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Twee kleuters in die Vondelpark

Elisabeth Eybers



Elisabeth Eybers is op 16 Februarie 1915 in Klerksdorp in die destydse Wes-Transvaal, Suid-Afrika, 
gebore.

Sy was ongeveer 14 jaar oud toe hulle klas nie hul huiswerk gedoen het nie en as straf moes 
elkeen ’n gedig skryf. Elisabeth het ’n natuurgedig skryf. “Baie hoogdrawend,” het sy later vertel, 
“want ek wou egte poësie maak. Vanaf daardie oomblik het ek eintlik sin gekry daarin.”

Sy was getroud met Albert Wessels, stigter van Toyota Suid-Afrika. “My man was ’n sakeman en hy
het geen belangstelling in die poësie gehad nie.”

In 1961 het sy van haar man geskei en is sy na Nederland, aanvanklik net vir ’n jaar. Sy en hul
jongste dogter, Jeanne (toe 11 jaar), het in ’n woonstel in Amsterdam naby die Vondelpark gaan
woon

Letterkundige werke en prestasies: Sy het in 1943 die eerste maal die Hertzog-prys ontvang (vir 
haar eerste twee bundels, Belydenis in die skemering en Die stil avontuur). Sy wen weer die prys
in 1971.  Sy het in 1989 die Ou Mutual-letterkundeprys vir Rymdwang (1987) ontvang, Haar werk 
het baie pryse in Suid-Afrika en Nederland verower, insluitend die Constantijn Huygen-prys in 
1978 en die P.C Hooft-prys in 1991.  Sy sterf op 1 Desember 2007 in Amsterdam.
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Twee kleuters in die Vondelpark - Elisabeth Eybers

Vondelpark
• Die grootste park in Amsterdam, hoofstad van Nederland; 

47 hektaar groot.
• Ongeveer 10 miljoen mense besoek elke jaar die park. 
• Vernoem na die beroemde Nederlandse digter en 

dramaturg, Joost van den Vondel (1587−1679).

(Elisabeth Eybers se woonstel in Amsterdam was naby die 
Vondelpark. Net reg om die hoek van haar voordeur was 
daar ’n sy-ingang na die park met sy eende, swane en drome. 
Daar het sy dikwels fietsgery of gestap.)

Die bepaalde lidwoord dui daarop
dat dit ‘n spesifieke park is.

Twee kleuters sluit aan by die inhoud
van die gedig. Die twee kleuters is in 
botsing met die volmaakte natuur 
(park). 

In die titel lê reeds die implikasie van botsing
(versteuring van die balans) tussen:
Mens en natuur
Kultuur en natuur
Droom en werklikheid
Man en vrou

Die mens Volmaakte natuur



Strofe 1

Twee kleuters in die Vondelpark bly staan

’n klein oneindigheid lank hand-in-hand.

Twee kleuters in die Vondelpark - Elisabeth Eybers

Kinders ouer as babas, maar nog nie
oud genoeg om skool toe te gaan nie
(tussen twee en ses jaar oud).

Hulle staan so doodstil en kyk dat dit
lyk of hul roerloosheid nie gaan eindig
nie OF Dit is ‘n moment van 
skoonheidsbelewing.  

Die paar-gedagte word in strofe 1 
op twee maniere bevestig:
a) Die herhaling van die woord 

“twee” uit die titel en
b) Die feit dat die strofe ‘n koeplet 

(2 versreëls ) is.

“klein oneindigheid” is ‘n oksimoron wat ‘n 
skynbare teenstrydigheid beteken.  Die twee 
woorde lyk of hulle glad nie by mekaar pas nie, 
want oneindigheid is tog vir ewig en kan nie klein 
wees nie.
Die spreker wil met die oksimoron beklemtoon dat 
die klein rukkie van verwondering voel asof dit vir 
ewig gaan aanhou.

