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VREDEFORTKOEPEL

Die Vredefortkoepel in die Noord-Vrystaat het 'n deursnee
(diameter) van 250-300 km.
Dit is die grootste impakkrater op aarde en is
vernoem na die dorp Vredefort wat daarin geleë is

METEORIET
Dit word bereken dat die meteoriet wat dit veroorsaak
het, so groot soos Kaapstad was en dat dit die aarde
ongeveer 2 biljoen jaar gelede getref het.
So 'n meteoriet vernietig natuurlik aIle lewe waar dit
die aarde tref, maar deur die eeue heen ontstaan daar
weer nuwe lewe.

In 2005 is die
Vredefortkoepel deur
UNESCO tot 'n

Wêrelderfenisgebied verklaar.
Dit beteken dat die
plek vir die hele
mensdom bewaar
moet word vanweë
die wetenskaplike
waarde daarvan

WÊRELDERFENISGEBIED
World Heritage Site

VREDEFORTKOEPEL TANS
• Tans word die water in die koepel deur rioolafval besoedel.

• Ontwikkelaars wat 'n hotel in die koepel wou oprig, se aansoek is
afgekeur, maar daar is steeds ander sosiale aktiwiteite waardeur
mense hierdie kosbare plek kan skade aandoen.

DIGTER POOG MET DIE GEDIG
• In hierdie tien haikoes word die Vredefortkoepel vanaf sy ontstaan
tot sy uiteinde bekyk. Met slim taalgebruik kry die spreker dit reg
om die leser 'n ander uitsig op hierdie wêrelderfenisgebied te
gee.

HAIKOES?... 'N HAIKOE (HAIKU)

• is oorspronklik 'n liriese Japannese digvorm
uit die 13de eeu.
• Dit is 'n eenvoudige digvorm –

• dit sê baie met min woorde,
• en dit spreek die leser se emosies en gevoelservaringe aan.

• Dit is 'n rymlose vers wat bestaan uit drie versreëls en sewentien
lettergrepe. Die lettergrepe is gewoonlik soos volg versprei:
• Versreël 1:

vyf lettergrepe

• Versreël 2:

sewe lettergrepe

• Versreël 3:

vyf lettergrepe

Meteoriet
[5] Deur/ die/ don/ker/ klief
[7] ’n/ klip/vuis/ en/ klap/ le/we
[5] uit/ die/ aar/de/ uit.

Meteoriet
Deur die donker klief
‘n klipvuis en klap lewe
uit die aarde uit.

Wind
‘n Asem jaag
oor yslike nagte en vee
ons winternis weg.

Water
Jy maak so silwer
sonder droë woorde sin
wat my skoon verstom.

Wêrelderfenis
En ons koepel skeur
al langs perforasies van
mens-dom middeldeur.

Grond
Vang reën en son in
die bakhand van jou Iyf waar
lewe kliphart klop.

Besoedeling
Nou moet dier en duif
hees van die rook en roet vir
byl en treksaag boet.

Boom
Veerlig dwarrel herfs
van kil takke los en broei
nog ‘n lente uit.

Dankgebed
Heer, ons paaie Iê
uitgeteer oor brûe
met water onderdeur.

Mens
Toe staan stof uit stof
en oorheers die aarde op
grond van sy bestaan.

Tien
Vuis van swael en vuur
gaan duskant ons Groot Ekskuus
weer kom asem haal.

• Hierdie soort digvorm druk op 'n baie beknopte
(concise) wyse 'n bepaalde stemming (tone) of
insig uit. Let op hoe elke haikoe 'n ander stadium in
die onstaan en die bestaan van die koepel uitbeeld.
• Die titel van elke gedig kondig die opeenvolgende
fases aan.
• Die digter kry dit reg om met min woorde baie te
sê.

Hy maak veral gebruik van:
• Woordspeling (pun/word play)
• Personifikasie (personification)
• Alliterasie (alliteration – all the rest)
• Assonansie (assonance – a selected few)
• Beeldspraak

WOORDSPELING (PUN/WORD PLAY)
• Wanneer jy 'n woord of 'n uitdrukking wat meer as
een betekenis het so gebruik dat albei betekenisse
inpas.
DOUBLE MEANING
• Dit wat 'n mens sê, kry dan 'n dubbelbetekenis
(meer as een betekenis).
• Dit het te make met die letterlike en figuurlike
toepassing van 'n woord of uitdrukking.

