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Reue JJarais 

~it is me~ 'n gevoel van verwagting dat mens Johan van Wyk se 
JOngste dtgbundel ter hand neem. Hy het reeds in sy vooraf
gaande twee bundels. Deur die oog van die luiperd (1976) en He/de
dude krm uie diku 1els l'Oor uie (1978), bewys dat hy 'n digtcr van for
maar is en dat hy die strominge van sy tyd beleef en verwoord: 
.vaar die hart van vol is, loop die mond immers van oor. V erder 
let Van Wyk nog telkens vemuwing in die poesie gebring: in
houdelik sowel as verstegnies ("some pictures have books ... "). 
Hy het, soos in die verlede, 'n groot aandeel aan die sg. "little ma
g_azine"-bedryf. En hy het 'n amper vader-cum-kultusfiguur vir 
etetydse jong digters geword - mens wil byna se: die spilfiguur 
onder die jong, opkomende geslag. 

Borne gamz dood om jou std die verwagting nie teleur nie. In hierdie 
bundel laat Van Wyk 'n stem opklink wat die dilemma van die 
mens van T agtig verwoord, maar selde nog hardop in die 
Afrikaanse poesie gehoor is. Borne gee die indruk van 'n absurde, 
byna a(b)normale wereldbelewing; absurd in die idioom van laat
Sewentig en Tagtig. Ven·al en (aanvanklik) wanhoop aan sy si
tuasic en die wereld waarin hy staan," dood- en selfmoordgc
~ag_tes, verwarring en \'erwardheid (ook ten opsigte van eie iden
tttett en plek) speel feitlik deurgaans 'n belangrike rol in hierdic 
bundel, soos trouens reeds in die bundeltitel gesuggereer word. 

T.T. Cloete het in 'n bespreking van Der1r die oog vmz die luiperd 
van Van Wyk se (belemmerende) narcisme gewag gemaak.
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~k-spreker, wat boonop feitlik deurgaans persoonlik betrokke is 
m elke gedig, is in Borne gaarz dood om jou aan die woord. Dit 
vorm, tussen hakies, 'n treffende ironiese kontras met die objek
tiewe "jy" wat met die eerste oogopslag deur die bundeltitel aan 
die Ieser voorgehou word. Daar kan egter- myns insiens- nie 
sprakc wees van ware narcisme in hierdie derde bundel nie, aan
g_esien die Ieser of vreemd (byna onpersoonlik, onttrokke), Of 
st_mpatiek teenoor die ~preker sraan- of. synde mens wat ook in 
dte T agrigerjare leef, hom roerend met die spreker eens voel. 

Ontme~sliking is die slcutd wat tocgang tot hicrdie bundcl ver
~~en. Dtt ~.erklaa~ die absurde wereldbelewing en die spreker se 

vreemde houdmg, wat so 'n skrille kontras met die rasionali
te~t, _Pr?sai's~e en ~ealisme v_an Sewentig vorm. 2 Ontmensliking 
let mtemdehk tot n metafistese lewensuitkyk: die ontmenslikte 
persoon ervaar sy gees en sy liggaam as losstaande van mckaar. 
Sy_ ware self is in sy gees gesetel, terwyl sy liggaam 'n valse self 
hmsves_ waarop die ware self ironies neerkyk. Sy liggaam is nie 
~eer vtr h~m belangrik nie: hy het nie meer oe nodig om te leef 
me, sy ore IS slegs ornamente wat mooi lyk, die hare op sy bene 
~aa~ hom s~nuweeagt~g. Die openingsgedig, "Sloper", bied dus 
. n mteen~ettmg van. dte ontmenslikte individu se ingesteldheid 
Jeens sy hggaam en Jeens die lewe. 

