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Wie is Vincent Oliphant?

• Vincent is op 8 April 1954 op die klein Oos-Kaapse

dorpie, Alicedale, gebore. 

• In 1971 matrikuleer hy aan Hoërskool Paterson 

in Port Elizabeth.

• Hy studeer aan UWK waar hy  ’n B.Sc-graad 

met Wiskunde en Fisika as hoofvakke behaal.

• Hier verwerf hy ook ’n sekondêre 

onderwysdiploma.

• Later sit hy vir ’n B.Ed- en M.Ed-graad aan Rhodes Universiteit.

• Sy publikasies sluit twee digbundels in, naamlik, Bloed Vloei In Stilte en Die 
Sagte Vlees.



Waaroor dig hy?

• Sy gedigte dek sosiaal-politieke temas.

• Sy werk wys na die wondbaarheid en weerloosheid van die mens met sy sagte 
vlees onder ’n dun velbedekking, waardeur hy blootgestel word aan pyn en 
verdriet. 

• Hy dig ook oor die mens wat hom op die wonderbaarlike soektog na betekenis 
van die lewe gaan, al is dit nie vir die mens moontlik om werklik te weet nie.

• Dan is daar ook die wens uitspreek dat die inwoners medeburgers van die land 
sal wees en die grense tussen hulle sal afbreek sodat almal net as mens tot 
medemens kan reageer.



'n vigslyer sterf – Vincent Oliphant

1 die takelwerk word afgetakel
2 stadig sien sy geliefdes hom inplof
3 die bekende vlees na binne stort
4 hulle sien hom reeds stof word

5 iets wil huil oor die bros vel
6 wat soos dun seil oor brose stokke lê
7 oor die mond wat iets wil sê



8 die gewig van lug

9 is vir die hand te swaar

10 die lyf

11 nou klein en seer

12 het byna alles reeds verleer

13 net die oë bly groter staar

14 soek na raad teen al die skade

15 na die genade van sag gaan

16 na verstaan



‘n Vigslyer sterf deur Vincent Oliphant
• DIE TITEL  :

‘n Vigslyer sterf

Die gebruik van die onbepaalde 
lidwoord – ‘n – maak die gedig 

universeel.

Vigslyer is die samestellende
afleiding. Dit bestaan uit Vigs
en ly. Dit dui daarop dat die 

person van wie gepraat word 
MIV – positief is.

Beteken om dood te
gaan / heen te gaan

Die gedig handel basies oor iemand wat MIV-positief is. Die 
persoon is in die laaste fase van sy siekte net voordat hy 

sterf. Dit wat met die Vigslyer se liggaam gebeur het, word 
hier verduidelik.



Strofe 1

die takelwerk word afgetakel

Die toestel wat gebruik word om 
swaar dinge te hys.

Hier verwys dit na die mens se spiere 
en beendere – dit is dit wat die 

liggaam ophou. (Metafoor)

Dit beteken dit word 
afgebreek. Die spiere word 

afgebreek en die liggaamsvet 
verdwyn met verloop van 

tyd.

Die liggaam van die vigslyer word afgebreek 

deur die siekte. Die liggaamsvet en die 

spiere verdwyn en al wat oorbly is vel en 

been.



stadig sien sy geliefdes hom inplof

Die tydsverloop van die 

aftakeling van die liggaam. 

Die fisieke agteruitgang vind 

nie oornag plaas nie, maar 

wel geleidelik.

Sy geliefdes, d.w.s. familie 

en lewensmaat sien 

hierdie fisieke 

agteruitgang. Daar is egter 

niks wat hulle daaraan kan 

doen om dit te stop nie.

Dit dui op die vinnige aksie 

wat plaasgevind het. Vir die 

geliefdes voel dit asof die 

fisieke agteruitgang 

blitsvinnig gebeur het. Die 

“inplof” dui ook op die 

liggaam se toestand. Alle 

liggaamsvet is weg en die 

spiere het ook verdwyn. Dit 

lyk eintlik asof die liggaam 

ineengestort het.Die fisieke afbreek van die liggaam vind 
stadig plaas. Vir die mense na aan die 
Vigslyer voel dit egter asof dit vinnig 

paasgevind het. Daar is egter niks wat 
hulle kan doen om te help nie. Stadig en 

inplof is ook ironies , want die 
agteruitgang vind vinnig plaas.



die bekende vlees na binne stort

hulle sien hom steeds stof word

Vlees is die variant van vleis wat 

dui op die spiere en liggaamsvet. 

