
AFRIKAANS  HUISTAAL – POËSIE:  MEMORANDUMS 

1. 

die straatkind – Linda Roos 

 

2. Die straatkinders.  Dit is ‘n universele probleem en daarom  het die spreker dit goed 

gevind om daaroor te skryf. 

3. Daar is geen vaste rympatroon, geen vaste strofebou of vaste metrum nie. 

4. Verbymik;  blik. 

5. Om die aandag daarop te vestig. 

6. Die optrede van die “ek”:  Dit is hoe sy dit beleef en weergee. 

7. Vroulik – Linda Roos 

8. R. 4  “Wat sy skraal skouers gereed dra soos spiese”. 

9. Die neweskikkende voegwoord “en” betrek die sameleweing en dus ook die spreker 

as ‘n “toegepleisterde wêreld”, almal wil onbetrokke bly. 

10. Dit is die figuurlike betekenis, die wêreld is soos ‘n seer toegeplak. 

11. “Wêreld” staan in noue verband met “mense”. 

12. In die gedig word die alledaagse situasie van ‘n straatkind beskryf.  Die gedig laat die 

leser dink oor hom/haarself en die wêreld waarin ons bly.  Ons verwerp dikwels 

mense wat op die strate leef.  Ons sien hulle nood nie raak nie, of ons wil hulle nie 

raaksien nie en hulle eerder heeltemal vermy.  Dit ontstel ons. 

13. “ongeërgde”:  staan onverskillig teenoor die kind en “selfbewus”:  bewustheid van 

wat ander van haar dink. 

14. Die straatkind is soos “pendelaars” wat wag op vervoer.  Metafoor is dan die 

vergelyking sonder soos.  

15. Die aandag word gevestig op wie die spreker eintlik wil vermy nl. Die straatkind. 

16. Hy “snuif” soos ‘n dier in vullisdromme om dalk te ruik of daar kos is. 

Hy “snuif” dalk gom – ‘n tendens onder straatkinders. 

17. “sy skouers is soos ‘n heining”:  hy moet homself as straatkind beskerm teen dit wat 

hom bedreig. 

“heining” is ‘n skans om mense van hom weg te hou. 

18. Hy hou mense van hom af weg – vergelyking sonder soos. 

19. “bome” “steun”, m.a.w. kerm en kla van pyn onder die skril geluid van die sae. 

20. Alliterasie van die s-klank:  Klanknabootsing – hierdeur word die verwoesting van die 

natuur uitgehef. 

21. Die verwys na die Seun van God wat in die lug weggevaar het en op die wolke sal 

terugkom. 

22. Dit sluit by r. 12 aan. 

23. Na die Hemel. 

24. Met kraaie.  Hulle praat krakerig en hulle stemme is ‘n gekras soos kraaie. 

25. “kras soos kraaie” -  beklemtoon die die stemme van die ouderdom. 

26. Klam monde op parkbankies. 

27. “wysheid” hou verband met Goddelike wysheid – “En daar was lig”. 

Jesus sal terugkom op die wolke. 

Jesus se doop. 

 

*************************************************************************** 



2. 

Nuus uit die binneland  -  Peter Blum 

Vir Dirk Opperman 

1. Die titel is letterlik van aard.  Dit kan beskou word as ‘n ontginning van Afrika wat vir 

die leser insig gee oor waar hy “boer”. 

2. Kalmte                        Ontstoke                     Rillend. 

3. Die gedig is opgedra aan D.J. Opperman, wat in sy digwerk oor die ontdekking van 

Afrika as vasteland dig.   

4. Die beskrywing van die verskillende seisoene.  Hy wil klem lê op Afrika wat duidelike 

seisoene beleef. 

5. Strofe 3  is in kontras met strofe 1 en 2 – die negatief van die kontinent word 

weergegee. 

6. Die boland word beskryf as ‘n plek van sagtheid en mildheid met ‘n Mediterreense 

klimaat, en die binneland word beskryf as ‘n plek met ‘n wilde bergwind, miershoop 

en barbaarsheid. 

7. Die gedig word beskou as ‘n ontginning van Afrika wat vir die leser insig gee in waar 

hy “boer”. 

8. s-klank:  “Soms … sag stuif” 

g-klank:  “… rotsige bergreeks wegskuif” 

d-klank: “… dig en diep” 

9. Rym, metrum en strofebou word nie gebruik nie.  Die enjambemente laat die gedig 

klink of iemand natuurlik aan die praat is. 