Die kinderlikheid van die 
kleuters word geïllustreer 
deurdat hulle hand-in-hand
staan.  Dit simboliseer dat 
hulle verenig is in hul 
bewondering van die 
swaan.  Vasgevang in hul 
droomwêreld.





Strofe 2

Smetloos geteken dryf die dubbelswaan:

gesplete hart van hals en dubbelhals,

geskulpte vlerk met dubbelvlerk teenaan,

geslote snawel dynserig vervals

met eenkant lug en water anderkant.

foutloos/perfek

Weerkaatsing in die 
water.

“dubbelswaan” is ‘n swaan met ’n tweeledige 
beeld vanweë ‘n helder weerkaatsing in die 
water sodat die swaan ‘n dubbelswaan word.  
Dit is ‘n metafoor.

Na die dubbelpunt volg 
die kontras, want voor die 
dubbelpunt is die swaan 
smetloos, na die 
dubbelpunt is alles van die 
swaan gesplete.

“geslote snawel dynserig 
vervals”- dynserig verwys na 
nie-helder of wasig.
“Vervals” verwys na 
nagemaak.
Die snawel is verder van die 
water as die vlerk en 
weerkaats nie duidelik nie.

In die strofe is daar die 
kontras tussen dit wat 
werklik is, nl. die swaan, 
teenoor sy spieëlbeeld in 
die water.  Die natuurbeeld 
weerkaats die 
tweeledigheid van die 
mens.

Aan die een kant is daar 
die werklike lug of die 
hemel; aan die anderkant 
is daar die  water waarin 
die lug of hemel 
weerkaats.

Die ontnugteringsidee
word sterk na vore 
gebring deur die 
beginwoorde gesplete, 
geskulpte, geslote.
Hierdie opeenvolgende 
deelwoorde word 
uitgehef a.g.v. hul 
prominente plasing aan 
die begin van die 
versreël, dui op ‘n 
vervaging van die 
droomwêreld, want die 
snawel is dynserig 
vervals.

Die herhaling van 
die woord
“dubbel” 
beklemtoon die 
weerspieëling in 
die water.



Dubbelswaan- weerkaatsing
in die water



“gesplete hart”- kan letterlik
beteken dat die ronding van 
die swaan se lyf, met die 
weerkaatsing op die water 
lyk soos die tipiese prent van 
‘n hart met ‘n streep deur
die middel wat dit “splyt” 
(split) of verdeel.
Figuurlik het dit assosiasies
met “gespletenheid” d.w.s. 
‘n negatiewe implikasie met 
die idee van ‘n gesplete
persoonlikheid.
Dit herinner aan die twee 
kante van ‘n mens se 
persoonlikheid.

“geskulpte vlerk
met dubbelvlerk
teenaan -
“geskulpte – die 
vorm van die 
vlerk is 
skulpvormig. Ook
die riffels van die 
swaan se vlerk lyk
soos die van ‘n 
skulp. 
“dubbelvlerk
teenaan” is die 
weerkaatsing van 
die vlerk.



Die swaan word geassosieer met onder meer:

• Liefde, natuurlike grasie, suiwerheid, skoonheid en
opregtheid.

• Die swaan is simbolies van die digter.
• Die swaan kombineer twee elemente: lug en water. 

Dit sluit aan by nog ’n simboliese betekenis van die 
swaan: Dit is die simbool van skynheiligheid, want al 
het die swaan suiwer wit vere, is swaanvleis
swarterig. ’n Swaan het ook pragtige vlerke, maar 
swane kan nie vlieg nie.’

• Dan is daar ook die mite dat ’n swaan, wat nie ’n 
geluid maak nie, wel sing − net voor hy doodgaan. 
(Dit is waar die uitdrukking vandaan kom: Iemand, 
byvoorbeeld ’n kunstenaar se swanesang = die laaste
uitvoering of gedig of roman voor die kunstenaar
sterf.)



Strofe 3

Versadig van die roerlose gesig

pluk hy – die seuntjie – plotseling aan haar hand

vir verdergaan, sleep haar tot ewewig

as sy nog strompelend omkyk na die swaan. 

