 die gebruik van kontras
 opbou na ’n hoogtepunt
 die trefslag in die slot, byvoorbeeld, 

weduwee wat stop.

Die gebruik van beeldspraak

’n Beeld is ’n beskrywing van of verwysing 
na iets konkreets deur middel waarvan die 
skrywer iets anders wil meedeel.  Daar is 
verskillende soorte beelde.

Vergelykings
Direkte vergelykings sê dat iets soos iets 
anders lyk (of klink, voel, ensovoorts), by-
voorbeeld,

So
het jy my met jou oë gebrand
soos diere met yster gebrand word.

Metafore
Iets konkreets word in die plek van iets 
anders gestel.  So word twee sake in ver-
band gebring wat kenmerke gemeen het, 
byvoorbeeld,

tot by die slagplek eendag
sal ek jou merke drá.

Simbole
’n Simbool beteken dat iets konkreets iets 
anders voorstel deurdat dit soortgelyke 
kenmerke het, of deur assosiasie.
Daar is

 tradisionele simbole, byvoorbeeld, die 
kruis

 simbole wat betekenis het vir ’n 
beperkte groep, byvoorbeeld, vlag

 simbole wat die digter skep binne ’n 
gedig, byvoorbeeld, Shiva dans.

Verwysings

Dikwels maak die digter gebruik van 
verwysings na ander tekste waardeur die 
kernbetekenis van die betrokke gedig deur 
assosiasie versterk en verruim word.  Soms 
word die verband duidelik uitgespel, maar 
meer dikwels vertrou die digter op die leser 
se agtergrondkennis en verwysingsraamwerk 
om die verband op te let en na te speur.

Hierdie tegniek staan bekend as 
intertekstualiteit (’n soort gesprek tussen 
tekste).
So vind ons, byvoorbeeld, verwysings na
 ander gedigte in dieselfde bundel
 ander gedigte in vroeër publikasies van 

dieselfde digter
 ander gedigte in publikasies van ander 

digters
 ander letterkundige werke, byvoorbeeld, 

romans
 biografiese of outobiografiese geskrifte
 geskiedkundige dokumente
 heilige geskrifte van verskeie godsdienste
 opgetekende mites en legendes.
As medeskepper van betekenis het die leser 
die opdrag om die verbande te identifiseer 
en die doel te interpreteer.

Die aanwending van klankpatrone

Poësie behoort gehoor te word.  Klankpa-
trone in poësie word sterk gekoppel aan 
die gevoelswaarde van die inhoud.  Drie 
kernbegrippe is metrum, ritme en rym.

Metrum
 Is ’n herhalende en simmetriese patroon 

van onbeklemtoonde en beklemtoonde 
lettergrepe.  Byvoorbeeld, ‘Wat IS die 
SLAAP ’n WONder SOEte DING’

 Absolute patroonmatigheid neig om 
vervelig te word

 Die bedrewe digter gebruik die basiese 
metrum as ’n grondslag waarop variasies 
gebou kan word

 Dit is ’n element in ’n wyer begrip, die 
ritme van ’n gedig.
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Meer oor
Petra Müller

P etra Müller is op 27 Julie op die dorpie, Botrivier, in die Overberg gebore.  Sy was 
een van vyf kinders en het, volgens haar, ‘half wild’ saam met seunskinders grootge-
word.  Later het haar pa in die Swellendamse distrik gaan boer.  Daar het sy haar 

skoolopleiding voltooi.  Sy wou van vroeg af ’n skrywer word.  Na matriek behaal sy ’n 
BA-graad aan die Universiteit van Stellenbosch en is direk daarvandaan na Die Burger as 
verslaggeefster.  Daar het sy amper drie jaar lank gewerk en dit baie geniet.

Toe trou sy met Wilhelm Grütter - ook joernalis - en moes, as gevolg van 
regulasies vir getroude vrouens uittree as verslaggeefster.  Sy het tuis verder geskryf, 
ontspanningsverhale onder die skuilnaam, Magriet Smalberger, terwyl sy drie seuns 
grootgemaak het (Anton, Herman en Philip).