10. Die gebruik van st in plaas van ruis. 

11. Op die mense wat dit beleef. 

12. Die beklemtoning van die reën wat op die grasperke lê en insink. 

13. Die reên. 

14. Dit is elisie – weglating van ‘n lettergreep in ‘n woord ter wille van die ritme van die 

gedig. 

15. “soos ‘n tapyt” -  die reën wat diep lê op die gras.  

16. In die gedagtes. 

17. In r. 8 met die woordjie “dan”. 

18. Mooi/rustige drome. 

19. Inversie:  omgekeerde woordorde.  Om die rympatroon te behou. 

20. Altwee strofes begin met “soms”. 

21. Beklemtoon die atmosfeer. 

22. Na die land waar hy hom bevind – Holland. 

23. Die druiwe en wingerdblare wat in gietyster uitgesny is in die elektriese lig wat die 

wingerde weergee. 

24. Ons gedagtes gaan terug na die verlede. 

25. Die rympatroon word behou.l  “in die kamerhoek is harte se ritme”. 

26. Die droombeeld/onwerklikheid word weer opgeroep. 

27. In die vernislaag van ‘n Delftse doek. 

28. Vanaf skemer tot lig. 

29. Dit dui ‘n wending aan. 

30. ‘n Stok in ‘n miershoop;  ‘n barbaar in ‘n keurige boek. 

31. ‘n Verduideliking volg. 

32. Waar ons “bly”. 



3. 

 

“EEN  SPRONG  VIR …” -  Joan  Hambidge 

 

1. Die eerste maanlanding op 20 Julie 1969. 

2. Ja, praat van Neil Armstrong. 

3. Dis die gedagte wat aangaan. 

4. Daar is geen rympatroon nie. 

5. Dit vertel ‘n stukkie geskiedenis. 

6. As die gedig dwars gedraai word, wil dit visueel voorkom soos ‘n vuurpyl. 

Daar is ‘n patroonmatigheid in die kort en langer versreëls. 

7. Die uitspansel – planeet. 

8. “Jy belowe my die maan en die sterre”:  Belowe alles en word nie nagekom nie. 

“om iemand na die maan te stuur”:  Gee iemand die trekpas. 

“die maan is van kaas gemaak”:  Iemand laat hom alles iets wysmaak. 

9. Die historiese eerste landing op die maan word vergelyk met ‘n liefdesverhouding. 

10. Dis ‘n gesprekvoering met die aangesprokene. 

11. Die sprong na ‘n verbreekte verhouding. 

12. ‘n Beletselteken. 

13. Die herhaling van “w”. 

14. Die effek van die verbreekte verhouding is vernietigend. 

15. Eufemisme – word sagkens gestel. 

16. Herkaputilasie – her-oorgawe 

17. Sy maak ‘n bestekopname van die effek wat die geliefde se optrede op haar het. 

18. Die plek van ontnugtering. 

19. Dis verby in hakies – Beklemtoon die einde van die verhouding. 

20. Her-oorgawe teenoor die vlaggie op die maan wat vir permanent daar geplaas is. 

21. Die spreker gee herhaaldelik oor. 

22. Sy moet aanvaar dat die verhouding verby is. 

23. Die poësie is ‘n wonderlike vervoermiddel waarmee sy buite ruimte en tyd in die 

domeine van die fantasie kan reis. 

24. Sy sal vasklou aan haar herinneringe. 

25. Figuurlik – sy keer terug na die werklikheid. 

26. Jy kan jou heil en liefde ook in die alledaagse kry. 

27. Die spreker het tot nuwe insigte gekom.  Sy sal haar nie weer enige ding laat 

wysmaak nie. 

28. Sy keer haar terug na poësie. 

29. Albei begin met ‘n retoriese vraag. 

 

 

 

*************************************************************************** 

 

 

 

 

 



4. 

DIE  HUIS  LUISTER  -  Daniël Hugo 

 

1. Metaforiese personifikasie. 

2. Metafoor:  die huis is soos ‘n mens wat luister. 

Personifikasie:  die huis kry menslike eienskappe. 

“die”:  ‘n spesifieke huis wat luister. 