Dit is bekend omdat almal weet hoe 

die vigslyer voorheen gelyk het. 

Vlees gee ook waardigheid aan die 

sieke.

Dit voel asof die vleis 

ingeval het en sluit dus 

aan by die inplof-idee.

Sy geliefdes Neem waar hoe hy al sieker 

en sieker word en nader aan 

die dood beweeg.

Hier is daar die verwysing na die Bybel, nl. 

Genesis 3.19. “Stof is jy en stof sal jy weer 

word.” Die Vigslyer gaan dus binnekort sterf.



Strofe 2

iets wil huil oor die bros vel

wat soos dun seil oor brose stokke lê

oor die mond wat iets wil sê

Dui eintlik weer op 
iemand of die geliefdes. 

Onbepaalde 
voornaamwoord – sluit 

aan by titel.

Hierdie iemand wil huil oor die 

breekbare en sensitiwiteit van 

die vel van die vigslyer. 

Kenmerkend van Vigslyers se 

vel.

Dui weer op die skelet / 

takelwerk van die Vigslyer. 

Dit dui dus op sy beendere. 

Sy bene is maer en lyk of dit 

enige oomblik gaan knak.

Vergelyking Die digter gebruik ‘n 

vergelyking. Hy gebruik 

weer die seilboot-idee en 

vergelyk die vel met die 

seilskip se seil. Die seil 

(vel) is oor die takelwerk 

(brose stokke) gelê.

Dit lyk ook asof die Vigslyer iets wil sê, maar hy 

kan nie. Dalk as gevolg van die sere in sy mond 

(negatiewe impak op spraak) of dalk net omdat 

dit te veel inspanning verg.



Strofe 3

die gewig van lug

is vir die hand te swaar

die lyf

nou klein en seer

het byna alles reeds verleer

In hierdie toestand van fisieke 

agteruitgang is dit ‘n moeilike taak 

om net die hand te lug – dit eis te 

veel energie en krag.

Die Vigslyer se liggaam is nou so 

uitgeteer dat dit eintlik klein lyk. En 

dit is ook baie seer. Die liggaam 

kan selfs ook nie meer al die 

liggaamsfunksies soos urineer en 

uitskeiding beheer nie. In essensie 

is hy in die genade van sy geliefdes 

gelaat.

Dui op gravitasie -
swaartekrag



Strofe 4 

net die oë bly groter staar

soek na raad teen al die skade

na die genade van sag gaan

na verstaan

Alles het ingegee en het 

kleiner geword. Net die oë 

vertoon nog onnatuurlik 

groot.

Die belangrikheid van die oë vir die mens word hier beklemtoon. Dit is die venster na die siel 

en alle pyn en lyding word daarin waargeneem. Dit is dus funksioneel dat net hierdie 

liggaamsdeel nog so groot is. Dit versterk die idee van die pyn en lyding waardeer die 

Vigslyer gaan, want dit kan nog alles in sy oë gesien word. Hy vra dan om vergifnis en hy 

bevraagteken nie meer sy lot nie – hy is tevrede.

As jy in die oë 

kyk, lyk dit asof 

die Vigslyer 

advies soek vir al 

die skade wat 

aan sy liggaam 

is, maar ook vir 

die skade aan sy 

geliefdes.

Hy soek ook na genade,  

vergifnis en verstaning. 

Genade en vergifnis van God, 

maar ook vergifnis van sy 

geliefdes. Hy vra dat God sy 

dood (sag gaan) nie pynlik 

moet maak nie.



