
Aanbieder: A. Poggenpoel

LES 11



1. op die sel se mure het iemand uitgekrap
2. (of liewer: ingekrap): sy naam en al die dae
3. van sy duskantse verblyf. gaan mens op stap
4. deur duikweë stasies onder brȗe bly draai die vrae

5. wie was díe peter? waar kom pam vandaan?
6. hoe het die vriendskap tussen brian en ed begin?
7. sou w.a.l. se ouers hom meer as normaal geslaan
8. het? hoe lank het lieb sy liesbet bly bemin?

9. ek toer na hiërogliewe. ‘n boer het my gewys
10. waar jagtonele oorgebly het teen die krans.
11. vóór in die gideons se bybel is ‘n lang lys
12. lesers wat teen sterflikheid probeer verskans.

13. ‘n kind hoes seer; ‘n lam huil stomgemaak. ek skraap
14. moed bymekaar: ek was hier en hier het ek geslaap



 Dit is ‘n boek waar
mens jou naam, 
van, datum en 
kommentaar skryf
nadat jy ‘n plek
besoek het.

 Ander mense kan
dan jou
kommentaar lees. 
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3 kwatryne met kruisrym (14 versreëls) en ‘n rymende koeplet



 Die besoekersboek kan gesien word as die 
simbool van die lewe gesien word waar ‘n 
mens tydelik verkeer tydens jou aardse
bestaan.



1. op die sel se mure het iemand uitgekrap
2. (of liewer: ingekrap): sy naam en al die dae
3. van sy duskantse verblyf. gaan mens op stap
4. deur duikweë stasies onder brȗe bly draai die vrae

Plekke Waar mense boodskappe en hul name uitkrap

1. Sel Tronk - waarom krap iemand sy naam uit?
Die woord iemand / ook mens beklemtoon die feit dat die 
boodskap universeel is – nie spesifiek nie.
Inversie – sel word in die beklemtoningsposisie gesit. 

2. ingekrap Die gevangene het sy naam ingekrap. Dis permanent. 
Beklemtoon: in hakies dus apart; akuutteken op i-klank

3. Duskantse
verblyf

Letterlike betekenis: dae / tyd in tronk
Figuurlike betekenis: tyd op aarde
Impliseer ook dat daar ‘n anderkantse is – buite die tronk of 
lewe na dood

4. Plekke waar mense tydelik is; loop deur; wag vir trein
Reisigers/ hawelose mense los boodskap dat hulle daar
was. Nou is dit nie ‘n boek nie, maar mure - graffiti

Spreker wonder nou oor die mense wie sename nou hier
geskryf is.



5. wie was díe peter? waar kom pam vandaan?
6. hoe het die vriendskap tussen brian en ed begin?
7. sou w.a.l. se ouers hom meer as normaal geslaan
8. het? hoe lank het lieb sy liesbet bly bemin?

Strofe handel oor die mense se name wat hy op die mure sien.
Retoriese vrae is effektief omdat dit jou as leser laat wonder oor
die mense wat hy noem. Geen hoofletters word vir eiename
gebruik nie om die naamloosheid van mense te beklemtoon.

Wie? / waar? – verwys na identiteit van die mense en waar hulle
vandaan kom. Hulle oorsprong. Jy sien dit en nou is jy nuuskierig
om te weet.

Die spreker bevraagteken vrienskappe tussen mense (brian en ed)
Hier is dit verhoudings met vriende

Vir w.a.l is dit ‘n verhouding met ouers en vir lieb en liesbet is dit
verhoudings met bemindes of geliefdes.

Hoe lank? – siniese kyk na verhoudings of die liefde. Negatiewe
waarneming van geliefdes. 



9. ek loer na hiërogliewe. ‘n boer het my gewys
10. waar jagtonele oorgebly het teen die krans.
11. vóór in die gideons se bybel is ‘n lang lys
12. lesers wat teen sterflikheid probeer verskans.

9. Hy kan slegs na loer – heel waarskynlik omdat hy dit seker nie
verstaan nie./ of hy kan dit nie lees nie/ dit is tekeninge wat as 
skryftekens gebruik word.Bbaie kere is die graffiti wat mens sien
onverstaanbaar.

10. Jagtonele – verwysing na die San – kuns of rotstekeninge in 
grotte./ dit het hy op ‘n plaas gesien. oorgebly impliseer dat die 
tekeninge nie meer so duidelik is nie. Baie oud. Skakel met graffiti. 
. Beide kan gesien word as kuns/ merk van die mens wat agterbly.

11. Gideon bybel word in hotelle en motelle gelos.In hospitale/ 
tronke. Die mense wat dit lees is tydelik in daardie ruimte. Hulle is nie
veronderstel om name in te skryf nie. Dit behoort nie aan hulle nie.

12. Hulle wil hul verganklikheid vermy. Dink hulle raak nader aan God 
omdat hul name in ‘n Bybel is. Die aksie is ironies. Dit is onmoontlik
om hul lewe te verewig. Volgens die Bybel kan dit slegs deur God 
verkry word



13. ‘n kind hoes seer; ‘n lam huil stomgemaak. ek skraap
14. moed bymekaar: ek was hier en hier het ek geslaap

Die wending van die gedig vind ons in die rymende eindkoeplet.

Hier kom ‘n meer subjektiewe boodskap gegee aangesien daar
nou ‘n ek-spreker voorkom.

Reël 13: Die verband tussen die “kind” en die “lam”, lê in die aard 
van hul aksies. “seer” en “huil” is woorde wat ‘n assosiasie het met 
pyn. – Die woord/ idee  kind word simbolies van die toekoms. 
Maar hierdie simboliek is ironies, want die kind “hoes seer” (r.13).  
Die voorstelling is dat die kind siek is ironies reeds aangetas deur 
die sterflikheid van die mens

Teenstelling - ‘ huil stomgemaak’



2. (of liewer:íngekrap) Parentese: tussen hakies as ‘n 
nagedagte wanneer die spreker
besef hy wil liewer ingekrap as 
uitgekrap gebruik.

5. wie was peter? wie was pam? P-klank alliterasie – beklemtoon
vriendskapsband

5-7 strofe 2. Retoriese vrae- vrae waarop hy nie
antwoorde verwag nie.

8. lieb - liesbet Alliterasie – bind die bemindes / 
geliefdes
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