
ENKELE GEDAGTES OOR “DIE SAGTE SPRONG” – SHEILA CUSSONS 
 

As ‘n mens na Sheila Cussons se gedig kyk binne bundelverband, kan jy verstaan waarom 

hierdie gedig ook die titelgedig van die bundel, Die sagte sprong, is. Of jy hierdie gedig as 

enkele gedig, of binne bundelverband lees, kom ons uiteindelik in albei gevalle by dieselfde 

magiese oomblik uit.  

 

Hierdie gedig sluit aan by die mistisisme - die hart van die religieuse oomblik. Cussons het self 

gesê dat om te dig, vir haar ‘n goddelike opdrag is, die worsteling om helderheid oor die wese 

van ‘n god te kry, in haar geval die God van die Katolieke kerk en Christelike geloof. By die 

mistisisme is daar twee opvallende ervarings wat ‘n mens nie kan ignoreer nie: die ware mistikus 

brei die normale bewussyn uit, want sekere dele van die waarheid is onpeilbaar vir die rasionele 

intellek, en die tweede faset is die intellek, die verstand waarby sy ook uitkom. Cussons ervaar 

die bewussyn as die persoonlike belewenis omdat die wortels van die religieuse belewenis in die 

bewussyn lê, die tydelike vs die ewige en omgekeerd, die materiële vs die geestelike –vandaar 

ook die paradokse waarmee sy werk. Sy soek die werklikheid agter die werklikheid, die 

onsienlike agter die sienlike. 

  

Mistisisme is eie aan alle gelowe en sy, as katoliek, betrek dit by haar beleweng van God. Sy wil 

die normale bewussyn verbreed na die rasionele, die verstand, die eenwording van die selfsyn 

met die Syn van God. Ingewikkeld, inderdaad. Maar mistieke ervarings werk met die 

ondefinieerbare, die passiewe, tydloosheid, eenheid, die bondage, die vleeslike self en die 

geestelike self, die eenwording met die oneindige absolute, in enige staat van bewussyn. 

 

Dit is opmerklik dat die gedig vaag begin met “Dit”. Hierdeur word die idee gevestig dat die 

gebeurtenis nie (aanvanklik) ‘n duidelike gewaarwording is nie. Die misterieuse aard daarvan 

word ook beklemtoon. In die lig van die res van die gedig kan selfs gesê word dat dit ‘n 

gebeurtenis is wat die spreker nie behoorlik kan vasvat en onder woorde bring nie. 

 

Verder is dit duidelik dat die ervaring onverwags is – dus nie die inisiatief van die spreker nie, 

maar iets wat met haar gebeur. Ook opmerklik is die gebruik van die lydende vorm in die eerste 

reël en ‘n half. Enersyds gee dit ‘n formele toon aan die sinsdeel – iets wat amper teen die 

vlugtigheid en onverwagsheid van die ervaring inwerk en die verreikende gevolge daarvan op ‘n 

subtiele manier voorspel. Andersyds dra dit by tot die universaliteit van die gedig, aangesien die 

onderwerp (die persoon wat dit nie verwag nie) weggelaat word. Hierdie idee word in reël 4 

versterk met die gebruik van die onbepaalde voornaamwoord “jy”. 

 

Die dubbelpunt in reël 2 dui op ‘n uitbreiding of verduideliking van wat die “dit” is. Ten spyte 

daarvan dat die dubbelpunt die verwagting van groter helderheid oor wat die ervaring is, beloof, 

bly die aard van die ervaring steeds vaag. Dit word bloot beskryf as ‘n vlugtige “aanraking van 

die verstand”. Verstand dui op die rasionele denke, die rede wat deur die ervaring geprikkel is. 

Dit kan waarskynlik op ‘n vae idee of gedagte dui. Iets wat egter weg is voor dit behoorlik 

begryp kan word. Die vergelyking “lig soos ‘n veer” kan binne hierdie konteks ‘n dubbelsinnige 

betekenis kry. Enersyds dui dit op die vlugtigheid van die gebeurtenis – die aanvanklike bykanse 

oppervlakkigheid daarvan – dat dit op rasionele vlak nie onmiddellik ‘n diepgaande indruk maak 

nie. Andersyds kan dit egter ook binne die konteks van die res van die gedig wees dat, hoewel 



die spesifieke aard daarvan nog nie begryp kan word nie, dit daarop dui dat dit nie ‘n 

bekommernis of iets swaarwigtigs is nie, eerder iets wat verligting bring. 