Toe hulle van die hand af is, word sy verhaalredaktrise by Sarie vir tien jaar.  Van 1980 
tot 1989 is sy redaksielid by Tafelberg Uitgewers.  Vanaf 1989 lê sy haar toe op haar eie 
skryfwerk, terwyl sy steeds as vryskutkeurder vir verskeie uitgewers werk.

Die digkuns is haar eerste liefde, maar sy publiseer ook kortverhale en kinderverhale.  
Haar werk word gekenmerk deur ’n sterk liriese inslag, ’n intense, byna mistiese 
belewenis van landskap en ’n elegiese toon.

Vernaamste publikasies

Poësie 
 Obool
 Paria
 Lieder van land en see
 My plek se naam is Waterval
 Swerfsange vir Susan en ander
 Die aandag van jou oë

Kortverhale
 Werf in die Rûens
 Voëls van die hemel
 Die dwerg van die infanta
 In die omtes van die hart

Kinderverhale
 Die kind van konings
 Klein Wiek se groot pampoen
 ’n Reënboog vir Hannatjie.

Ritme
 Beteken letterlike ‘vloei’
 Dit is ’n golwing hoofsaaklik bepaal deur 

klem en tempo
 In vrye vers is daar geen basiese metrum 

nie, in tradisionele poësie wel
 Die primêre funksie van die ritme van ’n 

gedig is om die emosies, atmosfeer en 
toonaard oor te dra.

Rym
 Beteken gelykheid van klank in woorde
 Die algemeenste soort is eindrym 

(laaste woorde van versreël klink een-
ders)

 Verder is daar binnerym (gelykluidende 
klanke binne een versreël) 

 Halfrym (nie geheel gelykluidend nie, wel 
deels)

 Assonansie (vokale rym)
 Alliterasie (aanvangsklanke rym)
 Vrye vers rym dikwels nie gebruik 

- soms wel binne rym en halfrym
 Rym en ritme gaan hand aan hand 

(gedigte met liriese, dit wil sê, sangerige 
ritme rym dikwels)

 Rymwoorde word beklemtoon om be-
langrike gedagtes uit te lig.  Byvoorbeeld, 
sig en Die aandag van jou oë.

Hoe om ’n gedig te benader
Onthou
In ’n goeie gedig is vorm en betekenis een 
organiese geheel.
Daarom
As die betekenis nie dadelik duidelik is nie, 
ondersoek eers die vorm.
Vra
 Is daar enige leidrade buite die gedig 

self?
 Wat vertel of suggereer die titel van die 

gedig?
 Is daar iets in die slotreël(s) wat die kern 

van die gedig saamvat/aandui?
 Wat word in die gedig vooropgestel 

(foregrounded)?  Dit wil sê, wat trek die 
aandag?

 Is daar struktuurelemente wat opval?
 Is daar bepaalde beeldspraak wat 

ontleed behoort te word?
 Is daar sleutelwoorde wat ek nie ver-

staan nie?  (Probeer eers betekenis van 
die konteks aflei.)

 Wat is die effek van die klankpatrone?  
(Lees altyd hardop.)

Bronne
Boulton, M.  The anatomy of poetry.  
Routledge & Kegan Paul, 1980.
A dictionary of literary terms.  Penguin, 
1982.
Digters en digsoorte.  Afrikaanse Pers-
Boekhandel, 1973.
Drew, E.  Poetry: a modern guide to its 
understanding and enjoyment.  Dell, 1965.
Heese, M and Lawton, R.  The new owl 
critic.  Nasou, 1988.

Muller, P.  Ons skrywers.  Tafelberg 
Uitgewers, 2002.  By www.Tafelberg.com/
skrywers/pmuller.html.
Odendaal, B.  Elegiese gedigte eis alle aandag.  
Volksblad, 5 Augustus p.6.
Parker, E.  Boekdinge: Onlangs verskyn.  Sarie, 
15 November 2002, p.212.
Smith, F.  Ode met die kleur van grond.  
Beeld, 19 Augustus 2002, p.9.
Smuts, L.  ’n Verruiming van die siel se 
register.  2002.  Litnet by www.mweb.co.za/
litnet/seminaar/muller.asp. 


	Bookmark

