
AFRIKAANS  HUISTAAL  POËSIE – GR.  12 

(VERVOLG) 

_____________________________________ 

6. 

 

BUSRIT  IN  DIE  AAND  -  Elizabeth Eybers 

1. Elk langs sy yl weerkaatsing in die ruit 

2. sit hulle suf, met monder moeg gesluit, 

3. die werkers van die stad wat huis toe gaan 

 

4. Skaduwee-skimme gly verby … Dis laat 

5. en lang ligvaandels wapper oor die straat 

6. soos oor ‘n dam die blinkpad na die maan. 

 

7. Ons ploeg deur stormsee met ons kaperskuit: 

8. die stuurman aan die wiel, die passasiers die buit 

9. wat ons as slawe huis toe bring vanaand … 

 

10. Die vaartuig waggel afdraand, om die draai, 

11. met skirl gekners en skommelende swaai, 

12. en hyg en skok en snork en swoeg opdraand 

 

13. terwyl  ons, soos twee kinders opgetoë, 

14. mekaar toelag met glinsterende oë … 

15. Asof hul jammerlik hul lot kan raai 

 

16. sit hulle suf, met monde moeg gesluit, 

17. elk langs sy yl weerkaatsing in die ruit, 

18. die werkers van die stad wat huis toe gaan. 

 

Uit:  Die stil avontuur, 1939 

 

 

 

 

OPSOMMING 



 

Die gedig beskryf die passasiers in ‘n bus aan die einde van ‘n lang dag.  Die werkers wat uitgeput en 

in hulself gekeer sit, word gekontrasteer met die verliefde paartjie in gelukkig samesyn. 

 

TITEL 

 

Die title sluit direk aan by wat in die gedig beskryf word – ‘n busrit aan die einde van ‘n lang dag vir 

die moeë werkers;  ‘n gelukkige en ontspanne rit vir die twee verliefdes.  Die woord “aand” in die 

titel sluit sluit aan by “laat” in strofe 2. 

 

TEMA 

 

Die kontras tussen die twee laggende, gelukkige verliefdes wat gelukkig saam is en die suwwe 

werkers wat elkeen in sy of haar daaglikse roetine vasgevang is. 

 

WOORDKEUSE,  BEELDSPRAAK  EN  STYLFIGURE 

 

Die kontras tussen die werkers en die verliefdes word beklemtoon deur die gebruik van woorde soos 

“yl”, “suf”, “sit”, “moeg” en “jammerlik” aan die een kant, en “opgetoë”, “toelag” en “glinsterende 

oë” aan die ander kant. 

Alhoewel daar ins strofe 3 na almal in die bus as “ons” verwys word, bevestig die gebruik van 

voornaamwoorde die verskil tussen die werkers (“sy”, “hulle”, “hul”) en die twee verliefdes (“ons”). 

Die feit dat die bus in strofe 4 “afdraand” en “opdraand” beweeg, sluit aan by die op-en-af-beweging 

van ‘n skip wat in strofe 3 opgeroep word. 

 

Voorbeelde van beeldspraak en stylfigure wat die tema ondersteun: 

Die gewysigde herhaling van die eerste en laaste strofes (met slegs ‘n verskil in die volgorde van die 

versreëls) beklemtoon die suwwe afgesonderdheid van die werkers in hulle geroetineerde, uitsiglose 

bestaan. 

Die ellips in r. 4 (...) dui op die voortgaande beweging. 



Die herhaling van “ons” in strofe 3 beklemtoon die gemeenskaplike menslikheid van al die passasiers 

in die bus – almal se noodlot is in die hande van die stuurman. 

Die twee vergelykings in die gedig versterk die positiewe:  “soos oor ‘n dam ...” (r. 6) roep die 

positiewe beeld van die maan se lig op ‘n dam op (die verwysing na ‘n dam vorm ‘n kontras met die 

stad), en die verliefdes word met gelukkige kinders vergelyk (“soos twee kinders”:  r. 13), wat ‘n 

kontras met die moeë werkers vorm. 

In die volgende metafoor in strofe 3 word die bus gelykgestel aan ‘n seerowerskip, met die 

busbestuurder as die stuurman en die passasiers as die buit en slawe. 

Die personifikasie  van die bus (“waggel”, “gekners”, “hyg”, “skok”, “snork”, “swoeg”) en die 

polisindeton (“en hyg en skok en snork en swoeg”) in strofe 4 help om die bus se beweging 

doeltreffend uit te druk en versterk die gevoel van die mens se weerloosheid teen die noodlot. 

 

STEMMING  EN  TOON 

 

Die stroefheid van die stemming in strofe 1, 3, 4 en 6 word afgewissel met ligter oomblikke in strofe 

2 en 5 – die beskrywing van die ligvaandels en die  maan en die beskrywing van die gelukkige 

paartjie. 

 

STRUKTUUR,  RYM,  RITME,  ENJAMBEMENT,  PUNKTUASIE 

 

Die rymskema van hierdie gedig wat uit ses tersines bestaan, is aab ccd aab ddb eed, aab, wat ‘n 

voorbeeld van kettingrym is.  Slegs vyf rymklanke word gebruik. 

In strofe 4 help die aa-assonansie (“vaartuig ... afdraand ... draai ... swaai ... opdraand”), die s- en k-

alliterasie (“skril gekners en skommelende swaai”) en die kort woorde in die polisindeton (“en hyg 

en skok en snork en swoeg”) om die beweging van die bus weer te gee. 

 

Die enjambement tussen strofe 5 en 6 help om die teenstelling tussen die verliefdes, wat in die 

vorige twee versreëls beskryf is, en die werkers te beklemtoon. 

Die beletseltekens wat drie keer voorkom (r. 4, 9, 14), dui op tyd wat verbygaan en onvoltooide 

gedagtes. 

 

KORT  VRAE 



 

1. Hoe word die afgesonderdheid en swye van die werkers in strofe 1 beklemtoon? 

2. Bespreek die implisiete kommentaar wat op die werkers se huislike lewe gelewer word. 

3. Wat is die funksie van die alliterasie in r. 2? 

4. Bespreek die vergelyking in strofe 2. 

5. Lewer kommentaar op die woordkeuse van “ploeg” in strofe 3. 

6. Bespreek die breeldspraak in strofe 3. 

7. Watter doel dien die personifikasie in strofe 3? 

8. Bespreek die verskil tussen die werkers en die twee verliefdes. 

9. Lewer kommentaar op die strukturele funksie van die slotstrofe. 

10. Beskryf die rymsoort en rympatroon in die gedig. 

11. Hoe ondersteun die soort eindrym in die gedig die tema? 

 

OPSTELVRAE 

 

1. Ontleed die innerlike en uiterlike struktuur van die gedig. 

2. Evalueer hoe die woordkeuse die inhoud ondersteun. 

3. Voer ‘n kritiese ontleding van die gedig uit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

“last grave at dimbaza” -  Fanie Olivier 



 
1. beauty douglas was born 

2. op ‘n wintersnag so all forlorn 

3. omring deur die sterre se liggies 

4. en koerante kaal klip 

5. en nuuskierige hande 

6. en tien ander gesiggies 

7. a ‘n dogter oplaas ‘n dogter 

8. om beeste te kry om die wêreld 

9. te wei a dis lekker 

10. om ‘n vader te is te is 

11. die ma het ‘n briefie geskryf 

12. aan haar man op die myne 

13. om te sê van die kind en te vra van die geld 

14. want dit was sy kin di8e dogter 

15. was syne om te sê:  om my man 

16. o my man ek het beeste gebaar 

17. op ‘n wintersnag so all forlorn 

18. met die sterre soos goud en die mielies klaar 

19. beauty douglas your daughter was born 

 

20. sy hart het oopgeskiet tussen lae klip 

21. opgeskiet boontoe en oopgevou 

22. in ‘n laatnagbrief:  my vrou 

23. my vrou sê aan beauty douglas 

24. haar pa het haar lief. 