3. Nee.  Geen rymskema;  geen oktawe, sestette of koeplette nie. 

4. Die negatiewe interaksie tussen mense het ook ‘n skadelike uitwerking op hulle 

omgewing en die afbrekende gevolge van hulle onmin kring veel wyer uit. 

Die skade van ‘n ongelukkige gesin strek veel wyer as die vier mure van die huis en 

strek oor tyd heen. 

5. Die digter is aan die woord.  ‘n Ek-spreker. 

6. Dit word vergelyk met ‘n “hol” “binne-oor”. 

“hol” het ‘n negatiewe betekenis – leeg binne, hol beloftes, woorde wat hol klink. 

“binne-oor” – die huis hoor alles wat binne aangaan. 

7. Roesemoes 

8. ‘n komma. 

9. Skoor word in die eindrymposisie geplaas om te rym met binne-oor.  Sodoende word 

“skoor” uitgehoef. 

10. Roesemoes, verwyt, skoor soek, goor hede, nooit tevrede, aanhou kibbel 

11. Hulle “vertroos” mekaar – hulle bemoedig en beur mekaar op. 

12. Die herhaling van “en”:  … oor kon en sou en moes. 

13. Die bewoners word direk aangespreek. 

14. Ja, in die eerste strofe luister die huis en in die tweede strofe spreek die huis die 

bewoners aan.  

15.  Die bewoners word direk aangespreek en klem word daarop gelê om te luister. 

16. Dit is altwee vernietigend. 

17. Die r-klank beklemtoon die agteruitgang. 

18. Fondamente en plafonne. 

19. “rame” soos die geraamte van ‘n mens. 

20. Beklemtoning. 

21. Dinge wat in die verlede gebeur het. 

22. Dit gee harde woorde en sagte woorde weer. 

23. Beklemtoning. 

24. a)   Dit word nie gehoor nie. 

b)   Verkeerde dinge wat plaasvind. 

       25. Dit is ‘n ek-verteller. 

       26. In die eerste strofe is alles luid en word alles gehoor. 

             In die slotstrofe is alles sag en niks word gehoor nie. 

28. “Oorskulp” sluit aan by “binne-oor” wat suggereer dat die bose siklus herhaal word.   

 

 

*************************************************************************** 

 

 

 



5. 

‘n tipe epistemologie van water  -  Breyten Breytenbach 
 

1. Kennisleer, die leer oor die ontstaan, sekerheid en grense van die menslike kennis.  

Oor wat die mens weet, ken en leer van water en veral die krag van water wanneer 

dit stortreën. 

2. ‘n Somber onheilspellende, doodse toon. 

3. Die vernietigende uitwerking van ‘n geweldige vloed op die natuur, diere en mens. 

4. Alomteenwoordige verteller. 

5. Geen rym- of strofebou nie. 

6. Gearseer. 

7. ee-assonansie hef die kleur en beweging van die reën uit. 

8. Dit is ‘n insetsel vir verdere verduideliking. 

9. Dit staan alleen en dit hou geen verband met r. 14 nie. 

10. Die vernietigende uitwerking van ‘n geweldige vloed op die natuur, diere en mens.  

Die mens en dier sal altyd uitgelewer wees aan die genade van die natuur. 

11. “Dit” sluit aan by die vorige gedagte-eenheid want “die” verwys na die “hemel”. 

12. Die weerlig. 

13. Kameelperde. 

14. Die diere gaan staan op bergspitse om van die vloede weg te kom. 

15. Herhaling van “die”;  Onomatopee (klanknabootsing) 

16. Gepeupel;  dit is ‘n onordelike menigte. 

17. Dit is hordes wat vlug en ‘n opeenhoping van mense en diere. 

18. Die sigbaarheid van boomkruine en die opeenhoping van mense en diere. 

19. Groen. 

20. Dit verwys na die idioom, nóg kind nóg kraai.  Dit verwys na mense wat geen 

bloedverwant het nie. 

21. Dis ‘n reddingsmiddel wat op water dryf. 

22. Hout en metaal. 

23. Moeilik hanteerbare vlotte. 

24. ‘n Uitgerektheid, die krete wat vir ‘n onbepaalde tyd aanhou. 

25. Die w-alliterasie en “laat rol” word 3 keer herhaal. 

26. Dit versnel die tempo en word as ‘n eenheid verbind. 

27. Die woorde word nogsteeds herhaal – die gedagte gaan aan. 

28. Die wyse waarop hulle sterf. 

29. Hulle word oor en oor gerol en baie dooies word gevind. 

30. Die gietende reën en die oorstroming met verdrinktes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AFRIKAANS  HUISTAAL  POËSIE – MEMO’S  VERVOLG 

6. 

