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Bitterbessie dagbreek- Ingrid Jonker 

Bitterbessie dagbreek  

Bitterbessie dagbreek 
bitterbessie son 
'n spieel het gebreek 
tussen my en hom 
 
Soek ek na die grootpad 
om daarlangs te draf 
oral draai die paadjies 
van sy woorde af 
 
Dennebos herinnering 
dennebos vergeet 
het ek ook verdwaal 
trap ek in my leed 
 
Pappegaai- bont eggo 
kierang kierang my 
totdat ek bedroe 
weer die koggel kry 
 
Eggo is geen antwoord 
antwoord hy alom 
bitterbessie dagbreek 
bitterbessie son 

 

Bitter berry daybreak (Translation) 
 
Bitter berry daybreak  
Bitter berry sun  
A mirror broke  
Between me and him  
 
I look for the wide path 
To jog along  
Small footpaths turn everywhere  
From his words  
 
Pine forest memories  
Pine forest forgotten  
I got lost as well  
I tread in my sorrow  
 
Colourful echo like parrot  
Deceive deceive me  
Until I disappoint  
And I receive the insults once again  
 
Echo is not an answer  
He answers everywhere  
Bitter berry day break  
Bitter berry sun 
 

Ingrid Jonker is op 19 September 1933 op Douglas gebore. Sy was die dogter van die skrywer 

Abraham H. Jonker.  

Titel:  

1. Titel = Metafoor  

a. Bitterbessie is ‘n swart bessie met ‘n bitter smaak  

b. Bessie: Vleeslike of erotiese, die erotiese liefde wat bitter word.  

c. Bessie is dus swart en dui op die bitterheid van die verhouding. Die spreker rou want 

sy het die slegste daarvan af gekom en dit is die tydperk na die verhouding negatief 

uitgedraai het.  

d. Dagbreek dui weer op ‘n nuwe begin, maar die titel wat met “Bitterbessie” begin, 

dui dat sy ‘n bitter begin het.  

2. Die titel is dus ironies omdat die die woord “dagbreek” nie saam met ‘n woord soos 

bitterbessie alledaags beskryf word nie.  

3. Juis daaroor skep dit dadelik ‘n simpatieke gevoel by die leser vir die spreker en haar pyn.  
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Tipografie en uiterlike bou:  

1. Die gedig bestaan uit 5 strofes met vier verseëls elk.  

2. Al die verseëls het ongeveer dieselfde lengtes.  

3. Met enkele uitsonderings met reël 9 en 11 bestaan die eerste en die derde reëls van elke 

strofe uit 6 klankgrepe en die tweede en vierde reëls uit 5 klankgrepe.  

4. Daar is hoofsaaklik gebroke eindrym.  

5. Strofes:  

a. Strofe 1: gebroke rym (son en hom is halfrym- assonansie)  

b. Strofe 2: gebroke rym (pad en draf is wel halfrym, nl. assonansie)  

c. Strofe 3: gebroke rym  

d. Strofe 4: gebroke rym  

e. Stofe 5: slegs halfrym (alom en son)  

Dus beklemtoon die gebrokenheid van die rymskema ook die gebrokenheid  

van die verhouding. 

6. In strofes 1, 3 en 5 kom die opvallendste herhalings voor van die woorde en woordfrases.  

7. Die belangrikste is die herhalings van die eerste twee versreëls aan die einde van die gedig. 

Dus vorm daar ‘n siklus in die gedig wat die ironie versterk. Dit toon dat die spreker nie oor 

die pyn kan kom nie maar daagliks daarmee leef.  

8. In strofe 2 en 4 word begrippe weer herhaal bv. “grootpad” en “paadjies”; “kierang” en 

“koggel”.  

9. Alliterasie bv. “Kierang kierang my…die koggel kry” en assonansie bv. “Papegaai-bont eggo 

kierang kierang my” kom dikwels voor.  

10. Daar is ‘n sterk liriese element in die gedig en omdat Bittebessie dagbreek ‘n liriese gedig 

genoem kan word, leen dit hom toe tot die emosionele of gemoedstoestand van die digter 

wat aan die woord is.  

11. Die liriese elemente/kernmerke:  

a. Die totale afwesigheid ven leestekens.  

b. Die konvensionele verbande geld nie hier nie en word tipografies hier geillustreer.  

c. Die onlogiese sintaktiese en samantiese verbande wat tussen woorde gelê word bv. 