 

25. hy’t sy brief gepos met sy viersentseël 

26. ‘n lugposbrief aan beauty douglas 

27. om te sêhy’t haar life 

28. die adres was mnwesha 

29. oor kingwilliamstown kaap 

 

30. saans as hy sy moegheid streel 

31. het hy gedroom van sy meisiekind 

32. en op ‘n sonskynmiddag twee maandae later 

33. het ‘n brief uit mnxesha hom teruggevind: 

 

34. “beauty douglas was born 

35. she died” 

Uit:  skimmellig, 1978 

 

 

 

AGTERGROND 



 

 

In 1974 is ‘n Britse dokumentêre film met die titel The last grave at  Dimbazagemaak.  Hierdie film, 

wat eers in Suid-Afrika verbied is, het gekyk na die gevolge van die trekarbeidstelsel en die 

gedwonge verskuiwings van swart en bruin  mense onder die apartheidstelsel.  Aan die einde van die 

film fokus die kamera op verskeie kindergrafte, waarvan die laaste een ‘n eenvoudige houtkruis met 

die volgende woorde daarop is:   

“Beauty Douglas was born 7.12.68 

She died 19.1.69” 

Fanie Olivier sê hieroor:  “Die graf waaroor die fliek dit gehad het, het ‘n plankiekruis met die 

woorde daarop wat die slot van die gedig geword het.  Wie Beauty Douglas was, en haar pa en haar 

ma en hulle omstandighede, weet ek nie:  in daardie opsig bestaan hulle net in die wêreld van my 

gedig.” 

Volgens die destydse trekarbeidstelsel is werkers uit die landelike gebiede gewerf om veral op die 

myne op die Witwaterstrand te gaan werk.  Hulle het onder moeilike omstandighede in kampongs 

(hostelle) by die myne gebly en kon een maal per jaar vir ‘n paar weke teruggaan na hulle gesinne, 

wat afhanklik was van die geld wat die mynwerkers gedurende die jaar aan hulle gestuur het. 

Gedwonge verskuiwings was algemeen gedurende die tyd van apartheid.  As gevolg van die 

Groepsgebiedewet, waarvolgens verskillende rasse in verskillende gebiede moes woon, is swart en 

bruin mense dikwels gedwing om uit gebiede te trek waar hulle geslagte lank gewoon het.  Nadat die 

Ciskei-tuisland ibn 1967 tot stand gebring is, is ‘n paar duisend swart mense by Dimbaza afgelaai om 

‘n heenkome daar te vind.  Hulle het in haglike omstandighede daar gewoon en as gevolg van 

wanvoeding en armoede was die persentasie kindersterftes baie hoog. 

In die laat sestigerjare, die tyd waarin hierdie gebeure geplaas is, kon binnelandse pos per landpos of 

per lugpos gestuur word.  Dit was duurder om briewe per lugpos, wat vinniger was, te stuur. 

 

WOORDVERKLARINGS: 

 

All forlorn – verlate;  wanhopig 

oplaas– uiteindelik 

gebaar– geboorte geskenk 

 

OPSOMMING: 



 

Die gedig handel oor ‘n baba, Beauty Douglas, wat in armoedig omstandighede gebore word.  Vol 

blydskap oor die geboorte van die dogtertjie, skryf die ma om die nuus meet te deel aan haar man, 

wat ‘n trekarbeider op die myne is.  Die pa skryf terug, en die wete van sy dogtertjie verskaf hom 

groot vreugde.  Twee maande later kry hy egter weer ‘n brief met die nuus van die baba se dood. 

 

 

 

TITEL: 

 

Die titel verwys na die babadogtertjie, Beauty Douglas, se graf.  Dit sluit aan by die titel van die Britse 

dokumentêre program wat in die 1970’s oor gedwonge verskuiwings en die trekarbeidstelsel 

gemaak is. 

 

TEMA: 

 

Die vreugde wat die geboorte van ‘n babadogtertjie bring, en die wrede verlies wanneer sy sterf. 

 

WOORDKEUSE,  BEELDSPRAAK  EN  STYLFIGURE: 

 

Die eenvoudige woordkeuse, die gebruik van Engelse woorde (bv. “Beauty Douglas your daughter 

was born”) en die gebruik van verkleinwoorde(“liggies”, “gesiggies”, “briefie”) beklemtoon die 

nederige omstandighede van Beauty se ma en pa. 

Daar is twee aanhalings uit Christelike liedjies in die gedig – die “sterre en liggies” sluit aan by die 

Halleluja-lied waarin kinders met pêrels en die sterre se liggies vergelyk word, en dit beklemtoon 

hoe kosbaar die baba vir haar moeder is.  Die gebruik van die woorde “so all forlorn” wat uit ‘n 

Engelse Kerslied kom, toon dat die omstandighede van hierdie baba se geboorte so eenvoudig soos 

die omstandighede van Jesus se geboorte is. 

Die verwysing na beeste (r. 8, 16) sluit aan by die lobola-tradisie waarin die bruidegom se familie 

beeste as bruidskat aan die bruid se familie betaal, en verskaf dus inligting oor die mense se 

agtergrond. 



Die verwysing na tyd in “laatnagbrief” (r. 22) en “saans” (r. 30) dui daarop dat die man bedags werk 

en net saans tyd het om te skryf en aan sy dogter te dink. 

Die woorde “streel” (r. 30) en “gedroom” (r. 31) dui aan hoeveel die baba vir haar pa beteken – die 

gedagte aan haar help om sy moegheid te verlig en gee hom vreugde. 

 

Voorbeelde van beeldspraak en stylfigure: 

Die herhaling van “a” (r. 7, 9) en “dogter” (r. 7) beklemtoon die ouers se vreugde oor die koms van 

hulle babadogter.  Die herhaling van “o my man” (r. 15, 16) en “my vrou” (r. 22, 23) versterk hierdie 

vreugde en dui op die vrou en die man se liefde vir mekaar. 

Die herhaling van “brief” sluit aan by die sentrale rol wat die drie briewe in die gedig speel. 

Die polisindeton en die herhaling van “en” in r. 4 tot 6 sluit by die eenvoud en nederigheid van die 

situasie aan. 

Die vergelyking in “die sterre soos goud” (r. 18) beklemtoon die sigbaarheid van die sterre en dus 

die landelikheid van die plek. 

Die sinekdogee in “nuuskierige hande” (r. 5) dui moontlik daarop dat die nuuskierige mense kom 

hulp gee het met die geboorte. 

Die word “wintersnag” (r. 2) vorm ‘n kontras met “sonskynmiddag” (r. 32), wat weer ‘n kontras vorm 

met die man se hartseer oor die baba se dood. 

Die feit dat die man op ‘n “sonskynmiddag” (r. 32), wat ‘n positiewe gevoel het, van sy baba se dood 

hoor, is ‘n voorbeeld van ironie. 

 

 

Daar is verskeie metafore in die gedig: 

• Die woorde “koerante kaal klip” (r. 4) sluit aan by die feit dat koerante as isoleermiddel in 

die huis gebruik is. 

• Die vrou se woorde “ek het beeste gebaar” (r. 16) is ‘n idiomatiese verwysing na die 

geboorte van haar dogter, wat wanneer sy eendag trou, beeste as bruidsprys vir haar ouers 

sal laat kry. 

• “sy hart het oopgeskiet tussen lae klip / opgeskiet boontoe en oopgevou” (r. 20, 21) sluit aan 

by die man se werk op die myne – daar word met dinamiet geskiet – en dui aan hoe hy in sy 

brief aan sy vrou sy hart oopgemaak en gekommunikeer het. 

 

STEMMING  EN  TOON: 



 

Die vrolike toon in die gedig skep ironie en beklemtoon die verskriklikheid van die kind se dood op so 

‘n jong leeftyd en in so ‘n moeilike situasie. 

 

VERS  EN  STROFEBOU: 

 

Die eerste4 twee strofes, wat omtrent ewe lank is, handel oor die baba se geboorte, die ma se 

vreugde daaroor en haar brief aan haar man.  Strofe 3 tot 5, wat ook omtrent ewe lank is, maar 

korter as strofe 1 en 2 is, handel op die pa se reaksie op die nuus van sy dogter se geboorte.  Die kort 

slotstrofe bevat die skokkende nuus oor die baba se dood. 

Die herhaling van r. 1 in die voorlaaste reël maak die gedig ‘n afgeronde eenheid, terwyl die 

stompheid van “she died” in die slotversreël die verskriklikheid van die situasie versterk. 

Die eenvoudige struktuur van die gedig beklemtoon die eenvoud en nederigheid van die mense se 

omstandighede. 

 

RYM,  RITME  EN  PUNKTUASIE: 

 

Alhoewel daar geen vaste rympatroon is nie, is daar tog voorbeelde van eindrym wat tot die 

ritmiese gang en verteltrant van die gedig bydra. 

Die afwesigheid van hoofletters  en die minimale gebruik van leestekens beklemtoon die eenvoud 

en nederigheid van die situasie. 

 

Voorbeelde van alliterasie en assonansie: 

Strofe 1:  “en koerante kaal klip”; “ a ‘n dogter oplaas ‘n dogter”; “om beeste te kry om die wêreld / 

te wei. 