Busrit in die aand – Elizabeth Eybers 

 

1. Elkeen sit langs “sy yl weerkaatsing”:  dus afgesonderd van ander mense.  Hulle 

monde is “moeg gesluit”, wat beteken hulle het nie lus of die energie om te gesels 

nie. 

2. Hulle huislike lewe kan nie bevredigend wees nie, want hulle toon geen teken dat 

hulle bly is om huis toe te gaan nie. 

3. Die s- en m- alliterasie beklemtoon die woorde “sit” en “suf” en “monde moeg” – 

dus die willose moegheid van die werkers. 

4. Die beweging van lig op die nat, blink teer word met die weerkaatsing van lig op ‘n 

dam vergelyk, wat ‘n positiewe beeld oproep.  By implikasie word ‘n ooreenkoms 

tussen die stad en die platteland getoon, wat plattelanders wat slegs in die stad is 

om daar te werk, nostalgies kan maak. 

5. Dit dui op moeisame beweging. 

6. In die metafoor is die bus ‘n seerowerskip, die busbestuurder ‘n stuurman en die 

passasiers die buit/slawe.  Die passasiers word dus uitgebeeld as willoos oorgelewer 

aan hulle omstandighede. 

7. Die woorde “waggel”, “gekners”, “hyg”, “snork”, “swoeg” gee aan die bus menslike 

eienskappe en personifieer dit dus. 

8. Die verliefdes is kinderlik, gelukkig, laggend, het glinsterende oë en is saam.  Die 

werkers is moeg, swygend en op hulle eie. 

9. Omdat die slotstrofe ‘n gewysigde herhaling van strofe 1 is, beklemtoon dit die 

uitsiglose omstandighede van die werkers wat vasgevang is in hulle daaglikse 

roetine.  Die herhaling gee aan die gedig ‘n hegte eenheid. 

10. Die sort rym wat in die gedig gebruik word, is kettingrym.  Die rymskema is aab  ccd 

aab  ddb  eed  aab. 

11. In die gedig word manlike rym gebruik, behalwe die vroulike rym in r. 13 en 14, waar 

die verliefdes beskryf word.  Die kontras tussen die werkers en die verliefdes word 

dus deur die rymvorm ondersteun. 

 

 

*************************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. 

“last grave of dimbaza” -  Fanie Olivier 

 

1. Die titel verwys na die Britse documenter oor die trekarbeidstelse en gedwonge 

verskuiwings, en vermoedelik na Beauty Douglas se graf. 

2. Die koue winternag (en die mense se moeilike lewensomstandighede) vorm ‘n 

kontras met die warmte waarmee die babadogter in die wêreld verwelkom word. 

3. Die k-alliterasie in “koerante kaal klip” beklemtoon die koue en die mense se 

armoedige omstandighede. 

4. Die woorde “nuuskierige hande” skep die indruk dat mense kom help het met die 

geboorte, maar dat sommige dalk net uit nuuskierigheid gekom het.   Die “tien ander 

gesiggies” dui moontlik op tien ander kinders in die huis – dalk omdat verskeie 

gesinne saam in een huis gewoon het. 

5. Die gebruik van die uitroep (“a”), die a-assonansie (“a … oplaas”) en die herhaling 

van “’n dogter” beklemtoon die ma se vreugde oor haar baba. 

6. Brief 1:  Die ma se brief aan die pa om hom van die geboorte van hulle babadogter in 

te lig. 

Brief 2:  Die pa se brief aan die pa om hom van die geboorte van hulle babadogter in 

te lig. 

Brief 3:  Die brief aan die pa met die nuus van die baba se dood. 

7. Dit is ‘n metafoor en ‘n idiomatiese manier om na die geboorte van ‘n dogter te 

verwys – wanneer die dogter eendag trou, sal die bruidegom se familie die 

bruidsprys met beeste betaal. 

8. Die mielies is gedaan (wat by die vrou se armoedige omstandighede sal aansluit).  Of:  

Die mielies is klaar geplant (wat by die vrou se lewenswyse sal aansluit). 