Die seuntjie word 
eerste moeg om na die 
swaanbeeld te kyk. 
“versadig van die 
roerlose gesig”.  
Deur die prominente 
plasing van die woord 
“versadig” (deur 
voorplasing en 
omgekeerde 
woordorde) word die 
gedagte van genoeg 
gekyk, beklemtoon.

“roerlose gesig”- die 
beweginglose, volmaakte 
prentjie waarna hulle kyk.

Skielik/vinnig/onverwags

“pluk” – dui daarop dat die 
dogtertjie nog nie reg is om aan te 
beweeg nie, maar die seuntjie 
dwing haar.

“die seuntjie” –is ‘n parantese, 
tussen die twee aandagstrepe 
wat gebruik word om aan die 
leser te sê wie die “hy” is na wie 
in reël 9 verwys word. Hy word 
deur die gebruik van die 
aandagstrepe uitgewys as die 
een wat die ewigheid versteur.

Die allitererende pl-klanke 
ondersteun hierdie driftige 
terugruk na die werklikheid.

“sleep haar tot ewewig”- Letterlik: sorg hy dat sy nie 
omval nie.
Figuurlik: Teruggeruk na die waarheid. Impliseer die 
seun/man skroom nie om die dogtertjie/vrou 
hardhandig weg te ruk na die daaglikse lewe nie. 
Die vrou/dogtertjie word veroordeel as sy te veel 
tyd met emosionele dinge mors.

Die dogtertjie 
strompel of struikel 
soos sy bly omkyk na 
die swaan. Sy wil dus 
nie gaan nie, maar 
hy oorheers of 
dwing haar.

balans

struikelend, wankelrig





Strofe 4

Verby die bome druis die straatrumoer.

Letterlik: Al is die park, die swaan en alles 
rondom so rustig, kan die rumoer gehoor 
word van die motors in die strate 
anderkant die bome, buite die park.  Die 
stad is die gewone leefwêreld van hierdie 
stadskinders; dit is waarna hul nou 
terugkeer.

Figuurlik:  Hierdie sin dui ‘n 
oorgang aan – dit suggereer ook 
dat die seuntjie en dogtertjie nie 
altyd kinders kan bly nie.  Dit is 
ook die einde van die spreker se 
letterlike waarneming.  Hierna 
volg ‘n toekomsvisie, ‘n 
voorspelling van wat in die 
toekoms vir die seuntjie en die 
dogtertjie wag.

Die versreël word tipografies alleen 
geplaas om te wys dat hier nou ‘n 
wending is.  Na hierdie strofe begin die 
spreker bespiegel of voorspel oor hoe die 
seuntjie en die dogtertjie sal ontwikkel. 

Klanknabootsing - geluid van 
die verkeer.



Strofe 5

Van skopfiets tot trapfiets gepromoveer,

bromfiets tot motor, sal hy konstateer

- die wiel sy ordeteken – dat hy lid

is van die kollektiewe Lilliput.

bevorder

“konstateer”- skep die 
indruk dat die man 
plegtig, hoogdrawend en 
vol van homself is omdat 
hy nou ook ‘n (duur) 
motor besit.

“die wiel sy ordeteken”- die soort 
motor wat ‘n mens besit, is 
dikwels vir die persoon ‘n 
statussimbool. Mans vergelyk 
dikwels hul motors met mekaar. 
Materiële waardes sal dus vir 
hom belangrik wees.

Na die aandagstreep volg ‘n antiklimaks: 
‘n sarkastiese en neerhalende siening 
deur ‘n vrou van mense soos hy.  Hulle is 
lede van die gemeenskap of groep 
bestaande uit geestelike dwergies.  Hulle 
is dus eintlik figuurlik klein mannetjies. 
Hulle lyk miskien groot en fors gebou, 
maar hulle wêreldjie is so klein juis omdat 
hulle net op die hier en nou konsentreer, 
op die materiële, met geen waardering vir 
die kuns of letterkunde nie – Metafoor.Lilliput verwys na die fiktiewe eiland in die roman 

Gulliver’s Travels van Jonathan Swift, wat bewoon is 
deur piepklein mensies.

