
 
Die skedel lag al huil die gesig 

1. Eendag sal ek, weet ek, die dood “weet”: slegs seker van een ding – die dood 

2. met laggende skedel trotseer. Minstens gesindheid teenoor die dood 

3. my sin vir humor sal ek behou. Maar 

4. of ek soos oorlee mevrou Ples en soos Besonders. Unieke fonds. Uitgesterf.  

5. die bloubok van my geboorteland Bloubok se habitat: Suid-kaap 

6. ook ’n glaskas in ’n museum sal haal? 

7. ’n Seldsame dier is die mens nou nie juis nie. Die mens is nie besonders of ’n skaars spesie nie 

8. Tog, hoe slim tog is ons met ons “tog”: nietemins/nogtans – wys dat die mens tog slim is 

9. innerlike uurwerkvernuf, hoe sterk uurwerkvernuf = metafoor 

10. die groot swaaiende hyskraangebare personifikasie en metafoor 

11. waarmee ons wolkekrabbers reghoekig 

12. neerplak in woon- en sakekomplekse. Hiperbool  

13. Merkwaardig ons grabbelende navorsing bewondering en ironie 

14. dwarsdeur dolomiet om ons arms diep vergelyking 

15. soos skagte te sink en die grys erts 

16. te gryp en op te trek, te vergruis en te g- en r- alliteraise 

17. veredel tot staaf op staaf korfagtig die mens werk so korsagtig soos bye in ’n byekorf (goudmynbedryf) 

18. gepakte kluise van belegging. A ja, uitroep van selfbewondering graaf goud uit en verpak in kluise 

19. wonderbaarlik ons vermoë om weggooisand die mens haal uraan uit afvalsand en bou die atoombom 

20. tot vuurstof te verryk wat as ons wou 

21. alles onherhaalbaar in allerlaaste oplaaiing die mens sou die aarde totaal en al kon vernietig as hy sou wou. 

22. woes skoon kan laat ontbrand. Ironies: skoon energie is teenoorgestelde van vuil energie (steenkool) 

 

23. Ek sê mos die skedel lag 

24. Al huil die gesig. Die dooie skedel lag, maar die digter wat besef wat  hy aan die aarde  
doen, huil. 



“Die skedel lag al huil die gesig” 
Vrae  

Versjoernaal: 
1. Wat wag eendag op die spreker? 
Die dood. Die spreker se skedel gaan uiteindelik lyk of dit glimlag. 

2. Hoe sal sy die gebeure wat eendag op haar wag, hanteer? 
Die spreker sal hom/haar noodgedwonge daaraan blootstel. 

3. Watter ooreenkoms is daar tussen ’n skedel en die spreker se sin vir humor volgens strofe 1? 
Daar is sprake van lag by albei. 

4. Wat is mev Ples se aanspraak op roem? 
Mev Ples se skedel is baie oud. 

5. Watter onsekerheid ontstaan daar by die spreker in strofe 1? 
Die spreker weet nie of hy/sy in ’n glaskas gaan beland nie. Die spreker weet nie of hy/sy belangrik genoeg is nie. 

6. Die spreker beskou nie die mens as ’n uitsonderlike skepsel nie. Verduidelik deur na die gedig te verwys waarom 
ons so kan sê. 
Die mens is nie ’n seldsame dier nie. 

7. Waarom is mev. Ples se kopbeen en die van die bloubok in ’n glaskas in ’n museum? 
Albei is unieke spesies wat uitgesterf het. 

8. In watter opsig verskil die mens in strofe 2 van mev Ples en die bloubok? 
Die mens is slim en presteer op talle gebiede. Mev Ples word egter bewaar in ’n glaskas. 

9. Bespreek die beeldspraak in versreël 10: “swaaiende hyskraangebare”. 
Personifikasie. Die hyskraan word vergelyk met swaaiende gebare van die mens. 

10. Haal drie afsonderlike woorde aan wat die mens se unieke vermoëns beskryf. 
Slim, merkwaardig, wonderbaarlik 

11. Watter woord uit strofe 2 dui aan dat die mens ingewikkelde take baie maklik uitvoer? 
Neerplak 

12. In die gedig kry ons die spreker se kritiese blik op die bestaan van die mens en sy prestasies. Wat sê die woord 
“merkwaardig” van die spreker se siening van die mens? 
Dis eerder sarkasties as bewonderend bedoel. Dit lyk tog of die spreker nie die mens bewonder nie. 

13. Wat beteken “grabbelende”? 
Die gierigheid van die mens wat rondgryp. 

14. Oor watter vermoë beskik die mens om die aarde heeltemal te vernietig? 
Die mens het die vermoë om ’n atoombom te laat ontplof wat die aarde in “allerlaaste oplaaiing” totaal en dus 
onomkeerbaar kan vernietig. 

15. Waarom lag die skedel altyd laaste? 
’n Mens kan nie die dood oorwin nie.  

  



November 2012 vraestel: 

1. Haal die woord uit die titel aan wat die twee kante van die ironie skei. 
“al” 
 

2. Noem twee sieninge wat die spreker met betrekking tot die mens huldig. 
Die mens is nie ’n seldsame dier nie. 
Die mens is sterflik. 
 

3. Hoe word die sekerheid van die skedel se einde in r. 1-2 uitgehef? 
Enjambement 
Die parentese (weet ek) 
 

4. Waarna verwys na “uurwerkvernuf”? 
Die mens jaag vernuftigheid, innerlike besef van tyd. 
 

5. Watter effek bereik die digter met die voorplasing van neerplak? 
Die negatief van die mens word beklemtoon. 
 

6. Wat is die funksie van die d-alliterasie in r. 14? 
Dit beklemtoon die dood. 
 

7. Watter gevolg hou die mens se intellektuele vermoë volgens r. 19-22 vir homself in? 
Die mens het die vermoë om alles te vernietig. 
 

8. Stem jy saam met die insig waartoe die spreker in r. 23-24 kom? Motiveer jou antwoord. 
Ja. Die dood is onvermydelik. 

 


