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LES 13



 1. Die poet

 2. wie’s hy
 3. Djulle het so baie bek oorie poet
 4. ma wie’s hy?
 5. Is hy rerag soes djulle dink?
 6. die ou moerie pen ennie ink?
 7. wat in sy study sit en poems dink?

 8. Nai,
 9. djulle’s mistaken
 10. nie hy nie
 11. ma djulle is die poets,
 12. djulle wat innie straat in loep
 13. ennie gladde bek verkoep
 14. ma die dinge sien
 15. en soema net daa God tien hulle roep!



 Vrye vers:
 Daar is geen vaste rym nie.
 Daar is geen vaste ritme nie.
 Lengte van die versreëls verskil
 Lengte van die strofes wissel

 Is die digvorm gepas? Waarom?
 Die spreker praat juis oor die feit dat digters nie

formele opleiding hoef te hê nie.
 Dit pas ook by die informaliteit waarmee die digter

beklemtoon dat die man in die straat ‘n digter kan
wees.

 Dialek - Kaaps



1. Die poet Dis die antwoord op die vraag wat in die titel gevra
word.
Dui op deftigheid – gebruik van Engels

2. wie’s hy? Retoriese vraag. Herhaling van die titel.  Dit
beklemtoon die tema van hierdie gedig. Vraag word 
nie beantwoord nie.

3. Djúlle het so 
baie bek oorrie
poet

“ jule het so baie te sê oor die digter”
Djulle is die gewone mens in die straat.
Maak die leser bewus dat hy moet luister.
Ons weet nie wie die spreker is nie, maar ons kan aflei
dit is ‘n digter.

4. ma wíe’s hy? Herhaling van die titel soos in r. 2/ dit dui aan dat die 
vraag tog belangrik is. Die akuutteken beklemtoon
dat die wie belangrik is. 
ma (maar) – begin met ‘n teenstelling

5. Is hy rerag
soes djulle
dink?

Wat dink hulle? R. 6 en 7 – formeel/ hy het ‘n pen en 
ink/ opgelei/ in ‘n studeerkamer



6. die ou moerie pen ennie ink Baie formele weergawe van ‘n 
digter.

7. wat in sy study sit en poems 
dink

Kontras met r 14. waar hy verwys
na ‘djulle’ wat dinge sien. Wat
sien en hoor jy in ‘n 
studeerkamer? Hy dink sy gedigte
uit. Hy ervaar dit nie buite nie.
Digters is afgesonderd .
i-klank – assonansie – sluit
klankmatig by die dinkproses aan



8. Nai, Hy stem nie saam met die 
weergawe wat ‘djulle’ van digters
het nie. Hy het ‘n ander idee wat ‘n 
digter moet wees.
Alleeenplaing van die woord
beklemtoon die teenstrydigheid.
Die komma wat volg dui aan ‘n 
pouse en dit vertraag dan die 
tempo van die gedig. Laat sy
respons dan insink voor hy verder
gaan.

9. djulle’s mistaken Sê aan aangesprokene dat hulle ‘n 
fout begaan het, die digter hoef nie
formeel opgelei te word nie. 

10. nie hy nie Die enjambement beklemtoon die 
dringendheid van die regstelling in 
die sin. 

11. ma djulle is die poets, ‘djulle’ wat dink dat digters in ‘n 
sekere formele boks is, is digters. 



Wie is ‘djulle’ dan? Die man op 
die straat. Die doodgewone
eenvoudige mens.
‘Djúlle’ word met die akuutteken
beklemtoon sodat die 
aangesprokene moet luister na
wat die spreker te sê het.

12. djulle wat innie straat in loep ‘djulle’ word vyf keer in die gedig
genoem sodat die ‘djulle’ kan
hoor. Die digter maak seker
‘djulle’ luister na wat hy te sê
het.
Dit beklemtoon ook hoe verkeerd
hulle idee van die digter is.

13. ennie gladde bek verkoep ‘gladde bek’ – goed met die tong 
is. Mense wat baie te sê het oor
digters – gou ‘n opinie reg het vir
alles.
Figuurlike taal



14. ma die dinge sien In kontras met die digter wat die 
gedigte ‘dink’ r. 7 – sien ‘djulle’ 
die dinge.

Die mense sien die dinge 
waaroor die digter skryf.

15. en soema net daa God tien
hulle roep!

Hulle spreek die dinge sommer
net daar en dan in die straat aan. 
God word as getuie geroep. 

Die alledaagse eenvoudige mens
leef die realiteit soos dit werklik
is. Die taal is ‘n indikasie dat hy
praat van die eenvoudige mens
op die Kaapse strate. 
As hulle sien iets is verkeerd sê
hulle dit sommer.



 Die tema van die gedigis dat die gewone mens ook
kan skeppend wees. 

 Digterskap is nie om formeel te dig nie. – Baie mense
sien en hoor en het opinies en kan dus dig.

 Digterskap is ook om protes aan te teken teen wat jy
‘ soema’ sien is verkeerd en sê iets daarteen.

 Die digter skryf vir die gewone mense. 

 Die digter kry sy idees van die sêgoed mense op die 
straat   en gebruik dit dan in sy gedigte. Die gewone 
mens kan ook skep; nie net die digters nie.



 Hoe word die woord ‘djulle’ in die gedig uitgehef en 
waarom doen die digter dit?

 Waarom kan ons saamstem dat die Kaapse Afrikaans 
gepas is vir die skryf van die gedig?

 Watter belangrike vraag word in die gedig gevra en 
waarom is dit so belangrik vir die digter?

Hoe sou jy die stemming van die gedig beskryf?

Stem jy saam dat die gedig ‘n motiverende boodskap
kan het vir vandag se jeug? Motiveer jou antwoord.
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