Strofe 2:  “aan haar man op die myne” (r. 12);  “ek het beeste gebaar” (r. 16). 

Strofe 3:  Herhaling van “oopgeskiet … opgeskiet”. 

                  Laatnagbrief … life” (r/ 20 – 24) 

 

 



 

 

 

 

KORTVRAE: 

 

1. Lewer kortliks kommentaar op die titel. 

2. Bespreek die kontras in strofe 1. 

3. Wat is die funksie van die alliterasie in r. 4? 

4. Verduidelik die betekenis van r. 5 en 6. 

5. Watter drie tegnieke word in r. 7 ingespan om die ma se vreugde oor haar baba 

te beklemtoon? 

6. Verduidelik kortliks na watter briewe in die gedig verwys word en wat elkeen se 

doel was. 

7. Ontleed die woorde “ek het beeste gebaar” (r. 16) 

8. Watter twee moontlike betekenisse kan aan die “die mielies klaar” (r. 18) geheg 

word? 

9. Bespreek die doeltreffendheid van r. 20  en 21. 

10. Lewer kommentaar op die feit dat die pa sy brief per lugpos eerder as per 

landpos gestuur het. 

11. Wat sê die woordkeuse van “teruggevind” (r. 33) vir ons? 

12. Bespreek wat daartoe bydra om die gedig se slot so treffend te maak. 

OPSTELVRAE: 

 

1. Evalueer die gebruik van beeldspraak en stylfigure. 

2. Bespreek op watter maniere die gebeure in ‘n spesifieke tyd en ruimte geplaas 

word. 

3. Evalueer die tegnieke wat gebruik word om eenvoud en nederigheid te 

beklemtoon. 

 

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

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

Safari  -  D.J. Opperman 

 

1. Niks 

2.    staan 

3.        stil – 

4.           alles 

5.        kry 

6.     voete, 

7.     beweeg 

8. in 

9.    lang 

10.       stoete: 

11.           grassteeltjies, 

12.       kosyne, 

13.     stede 

14. en 

15.     treine; 

16.          oor 

17.               Saharas 

18.                   en 

19.                       savannes 

20.                   die 

21.                optog 

22.            van 



23.   alle 

24. paaie 

25.        oor 

26.             die 

27.                 wêreldrond 

28.                 na 

29.              die 

30.         gaatjie 

31. in 

32.         die 

33.             grond 

34. o 

Uit:  Kuns-mis, 1964 

 

WOORDVERKLARINGS: 

 

safari– ekspediesie om gaan jag of diere te besigtig 

stoete– begrafnisoptogte 

kosyne– deurrame 

Saharas – woestyne 

savannes– grasvlaktes 

wêreldrond– aardbol;  heelal 

 

OPSOMMING: 

 

Die gedig beskryf hoe alles meedoënloos na die dood beweeg. 

 

TITEL: 

 

‘n Safari verwys gewoonlik na ‘n ekspedisie om na diere te gaan kyk of om te gaan jag.  Die titel sluit 

aan by die metafoor van die lewe as ‘n reis wat by die dood eindig.  Anders as ‘n gewone safari, wat 

‘n genotvolle avontuur is, eindig hierdie safari by die dood. 

 



TEMA: 

 

Almal moet uiteindelik sterf. 

 

WOORDKEUSE  EN  BEELDSPRAAK: 

 

Die eerste woord in die gedig, naamlik “Niks”, sluit aan by die slot, wat na die dood verwys – 

wanneer daar niks oor is nie. 

Die woorde “alles kry voete” se gewone idiomatiese betekenis is dat die dinge onverklaarbaar 

wegraak.  Hier het dit egter ‘n letterlike betekenis omdat dinge letterlik beweeg, en dit sluit aan by 

“staan” (r. 2) en “beweeg” (r. 7). 

Die woord “stoete” (r. 10) is die eerste aanduiding daarvan dat die gedig oor die dood handel.  Dit 

sluit aan by “optog” (r. 21). 

“Saharas en savannes” (r. 17 – 19) – woestyne en grasvlaktes – hou verband met plekke waar safari’s 

normaalweg plaasvind. 

Die gebruik van die verkleiningsvorm “gaatjie” (r. 30) sluit aan by hoe nietig elke mens se lewe 

eintlik is. 

Die titel van die gedig is ‘n metafoor wat na die lewensreis verwys. 

 

STEMMING  EN  TOON: 

 

Die prettige vorm van die gedig vorm ‘n kontras met die ernstige slot en boodskap/ 

 

VERS  EN  STROFEBOU: 

 

Die gedig bestaan uit een sin en een strofe, met een word per versreël.  Die vorm van die gedig lyk 

soos ‘n sligerende optog/stoet.  Die punt aan die einde van die gedig lyk soos ‘n gaatjie, wat by die 

laaste woorde (“gaatjie in die grond”, d.w.s. graf) aansluit. 

 



RYM,  RITME,  ENJAMBEMENT,  PUNKTUASIE: 

 

Daar is drie voorbeelde van woorde wat rym in die gedig:  “voete”- “stoete”; “kosyne”- “treine”; 

“wêreldrond”- “grond”. 

Voorbeelde van alliterasie en assonansie wat die ritme ondersteun, woorde beklemtoon en dit 

klankmatig verbind:  “Niks staan stil – alles … ; voete … stoete”; “kosyne” – “treine”;  “Saharas en 

savanes”;  “optog … paaie”;  “wêreldrond … grond”;  “gaatjie in die grond”. 

Omdat elke versreël uit slegs een word bestaan, is daar noodwendigenjambement, wat by die 

sligerende ritme en aard van die gedig aansluit. 

Punktuasie word funksioneel gebruik:  Die aandagstreep na “stil” en die dubbelpunt na “stoete” dui 

daarop dat ‘n uitbreiding of verklaring van die voorafgaande volg.  Die kommapunt na “treine” 

verdeel die sin in twee dele.  Die punt aan die einde van die gedig lyk soos ‘n gaatjie, wat, soos die 

graf, die einde van die lewensreis aandui. 

 

KORTVRAE: 

 

1. Verduidelik waarom die titel as ironies beskou kan word. 

2. Watter woorde in die eerste tien versreëls sluit by mekaar aan? 

3. Watter ander woorde in die gedig dui op beweging? 

4. Bespreek hoe r. 17 tot 19 by die titel aansluit. 

5. Dink jy die gebruik van die verkleiningsvorm “gaatjie” is doeltreffend?  Motiveer. 

6. Bespreek die tema van die gedig. 

7. Op watter twee manier word die tema visueel ondersteun? 

OPSTELVRAAG: 

 

Doen ‘n kritiese evaluering van die gedig. 

 

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

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

Sonsverduistering  -  P.J. Philander 

 
1. Langsamerhand, geruisloos skuif die vlek 

2. van skadu en verklein die sekelboog 

3. van son tot dreigend swart die kol daar hoog 

4. ‘n koue vreemde skemerte laat trek 

5. wyd oor die vlakte waarvandaan, swygsaam, 

6. ‘n vaal streep donkies met die kortste pad 

7. oorhaastig stalwaarts swingel nog voordat 

8. die skape blêr-blêr na die kraal toe gaan. 

9. Oor gans die mensdom hang ‘n skaduwee 

10. wat alle lig van God en Christus so 

11. verduister Sy pad onsigbaar is. 

12. En ons, aan hierdie duisternis gedwee, 



13. het nie ‘n skaap se voorgevoel of glo 

14. dat ons moet tydig Huiswaarts keer vir rus. 

Uit:  Uurglas, 1955 

 

OPSOMMING: 

 

Die oktaaf beskryf hoe dit gedurende ‘n sonsverduistering donker word en hoe die plaasdiere 

onrustig raak en instinktief terugkeer stal/kraal toe.  Die sestet beskryf ‘n figuurlike 

sonsverduistering – hoe God se pad as gevolg van die mens se optrede onsigbaar is – waartydens 

mense nie soos die plaasdiere die insig het om hulle na veiligheid te wend nie. 

 

TITEL: 

 

Die titel “Sonsverduistering” sluit direk aan by die letterlike sonsverduistering wat in die oktaaf 

beskryf word.  By implikasie is God die “Son” wat in die sestet nie sigbaar is nie. 

 

TEMA: 

 

In ‘n tyd van nood behoort die mens, soos plaasdiere tydens ‘n sonsverduistering, die insig te hê om 

hom na ‘n plek van veiligheid te wend. 