Deur een sin te sê, kry 'n mens dit reg om eintlik
'n paar dinge te sê.
• Die haikoe "Mens" wat sê: “…oorheers die aarde op grond
van sy bestaan.”

• Letterlik: die mens boer op die grond
• Figuurlik: beteken "op grond van sy bestaan" dat die
mens hier heers net omdat hy hier is en bestaan.

PERSONIFIKASIE (PERSONIFICATION):
• Dit is 'n vorm van beeldspraak en gebeur
wanneer menslike eienskappe aan 'n
lewelose voorwerp gegee word of enigiets
wat nie menslik is nie as 'n mens voorgestel
word.

‘n Goeie voorbeeld van

woordspeling en personifikasie kry ons in
haikoe 1:
• “…klief 'n klipvuis en klap lewe uit die aarde uit.”

• wat letterlik na die slag verwys
toe die meteoriet die aarde tref,
• maar ook figuurlik omdat alle
lewe in die omgewing vernietig
is.

• Hierdie beeld kry groter betekenis wanneer die

herhaling

van die kl-klapgeluid (alliterasie) die
gedagte van die ontploffing versterk.

•.

KLANKNABOOTSING: KL-

Alliterasie (alliteration):
Dit is wanneer dieselfde
medeklinker of konsonant
kort na mekaar in dieselfde
versreël herhaal word, veral
as dit aan die begin van 'n
lettergreep is.

METAFOOR (METAPHOR):
• Dit is 'n vorm van beeldspraak waar die digter
nie twee sake met mekaar vergelyk soos in 'n
vergelyking nie,
• maar die beeld direk gebruik

Ook die metafoor verwys

"yslike nagte"
na die stof wat die son weggekeer
het sodat dit nie net permanent
donker was nie, maar ook yskoud.

Meteoriet
'n stuk materie wat in die ruimte verbrokkel
en die aarde teen 'n geweldige spoed tref
Deur die donker klief
woordspeling &
Kap/sny
‘n klipvuis en klap lewe
personifikasie
(slice/split/
klief
'n klipvuis
uit die aarde uit. Alliterasie
divide)

Wind
‘n Asem jaag
oor yslike nagte en vee
ons winternis weg.

Water
Jy maak so silwer
sonder droë woorde sin
wat my skoon verstom.

Wêrelderfenis
En ons koepel skeur
al langs perforasies van
mens-dom middeldeur.

en klap lewe uit
die aarde uit

herhaling van die klklapgeluid die gedagte
van die ontploffing
versterk

(speechless)
Woordspeling:
(wasted away): verrmaer en
afgetakel, uitgehonger;
paaie wat met teer bedek is

Grond
Vang reën en son in
die bakhand van jou Iyf waar
lewe kliphart klop.

(twirl): soos 'n veer
wat grond toe val

Boom
Veerlig dwarrel herfs
van kil takke los en broei
nog ‘n lente uit.
Mens
Toe staan stof uit stof
en oorheers die aarde op
grond van sy bestaan.

uit/uitbroei (hatch)
•

Sonder warmte
• koud

Besoedeling
Nou moet dier en duif
hees van die rook en roet vir
byl en treksaag boet.
Dankgebed
Heer, ons paaie Iê
uitgeteer oor brûe
met water onderdeur.

(sulphur)

(dominate/rule/reign)
die mens heers op die aarde
op bewys van

Exist

Tien
Vuis van swael en vuur
gaan duskant ons Groot Ekskuus
weer kom asem haal.

Metafoor: verwys
na die stof wat die son weggekeer
het sodat dit nie net permanent
donker was nie, maar ook
yskoud/groot (huge)
'n reeks gaatjies of gate
Woordspeling:
(humanity/mindless humans)
die mensdom is dom om die
aarde so te besoedel
(grime): besoedeling
veroorsaak rook en roet
(double-handed saw): ‘n saag
wat deur twee mense
hanteer word om dit heen en
weer te stoot, gewoonlik om
'n groot voorwerp soos 'n
reusagtige boomstomp deur
te saag
Woordspeling:
asem haal / asemhaal
(breathe): asemhaal is wat
ons elke dag doen; "asem
haal" suggereer dat iets of
iemand ‘n tweede asem kry

Tien haikoes vir die Vredefortkoepel
Die gedig bestaan uit tien haikoes, volgens die titel, geïnspireer deur die
Vredefort-koepel.

