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GRAAD 11: GEDIG 3: Demokrasie (Pity) Limited – Peter Snyders 
 
Lees en bestudeer hierdie gedig: 

Demokrasie (Pity) Limited 

1. Wies aware wat om jou aangaan 

2. tjek yt die plek 

3. waar djy jou kô kry. 

4. Watch yt vir mense wat 

5. inligting vra, 

6. jou iets wil verkoop – 

7. laat hulle hulle distance hou. 

 

8. Wies op jou guard 

9. in supermarket 

10. en as djy ge-hijack of ge-rob word 

11. bly kalm en oplettend – 

12. moenie trug fight nie 

13. djy sal net seerkry. 

 

14. Moenie jou gun in jou cubby hole  

15. of handsak bêre nie. 

16. sorg dat jou kardeure toe 

17. is – ennie vensters oek. 

 

18. Moenie pakkies of selfouns  

19. innie mouter los nie. 

20. Tjek jou driveway  

21. as djy hys toe kom 

22. en as djy jou garage oepslyt 

23. kyk 

24. of daar nie iemand in wegsteek nie. 

 

25. Moenie op verlate, donker paaie ry nie 

26. gebryk sover as moontlik highways 

27. en wies versigtag 

28. by robots en stopstrate 

 

29. En, as jou mouter ge-hijack word 

30. en djy doen ‘n paar gun-skote op, 

31. Moenie die polisie betrek nie 

32. want 

33. daar’s nie genoeg van hulle nie 

34. hulle’s overworked 
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35. underpaid 

36. en 

 

37. al trek hulle die skelms en criminals vas, 

38. die nuwe demokrasie is soe lief vir hulle 

39. djy staan ‘n kans 

40. om ‘n saak tiën jou 

41. gemaak te kry… 

 

 

A. INLEIDING (INTRODUCTION) 

Wat is ‘n demokrasie? 

Demokrasie is 'n regeringsvorm (government) waar gereelde en vrye 

verkiesings (free elections) gehou word. Meer as een party kan aan die verkiesing 

deelneem (take part) . Die landsburgers (citizens) het  sekere regte (certain rights)  

wat in die grondwet beskerm (protect in the constitution) word en daar is ‘n vrye  

media (persvryheid/ freedom of press).  

Die woord demokrasie kom uit Grieks en dit beteken “‘n regering deur die mense”.  

(A democracy means rule by the people. The name is used for different forms of  

government, where the people can take part in the decisions that affect the way  

their community is run.) 

B. OPSOMMING VAN DIE GEDIG 

The title: In this poem the limitations of democracy in South Africa is highlighted.  

The speaker also says that democracy in South Africa is pitiful.  

 

Stanza 1 – 5: This poem gives typical safety tips that are usually given by the police 

and security firms.  

The speaker warns the reader against the dangers in society because no one can be 

trusted in this democracy. 

Line 29 and 30: Advice is given on how the reader should behave if he or she is 

hijacked or robbed.  

In stanza 7 the speaker says that the new democracy loves the criminals.  

It is usually law-abiding citizens who protect themselves that get into trouble.  

The democracy that the speaker experiences, is in contrast to the ideas of true 

democracy. 
 

C. BESPREKING/ ANANLISERING (ANALISING) VAN DIE GEDIG 

 

Uiterlike bou: Demokrasie (Pity) Limited is ‘n vrye vers (hoekom?), wat uit sewe 

strofes en 41 versreëls van verskillende lengtes bestaan. 

 

Sinsbou en woordgebruik: In hierdie gedig is in die vorm van instruksies geskryf. 

Elke instruksie is ‘n waarskuwing (warning) wat met ‘n werkwoord begin.  

Die instruksieformaat van die gedig word versag (tone down), deur die gebruik van 

baie enjambemente wat die gedig bind.  
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Die belangrikste woorde waarmee elke instuksie begin, word met hoofletters 

geskryf.   

Taalgebruik: Hierdie gedig is in Kaaps geskryf.  

