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Les 9:  

 

oupa Thomas Daniel Granfield 

Ronelda Kamfer 

1 

1. dis vandag my oupa Thomas 

2. se verjaardag 

3. dit sou gewees 

4. het 

5. hy is dood 

6. toe ek in matriek was 

7. dit is al wat ek regtig van  

8. matriek kan onthou 

 

9. die oggend toe die telefoon lui 

10. het my ma nie kom sê nie 

11.          sy en my pa het opgestaan 

12. en is weg hospitaal toe 

 

13. al is die grootmense my oupa se kinders en hulle 

14. en hul mans en vroue is hospital toe 

 

15. ek wou saamgaan 

16. ek wou net my oupa 

17. belowe dat ek okay sal wees 

18. date k eendag ‘n boek gaan skryf 

19. en hom nooit sal vergeet nie en 

20. dat ek die liefste vir hom was 
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21. my ma het ‘n paar uur later 

22. gebel om te sê date k vir my en my suster moet kos maak 

23. sy het niks gesê van my oupa nie 

24. haar woorde het soos vlermuise om my gevlieg 

25. ek het gewag vir iets 

26. vir Pappa is dood 

27. of dis verby of hy’s oorlede 

28. maar sy’t aanhou praat oor kos 

29. toe haar uiteindelik stop env ra 

30. het die vlermuise aanhou vlieg 

 

31. “ja, vroeg vi-oggend” 

 

2. 

    32.  die swaarste vir my was nie dat my oupa dood was nie 

    33. maar 

    34. dat die aarde aanhou draai het 

    35. dat ek aanhou leef het 

    36. dat alles wat verkeerd was nog steeds verkeerd 

    37.  dat ek kon slaap en wakker word 

    38. matriek slaag en aan ‘n toekoms dink 

    39. die ergste van alles is date k alles kon doen wat 

    40. ek moes doen 

    41.  en al wat ek regtig wou doen was om te huil 

    42. ek wou dae aaneen huil 

    43. ek wou sy leeftyd uithuil 

    44. ek wou huil vir wie hy was en wie hy kon wees 

    45.  ek wou huil oor die onregverdigheid 

    46. en ek wou huil omdat hy regtig lief was vir my 

    47. en omdat ek geweet het dat hy lief was vir my    
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DEEL 1: handel oor die oupa se dood 

1.            dis vandag my oupa Thomas Indikasie van tyd 

2.            se verjaardag v- alliterasie bind die twee woorde. Dit is 

vandag die verjaardag. Die indruk word 

geskep dat die oupa leef. 

3.            dit sou gewees Nou is dit in die verlede tyd – dit is ironies 

4.            het Bevestig die feit dat hy dood is. Word 

uitgehef deur die alleenplasing 

( tussen r.1en 2 en dan by r.4 kontrasteer 

lewe en dood) 

5.            hy is dood Sy geboortedag (verjaardag) herinner haar 

aan sy dood. 

Geen versagting nie. 

6.            toe ek in matriek was Wanneer die oupa dood is. Sy was tussen 17-

18 (kan verskil) maar ‘n jong volwassene 

7.            dit is al wat ek regtig van  ‘al’ – suggereer die impak wat haar oupa se 

dood op haar gehad het op daardie tydstip in 

haar lewe. 

8.            matriek kan onthou Haar oupa se dood het alles wat in matriek 

gebeur het nietig gemaak. Al wat sy onthou is 

sy dood. 
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9.          die oggend toe die telefoon lui Weereens tyd . Later lees ons dat hy “vi-

oggend” r. 31 gesterf het. Nie persoonlik nie, 

maar oor die telefoon 

10. het my ma nie kom sê nie Verwyt word hier gewys. Sy is bietjie kwaad 

vir die ma wat haar nie onmiddelik gesê het 

nie. 

11.          sy en my pa het opgestaan Lyk of hulle ‘n gewone roetine gevolg het. 

12. en is weg hospitaal toe Asof dit alledaags is, het hulle opgestaan en 

hospitaal toe gegaan. Steeds niks gesê nie.  