 

Dan volg een van die paradokse waarvoor Cussons so lief is: “vlugtig maar presies”. “Vlugtig” 

dui op iets kortstondig, van verbygaande aard, dikwels onbepland, selfs oppervlakkig. 

Hierteenoor dui “presies” op juis die teenoorgestelde: iets wat beplan en met noukeurigheid 

uitgevoer is. Hoe die paradoks geïnterpreteer moet word, is meer problematies, maar almal het 

daardie ervarings waar die spesifieke gedagte of idee verlore gaan, maar die invloed daarvan baie 

duidelik onthou word; waar die gewaarwording iets spesifiek by ‘n mens aktiveer. Dit gebeur 

byvoorbeeld dikwels dat ‘n mens nie ‘n droom kan onthou nie, maar die effek daarvan duidelik 

herroep. “(P)resies” voorveronderstel ook ‘n Mag agter die aanraking, wat met groot 

planmatigheid te werk gaan. En dit is juis hierdie Mag, en die nader beweeg aan die Mag (die 

eenwording) wat progressief onthul word in die gedig. 

 

Hierdie paradoks word in die volgende reël versterk met ‘n volgende paradoks, nl. dat “ligtheid” 

“potent” is. Oor die assosiasies van ligtheid is reeds gepraat. “(P)otent” dui daarteenoor juis op 

die vermoë, die mag, die verborge krag, die potensiaal wat iets besit. Verskuil onder die 

verbygaande, is dus reeds die krag van die invloed wat hierdie skynbaar oppervlakkige ervaring 

in die spreker se lewe gaan hê. Hierdie paradokse word meesterlik versterk deur die gebruik van 

alliterasie. Die v- en l-alliterasie wat die woorde beklemtoon wat op die skynbaar oppervlakkige 

dui, terwyl die alliterasie van die ploffende p-klank die onderliggende krag daarvan beklemtoon. 

 

Met hierdie paradokse verander die gewaarwording oor die ervaring ook. In reël 5 en 6 is dit 

duidelik dat die ervaring glad nie so oppervlakkig was as wat aanvanklik vermoed is nie. Die 

woord “aandag” sluit aan by die vroeëre “verstand”, maar impliseer ook meer: Die ervaring kan 

nie vergeet word nie – jou denke bly daarby. Teenoor “vlugtig” staan nou “lank … behou” en 

teenoor “aanraking”, “indruk”. Dit wil selfs lyk of laasgenoemde woord byna letterlik bedoel 

word. Dat die ervaring nie net ‘n oppervlakkig aanraking was nie, maar eintlik ingedruk het – 

merke gelaat het – op die spreker. 

 

Hoewel die gewaarwording van die ervaring dus verander het, is dit egter duidelik dat die proses 

nog nie afgehandel is nie. Met die retoriese vraag in reël 6 word die versugting/verlange na iets 

méér uitgedruk, nl. die “vasvat”, maar dit beklemtoon ook dat dit nog nie volvoer is nie. Die 

progressie is dus van ‘n “aanraking” na ‘n “indruk” na die behoefte aan ‘n “vasvat”. Die 

progressie word verder beklemtoon deur die gebruik van die v-alliterasie. 

 

Reël 7 begin met ‘n dubbelpunt. Dit is ‘n tegniek wat Cussons in ander gedigte ook aanwend. 

Ten eerste trek die ongewoonheid daarvan juis die aandag, wat die klem laat val op dit wat volg. 

Met die idee van ‘n proses wat in die eerste ses reëls gevestig is, wek die dubbelpunt verder die 

verwagting dat die vogende reëls ‘n verdere uitbreiding op hierdie proses gaan verwoord. Dit dui 

ten derde dalk ook op die feit dat daar ‘n verhouding tussen die twee dele van die gedig bestaan 

en nooi die leser dus uit tot vergelyking – iets wat versterk word deur die feit dat die tweede 

gedeelte van die gedig aanvanklik woordeliks dieselfde as die eerste reël en ‘n half is. 