 

VERS  EN  STROFEBOU: 

 

Dit is ‘n Italiaanse sonnet bestaande uit een strofe wat in ‘n oktaaf (twee kwatryne) en ‘n sestet 

(twee tersines) verdeel is.  In die oktaaf word die sonsverduistering en die plaasdiere se reaksie 

daarop beskryf.  Die sestet fokus op die mens wat, in teenstelling met die diere, nie die insig het om 

hom in ‘n tyd van nood na ‘n plek van veiligheid te wend nie. 

 

 

WOORDKEUSE,  BEELDSPRAAK  EN  STYLFIGURE: 

 



Die keuse van woorde met lang klanke soos “Langsamerhand, geruisloos” (r. 1) beeld die stadige 

vordering van die sonsverduistering doeltreffend uit. 

Die woorde “oorhaastig” en “blêr-blêr” in die oktaaf dui op die plaasdiere se onrustigheid en vorm ‘n 

teenstelling met die mens wat die gebrek aan kontak met God “gedwee” (r. 12) aanvaar. 

Die metafore in “vlek van skadu” en “sekelboog van son” beeld doeltreffend uit wat gedurende die 

sonsverduistering gebeur. 

Die klanknabootsing in “blêr-blêr” help om die diere se onrustigheid aan te toon. 

Die “skaduwee” waarvan in die sestet sprake is, is ‘n metafoor wat op ‘n skeiding tussen die 

mensdom en God dui. 

Die woorde “skaduwee” en “verduister” in die sestet vorm ‘n teenstelling met “lig” (r. 10). 

Die verwysing na “’n skaap se voorgevoel” (r. 13) het ‘n dubbele betekenis:  die letterlike betekenis 

en ook die idiomatiese betekenis wat impliseer dat die mens baie dom is. 

 

STEMMING  EN  TOON: 

 

Die beskrywing van die sonsverduistering, die plaasdiere se reaksie daarop en die mens se 

onverskillige dade lei tot ‘n somber stemming in die gedig. 

 

RYM,  RITME  EN ENJAMBEMENT: 

 

Die rymskema (abba/cddc/efg/efg) met die omarmende rym in die oktaaf is tipies van die Italiaanse 

sonnet. 

 

Voorbeelde van alliterasie en assonansie in die gedig: 

• “Langsamerhand” (r. 1) 

• “geruisloos skuif” (r. 1) 

• “Langsamerhand, geruisloos skuif die vlek / van skadu …” (r. 1, 2) 

• “die vlek / van skadu en … die sekelboog” (r. 1, 2) 

• “die sekelboog / van son tot dreigend swart” (r. 2, 3) 

• “vreemde … vlakte” (r. 4, 5) 

• “waarvandaan, swygsaam, / ‘n vaal streep donkies … oorhaastig stalwaarts …” (r. 5 – 

7) 



• “stalwaarts swingel” (r. 7) 

• “Oor gans die mensdom hang ‘n skaduwee” (r. 9) 

• “aan hierdie duisternis gedwee” (r. 12) 

Die egalige ritmiese patroon sluit goed aan by die inhoud van die gedig.  Die gereelde enjambement 

ondersteun die ritmiese gang doeltreffend en verdoesel die streng rympatroon. 

 

 

KORTVRAE: 

 

1. Bespreek die funksie van die lang vokaalklanke in r. 1. 

2. Watter woord in die oktaaf dui aan dat ‘n ongewone natuurverskynsel 

plaasvind? 

3. Lewer kommentaar op die parallel tussen die donkies en die skape. 

4. Watter gevoel word deur die word “hang” in die sestet oorgedra? 

5. Haal die volgende aan: 

5.1 ‘n metafoor uit die oktaaf 

5.2 ‘n voorbeeld van klanknabootsing 

5.3 ‘n teenstelling 

6. Bespreek die funksie van die alliterasie in r. 12. 

7. Verduidelik die progressie wat tussen die twee tersines plaasvind. 

8. Ontleed hoe die beskrywings in die oktaaf en die sestet die tema ondersteun. 

9. Bespreek jou vertolking van die slot van die gedig. 

10. Verduidelik kortliks die uitwendige bou en rympatroon van die gedig. 

OPSTELVRAAG: 

 

Ontleed die gedig as ‘n voorbeeld van ‘n Italiaanse sonnet. 

 

 

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

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

Kwatryne  -  Ina Rousseau 
 
10 

1. Agter die skerms, lank reeds gegrimeer 

2. aanskou ek die verhoog se glans en kleur 

3. en wag dat u my toelaat om oplaas 

4. my rol te gaan vertolk, O Regisseur. 

11 
1. As daar applous was vir die laaste maal 

2. en U die décor moeg na onder haal, 

3. sal U vir on swat ons kostuums uittrek 

4. volgens ons moeite en geduld betaal? 

12 

1. In hierdie klug vergeet soms ‘n akteur 



2. heel onverwags sy reëls en loer versteur 

3. na die coulisses links en regs 

4. maar geen souffleur se stem dring tot hom deur. 

13 

1. Ofskoon die saal se ligte nie meer brand 

2. vra menigeen aan die verhoog se kant 

3. nog steeds:  Is ek van hierdie klug die held 

4. of teen die agterdoek ‘n figurant? 

Uit:  Die verlate tuin, 1954 

 

AGTERGROND: 

 

‘n Persiese kwatryn is ‘n selfstandige gedig wat uit vier versreëls bestaan.  Verskeie rymskemas is 

moontlik (abab aabb aaab abbb), maar die rymskema wat tradisioneel geraak het, is aaba.  In die 

eerste twee versreëls word gewoonlik ‘n stelling gemaak of daar kom ‘n waarneming voor.  Die 

derde versreël begin dan met “maar” en lei dus ‘n teenstelling in.  Aan die einde van die derde 

versreël kom daar ‘n enjambement voor. 

 

WOORDVERKLARINGS: 

 

souffleur– iemand wat voorsê indien ‘n akteur sy/haar woorde vergeet 

klug– ‘n sort drama vol grappige situasie en gebeure waarin menslike swakhede en dwaashede 

oordrewe komieklik voorgestel word. 

figurant– enige van die persone in ‘n toneelstuk wat op die verhoog verskyn met min te doen en 

min/niks te sê. 

 

OPSOMMING: 

 

10:    Die spreker wag vir die instruksies van die Regisseur, God, om sy rol te gaan vertolk. 

11:    Die spreker vra vir God of Hy elke speller volgens sy bydrae sal beloon, of die arbeider 

met ander woorde sy loon waardig wees. 

12:    Daar is nie altyd ‘n souffleur om die mens touwys te maak in die toneel van die lewe  

nie. 



13:    Die mens wonder oor sy rol in die lewe. 

 

ONTLEDING: 

Oorkoepelende tema van die vier kwatryne: 

 

Die lewe word gesien as ‘n toneelstuk waarin mense die akteurs is.  Die idee kom oorspronklik by 

Shakespeare voor en wel in die drama As You Like It: 

 

“All the world’s a stage, 

And all the men and women merely players: 

They have their exits and their entrances; 

And one man in his time plays many parts” 

 

KORTVRAE: 

 

10 

1. Wie is die spreker en die aangesprokene in die kwatryn? 

2. Motiveer jou antwoord. 

3. Hoe weet jy dat die “verhoog” simbolies van die lewe is? 

4. Hoe weet jy dat die akteur gretig is om op die verhoog te verskyn? 

5. Wat is die funksie van die anjambement aan die einde van r. 3/ 

6. Wat is die funksie van die retoriese uitroep in r. 4? 

11 

1. Waarna verwys die “laaste maal” binne die konteks van die kwatryn? 

2. Waarna sal die afhaal van die “décor” (dekor) verwys binne die simboliese 

ruimte van die kwatryn? 

3. Waarom sal God waarskynlik moeg wees? 

4. Na wie verwys “ons wat ons kostuums uittrek”? 

12 

1. Waarom dink jy verwys die spreker na die lewe as ‘n “klug”? 



2. Watter houding teenoor die lewe in die algemeen word geopenbaar wanneer die 

lewe ‘n “klug” genome word? 

3. Waaraan sou die akteur se angs op simboliese vlak te wyte wees? 

4. Wat is die tema van hierdie kwatryn spesifiek? 

13 

1. Wat word gesuggereer deur die feit dat die saal se ligte nie meer brand nie? 

2. Wie is die “menigeen aan die verhoog  se kant”? 

3. Wat is die akteurs se vrees selfs na afloop van die toneel? 

4. Wat is die funksie van die dubbelpunt in r. 3? 

OPSTELVRAE: 

 

1. Bespreek elk van die vier kwatryne as tipiese voorbeld van ‘n Persiese kwatryn, al dan 

nie. 