Meteoriet
split/divide

Deur die donker klief
stone fist

slap/hit / struck

’n klipvuis en klap lewe
uit die aarde uit.

Meteoriet = ’n rots wat deur die hemelruim
beweeg en aan die brand slaan as dit die
atmosfeer van die aarde bereik. Die rots het
die aarde so hard soos ’n vuis van klip getref.
Daarna verdwyn omtrent alle lewe vanaf die
aarde.
Metafoor en personifikasie.
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Tien haikoes vir die Vredefortkoepel
Die spreker beskryf hoe die koue wind na die
botsing oor die donker aarde gewaai het.

Wind
breath

speed

’n Asem jaag oor
cold/huge

yslike nagte en vee

ons winternis weg.

Metafoor en personifikasie.
Die wind word vergelyk met ’n asem wat jaag.
(Soos wanneer jy baie vinnig hardloop.)
Die wind jaag: dit waai baie vinnig en is dan
ook sterk, soos ’n stormwind.
Yslike = baie groot OF baie koud
Die aarde is “yslik”, dit kan na die Ystydperk
verwys wat na die botsing aangebreek het.
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Tien haikoes vir die Vredefortkoepel
Alliterasie:
„s”

Water

Jy maak so silwer

sonder droë woorde sin
completely knocked down

wat my skoon verstom.

Die kleur van die water in die koepel is silwer
en vertel aan die mens wat 2000-miljoen jaar
gelede gebeur het.
Die water vertel vir ons die dinge sonder om
woorde te gebruik.
Die spreker is sprakeloos oor die kennis wat
die water deur die miljoene jare deel.

Speechless

Grond
Vang reën en son in
to cup one’s hands

Die reën wat in die koepel val en die son wat
daarin skyn gee lewe aan die koepel, want
die hart van die aarde klop.

die bakhand van jou lyf waar
heart of stone

lewe kliphart klop.
Woordspeling: kliphard
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Metafoor

Tien haikoes vir die Vredefortkoepel
Boom

light as a feather

whirl

autumn

Veerlig dwarrel herfs
cold

Die bome is ’n bewys van die seisoene wat
weer deur die miljoene jare elke jaar weer
gekom het.

hatch

van kil takke los en broei
spring

nog ’n lente uit.

Mens
Toe staan stof uit stof
to rule

en oorheers die aarde op
grond van sy bestaan.
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Metafoor. Die herfsblare dwarrel (val) so lig
soos ’n veer van die bome se takke af.

Hierdie haikoe beskryf die mens wat geskep is
en wat hom/haar die reg toe-eien om oor die
aarde te regeer.

Tien haikoes vir die Vredefortkoepel
heritage

Wêrelderfenis
En ons koepel skeur
perforation, holes

al langs perforasies van

Hier word beskryf wat gebeur het toe die rots
die aarde getref het. Die aarde het tussendeur
al die lewe wat daarop was, geskeur en baie
rotse het in die lug ingeskiet.

mens-dom middeldeur.

Woordspeling:
mensdom = humanity
mens-dom = mense met min verstand

pollution

Besoedeling
Nou moet dier en duif
hoarse

smoke and black dust

hees van die rook en roet vir
axe and saw

pay a fine

byl en treksaag boet.
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Die mens het na miljoene jare in die
koepel kom bly en goud begin myn. Die
aktiwiteite van die mens laat die diere en
die voëls ly.

Tien haikoes vir die Vredefortkoepel
Prayer

Dankgebed
Heer, ons paaie lê
tarred roads

Die spreker bedank God vir die lewenspaaie,
goed of sleg, wat vir die mens wag.

bridges

uitgeteer oor brûe met
water onderdeur.

Tien
fist of sulphur and fire

Vuis van swael en vuur

swael: (sulphur) liggeel stof wat met ’n blou vlam en
’n sterk reuk brand; dit word gebruik vir vuurhoutjies,
maar ook springstof vir bomme te maak

gaan duskant ons Groot Ekskuus
weer kom asem haal.