9. Die feit dat die man se hart tussen kliplae “oopgeskiet” en toe na bo “opgeskiet” en 

“oopgevou” het, is ‘n geslaagde metafoor wat aansluit by sy werk die ponder die 

grond in myne waar klippe met dinamiet losgeskiet word.  Die man se borrelende 

vreugde kry dan uiting in die brief wat hy huis toe skryf. 

10. Dit wys hoeveel hy vir sy nuwe dogter en sy vrou omgee, want hy wil hê die brief 

moet hulle so gou moontlik bereik.  Alhoewel hy arm is, is hy bereid om ekstra te 

betaal om die brief gouer by sy bestemming te kry. 

11. Die brief het moeilik by hom uitgekom. 

12. Die skerp kontras tussen “was born” en “died” en die direkte manier waarop “she 

died” gestel word, maak dit besonder treffend. 

 

 

*************************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. 

Safari  -  D.J.  Opperman 

 

1. ‘n Safari dui gewoonlik op ‘n opwindende gebeurtenis, maar hier verwys dit na die 

reis na die dood. 

2. “staan”, “voete”, “beweeg”, “stoete”. 

3. “treine”, “optog”, “paaie”. 

4. Dit verwys na gebiede in Afrika (woestyne en grasvlaktes) waar safari’s algemeen 

plaasvind. 

5. Dit sluit aan by hoe nietig die menslike lewe is. 

6. Die lewe is soos ‘n reis wat onvermydelik by die dood eindig. 

7. Die vorm van die gedig lyk soos ‘n slingerende optog.  Die punt aan die einde van die 

gedig lyk soos ‘n gaatjie, wat ‘n graf voorstel. 

 

*************************************************************************** 

 

9. 

Sonsverduistering  -  P.J. Philander 

 

1. Die lang vokaalklanke in “Langsamerhand, geruisloos skuif …” beklemtoon die 

stadige vordering van die sonsverduistering. 

2. “vreemde”. 

3. Die donkies en die vskape is onrustig oor die ongewone donkerte en keer instinktief 

terug stal/kraal toe – die donkies “swygsaam” en die skape “blêr-blêr”. 

4. Dit dra ‘n gevoel van bedreiging en gevaar oor. 

5.1 “vlek van skadu” of “sekelboog van son”. 

5.2 “blêr-blêr”. 

5.3 “skaduwee” en “verduister” teenoor “lig”. 

6.    Die d-alliterasie in “duisternis gedwee” beklemtoon die woorde en ook die mens se  

       gedwee aanvaarding van die kloof tussen hom en God. 

7. In die eerste tersine word daar na “gans die mensdom” verwys, terwyl “ons”, wat 

veel nader en persoonliker is, sentraal in die tweede tersine is. 

8. In die oktaaf word beskryf hoe die donkies en skape onrustig raak as gevolg van die 

sonsverduistering en dan instinktief terugkeer stal/kraal toe.  In die sestet vorm die 

mensdom ‘n teenstelling met die plaasdiere, want die mens aanvaar gedwee die feit 

dat God se pad as gevolg van ‘n figuurlike duisternis nie sigbaar is nie, en het nie die 

“skaap se voogevoel” of glo dat dit verstandig sou wees om “Huiswaarts” te keer nie. 

9. Dit beteken moontlik dat die mens nie die insig het om hom in ‘n tyd van nood tot 

God te wend of na veiligheid te keer nie. 

10. Dit is ‘n Italiaanse sonnet wat uit ‘n oktaaf met twee kwatryne en ‘n sestet met twee 

tersines bestaan.  Die beskrywing van die mens se optrede in die sestet vorm ‘n 

teenstelling met die optrede van die plaasdiere in die oktaaf.  In die oktaaf kom 

omarmende rym voor.  Die rymskema van die gedig is abba/cddc/efg/efg. 

 

*************************************************************************** 

 



10. 

 

Kwatryne  -  Ina Rousseau 

 

10 

1. ‘n Akteur praat met God. 

2. Daar is tipiese verwysings uit die toneelwêreld, soos “skerms”, “verhoog” en die 

spreker wag om haar rol te gan vertolk.  Die hoofletter in “Regisseur” dui daarop dat 

hier met God gepraat word. 

3. Die “Regisseur” is God. 

4. Sy is “lank reeds gegrimeer”, haar aanskoue van die verhoog se “glans en kleur” skep 

die indruk dat dit vir haar aanloklik is, en sy “wag” op die opdrag wat haar sal toelaat 

om “oplaas” (uiteindelik) haar rol te gaan vertolk. 