2. Bespreek die noue verwantskap in tema tussen die vier kwatryne. 

 

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

 

11. 

Finis  -  Lina Spies 

 

1. Nou maak ek self nie meer so baie saak nie 

2. want jy’t bobbejaan na my gestuur met ‘n briefie in sy bek 

 

3. dit was geskryf op varkensblaar 

4. dit was ‘n bietjie dof 

5.       dit was om my en jou te nooi 

6.       na die Apies se bruilof 

 

7. Jy het al die liedjies van my kindertyd weer in my laat sing 

8. en in my hart die Jakkalse elke dag laat trou 

 

9. Maar wat sal jy van my kan saamneem? 

 

10. Miskien wanneer die lewe met jou kotiljons 

11. en lekker wals op die Apies se bruilof 

12. sal jy onthou dat jy vir my Aprilmaand was 

13. – die wolke altyd bietjie voor die son – 

14. en ek ten spite van die reën kon lag 

       15. En jy sal lag 



 

Uit:  Digby Vergenoeg, 1971 

 

WOORDVERKLARINGS: 

 

Finis – einde;  slot (uitdrukking Finis coronat opus = die einde kroon die werk) 

kotiljons – lewendige, jolige dans (oorspronklik ‘n vrolike Franse geselskapsdans waarin dansmaats 

gereeld gewissel is) 

 

OPSOMMING: 

 

Die spreker prober die hartseer van ‘n gebroke verhouding verwerk deur op  ‘n speelse manier 

afstand daarvan te kry. 

 

 

TEMA: 

 

Tyd bring afstand en uiteindelik heling, selfs na die pyn van ‘n mooi, belofteryke verhouding wat 

onverwags tot ‘n einde kom. 

 

WOORDKEUSE: 

 

“Aprilmaand” (r. 12) is lente in die Noordelike Halfrond en lente word tradisioneel geassosieer met 

die ontwaking van nuwe lewe en  liefde. 

Daar is ook die uitdrukking “op die eerste van April stuur jy gekke waar jy wil”, wat beteken dat op 1 

April (gekkedag) allerhande grappe gemaak en poetse gebak word deur byvoorbeeld belaglike 

boodskappe te stuur.  Die spreker het waarskynlik laasgenoemde in gedagte.  Dit sou aansluit by r. 2 

waar bobbejaan vir haar ‘n briefie bring. 

Dit is egter ook moontlik dat die spreker hier bloot iets weergee van die geliefde se persoonlikheid – 

as hy vir haar “Aprilmaand” was (metafoor), kan dit moontlik sinspeel op die feit dat hy iemand was 

wat haar laat lag het, hoewel sy die lag in r. 13 kwalifiseer (“die wolke altyd bietjie voor die son”) en 



daarmee sê dat die verhouding nie net vrolik was nie.  Daar is ook ander aanduidings hiervan in die 

gedig, soos die verwysing na die jakkalse wat trou (daar is reën en sonskyn tegelyk) wat aansluit by 

die wolke voor die son. 

Die feit dat die spreker sê dat die lewe met die geliefde “kotiljons” bevat, in aansluting by die aard 

van die kotiljons, die suggestive da thy dansmaats gewissel het en die spreker vir ‘n ander dansmaat 

verruil het. 

 

STYLFIGURE: 

 

Ironie kom voor in die herhaalde verwysings na “trou” en “bruilof”, terwyl die gedig juis oor die 

einde van ‘n verhouding handel. 

 

STEMMING  EN  TOON: 

 

Die toon van die gedig is lig en speels omdat die spreker afstand prober kry van haar ervaring van 

verlies. 

 

STROFEBOU,  RYM,  PUNKTUASIE: 

 

Dit is ‘n  vrye vers met geen vaste strofebou, vaste rymskema of vaste metrum nie.  Dis opvallend 

dat elke nuwe sin met ‘n hoofletter begin, maar nie met ‘n punt afgesluit word nie.  Daarmee word 

dalk iets gesuggereer van die durentyd van die spreker se herinnering aan die geliefde.  Al is die 

verhouding verby, kan sy nog nie ‘n punt daaragter sit nie.  

Binding vind plaas deur die volgehoue verwysing na volksliedjies en –karakters, asook deur die 

herhaalde verwysings na “trou” en “bruilof”. 

 

KORTVRAE: 

 

1. Wie is die spreker in die gedig? 

2. Wat word geïmpliseer deur “Nou” waarmee die gedig begin? 

3. Wat lei jy af uit die feit dat dit bobbejaan is wat vir die spreker ‘n briefie bring? 



4. Wat staan in die briefie? 

5. Waarom is die inhoud van die briefie kursief gedruk? 

6. Strofe 3 beskryf hoe die spreker die verhouding met haar geliefde beleef het.  

Verduidelik. 

7. Wat is die implikasie daarvan dat strofe 4 ingelei word deur die teenstellende 

voegwoord “maar”? 

8. Watter word sê vir jou dat die spreker in strofe 5 bloot bespiegel en nie met 

sekerheid kan sê nie? 

9. Wat is die inhoud van haar bespiegelings? 

10. Wat is die funksie van die aandagstrepe in r. 13? 

11. Wat is die funksie daarvan dat die slotversreël ‘n afsonderlike strofe vorm? 

12. In watter opsig “kroon die einde” die verhouding, as dié betekenis van die titel in 

ag geneem word? 

OPSTELVRAE: 

 

1. Bespreek die struktuur van die gedig. 

2. Toon aan hoe die spreker afstand kry van haar ervaring in ‘n poging om die gebeure te 

verwerk. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AFRIKAANSE  HUISTAAL  -  POëSIE  12 – 15 

FINAAL 

_____________________________________ 

12. 

Die skedel lag al huil die gesig  -  Wilma Stockenström 
 

1. Eendag sal ek, weet ek, die dood 

2. met laggende skedel trotseer.  Minstens 

3. my sin vir humor sal ek behou.  Maar 

4. of ek soos oorlee mevrou Ples en soos 

5. die bloubok van my geboorteland 

6. ook ‘n glaskas in ‘n museum sal haal? 

7. ‘n Seldsame dier is die mens nou nie juis. 

 

8. Tog, hoe slim tog is ons met ons 

9. innerlike uurwerk vernuf, hoe sterk 

10. die groot swaaiende hyskraangebare 

11. waarmee ons wolkekrabbers reghoekig 

12. neerplak in woon- en sakekomplekse. 

13. Merkwaardig ons grabbelende navorsing 

14. dwarsdeur dolomiet om ons arms diep 

15. soos skagte te sink en die grys erts 

16. te gryp en op te trek, te vergruis en te 

17. veredel tot staaf op staaf korfagtig 

18. gepakte kluise van belegging.  A ja, 

19. wonderbaarlik ons vermoë om weggooisand 

20. tot vuurstof te verryk wat as ons wou 

21. alles onherhaalbaar in allerlaaste oplaaiing 

22. woes skoon kan laat ontbrand. 

 

23. Ek sê mos die skedel lag 

24. al huil die gesig. 

 

Uit:  Van vergetelheid en van glans, 1976 

 

 

 



OPSOMMING: 
 
Die gedig kyk spottend na die mens se koorsagtige bedrywighede soos dit tot uitdrukking 

kom in sy bouvernuf, goudmynbedryf en uraanontginning, maar ook in sy tevergeefse 

paleontologiese grabbeling  na die verlede. 

 

TEMA: 
 
Die mens se grootste prestasies in die lewe kan hom nie red van die dood of die trane op die 

ondermaanse nie.  Of:  In werklikheid vertoon die mens pateties en droewig ten spyte van sy 

voortdurende ywer.  Daarom dat die gesig in die slotstrofe “huil”. 

 

WOORDKEUSE: 
 
“innerlike uurwerkvernuf” (r. 9):  Die mens se vernuf (skerpsinnigheid, vindingrykheid) 

word metafories gelykgestel aan die fyn meganisme van ‘n horlosie. 

 

BEELDSPRAAK: 
 
Simboliek:  Die “skedel” is gewoonlik tekenend van die verganklikheid van die mens, maar 

dit is ook die deel van die mens wat oorbly nadat die liggaam vernietig is.  Dit kan dus ook 

staan vir lewe en denke. 

Personifikasie:  Die hyskrane word gepersonifiseer deur “gebare”.  Die “hyskraangebare” (r. 

