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Selfportret- Herman Lintvelt 
 
Hy sit en dink 
(hy is 15 jaar) 
waaroor hy moet skryf. 
Miskien moet hy kyk 
In ‘n spieël hoe hy lyk: 
 die bril 
(met vingermerke bevat) 
 sy hande 
(die van  iemand wat handewerk ken) 
      verby sy deurmekaar hare … 
na iemand wat hy nog ten volle moet ontdek. 
 
Op skool ‘n A-kandidaat 
(Op sy rapport staan: 
“hulpvaardig en pligsgetrou”) 
Tog kla hulle:  “Skryf tog leesbaar!” 
 
Atletiek, rugby, krieket – 
dis nie  sy gebied. 
Hy sal eerder 
(as die tyd dit toelaat) 
voor die rekenaar gaan sit. 
 
En hy sit nou en peins … 
oor wat hy, oor homself 
as ‘n selportret kan skryf. 

Self-portrait- Herman Lintvelt 
 
He sits and thinks  
(he is 15 years old)  
About what he must write  
Maybe he must look in the mirror (to see) what 
he looks like: 
          The glasses  
(full of finger marks) 
          His hands  
(those of someone who knows handiwork) 
          Past his messy hair …  
To someone who he must still fully discover. 
 
At school: an A-candidate  
(On his report stands: 
“helpful and conscientious”) 
Yet they complain: “write legibly!” 
 
Athletics, rugby, cricket-  
That’s not his strong point  
He will rather  
(as time allows)  
Sit in front of the computer  
 
And now he sits and ponders  
Over what he can write about himself  
As a self-portrait   

 
 “selfportret”verwys nie in heirdie geval na ‘n skildery nie, maar na ‘n beskrywing van die skrywer  

 Die eerste strofe gee ‘n duidelik verwysing van die seun se onskerheid: een oomblik beweeg die 
woorde vorentoe dan weer terug  

 Hy is nie seker wie en wat hy is nie  

 (…) teks tussen hakkies voorsien ekstra besonderhede en inligting wat belangrik is  

 Hy besluit om in die spieel te kyk om ‘n beter perspektief van homself te kry, maar hy sien net wat hy 
alreeds ken.  

 Die vingermerke op sy bril bewys da die seun baie onseker is: hy sit sy bril op en haal sy bril af. Die vuil 
kolle op sy bril veroorsaak dan da thy nie goed kan sien nie.  

 Die gedig dui nie daarop dat die spreker harde fisieke werk doen nie, maar is moontlik dat hy probeer 
om sy eie beeld te verbeter met die suggestive da thy handewerke doen 

 … die ellips le klem op sy uitlike kenmerke en laat dat die “…” hy sien nie goeie voorbeeld van wie hy 
is nie. 

 “hierdie gedig is oor ‘n vyftienjarige seun” op 15 het hy ook nog nie ‘n goeie voorbeeld van wie hy is 
nie. 

 Vertrout. Al sy fisiese aspekte van homself is nog nie sy ware self nie.  

 Strofe 2. Hy erken dat een van sy vermoens is om ‘n goeie sudent te wees, maar dat hy moet prober 
om meer leesbaar te skryf. Onderwysers beskou hom ook as “hulpvaardig” en “pligsgetrou”  

 Strofe 3. Hy weet sport nie sy sterk punt is nie omdat hy nie daarin geinteresseerd is nie. Hy sou graag 
eerder voor sy rekenaar wil sit as hy die tyd het.  

 Strofe 4. Hy sukkel om iets oor himself te skryf, want dit is vir hom moeilik om verby sy eie voorkoms 
na sy ware self te kyk.  