 

Na die dubbelpunt in reël 8, is daar egter ‘n duidelike intensivering. Waar die ervaring 

aanvanklik tot die rede (“verstand”) gespreek het, raak dit nou die hele “bewussyn”. Dus is dit 



nie net die rasionele denke wat betrek word nie, maar ook die emosionele. Hierdie intensivering 

word verder versterk deurdat die bewussyn “tot in die lewe” getref word. Ook hierdie frase kry 

‘n mate van dubbelsinnigheid. Aan die een kant dui dit op hoe diep die ervaring die spreker 

geraak het – daar waar die effek werklik gevoel word. (Dink byvoorbeeld aan naels wat tot in die 

lewe gesny word, of ‘n gaatjie in ‘n tand wat tot in die lewe strek!) Aan die ander kant is daar 

ook die suggestie dat dit ‘n ervaring is wat lewensveranderend is, wat die spreker se manier van 

lewe verander. Die werkwoord “tref” versterk die intensiteit van die ervaring verder, veral as dit 

teenoor die aanvanklike “aanraking” en selfs “indruk” gestel word. 

 

Soos in reël 3 volg hier weer ‘n vergelyking: “iets soos ‘n sagte sprong”. “(S)prong” impliseer 

iets radikaal – nie net ‘n gewone tree nie – maar iets wat jou verder neem, selfs iets gevaarlik. 

Tog is hierdie sprong sag. Die vergelyking bevat dus ‘n oksimoron, wat binne die konteks 

volkome sin maak. Dit was ‘n groot verandering wat aanvanklik amper ongemerk plaasgevind 

het. Dit is iets radikaals en tog is die verandering iets aangenaam. Met hierdie vergelyking word 

die gedigtitel natuurlik ook geaktiveer. Opmerklik is egter dat die titel na “Die sagte sprong” 

verwys, terwyl in die gedig die onbepaalde lidwoord “’n” gebruik word. Ook dít dui waarskynlik 

op ‘n proses. In die gedig verwys die woorde na ‘n beeld om ‘n komplekse gewaarwording te 

probeer beskryf. Daarteenoor dui die bepaalde lidwoord in die titel reeds op ‘n 

agternaperspektief waarin die proses bevestig word as “die” groot, gelukkige verandering in die 

spreker se lewe. 

 

Die aandagstreep waarmee reël 9 eindig dui op ‘n uitbreiding van wat met hierdie beeld bedoel 

word, maar dit werk ook beklemtonend. Die opeengestapelde woorde in reël 10 dui dan eintlik 

op baie kriptiese wyse op die proses. Die herhaling van “vreugde” gee ‘n aanduiding van die 

sagtheid van die proses, terwyl die kontras tussen “verbasing” en “herkenning” juis op die 

sprong dui. Dit wat aanvanklik vreemd was, is nou iets bekend. Die verbreking van die 

herhalende v-klank in reël 10 met “herkenning”, beklemtoon juis laasgenoemde woord en dus 

die verkleining van die afstand tussen die spreker en die Mag wat agter die aanraking sit. 

 

In die laaste reël word die retoriese vraag van reël 6 herhaal, maar hierdie keer word die “sy” met 

die meer formele “u” vervang. Dit is om twee redes van belang. Eerstens sluit dit aan by 

“herkenning”, dat die ware aard van die Bron van aanraking herken is en die grootheid daarvan 

word gereflekteer met die gebruik van “u”. “Sy” is ook ‘n derdepersoonsvorm (m.a.w. daar word 

van iemand gepraat), terwyl u ‘n tweedepersoonsaanspreekvorm is, (m.a.w. daar word met 

iemand gepraat). Hiermee word die toenemende nabyheid van die spreker en die “u” dus 

bevestig. 

 

So bereik die progressie – ook gedra deur die v-alliterasie dwarsdeur die gedig – dan ook ‘n 

hoogtepunt. Tog is die einde van die proses nog nie bereik nie, soos wat die retoriese vraag weer 

eens suggereer. Anders as vantevore word die retoriese vraag hier alleen in ‘n versreël geplaas. 

Hierdeur word die versugting vir die toenemende eenwording verder beklemtoon. 
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