Die ontmenslikte persoon voel dat hy 'n voorsprong bo ander 
~en~e het: oi?dat hulle hulliggame bedreig voel en hy homself 
emthk glad me meer oor sy liggaam bekommer nie, voel hy dat 
hy deur die gewone mens kan sien. Hy kyk geheel en al objektief 
na die bedrywighede van 'n groep woonstelbewoners, en dft wat 
hy waarneem, is eintlik net 'n klomp onsinnige handelinge. Dit is 
opvallend dat die woonstelbewoners by mekaar betrokke is 
terwyl die spreker/waarnemer heeltemal aileen staan, selfs in sy 
verhouding met sy geliefde/vriendin. Hy is nie werklik op die 
"normale" manier in die liefdesverhouding betrokke nie, want 
terwyl_ hy en sy geliefde op die kombers sit, kan hulle enige 
oombhk m hondekos verander, deur die uniformmiddag doodge
wurg word, of sy liefde kan in 'n kruiwa verander ("enige oom
blik"). Hy is ook nie werklik by sy geliefde nie: hy sit in Mbabane 
na haar en verlang, of sy is in die Kaap terwyl hy langs die Vaal 
braairibbetjie eet. In teenstelling met sy liefdesverhouding lyk die 
liefdesverhoudings van ander, nie-ontmenslikte persone baie een
voudig. Die kerel met die motorfiets laai net sy "cherrie" agterop 
en vra dan niks meer as 'n karavaanparkmaan en 'n braaivleisvuur 
nie ("in die vlieeseisoen"). Ander weer, trek saam en slaap saam 
en vorm 'n kolonie sonder om enigiets te beredeneer ("ons bly 
saam trek saam "). 

~ie ontmens_likte individ~ is onvergenoegd met en ongelukkig in 
dte omstandtghede waann hy hom bevind. Die lewe bied hom 
ge~n bevrediging nie: terwyl mossies soet op straatligte sing, 
brmg hy brandewyn en rosyn!jies uit die motordeur op. In hier
die gedig, "(I can't get me no) satisfaction", word die ontsettcnde 
gevolge van ontmensliking aan die hand van die Punkmusiekbe
weging g~i'll~streer, met gebruikmaking van Punkgroepe se 
name en dte utels van sommige van hulle nommers: "Sloppy (I 
saw my baby getting)", en "No Future" beklemtoon, saam met 
die gedi~titel, d~e ingesteldheid, toekomsloosheid en onverge
noegdhet_d van dte ontmenslikte mens te midde van die Tagtigcr
tegnologte: vragmotors, vangwaens, motors, luidsprekers, snel
wee en afdraaipaaie wat na vlieende pierings lei. 

Hy voel hom deur die samelewing bedreig, veral deur die oor
hcersende (politieke) leiersfiguur wat sy stempel op die individu 
afdruk om hom sy eie wil en sy onafhanklikheid te ontneem. In 
hierdie geval kom die bedreiging uit die geledere van (o.a.) die 
veiligheidspolisie, wat vir hom " 'n mes in die kop" word, aile 
ander mense van hom distansieer en hom aan sy eie gcestesge
sondheid laat twyfel. Die motief van vervolging en gevangcne
skap figureer sterk, bv. in woorde soos "vangwacns", "die 
grens", " 'n sensitiewe leidraad", "uniform", "anargis" en 
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"dwangbaadjie". Die nees ,·ir. en n·nngting nn. doodgaan is 
sterk verwoord. Hy staan op sy eie voetc en doodgaan, maar koe
ster nog ideale oor hoe hy wil doodgaan: in loopgraWl'. nic in 'n 
badkamer nie ("Op my eie \"Oete"). 