10) verwys letterlik na die hyskrane wat met groot gebaar wolkekrabbers bou, maar ook na 

die mens wat hierdie masjiene beheer met groot gebaar en grootdoenerigheid oor sy eie 

vernaamheid en prestasies. 

Vergelyking:  In r. 14 tot 16 word die diepte waarmee die mens met sy arms in die aarde af- 

“gryp”, vergelyk met die diepte van ‘n skag (d.i. ‘n uitgrawing wat toegang tot ‘n myn gee).  

Die vergelyking beklemtoon die mens se ydel vertoon van mag, sy grootdoenerigheid. 

Metafoor:  “staaf op staaf” korfagtig / gepakte kluise van belegging” (r. 17, 18) is ‘n beeld 

van goudstawe, maar ook van die produk van die “grabbelende” navorser.  Albei aktiwiteite 

word vergelyk met dié van ‘n besige by wat sy korwe bou. 

 

STYLFIGURE: 
 
Teenstelling:  Die skedel lag al huil die gesig, waar lag ‘n uiting is van vrolikheid en vreugde, 

teenoor huil wat uiting gee aan iets onaangenaams soos pyn, smart en nood. 

R. 3 tot 6 bevat ‘n retoriese vraag waarmee die spreker sê dat sy nie die feit dat sy die dood 

“met laggende skedel” sal trotseer, as belangrik genoeg beskou om haar ‘n plek in ‘n 

“glaskas in ‘n museum” te besorg nie. 

Die tweede strofe bestaan uit drie lang sinne wat elk die konstruksie van ‘n retoriese 
uitroep het, al begin dit nie noodwendig met “o” nie. Die digter span die sintaktiese patroon 

in om hierdie energieke dier wat die mens wesenlik is, in al sy belaglikheid voor te stel. 

Hiperbool kom voor in “arms diep soos skagte te sink” (r. 14, 15) 

 



STEMMING  EN  TOON: 
 
Die spreker is satiries – sy spot met die mens wat dink hy is vernaam.  Sy handhaaf 

deurgaans ‘n ironiese afstand, iets wat blyk uit die herhaalde “hoe”-wending in die 

sinspatroon, die herhaling van “tog” aan die begin van die strofe, die “A ja” –uitroep en die 

plasing van woorde soos “Merkwaardig” en “wonderbaarlik” aan die begin van ‘n versreël of 

sinseenheid. 

 

STROFEBOU  EN  RYM: 
 
Die gedig bestaan uit drie strofes sonder vaste bou, rymskema of metrum.  Die kort 

koepletstrofe aan die einde gryp terug na die eerste strofe met sy grynsende kopbeen en 

voltooi daarmee ‘n sikliese patroon in die gedig. 

 

KORTVRAE: 
 

1. Hoe weet die spreker dat sy die dood met “laggende skedel” sal “trotseer”? 

2. Waardeur word haar sekerheid beklemtoon? 

3. Wat suggereer die spreker deur die gebruik van “trotseer”? 

4. Waarmee troef (uitoorlê) sy eintlik die dood? 

5. Watter gevolgtrekking oor die mens maak die spreker na aanleiding van haar 

twyfel of sy ‘n museum sal haal? 

6. Hoe sluit die eerste woord van strofe 2 aan by r. 7? 

7. Wat is die funksie van die herhaling van “tog” in dieselfde versreël? 

8. Watter drie woorde gebruik die spreker in hierdie strofe om die mens se talente 

te beskryf? 

9. Wat bring die mens tot stand deur sy “innerlike uurwerkvernuf”? 

10. Watter woord suggereer iets van die gemak waarmee die mens oënskynlik 

hierdie hoë geboue oprig? 

11. Wat word geïmpliseer deur navorsing wat “grabbelend” (r. 13) is? 

12. Na watter navorsingsterrein word waarskynlik spesifiek hier verwys? 

13. Is die gebruik van “grabbelende” as ‘n kompliment bedoel?  Motiveer. 

14. Wat is die produk van die mens se “grabbelende navorsing”? 

15. Watter woord(e) suggereer hier iets van die mens se gierigheid of inhaligheid? 

16. Na watter stof word in r. 18 tot 22 verwys? 

17. Watter woorde in hierdie versreëls hou semanties verband met “vuurstof”? 

18. Verduidelik die kombinasie “woes skoon” (r. 22). 

19. Waartoe, suggereer die spreker, is die mens in staat saam met sy vermoë om 

“weggooisand / tot vuurstof te verryk”? 

 

OPSTELVRAE: 

 
1. Bespreek hierdie gedig as ‘n voorbeeld van satire. 

2. Hoe vind die titel van die gedig neerslag in die inhoud? 

 

 

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



13. 

staat  -  Niel van Tonder 
 

1. jare nou al 

2. sit roerloos wit 

3. ‘n krap in die gaterige wal 

 

4. roer ‘n steeltjiesoog 

5. met tye 

6. waaksaam omhoog 

 

7. niemand sal ooit 

8. met sekerheid kan sê 

9. of ‘n droë dood ook in hom lê 

 

10. maar wanneer en hoé 

11. het die swart mierbataljon 

12. dié parate pantser binnegekom? 

 

Uit:  As Hy weer kom, 1975 

 

OPSOMMING: 
 
‘n Krap sit in ‘n “gaterige wal” en lyk paraat, maar ‘n bataljon miere neem hulle intrek in wat 

blyk die leë dop van ‘n lank reeds dooie krap te wees. 

 

TEMA: 
 
Skyn is dikwels bedrieglik – die paraatheid van die staat is ondermyn terwyl die staat 

oënskynlyk “waaksaam” en “paraat” was. 

 

WOORDKEUSE: 
 
Die titel van die gedig, “staat”, kan dui op ‘n toestand, ‘n stand van sake, wat hier ‘n 

toestand van verval en nie-vooruitgang is.  Maar dit kan ook ‘n konstitusionele term wees 

wat verwys na ‘n regering of politieke eenheid.  Dan sou die krap ‘n metafoor vir die  

regering wees. 

 

BEELDSPRAAK  EN  STYLFIGURE: 
 
Metafoor:  Die swart oormag wat die wit oorheersers uitdaag, word gelykgestel aan ‘n 

“mierbataljon” (r. 11).  ‘n Bataljon is ‘n militêre term wat die suggestie van aggressie, 



gewapende konflik en gevaar dra.  Die krap word ook, soos hierbo gesê, metafoor vir die 

staat/regering. 

Die teenstelling wit-swart bevestig die vermoede dat die staat waarskynlik na Suid-Afrika (of 

‘n ander Afrika-staat) verwys:  Die wit krap kan dui op die wit oorheersende staat, terwyl die 

“swart mierbataljon” kan dui op die massa swart uitdagers van die wit staat. 

Daar is ironie in die feit dat die krap “jare nou al” so “roerloos” en paraat lyk, terwyl hy in 

werklikheid reeds van binne uitgevreet en dood is. 

 

STEMMING  EN  TOON: 
 
Die kort assonansies versnel die leestempo en skep ‘n stemming van onrus. 

 

STROFEBOU  EN  RYM: 
 

Die gedig is opgebou uit vier strofes, elk met drie versreëls.  Hoewel die versreëls se lengte 

onreëlmatig is, het elke strofe min of meer dieselfde bou.  Die gedig word gebind deur 

eindrym – twee van die drie versreëls in elke strofe rym. 

Alliterasie kom voor in “droëdood” (r. 9) en in parate pantser” (r. 12).  In albei gevalle bind 

die alliterasie die twee woorde wat semanties verband hou.  In “droë dood” word die 

gedagte van doodsheid beklemtoon – droog dui op die afwesigheid van lewegewende vog.  

In “parate pantser” word die gewaande weerbaarheid van die staat gesuggereer en 

beklemtoon. 

 

KORTVRAE: 
 

1. Skryf  ‘n aanhaling uit strofe 1 neer wat bestaan uit twee opeenvolgende woorde 

en wat die toestand van passiwiteit van die krap aandui. 

2. Watter ander twee eienskappe van die krap word in strofe 1 genoem? 

3. Deur watter verstegniek word die eienskappe van die krap beklemtoon? 

4. Gee twee aanhalings uit strofe 2 wat beskryf hoe die steeltjiesoog roer. 

5. Wat word deur hierdie aanhalings gesuggereer? 

6. Watter onsekerheid heers in strofe 3? 

7. Waardeur word die onsekerheid in die slotstrofe opgehef? 

8. Waarom is die slotstrofe in die vorm van ‘n vraag? 

9. Waarom is die verwysing na ‘n “parate pantser” ironies? 

10. Watter woorde in strofe 1 dui terugskouend op die straat se kwesbaarheid? 

11. Die “hom” in r. 9 kan betrekking hê op die krap of die staat.  Op watter ander 

woord in r. 7 kan dit sintakties ook betrekking hê? 