© Vlymskerp 2017

Die spreker wonder oor wanneer die
vuis, die rots, weer op die aarde
gaan kom asemhaal – weer die
aarde gaan tref.

Tien haikoes vir die Vredesfortkoepel
Algemene vrae:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.

Wat was die oorsaak vir die ontstaan van die Vredesfortkoepel?
Wat beteken dit as ‘n gebied tot ‘n “wêrelderfenisgebied” verklaar word?
Waar is die Vredesfortkoepel in Suid-Afrika geleë?
Waardeur word die voortbestaan van die Vredesfortkoepel bedreig?
Van watter tipe gedig is hierdie gedig ‘n voorbeeld van?
Verduidelik in jou eie woorde wat ‘n haikoe is.
Hoe kry die digter dit reg om met min woorde baie te sê?
Wat word deur elke haikoe voorgestel?
Na watter interteks verwys hierdie gedig?
Benoem die tema van hierdie gedig.
Watter stemming is oorheersend in hierdie gedig?
Bespreek die uiterlike bou waaraan ‘n haikoe moet voldoen.
Waaroor handel hierdie gedig?

14.
15.

Waarmee word die Vredesfortkoepel vergelyk?
Innerlike bou: Waaroor handel die volgende haikoes?

15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Haikoe 1
Haikoe 2 – 5
Haikoe 6
Haikoe 7 – 9
Haikoe 10
Waarna verwys die Titel van hierdie gedig?
Wat het die mens met hierdie erfenis gedoen?
Noem die positiewe dinge wat die mens in die “Vredeskoepel” vind.
Noem die negatiewe dinge wat die mens in die “Vredeskoepel” vind.
Dui die kontras tussen die mens en die natuur aan in hierdie gedig.
Watter boodskap dra die spreker aan die leser oor in hierdie gedig?
Die gedig volg ‘n sirkelgang want met die 10 de haikoe word die sirkel voltooi. Stem jy
saam met hierdie stelling? Motiveer jou antwoord.

Haikoe 1: “Meteoriet”
1.

Haikoe 2: “Wind”

Waaroor handel haikoe 1?

2.

Wat was die oorsaak vir die ontstaan van die
Vredeskoepel?

3.

r.3 Dit het alle lewe uit “uit die aarde uit” geklap.
Verduidelik die woordspeling in die aanhaling.

4.1 Dui die alliterasie in haikoe 1 aan.

1.

Waarna verwys die haikoe?

2.

Waarna verwys “yslike nagte” jaag?

3.

Verduidelik die woordspeling in die aanhaling “yslike
nagte”.

4.

Waarna verwys die woord “winternis”(r.3)?

4.2 Wat is die funksie van die alliterasie?
5

”klief/’n klipvuis en klap die lewe uit die aarde uit”

5.1 Dui die denotiewe betekenis van die versreël aan.

5.1 Dui die metafoor in haikoe 2 aan.

5.2 Dui die konotiewe betekenis van die versreël aan.

5.2 Verduidelik die metafoor in jou eie woorde.
6.

Waarom word die meteoriet as ‘n vuis beskryf?

Haikoe 4: “Grond”

Haikoe 6: “Mens”

1. Dui die metafoor in haikoe 4 aan.

1.

2. r.2 “ die bakhand van jou lyf …” dui op
personifikasie. Verduidelik hierdie stelling in jou eie
woorde.
3. Waarom is die gebruik van die personifikasie en
metafoorgebruik baie effektief?
4. Waarom word die woord “kliphart” met ‘n “t” en
nie met “d” gespel nie ?
5. Wat is die letterlike (denotiewe) betekenis van die
woord “hart”?
6. Waarom speel grond ‘n belangrike rol in die 10
haikoes?
Haikoe 5: “Boom”
1. Waarvan is “Boom” ‘n simbool?
2. Waarvan is die “boom” ‘n teken?

3. Dui die personifikasie in haikoe 5 aan.
4. Hoe voel die spreker oor die herfs?

2.

Verduidelik in jou eie woorde wat die boodskap is wat
haikoe 6 aan die leser wil oordra.
Waarna verwys die woorde “stof uit stof”(r.1)

3.

