
Bespreking van moontlike antwoord by opstelvraag – 

‘n brief van hulle vakansie – aan die einde van Les 7 

MOONTLIKE ANTWOORD: 

• Dit handel oor beelde wat uitgelewer is aan sterwe: “Trixie”, die lieflinghond, 

die ouers wat ouer word, nader aan sterwe, “die ooms”. 

• Die vrugtebeeld skakel by die verganklikheidstema. 

• Soos die gedig aangaan, verdiep die vrugtebeeld. 

• Spreker se band met sy pa: hy voel sy lyf is ‘uitgeswel’, hy is ook besig om 

oud te word. 

• ‘uitgeswel’ sluit aan by die beeld van ‘n ryp vrug. 

• Die gedig handel oor alles in die lewe wat uitgelewer is aan die sterwe. 

• Die vrugtebeeld sluit by die verganglikheidstema aan. 

• Die verwysing na vrugte verdiep algaande. 

• Die spreker voel een met sy verouderde pa;  hy voel aan sy eie lyf dat hy 

“uitgeswel” is, dat hy ook besig is om oud te word. 

• “uitgeswel” dui op iets kwaadaardigs en sluit aan by die beeld van die 

rypwordende vrug. 

• Niks behalwe die dood kan die rypwording stuit nie. 

• Die spreker is, net soos sy ouers, uitgelewer aan die verganglikheid. 

• Die “ingelegde perskes” skakel met die ander verwysings na vrugte: 

“saad”, “dop’’, “skil”, “soet hart”   

• Die “saad’ is die lieflinghond, Trixie, se oorskot wat in die grond geplant word 

met die potensiaal om te ontkiem en weer oorsprong te gee aan ‘n vrug. 

• Die saad word ook metafories ‘n soenoffer genoem. 

• Deur die saad in die “diep grond se skoot” te bêre, maak die ouers simbolies 

vrede met die naderende dood en die ewige siklus van die lewe. 

• Die verband word bevestig deur die naam van die perskes (albertas) en die 

naam van die hond. 

• Die pa se “dop”: die buitenste omhulsel van ‘n druiwekorrel, ook die produk 

van die druif, nl. drank, ook genoem ‘n “dop”.  

• Die pa word ook afgedop, afgeskil soos die afhaal van die dop van die vrug. 

• Die pa kan ook in sy dop gekruip wees; hy word al stiller soos wat sy eie 

verganglikheid toeneem met die afsterwe van sy broers. 

• Die spreker raak intens bewus van die dood wat die stil vader omring. Sy 

broers se dood 

veroorsaak dat hy “stiller” word van “dop tot dop” – steeds deel van die 

vrugtebeeld. 

• Die pa, word soos die seun “ongenaakbaar” ge-“skil”. 

• Die vrugtebeeld ondersteun en word die draer van die verganglikheistema. 
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