 Reels 13/14 (strofe 3) 

Tipografies apart 

Daar is ‘n enjambement – sin 1 eindig met “hulle” – 

beklemtoon die feit dat sy nie saam was nie – ‘ek’ 

en ‘hulle’ 

Omdat die koeplet in isolasie staan beklemtoon dit 

die feit dat sy uitgesluit gevoel het. 

13. al is die grootmense my oupa se        

kinders en hulle 

Die grootmense en hul eggenotes is hospitaal 

toe. 

14. mans en vroue is hospitaal toe Die kleinkinders is nie saam nie. Hulle is nie 

belangrik genoeg gesien nie. (dit is hoe die 

spreker voel – subjektief – ek-spreker) 

Kan daar ander redes wees dat die ouers 
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hulle by die huis gelos het. 

  

15. ek wou saamgaan Die strofe begin met ‘ek’ en word herhaal in 

die volgende reël – aanduiding dat hoerdoe 

strofe op die spreker se gevoelens 

konsentreer. 

16. ek wou net my oupa Herhalende gebruik van die word ‘wou’ wys 

dat sy baie graag wou saamgaan, maar sy het 

nie. Sy wou gaan afskeid neem van haar oupa. 

Sy was nie by die hospital saam met die 

grootmense nie. Wys leser dat sy dit nie 

maklik gaan vergeet nie. 

17. belowe dat ek okay sal wees Sy wou hom belowe dat sy sal oorleef sonder 

hom. Dis ook ‘n indikasie van hul hegte 

verhouding. Sy is seker dat hy dit wou weet. 

Hy sou rustiger gewees het. 

Ironies: sy is beslis nie okay nie. 

Dit het alles in matriek uitgeskakel. 

Sy onthou nog altyd die grootmense se 

reaksies met verwyt. 

18. dat ek eendag ‘n boek gaan skryf Oor haar toekoms met hom praat. Skryf, 

want dis haar liefde 
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19. en hom nooit sal vergeet nie en Hy sal altyd in haar gedagtes wees. 

20. dat ek die liefste vir hom was Reëls 17-20 - Redes waarom sy hospitaal toe 

wou gaan om haar te sien. Die persoon vir wie sy 

die liefste was , is dood. 

Raak meer positief teen die vierde rede – ‘okay’ 

wees na sy was die liefste vir hom. Daar is 

progressie. 

 

  

21. my ma het ‘n paar uur later Nadat hulle hospitaal toe gegaan het. Aanloop 

van tyd. 

22. gebel om te sê dat ek vir my en my        

suster moet kos maak 

Langste reël in die gedig. 

Beklemtoon dat die ma oor alle onbelangrike 

dinge praat behalwe oor haar oupa. 

23. sy het niks gesê van my oupa nie Die belangrikste nuus wat sy wil hê 

24. haar woorde het soos vlermuise om 

my gevlieg 

Haar woorde oor kosmaak en die feit dat haar 

ma nie oor haar pa praat nie, draai om die 

spreker soos dreigende vlermuise. 

Vlermuise simboliseer donkerte, duisternis, en 

skynheiligheid. 

25. ek het gewag vir iets Spanning. Afwagting. Deur die ma se stilswye / sy 

het slegte nuus verwag. 
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26. vir Pappa is dood  

27. of dis verby of hy’s oorlede  

28. maar sy’t aanhou praat oor kos  

29. toe ek haar uiteindelik stop en vra  

30. het die vlermuise aanhou vlieg Die vergelyking word nou ‘n metafoor. Die 

woorde wat soos vlermuise was, is nou 

vlermuise. 

 Alliterasie van die v-klank versterk die beeld van 

die vlermuise wat haar dreig. 

31. “ja, vroeg vi-oggend” Ironies genoeg, kon sy dan nie vir hom sê dat sy 

okay is nie, want hy was reeds dood.  

Leestekens:wys dit is ma se direkte woorde – 

aanhalingstekens. 