Beskryf die ironie in die woorde “… stof uit stof/en
oorheers die aarde …”
4.1 Dui die alliterasie in haikoe 6 aan.
4.2 Wat is die funksie van die alliterasie in die strofe?

5.

Verklaar r 1 en 2 in jou eie woorde.

Haikoe 7: “Wêrelderfenis”
1. Waarna verwys haikoe 7?

2.

Waarmee is die mens volgens strofe 7 besig?

3.

r.1’en ons koepel skeur”
Waarom word daar na “ons” koepel verwys?

4.

Watter boodskap wil die digter oordra met die gebruik
van die koppelteken in die woord “mens – dom”?
Dui die alliterasie in strofe 7 aan.

5.

Haikoe 8: “Besoedeling”
1. Wie het die besoedeling by die Vredesfort
veroorsaak?
2. Wie dra die gevolge van die mense se dade? Skryf
TWEE woorde neer.
3. Hoe het die mens volgens haikoe 7 die omgewing
vernietig?
4. Dui die alliterasie in haikoe 8 aan.
5. Wat is die funksie van die alliterasie in haikoe 8?

Haikoe 9: “Dankgebed”
1. Waaroor handel haikoe 9?
2. r.1” Heer , ons paaie lê”
Verklaar die betekenis van die woord “paaie”.
3. Verklaar die letterlike(denotiewe) en figuurlike
(konotiewe) betekenis van die woord “uitgeteer”.

Haikoe 10: “Tien”
1. Waarna verwys haikoe 10?
2. r.1 “Vuis van swael en vuur”
Verklaar versreël 1 in jou eie woorde.
3. Wat impliseer die digter met versreël 1?
4. Wie of wat dink jy is die “Groot Ekskuus”?

ANTWOORDE:
Algemene vrae:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.

14.
15.
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Haikoe 1: “Meteoriet”

Haikoe 2: “Wind”

1.
2.

1.

3.

2.

4.1

3.

4.2
5
5.1

4.

5.1

5.2

5.2
6.

Haikoe 4: “Grond”

Haikoe 6: “Mens”

1.

1.

2.

3.
4.

2.
3.
4.1
4.2

5.

5.

6.

Haikoe 7: “Wêrelderfenis”
1.

Haikoe 5: “Boom”

2.

1.

3.

2.
3.
4.

4.
5.

Haikoe 8: “Besoedeling”
1.

Haikoe 10: “Tien”
1.
2.

2.
3.
4.

5.
Haikoe 9: “Dankgebed”
1.
2.
3.

3.
4.

Memorandum
1.
‘n Meteoriet het op die aarde geval.
2.
Die plek moet vir die mensdom bewaar word vanweë die wetenskaplike waarde daarvan.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

In die Noord –Vrystaat.
Rioolwater
‘n Liriese Japannese digvorm.
 Dit sê baie met min woorde.
 Dit spreek die leser se emosies en gevoelens aan.
Hy gebruik woordspeling, alliterasie, assonansie en beeldspraak.
Dit verteenwoordig ‘n episode in die skep en die vernietiging van die erfenisgebied.
Skeppingsverhaal in die Bybel.
Die natuur en die mens se inpak op die natuur.
Beheerdte stemming/ernstig
 3 versreëls
 Versreël 1 =5 lettergrepe
 Versreël 2 =7 lettergrepe
 Versreël 3 = 5 lettergrepe
 Haikoe bestaan uit 17 lettergrepe

14.

Met die skeppingsverhaal in die Bybel.

15.1

Hoe die koepel ontstaan het.

15.2

Natuur se invloed op die koepel.

15.3

Die mens is ook geskape (geskep) op die sesde dag volgens die Bybel.

15.4

Watter invloed die mens op die skepping het.

15.5

Wat moontlik kan gebeur as die mens nie meer op aarde is nie.

16.

Na die tien haikoes in die gedig wat bespreek word oor die Vredesfortkoepel.

17.

Die mens is besig om deur sosiale aktiwiteite en besoedeling wat daar plaasvind die erfenisgebied skade
aan te doen.

18.

Natuurlike plantegroei , water, vrugbare grond.

19.

Besoedeling en sosiale bedrywighede van mense.

20.