Dis belangrik om daarop te let dat hicrdie doodgaan na 'n geestc
like doodgaan verwvs. aangesien die ontmensliktc individu reeds 
van sy liggaam afskeid ge~1eem het. Hy probcer sy geestcsge
sondh~id red. Dit doen hy. wannecr diepkyk in die bottcl nic 
meer help nic. deur in 'n eic \-crbcddingswcrcld ('n gccsteswc
reld. dus) te ontsnap. In sy alledaagsc ontsnappingswcreld is hy 
glas, sy gedagtes loop in hom. Hy het in sy clop gckruip en so
doende diefwering opgerig teen die wereld en die eksterne om
standighede waarin hy hom bevind ("ontluik die gordyne"). In 
en vanuit hierdie verbeddingswereld word .uitsprake gemaak en 
belewenisse beskrvf wat die Ieser vreemd aandoen en laasge
noemde dikwels geestelike versteurdheid laar vermoed. Uit
sprake soos "ek is "n giraffe in 'n bordeel", "jy sien diere in par
keerterreine", "ek her 'n mes in my kop" en "as ek vir myself 
bang word, sien ek spoke" is egter manifesterings van die ge
volge van ontmensliking. Hy self is nie onbewus van sy dilemma 
nie: hv weer dat hv vinniger droom as wat hv dink ("gcestelike 
gesondheid is die bruro v~lksproduk"). . 

Die ontmenslikte persoon se omgewing neem die kenmerke van 
die mees dominerende persoon aan en alles word simbolies, val
gens Van Wyk. 3 Om hierdie rede is dir ,·eelseggend hoe dikwds 
hy van 'n diktator, vervolging, straalvegters, lersels en die dood 
melding maak. Twee belangrike motie,,·e kom deurlopend in die 
bundel voor en kan waarskvnlik ook as simbolies beskou word. 
Die spieelmotief kan as simhool van die dubbele omstandighede 
(werklikheid en verbeeldingswereld) beskou word . In die ope
ningsgedig spreek die ontmenslikte spreker die begeerte uit om 'n 
spied te besit; iets wat onwaarskynlik lyk, want hy sal daarvoor 
moet werk en werk is skaars vir 'n bakkies soos syne. Die spiecl
beeld word daarna in werking gestel: wanneer hy in sy alledaagse 
ontsnappingswereld verkeer, is die ontmenslikte individu glas; hy 
kan met ander woorde self weerkaatsend \Vees, en is dit ook later 
in "My vlieende piering". Voorts noem hy die tweede na-oor
logse geslag "spieel &: raaisel", en die hemel is vir hom 'n spieel 
~"Na die oorlog"). Wanneer skerp Jig op die spieel val. verblind 
dit hom. Hy sien die nrdampende werdd as 'n spieel \'an die ver
late tyd. Onderweg na sy hawe vertel hy sy spiecl dat hy nie ver
drink nie. 

Die reismotief verloop parallel met die spieclmotief en dien as 
b~ndingsp~insipe in hierdie bundel met sy soms uiteenlopende ge
dtgte. Hy 1s telkens per motor iewers heen op pad, en ander rei
sigers en vervoermiddels soos 'n motortlets, roltrappe, busse en 
vlieende pierings is ,·olop in Bome ,~aau d(l(ld om _io11. Hierdie twee 
motiewe toon 'n sterk progressie na die einde van die bundel roe 
en hul verweefdheid word a) sterker beklemtoon. As agent vir die 
nuwe bed~ling is die ont~enslikte individu 'n dubbelganger. Hy 
word dus mderdaad 'n spteel. Hierdie motief \Vord met die reis
moti~~~ saamgeknoop wanneer hy (per motor) op die De Villiers
Graatt-motorweg op pad is om werk re sock. Dit word terugge
voer na die voorneme in "Sloper" om werk re sock ten eind; 'n 
spieel te kan koop. Hierdie rwee moticwe versterk die bundclecn
heid en die reismorief in die slotvers. "langs die pondokolic
lamp", rond die bundel af tot 'n gehcel. 

Die spieelmotief word selfs op doeltreffende wyse vcrstegnies 
uitgebou. Die gedig "Sonnet" se linkerkant is tipogratles 'n 