12. Watter woord in strofe 3 ondersteun jou antwoord in 11? 

13. Wat is die “staat” waarin die “niemand” verkeer as jy die strofe ook lees soos in 

11 voorgestel? 

14. Hoe verruim hierdie interpretasie die betekenis van die gedig? 

15. Waarom sou ‘n mens kon sê dat die staat se paraatheid bloot ‘n illusie was? 

16. Watter emotiewe waarde lê opgesluit in die woord “bataljon”? 

17. Watter ander woorde in die gedig sluit semanties aan by “bataljon”? 

18.  
 



OPSTELVRAE: 

 
1. Skryf ‘n opstel waarin jy aantoon hoe die titel van die gedig die sleutel is tot 

begrip van die gedig. 

2. Bespreek die struktuur van die gedig. 

 

 

 

14. 

Vroegherfs  -  N.P.  van Wyk Louw 
 

1. Die jaar word ryp in goue akkerblare, 

2. in wingerd wat verbruin, en witter lug 

3. wat daglank van die nuwe wind en klare 

4. son deurspoel word;  elke blom word vrug, 

5. tot selfs die traagstes;  en die eerste blare val 

6. so stilweg in die rook-vaal bos en laan, 

7. dat die takke van die lang populiere al 

8. teen elke ligte more witter staan. 

9. O Heer, laat hierdie dae heilig word: 

10. laat alles val wat pronk en sieraad was 

11. of enkel jeug, en vér was van die pyn; 

12. laat ryp word, Heer, laat U wind waai, laat stort 

13. my waan, tot al die hoogheid eindelik vas 

14. en nakend uit my teerder jeug verskyn. 

 

Uit:  Die halwe kring, 1937 

 

OPSOMMING: 
 

Die oktaaf beskryf die proses van rypwording en stroping wat tot suiwering en 

vernuwing lei, wat gedurende die herfs in die natuur plaasvind.  In die sestet bid die 

spreker dat ‘n soortgelyke proses in hom moet plaasvind. 

 

TITEL: 
 

Die titel sluit aan by die seisoen wat in die gedig beskryf word en die ooreenstemmende 

tyd in die spreker se lewe. 

 

TEMA: 
 

Die proses van rypwording, suiwering en vernuwing in die mens. 

 

 

 

 



VERS-  EN  STROFEBOU: 
 

Die gedig is ‘n Italiaanse sonnet en bestaan uit ‘n oktaaf en ‘n sestet, waartussen daar 

‘n duidelike ooreenkoms is.  In die oktaafis daar ‘n beskrywing van ‘n rypwordings- en 

stropingsproses in die natuur wat tot vernuwing lei;  in die sestet vra die spreker in ‘n 

gebed dat ‘n soortgelyke proses, wat tot rypwording, vernuwing en suiwering 

(heiliging) lei, in hom moet plaasvind. 

 

WOORDGEBRUIK: 
 

Woorde wat by die veranderende seisoen aansluit:  “goue”; “verbruin”; “witter”; 

“nuwe wind”; “rook-vaal”. 

Woorde wat na kleur verwys:  “goue”;  “verbruin”;  “witter”;  “rook-vaal”;  “witter”. 

Ooreenkomste  in die woordgebruik in die oktaaf en die sestet wat die parallelle 

proses in die natuur en die mens beklemtoon” 

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 blareval” (r. 5) 

Sestet:  “laat alles val” (r. 10);  “laat stort” (r. 12) 

 

Die herhaling van “word” (r. 1, 4, 9, 12) sluit aan by die wordingsproses in die gedig, 

terwyl die herhaling van “laat” (9, 10, 12) die dringendheid van die gebed doeltreffend 

beklemtoon. 

 

STEMMING  EN  TOON: 

 
In die oktaaf is daar ‘n rustige toon, terwyl die sestet ‘n verhewe, ernstige toon het wat 

by die gebed pas. 

 

RYM,  RITME,  KLANK,  ENJAMBEMENT: 

 
Die gedig se rymskema is abab/cdcd/efg/efg, wat beteken dat daar kruisrym in die 

twee kwatryne is.  Behalwe in die geval van die vroulike rym in “blare” – “klare” in die 

eerste kwatryn kom daar deurgaans manlike eindrym voor. 

Die gebruik van enjambemente verdoesel die rymklanke, dra by tot die vloeiende 

ritme van die gedig, beklemtoon die woorde aan die einde en begin van versreëls en 

beeld betekenis visueel uit. 

Die herhaling van die lang aa-klanke sluit aan by die verhewe, ernstige toon, verbind 

die betrokke woorde klankmatig en maak die gedig ‘n hegte eenheid. 

 

 

 

 

 

 



KORTVRAE: 

 
1. Bespreek die beeldspraak in r. 1. 

2. Haal sewe dinge uit die oktaaf aan wat by die titel en die seisoensverandering 

aansluit. 

3. Watter funksie het die herhaling van die lang a-klanke in die oktaaf? 

4. Hoe sluit die herhaling van “witter” (r. 2, 8) aan by die tema? 

5. Bespreek die funksie van die enjambement aan die einde van: 

r. 3 

r. 12  

       6.   Bespreek die funksie van die herhaling van “word” in die gedig. 

       7.   Waarna verwys “hierdie dae” (r. 9)? 

       8.   Evalueer die doeltreffendheid van die gebruik van die woorde “O Heer” (r. 9) 

       9.   Ontleed die funksie van die h-alliterasie in r. 9. 

      10.  By watter twee ander woorde sluit “pronk” (r. 10) aan? 

      11.  Watter woord vorm ‘n kontras hiermee? 

      12.  Watter woorde/frases sluit aan by die stropingsproses wat die spreker in hom 

begeer? 

13. Wat word deur die herhaling van “laat” in r. 12 bereik? 

14. Beskou die spreker pyn as positief of negatief?  Verduidelik. 

15. Ontleed hoe woordkeuse ingespan word om die parallel tussen die oktaaf en die 

sestet uit te beeld. 

16. Bespreek die rym van strofebou in die gedig. 

 

OPSTELVRAE: 

 
1. Ontleed die uitelike en innerlike struktuur van die gedig. 

2. Evalueer die woordgebruik in die gedig. 

3. Ontleed die verskille en ooreenkomste tussen die oktaaf en die sestet. 

4. Evalueer die funksie van die herhaling van klanke en woorde. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. 

Gebed om leiding  -  M.M.  Walters 
 
Die leser wat hierin ‘n aanval lees op enige spesifieke 

gemeente begryp die strekking van die gedig nie. 

 

1. Heer, U weet dat ek gelukkig is hier 

2. in die gemeente Stellenbosch-Sentraal, 

3. want veel seëninge ontvang ek op my werk: 

4. deur my huisbesoek op geselekteerde testament 

5. is gemeentlike fondse reeds met duisende versterk.  

 

6. U weet hoe die lidmate vir ons sorg: 

7. die vrieskaste bult buitentoe, oorvol 

8. is ons kelder van die goeie dade – 

9. ons drink rooiwyn wat sewe jaar gerus het 

10. saam met die vet braaivleis van genade. 

 

11. U weet die kinders moet universiteit toe 

12. en die koshuise is duur en vol en waar 

13. is daar ‘n pastorie met sewe huurstudente? 

14. Net op Stellenbosch is so ‘n kans vir die goue gans 

15. toelaatbaar volgens kerklike reglemente. 

 

16. Ek speel in die eerste tennisspan 

17. en ons wen nou al drie jaar na mekaar. 

18. Maar ‘n mens moet kompetisie hê – U weet: 

19. soos Satan elke Sondagmôre 

20. sy invloed teen u roepstem meet. 

 

21. U kudde val nou die kuns ten prooi 

22. want godslastering word verlig en letterkundig mooi. 

23. Hoe kan ek bly waarsku teen die bose spel 

24. as ek nie self, met my komplimentêre kaartjie, 

25. my slagyster in die Thom gaan stel? 

 

26. (Die klein sondetjies met my buurvrou 

27. het ek alreeds voor U bely – net nou en dan 

28. bedien ons nog die sakramente. 

29. Kan ek haar dan sommer só laat staan, 

30. sonder groetnis sê en komplimente?) 