5. Die enjambement ondersteun die dringende begeerte van die spreker om “oplaas” 

haar rol te gaan vertolk. 

6. Dit druk haar intense verlange uit. 

11 

1. Dit verwys na die dood – die einde van die toneelstuk. 

2. Dit verwys na die einde van tyd, wanneer God die aarde nuut sal maak. 

3. Sy taak as die groot Regisseur van die lewe het sy kragte uitgeput. 

4. Dit verwys na elkeen wat deelgeneem het aan die spel van die lewe. 

12 

1. Sy voel miskien dat die mens weens sy insigloosheid, sy bravado, sy grootheidswaan, 

‘n ietwat lagwekkende skepsel is. 

2. Die psreker se houding is waarskynlik dat die lewe nie ernstig is nie, dat die mens 

met sy dwaashede komiese vermaak verskaf. 

3. Die mens word geteister met situasies in die lewe waarvoor hy nie oplossings of 

antwoorde het nie. 

4. In die spel van die lewe is daar geen souffleur om jou voor te sê wanneer jy vashaak 

en nie weet hoe verder nie.  Die mens is in die laaste instansie op himself aangewys. 

13 

1. Die toneel is verby, die teatergangers is weg. 

2. Dit is die akteurs. 

3. Hulle weet nie of hulle die hoofspelers was, of bloot diegene wat geen groot of 

belangrike rol gespeel het nie. 

4. Na die dubbelpunt volg die vraag van die akteurs. 

 

 

 

 

*************************************************************************** 

 

 

 

 

 



11. 

 

Finis  -  Lina Spies 

 

1. Die spreker is iemand wat die seer van ‘n gebroke verhouding probeer verwerk. 

2. “Nou” impliseer dat die gedig voorafgegaan is deur ‘n reeks gebeure waarby die 

spreker ten nouste betrokke was, maar dat sy op die tydstip van die gedig afstand 

gekry het en “self nie meer so baie saak” maak nie. 

3. Dit is nie regtig ‘n briefie nie – die spreker kry afstand van haar ervaring van ‘n 

verbreekte verhouding deur dit binne die raamwerk van bekende volksliedjies te 

plaas. 

4. Dit bevat ‘n uitnodiging na die “Apies se bruilof”. 

5. Dit is ‘n aanhaling uit die volksliedjie “Die Apies se bruilof”. 

6. Die gebruik van woorde soos “kindertyd”, “sing” en “trou” het assosiasies met 

ongekompliseerdheid en geluk, terwyl jakkalse wat trou assosiasies het met 

gelyktydige reën en sonskyn.  In die gedig simboliseer reën waarskynlik trane, en 

sonskyn dui op vrolike tye en geluk.  Die spreker suggereer dus dat sy daagliks beide 

emosies ervaar. 

7. Die strofe bevat ‘n teenstelling met die vorige versreël – wat die spreker met haar sal 

saamneem van die geliefde, is die ambivalente (teenstrydige) emosies wat hy in haar 

wakker gemaak het.  In teenstelling daarmee vra sy wat hy van haar sal saamneem. 

8. “Miskien”. 

9. Sy bespiegel oor wat die geliefde van haar met hom sal saamneem en besluit dat hy 

dalk, wanneer die lewe hom goed behandel, sal onthou dat sy ten spyte van die 

seerkry kon lag. 

10. Dit bevat ‘n parentese wat ‘n beskrywing gee van “Aprilmaand”. 

11. Die slotversreël, wat ‘n verwysing na “lag” bevat, kry besondere klem en maak dat 

die gedig nie op ‘n wanhopige toon afsluit nie. 

12. Die spreker se verwerking van haar pyn is positief en ‘kroon die einde’ van die 

verhouding. 
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12. 

Die skedel lag al huil die gesig  -  Wilma Stockenström 

 

1. Die dood is ‘n sekerheid, dus weet sy dat sy uiteindelik ‘n grynsende kopbeen sal 

wees.  ‘n Skedel skep altyd die indruk dat dit lag omdat die tande ontbloot is en die 

kake sonder vlees aan die kante, opwaarts wys. 

2. Die verwisseling van die twee emfatiese werkwoorde in r. 1 (“sale k, weet ek”) 

onderstreep dit. 