Daar is ‘n 
progressie in die 
seuntjie se 
vervoermiddels.

Aandagstrepe en 
vooropplasing van 
parentese 
beklemtoon 
ordeteken/status-
simbool
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Strofe 6

Maar sý sien webbe onderwater roer.

“maar” dui op die kontras
tussen ‘n man en vrou

Die akuutteken op “sy” beklemtoon 
dat sy, anders as die seun, verder as 
die oppervlak sien; verder en dieper 
as dit wat hier en nou gebeur. Die 
vrou is bewus van die 
onderstrominge waarvoor ‘n man 
(volgens haar) blind is.

Omdat hierdie
versreël alleen in 
die strofe staan, 
word dit verder
uitgehef en
beklemtoon.

“webbe”- swemvliese van ‘n 
voël se poot.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2111055/Russian-photographer-shows-stretch-bite-eat.html


Strofe 7

Miskien is dit die laaste dag van staar

en grondelose verwondering. Wat sou

hý, weerloos wordend, wees oor dertig jaar?

’n Saaklike barbaar, ’n fyn sadis,

’n doktrinêre Hollandse meneer?

En sý ’n druk slagvaardige mevrou

met ’n allure van dít-is-soos-dit-is?

In die strofe word drie retoriese vrae aan ons as die 
lesers gestel sodat ons moet dink en ons menings moet 
gee oor watter soort grootmense hierdie seuntjie en 
dogtertjie eendag gaan wees.

grondelose: Hier 
figuurlik bedoel: 
grondeloos liefhê; ’n 
grondelose vrees, 
onmeetbare jaloesie 
of wantroue  
(Engels: 
immeasurable)
verwondering: 
verbasing; jou 
verwonder aan 
iemand; verstom 
wees  (Engels: 
astonishment) 

“weerloos wordend”- dit skep die 
indruk dat hy nie sal kan verhoed of 
keer hoe hy ontwikkel nie.

Oksimoron: saaklike barbaar
• Die stam van saaklike, naamlik “saak” herinner 

aan die sakewêreld.
• In teenstelling hiermee is ’n “barbaar” iemand 

wat onverfynd of onbeskaaf of ongekultiveerd 
is

Hy sal ’n gewone, tipiese Hollander of Nederlander 
word, ’n doktrinêre Hollandse meneer, d.w.s. iemand 
wat oor niks sal twyfel nie en wat sal reken dit waaraan 
hý glo, is die beste.

Sy is waarskynlik ’n vrou wat baie besig is, waarskynlik sonder 
tyd om na die “swane” van die lewe te kyk; iemand wat altyd 
gereed is om haar mening oor enigiets te lug; en/of ’n vrou wat 
bereid is om op te kom vir dit wat sy as haar regte beskou. 
Niemand kan haar van meging laat verander nie.

Onpersoonlike/ onverfynde persoon ’n skelm persoon wat ’n sieklike behae skep in iemand
anders se leed of pyn

wil nie erken dat hy verkeerd is nie

bedrywig slaggereed

houding



Strofe 8

Die swaan bly oor sy dubbelbeeld gekeer.

“bly” – dui aan dat die 
skoonheid/mistieke sal bly
voortbestaan.

“dubbelbeeld”- weerkaatsing

Daar is mense in die wêreld wat nie die skoonheid kan 
(of wil) raaksien nie as gevolg van hul najaag na 
vooruitgang. Tog sal die skoonheid steeds daar wees vir 
diegene (soos die digter en ons as lesers) wat dit wel 
kan raaksien en waardeer.

Die woord “swaan” sowel as die woord 
“dubbelbeeld”, beklemtoon die 
teenstrydigheid en ook die tweespalt tussen 
die man en vrou.  Dit sal (ongelukkig) bly 
voortbestaan.