 

31. Ag, en die akademiese omgaan en verkeer 

32. Met al die professore, hoe kan ek dit ontbeer – 

33. ék wat so graag delf in die duisterhede, 

34. so lank gewag het op ‘n kweekskoolstem 

35. in antwoord op my broederse gebede. 



36. Nou kom U met dié beroep 

37. na die sendinggemeente op Merweville … 

38. vir mý, gereelde voorsitter van die Ring! 

39. Alle grappies op ‘n stokkie, Meester, 

40. is U ernstig met die ding? 

 

Uit:  Saturae, 1979 

 

AGTERGROND: 
 
In hierdie satiriese gedig word gespot met die kontensieuse onderwerp van 

godsdiensgebruike.  Die digter spot met menslike swakhede, dwaashede, ondeugde en 

tekortkominge. 

Die onderskrif van die titel waarsku die leser dat as hy hierin ‘n aanval op ‘n spesifieke 

gemeente wil inlees, dit nié die strekking van die gedig is nie.  Mense wat sensitief is oor 

godsdiens, moet dus nié vir M.M. Walters as ‘n ketter beskou nie!  Hy is slegs besig om die 

sensitiewe mens se swakhede bloot te lê. 

 

TEMA: 
 
Die gedig is ‘n satire wat handel oor die lewe van ‘n predikant op Stellenbosch met wie dit 

baie voorspoedig gaan.  Sy kwesbare plekke in sy voorspoedige situasie word blootgelê.  Aan 

die einde van die gedig word hy werklik getoets as hy gekonfronteer word met ‘n beroep na 

‘n afgeleë sendinggemeente. 

 

VERS-  EN  STROFEBOU: 
 
Die gedig bestaan uit agt strofes wat elkeen uit vyf versreëls bestaan.  Die derde en vyfde 

versreëls rym telkens. 

Die digter werk met getallesimboliek.  Volgens die Christelike getallesimboliek 

verteenwoordig die getal 7 die goddelike volmaaktheid.  Die getal 6 verteenwoordig die 

Bose.  Strofe 6 in hierdie gedig word tussen hakies geplaas, asof dit nie gelees moet word 

nie, asof dit nie bestaan nie – dit handel oor die losbandigheid met die buurvrou.  Strofe 7 
eindig met die byna volmaakte roeping wat hierdie man gehad het.  Strofe 8  staan effens 

los van die res van die gedig, omdat dit handel oor die ontnugtering van die predikant as hy 

moet antwoord op die beroep na Merweville. 

 

BESPREKING  VAN  DIE  INHOUD: 
 

Strofe 1:  Die predikant bid tot God en sê da thy gelukkig is in sy gemeente.  Hy ontvang 

seën op sy werk en dit gaan finansieel baie voorspoedig met die gemeente.  Dit lyk asof geld 

reeds in strofe 1 belangriker is as enigiets ander. 

Strofe 2:  Hier sê die spreker hoe goed die gemeente vir die predikant sorg en dat hulle goed 

eet en baie goeie wyn drink, dus is daar goeie voorsiening in sy lewensbehoeftes. 



Strofe 3:  Hier handel dit suiwer oor die finansiële voorspoed van die predikant.  Sy kinders 

kan in universiteitskoshuis woon omdat hy kamers verhuur aan sewe studente!    Die “goue 

gans” dui op sy geleentheid tot finansiële voorspoed. 

Strofe 4:  Dit gaan voorspoedig met die predikant in die tennisspan en hy geniet die 

kompetisie.  Die verwysing na die kompetisie raak ironies, want aan die een kant word God 

en Satan as opponente gelykgestel aan mekaar.  Sou die predikant nog werk gehad het as 

dit nie vir die kompetiese tussen God en Satan was nie? 

Strofe 5:  Die kerk en die kunste was van die begin van die mens se bestaan in konflik.  Die 

predikant regverdig sy bywoning van die teater, want hy moet immers op hoogte van sake 

bly as hy sy werk behoorlik wil doen. 

Strofe 6:  Hierdie strofe word tussen hakies geplaas omdat dit handel oor iets wat eintlik nie 

gesê moet word nie – die predikant het ‘n verhouding met sy buurvrou.  Hy is afvallig en die 

sakramente word minder bedien.  Hy sien nie regtig kans om af te sien van dié verhouding 

nie. 

Strofe 7:  Hier gaan dit oor die ideale posisie waarin hy hom met sy kollegas bevind.  Die 

kweekskool is op sy drumpel en hier het hy kontak met die belangrike mense in die kerk.  Hy 

geniet aansien en kan self delf in die duisterhede – akademiese stof wat die gewone mense 

nie verstaan nie. 

 

Strofe 8:  In die slotstrofe staan die predikant voor ‘n keuse waarvoor hy nie gereed is nie.  

HJy is beroep na ‘n sendinggemeente in ‘n afgeleë deel van die land.  Hy was dikwels 

voorsitter van die Ring, of het hy dit so gemanipuleer dat hy telkens as voorsitter gekies is?  

Hy vra dan die Here of Hy ernstig is dat hy Merweville toe moet gaan. 

 

BEELDSPRAAK  EN  STYLFIGURE: 
 

Metafoor:  “dié goue gans” (r. 14) 

Vergelyking:  die kompetisie tussen God en Satan (r. 18 – 20) 

Metafoor:  die kudde (gemeente) (r. 21) 

Metafoor:  die slagyster wat hy in die Thom (teater by die Dramadepartement, 

Stellenbosch) stel (r. 25) 

Metafoor:  die bediening van die sakramente (r. 28) 

Metafoor:  die duisterhede (r. 33) 

 

Daar word ruim van ironie  gebruik gemaak en dit lê dikwels in vernuftige woordkeuse 

en sinspeling op die betekenis van woorde bv. “geselekteerde testament” (r. 4), “die vet 

braaivleis van genade”, “ek wat so graag delf in die duisterhede” (r. 33) ens. 

 

Die keuse van die bediening  van die sakramente in strofe 6 sou kon dui op die doop en 

die Nagmaal, maar dalk ook op die predikant se buite-egtelike verhouding – asof hy sou 

bewyse lewer van die eed tussen hom en dié vrou – asof hy dié sakrament sou bedien 

aan haar! 

 

STEMMING  EN  TOON: 

 
Daar is deurlopend die respekvolle en eerbiedige toon van ‘n gebed.  Daarteenoor is ‘n 

deurlopende satiriese ondertoon wat op subtiele wyse spot met die menslike swakhede 

en regverdiging van die situasie. 



KORTVRAE: 

 
1. Watter bevestiging kry ons in strofe 1 dat ons met ‘n gebed te doen het? 

2. Wie is die spreker in die gedig? 

3. Hoe word die betekenis van die woord “testament” (r. 4) in die gedig ontgin? 

4. Skryf ‘n woord uit strofe 1 neer wat daarop dui dat die spreker so in beheer van 

die situasie is dat hy dit tot sy eie en tot die gemeente se voordeel kan 

manipuleer. 

5. Hoe word die goeie dade van die Bybel in strofe 2 banaal voorgestel? 

6. Hoekom is die woordkeuse “kelder” ironies?  (r. 8) 

7. Benoem en verduidelik die beeldspraak in “goue gans” (r. 14). 

8. Hoe word die kompetisie tussen God en Satan ironies voorgestel in strofe 4? 

9. Haal ‘n versreël uit strofe 5 aan wat bewys dat die gemeente die slagoffers van 

die kuns word. 

10. Watter twee betekenisse kan die woord “verlig” in strofe 5 hê? 

11. Verduidelik die figuurlike betekenis van “my slagyster … gaan stel” (r. 25). 

12. Wat probeer die spreker sê  met “net nou en dan” in r. 27? 

13. Watter gevoelswaarde dra die uitroep “Ag” in r. 31 oor? 

14. Hoe staan “omgaan en verkeer” van strofe 7 in kontras met die inhoud van strofe 

6? 

15. Watter betekenisse kan die woord “duisterhede” in r. 33 alles aandui? 

16. Met watter woord in strofe 5 staan “duisterhede” (r. 33) in kontras? 

17. Hoekom is die beletselteken in die slotstrofe funksioneel? 

18. Watter gesindheid openbaar die spreker in die laaste twee versreëls?  Kies uit 

die volgende moontlikhede:  lojaliteit, verwaandheid, gemeensaamheid, 

agterdog. 

 

OPSTELVRAE: 
 

1. Bespreek die gedig as ‘n voorbeeld van ‘n satiriese gedig. 

2. Bespreek die rol van ironie in die gedig. 

3. Hoekom dink jy sou hierdie gedig sekere mense kan ontstel? 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