spieelbceld \'an die regterkant, en rondom 'n "ek-en_-jy"-polari
teit (beeld en spicclbecld) word groot gcdecltes van dte gegewens 
gedupliseer ofherhaal. "ck is 'n boomjy is 'n boom", sc die ope
ningsvers, en elkc derdc versreel is volgcns hierdic "ck-jy"-bc
ginsel gekonstrucer. Die progressic vind hoofsaaklik in die reels 
tussen hicrdie "spieelreels" plaas. So word algaandc verklaar: "ek 
is die maanjy is 'n maan": "jy" word (as gcvolg van die gebruik 
van die onbepaalde lidwoord) ten opsigte van "ek" gerelativcer 
en ondergeskik gemaak aan laasgenoemde. Nou ontwyk hulle 
mekaar totdat die balans in die vierde spieelrecl herstcl word: 
sowel "ek" as "jy" is "die vuur". Hulle omhels mekaar, hullc 
versteekte gevoelens vernictig hulsclf en nadat die vernietiging 
(van die individuele persoonlikheid, waarskynlik) plaasgevind 
het. word "ek" en "jy" werklik spieclbeelde van mekaar. Hulle 
ruil plekke om en "jy" staan nou in die linkerkantste helfte van 
die gedig, waar "ek" voorheen gestaan her. Die gedig word afge
sluit met 'n verbale verwysing na 'n spied: "ons stap in die ruit 
van persoonlikheid" (m.y kursivering). 

Die gedigte "Na die oorlog" en veral "Marx en Mao" verklaar 
waarom ontmensliking plaasvind, terwyl gedigre wat die gevolge 
van ontmensliking verwoord baie sterk figureer aan die begin van 
die bundel. In die tweede helfte van die bundel is heelwat gedigte 
opgeneem wat die indruk skep dat hulle nie in die eerste plek oor 
ontmensliking handel nie. Die pikante "Skoolseunblues" is een 
van hulle. Dis egter opvallend dar die skoolseun ook as 'n out
sider aandoen en op hierdie manier tog 'n afspieeling van die ont
menslikte individu is. miskien op pad is na ontmensliking. Ge
digte soos "Filmtaal", "Alain Robbe-Grillet", "Cowbov", 
"Valse bewegings", "skaapkop in die pot" en die liefdesgedigte 
staan myns insiens egter nader aan die pocsie in Van Wyk se 
vroeer bundels as aan Tagtigerpocsie. 

Die felheid van ontmensliking neem af na die einde van die 
bundel toe. Die nagloper in die slotgedig, "langs die pondokolie
lamp", skep nie soseer die indruk van ontmensliking as van een
saamheid nie. Hy her vrede gemaak met sy besraan, want "sy hart 
klop soos 'n ster". Hy gaan waar hy wil en wanneer hy wil- hy 
verskyn soms uit die moeras soos 'n komeet- en ondervind nie 
daardie ontsettende angs en verwardheid van die ontmenslikte, 
daardie drang om te vlug nie. Hy skyn 'n baie ouer persoon te 
wees as die ontmenslikte persoon in "Sloper" en die onmiddellik 
daaropvolgende gedigte. Mens wonder of dit laasgenoemde kan 
wees, na verloop van jare. Ook die verskuiwing van vertelpers
pektief van "ek" na "hy" (eerste na derde persoon) bring groter 
objektiwiteit mee en skep die indruk dat die vertelde tyd wat 
tussen "Sloper" en "langs die pondokolielamp" ,·erloop her. baie 
lank is. 

Alles in ag genome, is Bomc .~aatl dood om jtlll 'n goed afgeronde 
bundel war met sy aanknoping by die omstandighede, musiek en 
rydsgees van T agtig homself van die poetiese idioom van Sewen
tig onderskei. Dit is miskien nog ietwat vroeg om 'n voorspelling 
te waag, maar dit lyk asof Johan van Wyk met hierdie bundd 'n 
Tagtigerpoesie ingelei her. 

Voetnote 

1. Cloete, T. T. Poesie, in Cloete, T. T., red., Die A/Tik,Mmc Litcr
,urwr sedert Sest('.!·- Goodwood: Nasou. 1980." p. 267. 

1 Versover mens die poesie war gedurende die dekade Sewcntig 
verskyn her 'n "Scwentigerpocsie" kan noem en dit nie 'n 
voortsetting en/of uitbouing van Sestig is nie. 

3. Van Wyk,J., in St.u~tipullte 150,jg. 33, no. 6, Des. 19HO. p. 68. 
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