Kenmerke van Kaaps/ Kaapse Afrikaans:  

 Engelse woord met Afrikaans vermeng, bv. Wies aware wat om jou   

aangaan 

 Ontronding kom voor, bv. “tjek yt die plek: yt ipv uit 

 Eindkonsonante word weggelaat, bv. waar djy jou kô kry: kô ipv kom  

 Assimilasie kom voor, bv. is – ennie vensters oek: ennie ipv en die  

 

Hierdie gedig vol ironie en die beperkings (limitations) van die demokrasie in Suid- 

Afrika word uitgelig (highlighted) .  

 

C1. DIE TITEL  

In die titel van die gedig word die demokrasie gelykgestel (place on the same level   

as a company) aan ‘n firma, soos bv Tiger Brand’ s (PTY) LTD 

PTY = propietary (company) - private ownership 

In hierdie gedig word die “PTY” vervang met die woord PITY.  

Met die woord PITY  wil die digter sê vir die leser dat die demorasie in Suid-Afrika  

eintlik (actually) ‘n jammerte / hartseer is. (Dit is iets om oor jammer te voel.) 

Dit word woordspeling (pun) genoem. 

Verder sê die titel vir die leser dat die demokrasie ook limited (beperk) is. Die  

mense het nie regtig vryheid (no real freedom) nie. 

Limited (Engels) = Beperk (Afrikaans) 

Die titel sê dus dat die Demokrasie (Pity) Limited: Met ander woorde: Dit is ‘n  

jammerte dat die demokrasie in Suid-Afrika beperk is: Demokrasie (Jammerlik)   

Beperk 

 

C2. STROFE 1 

1. Wies aware wat om jou aangaan 

2. tjek yt die plek 

3. waar djy jou kô kry. 

4. Watch yt vir mense wat 

5. inligting vra, 

6. jou iets wil verkoop – 

7. laat hulle hulle distance hou. 

 

IN STANDAARDAFRIKAANS 

1. Wees bewus van wat om jou aangaan 

2. observeer die plek  

3. waar jy jou bevind. 

4. Wees op die uitkkyk vir mense wat 

5. inligting vra, 

6. wat iets aan jou wil verkoop – 
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7. laat hulle hulle afstand hou. 

 

Reël 1 (Wies) en 4 (Watch yt) begin met werkwoorde. Daar word dus instruksies in 

hierdie strofe gegee. 

Die instruksies is: 

 Wees bewus van wat om jou aangaan. 

Reël 2 is ‘n verduideliking (explaination) van reël 1: M.a.w: Observeer (observe) die 

plek uit waar jy jouself bevind. 

 Kyk uit vir mense wat inligting vra of iets aan jou wil verkoop. 

Waarom kan dit gevaarlik (dangerous) wees as iemand iets aan jou wil verkoop? 

As die persoon te na aan jou kom, kan hy/sy jou aanval en beroof. 

Let op die gebruik van die aandagstreep in reël 6. 

 

Die ironie is dat die spreker wat die gewone mense verteenwoordig (represent the 

normal people), hierdie waarskuwings gee. 

In hierdie demokrasie moet jy niemand vertrou nie: 

Dit is in kontras met die gevoel van eenheid (unity) wat van ‘n demokrasie verwag 

word. 

C3. STROFE 2 

8. Wies op jou guard 

9. in supermarket 

10. en as djy ge-hijack of ge-rob word 

11. bly kalm en oplettend – 

12. moenie trug fight nie 

13. djy sal net seerkry. 

 

IN STANDAARDAFRIKAANS 

8. Wees op jou hoede 

9. in supermark 

10. en as jy gekaap of beroof word 

11. bly kalm en wees oplettend – 

12. moenie terugbaklei nie 

13. jy sal net seerkry. 

Elke instuksie is ‘n waarskuwing wat met ‘n kort en kragtige werkwoord begin. 

Die instruksie in hierdie strofe: 

Jy versigtig moet wees (Wies op jou guard ) wanneer jy inkopies doen in die  

supermark. 

En jou motor word buite die supermark dalk ook deur ‘n “guard” (‘n karwag)  

opgepas. 

as djy ge-hijack of ge-rob word (reël 10) 

Die leser word in hierdie reël gewaarsku dat hy/sy dalk ge-hijack of ge-rob kan  

word. 