“dennebos vergeet”; “trap ek in die leed”; “papegaai- bont eggo”)  
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d. Die stemming van die gedig word verder ondersteun deur die gevoelswaarde van 

woorde soos "Bitterbessie”; “gebreek”; “soek”; “vergeet”; “verdwaal”; “”leed”; 

“koggel” ens.  

e. Die herhaling van sekere woorde soos “Bitterbessie”; “dennebos”; “Kierang”; 

“antwoorde” en versereëls soos die eerste twee en die laaste twee versreëls. Dit 

dien amper as 'n koor/ refrein van die gedig.  

f. Daar is ‘n vaslegging van die ritmiese en metriese patroon en die gedig bevat ook ‘n 

uniforme strofebou.  

12. Die suiwerste vorm van ‘n liriek vind ons dus altyd in die weergawe van ‘n vlugtige 

stemming, m.a.w. ‘n geestesingesteldheid wat kort van duur is van ‘n persoon wat direk aan 

die woord is. Dus is hier ‘n ek-spreker aan die woord.  

13. Die stemming word weergegee en hier vervloei die grense tussen die innerlike en uiterlike: 

Die innerlike gaan volkome op die innerlike en die uiterlike verloor alle selfstandheid.  

Inhoud:  

1. Die gedig handlel oor personlike leed wat deur die ontnugtering van ‘n verbreekte 

liefdesverhouding veroorsaak is. 

2. Al wat oorbly, is die lëe herinneringe, die eensaamheid, verbittering en die eggo van die geliefde 

se koggelende leuentaal. 

Strofe 1:  

a. Die titel word herhaal en word verder uitgebrei in reël 2.  

b. In reëls 3 en 4 kom die bekende beeld van ongelukkigheid voor as ‘n spieël wat 

gebreek is. Dit beklemton die verbreekte verhouding tussen die spreker en die 

geliefde. 'n Spieël weerkaats en so word die spreker se hartseer en ongeluk terug 

weerkaats.  

c. Die gebruik van die persoonlike voornaamwoord “my” dra by tot die subjektiewe, 

persoonlike aard van die gedig. Die gebruik ook van die “ek” en “jy” in plaas van ons, 

dui op die skeiding tussen die 2 partye.  

Strofe 2:  

a. Die spreker soek angstig na die geliefde langs die grootpad, maar sy leuentaal verwar haar, want 

hy het haar daarmee om die bos gelei.  

b. Die “grootpad” is ‘n metafoor van die maklike weg wat sy terug na haar geliefde soek; die 

“paadjies van sy woorde wat afdwaal” is metafories van sy leuentaal. 
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Strofe 3:  

a. “Dennebos” herinneringe/ dennebos vergeet” dui op die verstrengelde herinneringe  

b. Die spreker se verdwaalde gedagtes is veroorsaak deur die leuens van haar geliefde. 

c. Skynbaar net soos hy vroëer (“ook”), is sy nou op dwaalpaadjies wat blywende pyn veroorsaak. 

Strofe 4:  

a. “Papegaai bont eggo” dui op die veelkleurige papegaai wat woorde herhaal. Hierdie woorde wat 

herhaal word, word met die eggo-woorde geassosieer.  

b. “Papegaai-bont” is ‘n voorbeeld van sintese, want die bont word normalweg gesien en die eggo 

word gehoor. 

c. Eggo is slegs die terugkaatsing van klankgolwe en nie die reaksie van iemand wat terugpraat nie.  

d. Daarom word die spreker gekierang (gekul of gefop), want dit is haar eie woorde wat terugkom. 

e. Die woorde “koggel” beteken terg of uitkoggel. 

f. Die woorde “eggo”; “kierang” en “koggel” verwys ook in betekenis terug na strofe 2 waar sy mislei 

is. 

Strofe 5:  

a. Sy het geen antwoord op haar vrae en haar soeke gevind nie; daar was slegs eggo’s. 

b. Die gedig word afgesluit met die aanvangsreëls.  

c. Dit beklemtoon dat sy vergeefs probeer het om tot haar geliefde deur te dring. 

d. Dit suggereer ook dat daar tyd verby gegaan het. 

 