Die strofe handel oor die swaan.  Dit word deur alleenplasing
uitgehef. Die swaan is simbolies van ‘n droom of ‘n fyner emosie 
waaroor mans volgens die spreker in hierdie gedig nie beskik nie. 
Ambisie en sukses in die beroepslewe is vir die mens natuurlik, maar 
iewers gaan die onsigbare dinge in die natuur verlore. Die mens 
verander, maar die wonder van die natuur bly.



DIGVORM
Die gedig is ‘n vrye vers.
Daar is wisselende strofes en geen vaste rympatroon nie.
Daar is wel leestekens en hoofletters.
Die eerste drie strofes vorm ‘n eenheid en die laaste vyf strofes vorm ‘n 
eenheid.
Die progressie in die woordgebruik van die twee kleuters na ‘n seuntjie 
en meisietjie, na meneer en mevrou, loop parallel met die tematiese 
ontwikkeling in die gedig,
Soos wat die kinders grootword, verloor hulle hul vermoë om 
verwondering te ervaar, asook hul balans met die natuur, mekaar en in 
hulself. 
Uiteindelik is hulle as volwassenes die teenoorgestelde van wat hulle as 
kinders was.



VERSTEGNIESE ASPEKTE

BEELDSPRAAK:

Kollektiewe Lilliput – metafoor
Funksie:  Die metafoor beklemtoon dat die seun een van die massa kleinlikes gaan word.

STYLFIGURE:

Progressie: Twee kleuters – seuntjie en dogtertjie – meneer en mevrou
Funksie:  Sluit aan by die tema nl. soos wat die kinders grootword, verloor hulle die vermoë

om verwondering te ervaar, asook hulle balans met die natuur, mekaar en in hulself.
Albei word lede van die verbeeldinglose establishment.
skopfiets-trapfiets-bromfiets-motor

Funksie:  Dit vorm’n parallel met die seuntjie se grootwordproses.

Kontras:  En sy druk slagvaardige vrou met ‘n allure van dit-is-soos-dit-is
Maar sy sien webbe onderwater roer

Funksie:  Beklemtoon die verloor van die verwondering en onskuld.



Klanknabootsing: druis
Funksie: om die stadsgeraas ouditief te ervaar.

Oksimoron: saaklike barbaar
Funksie:  beklemtoon die teenstrydigheid in sy mondering

Herhaling: dubbel en herhaling van d-klanke
Funksie:  beklemtoon weerspieëling van swaan in water.

beklemtoon rustige beweging van swaan en rustige stemming
bly

Funksie:  beklemtoon die konstantheid van die swaan.

Retoriese vrae: hy weerloos wordend, wees oor dertig jaar?
‘n doktrinêre Hollandse meneer?
met ‘n allure van dit-is-soos-dit-is?

Funksie:  Bevestig dat daar gespekuleer word oor wat eendag van die kleuters gaan 
word.



TEMA EN BOODSKAP
Tema: Dit gaan in die gedig oor die ontwikkelingsproses van 
jeug tot volwassenheid, ‘n proses waarin die mens deur die tyd 
gevorm en vervorm word en ‘n sekere lewenshouding 
aankweek teen die mens en die wêreld om hom. En meer 
spesifiek gaan dit oor die wesenlike verskille tussen man en 
vrou en die waarskynlike verlies van die droom mettertyd.

Boodskap: Kinders kan vergeet om die goeie dinge in die lewe 
te waardeer/ Die lewe kan kindwees onherroepelik verander./ 
Die lewe gaan onskuldige kinders se onskuld wegneem.



TOON EN STEMMING
Toon:  By die seuntjie word ‘n gevoel van ongeduld beleef 
terwyl die dogtertjie ‘n rustigheid / droomverlorendheid
openbaar.

Stemming: Daar heers ‘n rustige/goddelike/vredevolle 
stemming. Die dogtertjie se verwondering word later met 
sinisme/bitterheid afgewissel.
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