Sommige tegniese aspekte

• takelwerk – dui op die man se liggaam – metafoor (reël 1, strofe 1)
• stadig .....inplof – Enige ontploffing is vinnig. Wat hier met die man se 

liggaam gebeur, is egter baie stadig – ironie (reël 2, strofe 1)

• dun seil – dui op die vel – metafoor (reël 2, strofe 2)

• gewig van lig ... te swaar – moeilik om sy hand te lig a.g.v. swaartekrag –
hiperbool (strofe 3) 

• Assonansie van die a-klank – Beklemtoon die proses van aftakeling. Maak 
ook die stemming weemoedig / hartseer.

• Alliterasie van die s –klank – Stadige proses 



KONTEKSTUELE VRAE :

4.1 Wie is "sy" in versreël 2? (1)

4.2 Benoem die stylfiguur in versreël 3. (1)

4.3 'n Deurlopende metafoor word in versreël 1–4 aangetref.
Waaraan word die "vigslyer" gelykgestel? Wat word met dié metafoor
geïmpliseer? (2)

4.4 Skryf TWEE aanhalings uit versreël 5–12 neer wat aandui dat die "vigslyer"
baie moeg is. (2)

4.5 Noem TWEE redes waarom versreël 16 as die klimaks van die gedig beskou
kan word. Waarom is die alleenplasing van die slotwoorde effektief? (3)



4.6. Dink jy die somberheid in die slot ondersteun die titel? Motiveer jou antwoord. (1)

4.1. Die Vigslyer

4.2. Eufemisme

4.3. (1) Die aftakeling van ‘n gebou / takelwerk van die skip wat afgetakel word.

(2) Hierdie person gaan sterf.

4.4. Die mond wat iets wil sê.

Die gewig van die lug is vir die hand te swaar.

4.5. Die hoofsaak waarna hy soek, word laaste genoem./ Sy begrip vir sy siekte is

die klimaks. / Die besef dat die dood verlossing bring, is die klimaks. / 



Antwoorde (vervolg)

• Verstaning word laaste genoem om te beklemtoon dat hy moet 
verstaan wat met hom gebeur. / Hy verstaan hoekom dit met hom 
gebeur. / Omstanders moet sy situasie verstaan.

• Dit beklemtoon sy soeke na begrip. / Sy insig oor sy lyding word 
beklemtoon.

4.6. Ja, want somberheid versterk die idee dat iemand gaan sterf.



VRAE OOR 'n Vigslyer sterf deur Vincent Oliphant

1. Hoe weet ons dat die vigslyer nie sy stryd alleen voer nie? Sy geliefdes is met hom.

2. Watter woord dui op iets wat stelselmatig afgebreek word? afgetakel

3. Wat word in hierdie gedig stelselmatig afgebreek? Die persoon se liggaam.

4.  In reël 2 word die woord "inplof" gebruik.

4.1   Hoe verskil die betekenisse van "ontplof" en "inplof"? Ontplof blaas lug uit, terwyl inplof lug 
intrek.

4.2   Waarmee word die woord "inplof" gewoonlik geassosieer? Iets wat net skielik ingee. 

4.3   Hoe verskil die vigslyer se inploffing van dít wat gewoonlik ingeplof word?

Inploffing vind vinnig plaas, maar sy inploffing vind stadig plaas.

5.   Haal twee opeenvolgende reëls aan wat sê dat die vigslyer later geen liggaamlike krag meer 
oorhet nie.



6.   Skryf die ontbrekende woord neer:  "bros" (reël 5) en "brose" (reël 6) 
beteken   albei dat iets baie maklik kan ____ breek

7.   Die vigslyer is uiteindelik net vel en been.
7.1   Wanneer word hierdie uitdrukking gewoonlik gebruik? Maer is
7.2   Watter woord in die gedig verwys na sy beendere? takelwerk

8.   Haal twee woorde uit die gedig aan wat ook na onderdele van 'n skip 
kan verwys. Takelwerk / seil

9.   Gee 'n voorbeeld van 'n eufemisme uit die laaste strofe.

10.   Ons lees in die laaste reël van "verstaan", dus van begrip. Behalwe die 
vigslyer se begrip van wat besig is om met hom te gebeur, kan dit ook na 
andere se begrip verwys.  Lewer kortliks sosiale kommentaar op hierdie 
stelling.