Die mens vernietig wat die natuur opbou.
Natuur: Nuwe lewe groei weer uit iets wat vernietig is.

21.

Wanneer die mens dood is sal daar weer nuwe lewe begin.

22.

In die begin tref die meteoriet die aarde en alle lewe word vernietig, maar dit was ook die begin van ‘n
nuwe lewe.

Haikoe 1
1.

Die skepping van die Vredeskoepel.

2.

‘n Meteoriet het op die aarde geval.

Verwys na vernietiging van lewe op die aarde en na die
begin van nuwe lewe as gevolg van die vernietiging.
4.1 “klief’n klipvuis en klap lewe”

Haikoe 3

3.1

 Die spreker is verstom tot wat water toe in staat is.
 Water kan ook skoon maak.
Die spreker gebruik die woorde om homself uit te druk. Water is
meer sinvol as wat ‘n mens in woorde kan sê.
“so silwer/ sonder droë woorde sin”

3.2

Herhaling van die “s” klank laat mens aan water dink wat vloei.

1.
2.

3.

4.2

5.1

Beklemtoon hoe die aarde deur die meteoriet vernietig is. Haikoe 4
Verwys na die slag toe die meteoriet die aarde tref.
1.
“bakhand”

5.2

Verwys dat alle lewe in die omgewing vernietig is.

6.

Die meteoriet klap soos ‘n vuis alle lewe uit die aarde uit.

Haikoe 2

2.

Dui op iemand wat bedel. Die aarde bedel vir reën en son.
Die aarde is die lyf en die bakhand is die holte.

3.

Dit is beskrywend van hoe dit fisies lyk.

4.

Endig op “t” en dit dui op ‘n hart wat lewe gee.

5.

Grond is die hart van die Vredeskoepel omdat dit lewe gee.

1.

Na die skepping van die dag en die nag.

2.

Na die wind.

3.

6.

4.

 Nagte is baie koud.
 Nagte is baie lank.
Na die winter.

1.

Lewe

5.1

“yslike nagte”

2.

Die lewe kom uit die aarde uit.

5.2

Dit is die stof wat die son weggekeer het na die meteoriet 3.
die aarde getref het sodat dit nie net donker was nie, maar

Eerste teken van lewe na die vernietegende gebeurtenis van die
meteoriet wat geval het.
Haikoe 5

Die take is”kil”
Mense is kil.(onvriendelik/koud)

Haikoe 6
1.

Die koms van die mens.

2.

Die mens wat uit niks gemaak is nie.

3.

Die mens is die grond, maar speel baas oor die
grond waarvan hy gemaak is.
4.1 “Toe staan stof uit stof”
4.2 Beklemtoon waaruit die mens gemaak is.

5.

Die mens is uit stof gemaak, maar die mens heers
oor die grond waaruit hy gemaak is.
Haikoe 7
1.

Haikoe 8
1.

Die mens.

2.

“dier” en “duif”

3.

Met ‘n byl en ‘n treksaag.

4.

r.1 “dier en duif”
r.2 “rook en roet”
r.3 “byl en treksaag boet”
5.
Beklemtoon wie geraak word, hoe besoedeling plaasvind en wat daarvoor
verantwoordelik is.
Haikoe 9

1.

‘n Gebed waarin met God gepraat word.

2.

‘n Mens se invloed op die omgewing is die teerpaaie wat gebou is
(onnatuurlik)

3.

Letterlike : geteerde paaie
Figuurlike: Die mens het ‘n geestelike verlange (sy geloof is nie sterk nie)
en is uitgeteer(opsoek ) na geloof en hoop.
Haikoe 10

2.

Na die Vredesfortkoepel wat as
wêrelderfenisgebied verklaar is.
Die mens is besig om te vernietig.

3.

Die Vredeskoepel behoort aan alle mense.

2.

4.

Die spreker bewys deur die gebruik van die
koppelteken dat die vernietegende mens dom is.
“mens-dom middeldeur”

3.

5.

1.

Dit maak ‘n voorspelling oor die mens se toekoms op grond van die mens
se optrede.
 Die goddelike ingryping.
 Die Bybelse vernietiging van Sodom en Gomorra. Stede is deur die
vuur en swael vernietig.
Die mens kan weer vernietig word, want die mens het gesondig teen die
aarde.
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