3. Die dood kan haar nie volkome wen nie;  sy sal die dood uitdaag deur die feit dat 

haar skedel in die dood sal lag. 

4. Sy behou haar sin vir humor. 

5. Die mens is nie ‘n seldsame dier nie. 

6. “Tog” impliseer dat die spreker haar bedink en haar stelling in die vorige versreël 

weer in oënskou neem. 

7. Die tweede “tog” kanselleer amper die eerste uit, aangesien dit onmiddellik weer die 

toon verander na een van satire. 

8. “slim”, “merkwaardig”, “wonderbaarlik”. 

9. Hy rig “wolkekrabbers reghoekig” op in “woon- en sakekomplekse”. 

10. Neerplak (beteken om iets ongeërg neer te sit) 

11. Dit sê iets van die manier waarop die mens uit alle oorde gryp na inligting om sy 

navorsing te ondersteun. 

12. Daar word verwys na die paleontologie, want in strofe 1 word verwys na mevrou 

Ples. 

13. Nee, eerder beledigend.  Dit insinueer dat die mens ook maar in die donker rondtas;  

dat hy nie so slim is nie, al laat sy aardse prestasies hom so dink. 

14. Hy het die geheime van dolomiet deurgrond, diep in die aarde in skagte afgedaal om 

erts te haal wat hy veredel tot goud en in kluise bêre vir ‘n belegging. 

15. “gryp”. 

16. Uraan 

17. “oplaaiing”, “ontbrand”. 

18. Die woord “woes” het assosiasies met die skeppingsverhaal toe die aarde “woes” en 

leeg was, onbewoon, onbewerk en ook onbesoedel. 

19. Die slim mens kan dalk in ‘n laaste groot ontvlamming alles skkon llat brand, maar 

slim vang sy baas, want die “allerlaaste oplaaiing” kan lei tot ‘n atoomontploffing wat 

die dimensies van ‘n laaste Apokalips kan aanneem. 
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13. 

staat  -  Niel van Tonder 

 

1. “sit roerloos”. 
2. Hy is wit en bestaan al jare. 
3. Inversie 
4. “met tye”, “waaksaam”. 
5. Daar is ‘n element van dreiging teenwoordig wat waaksaamheid vereis.  Die 

waaksaamheid geskied periodiek. 
6. Dit is onseker of die krap nog lewendig is.  Hy is so stil en “roerloos wit” dat dit nie 

seker is of dit dalk nog net die dop/geraamte is wat oor is nie. 
7. Daar is bevestiging dat die krap dood is, want ‘n mierbataljon het in die dop ingetrek. 
8. Dit suggereer dat die vernietiging ongesiens en baie subtiel geskied het, want die 

spreker weet nie wanneer dit gebeur het nie. 
9. ‘n Pantser wat paraat is, kan juis nie onverwags ingeneem word nie.  Die staat was 

nie so weerbaar as wat hy gedink het nie. 
10. “gaterige wal”. 
11. “niemand” 
12. “ook” 
13. Dit is ‘n staat van doodsheid, passiwiteit of stagnasie. 
14. Die gedig kan ook die algemene verwysing bevat dat niemand ooit met sekerheid 

kan sê of hierdie dood, wat in die krap en die staat is, nie ook teenwoordig is in 

jouself nie. 
15. Hy kon hom nie verweer teen die swart mierbataljon nie. 
16. Stryd, konflik, opstand, onlus, verset. 
17. “wal”, “waaksaam”, “parate pantser” 

 

 

*************************************************************************** 

 

14. 

Vroegherfs  -  N.P. van Wyk Louw 

 

1. In die metafoor “Die jaar word ryp” word daar na die natuur se veranderingsproses 

in die herfs verwys.  Dit sluit aan by die manier waarop daar na jong mense as in die 

lente van hulle lewe, en na ouer mense as in die winter van hulle lewe verwys word. 
2. “goue akkerblare”, “wingerd … verbruin”, “witter lug”, “nuwe wind”, “elke blom 

word vrug”, “blare val”, “take van … populiere … witter” 
3. Dit dra by tot die rustige toon en stadige tempo van verandering;  dit beklemtoon 

ook die betekenis van woorde, soos “traagstes”, en dit verbind woorde klankmatig, 

soos “vaal” en “laan”. 
4. Die kleur “wit” sluit aan by die suiweringsproses wat die spreker begeer, en die 

vergrotende trap “witter” beklemtoon die suiweringsproses. 
5. Dit verdoesel die sterk rympatroon en sorg dat die woorde “klare” en “son” in ‘n 

beklemtoonde posisie is.  