Dit is amper asof dit die norm is. Dit impliseer dat dit moontlik (possible) is om  
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een of ander tyd gekaap of beroof te word. 

Die spreker gee ook raad (advise) hoe om tydens so ‘n elke situasie op te tree:  

In so ‘n geval moet die slagoffer (victim/ die leser) bly kalm, en kyk wat om hom/  

haar aangaan. 

Hy waarsku ook dat die leser nie moet terugbaklei nie, want jy sal net seerkry. 

(Don't  fight back, because you'll just get hurt.) 

Let op die gebruik van die aandagstreep in reël 11.  

 

C4. STROFE 3, 4 EN 5 

14. Moenie jou gun in jou cubby hole  

15. of handsak bêre nie. 

16. sorg dat jou kardeure toe 

17. is – ennie vensters oek. 

 

18. Moenie pakkies of selfouns  

19. innie mouter los nie. 

20. Tjek jou driveway  

21. as djy hys toe kom 

22. en as djy jou garage oepslyt 

23. kyk 

24. of daar nie iemand in wegsteek nie. 

 

25. Moenie op verlate, donker paaie ry nie 

26. gebryk sover as moontlik highways 

27. en wies versigtag 

28. by robots en stopstrate 

 

IN STANDAARDAFRIKAANS 

14. Moenie jou vuurwapen in jou paneelkassie  

15. of handsak bêre nie. 

16. sorg dat jou kardeure toe 

17. is – en die vensters ook. 

 

18. Moenie pakkies of selfone  

19. in die motor los nie. 

20. Observeer jou oprit  

21. as jy by die huis kom 

22. en as jy jou garage oopsluit 

23. kyk 

24. of daar nie iemand in wegkruip nie.  

 

25. Moenie op verlate, donker paaie ry nie 

26. gebruik sover as moontlik die snelweë 
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27. en wees versigtig 

28. by robotte/ verkeersligte en stopstrate 

 

In STROFE 3 waarsku die spreker dat jy nie jou vuurwapen in die paneelkissie  

of jou handsak moet bêre.  

Die vraag is: Waar moet jy dan jou vuurwapen bêre? 

Die antwoord is: In ’n gesonde demokrasie hoef jy nie ‘n vuurwapen te besit nie.  

(The answer is: In a healthy democracy you do not have to own a firearm.) 

Die spreker waarsku ook dat die leser dat motordeure gesluit en die motorventers  

toe moet wees. 

Jy kan nóg vars lug nóg vryheid in hierdie demokrasie kry!  

 

In STROFE 4 waarsku die spreker dat jy nie jou pakkies of jou selfoon in die  

motor moet los nie. 

Die gevare gaan saam met jou van die supermark af en wag vir in jou driveway en  

garage:  

Die spreker gee hierdie volgende advies:As jy by jou huis kom, observeer jou oprit. 

Maak ook seker dat dat daar niemand in jou garage wegkruip nie. 

Elke instuksie is ‘n waarskuwing wat met ‘n kort en kragtige werkwoord begin. 

Die woord kyk (reël 23) word uitgelig (is highlighted)  deur alleenplasing nie. 

Dit word ook uitgelig deur die herhalend gebruik van sinonieme soos tjek yt (reël  

2), Watch (reël 4) en Tjek (reël 20). 

In STROFE 5 waarsku die spreker jy nie op verlate, donker paaie moet ry nie, 

maar sover as moontlik die snelweë moet gebruik. 

Jy moet ook wees versigtig as jy by robotte of verkeersligte (traffic lights)  en  

stopstrate stop. 

Let op: STROFE 1 en 2 begin met instruksies, STROFE 3, 4 en 5 begin elke keer  

met ‘n verbod (don’t): Moenie  

 

C.5 STROFE 6 EN 7 

29. En, as jou mouter ge-hijack word 

30. en djy doen ‘n paar gun-skote op, 

31. Moenie die polisie betrek nie 

32. want 

33. daar’s nie genoeg van hulle nie 

34. hulle’s overworked 

35. underpaid 

36. en 

 

37. al trek hulle die skelms en criminals vas, 

38. die nuwe demokrasie is soe lief vir hulle 

39. djy staan ‘n kans 

40. om ‘n saak tiën jou 
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41. gemaak te kry… 

 

IN STANDAARDAFRIKAANS 

29. En, as jou motor gekaap word 

30. en jy doen ‘n paar skietwonde op, 

31. Moenie die polisie betrek nie 

32. want 

33. daar is nie genoeg van hulle nie 

34. hulle is oorwerk 

35. onderbetaal 

36. en 

 

37. al trek hulle die skelms en kriminele vas, 

38. die nuwe demokrasie is so lief vir hulle 

39. jy staan ‘n kans 

40. dat ‘n saak teen jou 

41. gemaak word… 

   

In strofe 6 en 7 is die ironie duideliker. 