Alleenplasing: beklemtoon die slegste nuus wat 

uiteindelik bevestig word. 
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DEEL 2: handel oor die tyd na haar oupa se dood en die impak wat sy dood op haar gehad het. 

32.  die swaarste vir my was nie dat my 

oupa dood was nie 

Oortreffende trap “swaarste” beklemtoon hier 

haar pyn al was daar iets erger 

    33. maar Alleenplasing. Afwagting skep. Na wat sy sê, 

wat is dan nou swaarder? 

    34. dat die aarde aanhou draai het  

    35. dat ek aanhou leef het Herhaling van die word ‘aanhou’ beklemtoon dat 

niks verander het nie. Sy is gedwonge aan met 

haar lewe.  

Die oupa is net dood. 

    36. dat alles wat verkeerd was nog steeds 

verkeerd 

Niks het verander nie. 

    37.  dat ek kon slaap en wakker word Roetine. Jy doen wat jy altyd maar doen 

    38. matriek slaag en aan ‘n toekoms dink  

    39. die ergste van alles is dat ek alles kon doen 

wat 

 

    40. ek moes doen Niks het verander nie. Sy kon aangaan met 

haar lewe. 

Die ergste was dat sy kón aangaan al was haar 

oupa dood. 

    41.  en al wat ek regtig wou doen was om te huil Sy wou nie net aangaan en doen wat verwag was 

of doen wat sy moes doen nie.     42. ek wou dae aaneen huil 
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    43. ek wou sy leeftyd uithuil Sy wou die lengte van sy dae huil. Geboorte tot 

dood soos sy geboortedag haar nou herinner 

aan hom. 

Sy wou treur en huil oor hom. 

 

    44. ek wou huil vir wie hy was en wie hy kon wees 

    45.  ek wou huil oor die onregverdigheid 

    46. en ek wou huil omdat hy regtig lief was vir 

my 

    47. en omdat ek geweet het dat hy lief was vir 

my    

 

48. vandag Terug na die dag van sy verjaarsdag (strofe 1) 

49. jare na sy dood  

50. Onthou ek eending van oupa Thomas  

  

51. “niemand kan jou seerder maak as jy jouself nie” Oupa se direkte woorde: Jy is in beheer van 

jou geluk. 

Jy besluit of jy gelukkig gaan wees of nie. 
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Soort gedig:  

Dit is ‘n vrye vers.  

• Geen vaste rym nie 

• Geen vaste strofebou nie 

• Geen hoofletters, behalwe drie maal.Thomas en Pappa – respek, liefde 

• Slegs aanhalingstekens r. 31 en r. 51 

 

Dis ‘n vertelling oor iemand wat merkwaardig was in die spreker se lewe.  

Dis maklik om te verstaan. Eenvoudige gedig. Nie baie metafore in nie. 

Elegie/ treurdig – Handel oor die dood van ‘n geliefde. 

Spreker plaas haar verlange en hartseer in woorde. 
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OEFENING: 

 

VRAE: 

1. Watter kenmerke maak die gedig ‘n vrye vers en waarom kan ons sê dat dié 

digvorm gepas is vir die gedig?          2 

2. Watter tegniek word in reël 31 gebruik en Verduidelik die ironie opgesluit in 

die woorde in reël 31. Waarom kan mens ook sê dat dit skokkend moes wees.

                 3  

3. Waarom wou sy al die dinge vir haar oupa gaan sê?     1 

4. Watter reël in strofe 1 is ‘n indikasie dat haar Oupa se dood ‘n groot impak 

op haar lewe gehad het en haal ‘n reël aan om te verduidelik waarom dit die 

geval is in strofe 4. 

5. Die laaste vier versreëls is bygevoeg by ‘n versindaba. Sou jy sê dit is 

belangrik om by te voeg. Motiveer jou antwoord.      1 

6. Verduidelik in jou eie woorde wat vir die spreker die ‘swaarste’ is.  2 
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7. Wat is die les wat haar oupa aan haar agtergelaat het?    1 

[10]   

 

 

 

 

 

 

 