6. Dit verdoesel die sterk rympatroon en help om die afwaartse proses van “stort” 

visueel uit te beeld. 
7. Dit beklemtoon die wordingsproses in die natuur en die proses van aktiewe 

verandering wat die spreker in homself verlang. 
8. Die tydperk van suiwering en verandering in die spreker se lewe – sy figuurlike herfs. 
9. Dit is ‘n duidelike aanduiding van die ‘grens’ tussen die oktaaf en vdie sestet.  Dit 

maak dit duidelik dat die sestet ‘n gebed is.  Dit beklemtoon die innigheid en 

dringendheid van die spreker se gebed. 
10. Dit beklemtoon veral die woorde “Here” en “heilig” en verbind dit klankmatig. 
11. “sieraad”, “waan” 
12. “hoogheid” 
13. “laat alles val …”;  “laat stort my waan” 
14. Dit versterk die dringende toon en beklemtoon die veranderinge waarvoor die 

spreker bid. 
15. Pyn is vir hom positief, want hy wil dié dinge wat “vér was van die pyn”, prysgee.  Hy 

beskou pyn as ‘n integrale deel van die suiweringsproses. 
16. Die herhaling van presiese woorde in die oktaaf en die sestet beklemtoon die 

parallelle proses in die natuur en die mens. 
Oktaaf:  “Die jaar word ryp …” (r. 1); 

Sestet:  “laat ryp word Heer” (r. 12). 

Oktaaf:  “die nuwe wind …” (r. 3); 

Sestet:  “Heer, laat U wind waai” (r. 12). 

Oktaaf:  “die eerste blare val” (r. 5);  
Sestet:  “laat alles val” (r. 10);  “laat stort” (r. 12). 

17. Dit is ‘n Italiaanse sonnet wat bestaan uit ‘n oktaaf met twee kwatryne, en ‘n sestet 

met twee tersines.  Na die oktaaf, wat oor die veranderingsproses in die natuur 

handel, is daar ‘n wending, waarna daar vir ‘n suiweringsproses in die mens gebid 

word.  Die tymskema is abab/cdcd/efg/efg (dus kruisrym in die oktaaf) en daar word 

deurgaans manlike eindrym gebruik, behalwe in die geval van “blare” – “klare” in die 

eerste kwatryn. 
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15. 

Gebed om leiding  -  M.M. Walters 

 

1. Die gedig begin met “Heer, U weet …” – God word aangeroep soos in ‘n tradisionele 

gebed. 

2. ‘n Predikant/dominee 

3. Dit kan dui op die Ou en Nuwe Testamente van die Bybel, maar ook op 

afgestorwenes se testamente waarin geld aan die gemeente bemaak is. 

4. “geselekteerde” (want hy het gekies) 

5. Die gemeentelede se aandra van kos en drank word nou “goeie dade” genome. 

6. Dit verwys na die plek waar die drank gebêre word, maar ook na die manier hoe die 

prodikant die mense manipuleer (soos ‘n skip laat sink of kelder) om kos en wyn aan 

te dra. 

7. Metafoor.  Die goue gans kan dui op die finansiële voorspoed wat die predikant 

toeval. 

8. As daar nie kompetisie tussen God en Satan was nie, sou die predikant nie werk 

gehad het nie. 

9. “U kudde val nou die kuns ten prooi” 

10. Letterlik:  met helder ligte daarop skyn; 

Figuurlik:  ‘n meer liberale beskouing 

11. Dat hy op listige wyse vir iemand ‘n lokval stel. 

12. Dat dit nie baie voorkom nie 

13. Smart/medelye/ontevredenheid/afkeur 

14. In strofe 7 dui dit op sy sosiale verkeer met sy kollegas, en dit staan in kontras met 

die gesuggereerde seksuele verkeer in strofe 6. 

15. Verborge en onseker dinge, dinge wat moeilik is om te verklaar;  onheilspellende 

dinge;  die afwesigheid van lig 

16. “verlig” 

17. Dit dui die ontnugtering van die spreker aan. 

18. Gemeensaamheid 
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