In hierdie twee stofes sê die spreker dat, as jy die slagoffer (victim) van misdaad  

is, moet jy nie die polisie betrek (not involve the police) nie, want jy (die gewone  

wetsgehoorsame burger (law-abading citizens) kan dalk in die moeilikheid kom.    

Let op die alleenplasing van want (reël 32).  

Dit beklemtoon versreël 33, 34 en 35  - dit gee die redes waarom die polisie nie  

betrek moet word nie.  

Let op die herhaling van die voegwoord en in strofe 6. 

Dit word polisindeton  (polysyndeton***) genoem.  

Strofe 6 begin met En wat in kontras is met die vorige strofes wat almal met  

werkwoorde begin. 

Strofe 6 eindig ook met “en” 

“en” word drie keer herhaal in hierdie strofe.  

Die alleenplasing van en in reël 36 beklemtoon die stelling wat in strofe 7  

gemaak word.  

Let op die kontras in strofe 6: 

Die polisie is overworked/ en underpaid 

Stofe 6 en 7 verskil van die vorige strofes.  

Hier word nie instruksies gegee nie, maar daar word raad (advise) gegee om nie  

die polisie te betrek nie, want dit is gevaarlik om jouself te verdedig.  

In stofe 7 word daar met die demokrasie gespot (democracy is being mocked).  

Let op reël 38 tot 41: 

38. die nuwe demokrasie is soe lief vir hulle 

39. djy staan ‘n kans 

40. om ‘n saak tiën jou 
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41. gemaak te kry… 

Al vang die polisie die skelms en die kriminele, is die nuwe demokrasie so lief vir  

hulle dat jy dalk ‘n saak teen jou kan kry, as jy jouself verdedig (defend yourself ). 

Dit is in kontras met die idees van ware demokrasie. 

Skelms en kriminele is twee woorde wat dieselfde beteken en dit word toutologie  

genoem.  

 

C6. GEVOLTREKKING 

In hierdie gedig word Suid-Afrikaners gewaarsku teen die beperkte vryheid wat 

die nuwe demokrasie vir hulle inhou. 

In die laaste twee strofes van die gedig word gespot met die demokrasie wat die  

menseregte (human rights) van misdadigers beskerm, maar die gewone burger  

het geen vryheid in die nuwe demokrasie nie. 

 

***Polysyndeton is a stylistic device in which several coordinating conjunctions 

are used in succession in order to achieve an artistic effect. 

The repetition of the conjunctions adds power to the other words.  

Polysyndeton slows down the pace of the sentence.  

It can add rhythm and cadence to a sentence or series of sentences.  

There is a feeling that the ideas are being built up. 

 

D. BEANTWOORD NOU DIE VOLGENDE VRAE OOR DIE SNOEK IN JOU 
 SKRIF (EXERCISE BOOK). 
1. In die TITEL word die demokrasie gelykgestel aan ‘n firma. Bespreek 

 KORTLIKS (in short) die woordspeling (pun) wat ons in die titel kry.  (2) 

  

2. Waarom gebruik die digter dié woordspeling (m.a.w. wat is die funksie van die 

 woordspeling in die titel)?        (2)

     

3. Wat wil die spreker in hierdie gedig vir jou, die leser, sê?   (1) 

  

4. Die spreker in hierdie gedig praat Kaaps.  

 Bewys hierdie stelling WAAR deur slegs EEN reël uit hierdie gedig aan te 

 haal.            (1) 

 

5. Noem EEN eienskap (feature) van ‘n VRYE VERS wat in hierdie gedig 

 duidelik is.          (1) 

  

6. In die eerste strofe word mense aangesê om TWEE dinge te doen om veilig 

 te wees. Noem EEN van hierdie twee dinge.     (1) 

  
7. Verduidelik waarom dit gevaarlik kan wees as iemand iets aan jou wil 

 verkoop.           (1) 
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8. Watter raad/ advies gee die spreker vir leser as hy/sy gekaap word?  (3)  

  

9. Hoekom, dink jy, is dit gevaarlikk om terug te baklei as jy gekaap word? (1) 

  
10. Jy sal beslis gekaap of beroof word.  

 Bewys hierdie stelling WAAR deur EEN woord uit strofe 2 aan te haal.  (1)  

  

11. Wat is die funksie van die enjambement in hierdie gedig? Noem EEN funksie.

            (1) 

12. Wat is die funksie van die aandagtreep in reël 6, 11 en 17?   (1) 

  

13.  Kan jy aan EEN rede dink waarom jy nie pakkies of selfone in die motor kan 

 los nie?          (1) 

14. Verduidelik wat die verband (connection) tussen reël 1 en 2 en reël 20 is. (2) 

15.1. Die woord “kyk” (reël 23) staan alleen in die reël. Wat word hierdie verskynsel 

 genoem?          (1) 

 

15.2. Waarom dink jy staan hierdie woord alleen in die reël?   (1) 

  

16. Wat is die FUNKSIE van die aandagstreep in reël 17?    (1) 

  

17. VERDUIDELIK waarom ‘n mens versigtig moet wees by robotte en stopstrate.

            (1) 

18. Wanneer jy gekaap of raakgeskiet word, moet jy onmiddellik die polisie 

 ontbied. 

 Gee TWEE REDES (in Standaardafrikaans) waarom hierdie stelling 

 ONWAAR is.          (2) 

   

19. Kies die beskrywing uit KOLOM B wat by die aanhaling in KOLOM A pas. 

 Skryf slegs die vraagnommer (19.1–19.5) en die letter (A–E) neer, bv. 19.6 F. 

            (5)

      

20. Watter TWEE OPEENVOLGENDE woorde in strofe 7 sluit direk aan by die 

 titel?           (1) 

  

21. Wat is die KERNBOODSKAP van hierdie gedig?    (1) 

KOLOM A KOLOM B 

19.1.  is – ennie vensters oek. A    polisindeton   

19.2.   skelms en criminals. B     kontras  

19.3.   Demokrasie (Pity) Limited C    assimilasie  

19.4.   Kyk (strofe 4). D    toutologie   

19.5.   en underpaid en. E    alleenplasing   

 F     ironie 
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22. Stem jy saam met die spreker se siening (opinion) van demokrasie in Suid-

 Afrika? Motiveer jou antwoord.        (1) 

 

[33] 

  

 

MEMORANDUM: DEMOKRASIE (PITY) LIMITED 

1. In die TITEL word die demokrasie gelykgestel aan ‘n firma. Bespreek 

 KORTLIKS (in short) die woordspeling (pun) wat ons in die titel kry.  (2) 

 In die titel word Pty vervang met Pity. Hiermee sê die spreker dat die 

 demokrasie in Suid- Afrika eintlik jammerlik en beperk is. 

 

2. Waarom gebruik die digter dié woordspeling (m.a.w. wat is die funksie van die 

 woordspeling in die titel)? 

 Deur die woordspeling word die IRONIE in die gedig beklemtoon, naamlik dat 

 die demokrasie in Suid-Afrika beperk en jammerlik is.    (2)

     

3. Wat wil die spreker in hierdie gedig vir jou, die leser, sê?   (1) 

 Hy waarsku leser teen die gevare in die nuwe beperkte demokrasie.  

 

4. Die spreker in hierdie gedig praat Kaaps.  

 Bewys hierdie stelling WAAR deur slegs EEN reël uit hierdie gedig aan te 

 haal.            (1)

         

 

5. Noem EEN eienskap (feature) van ‘n VRYE VERS wat in hierdie gedig 

 duidelik is.          (1) 

 Die strofes is nie ewe lank nie. 

 Geen vaste rympatroon nie. 

 

6. In die eerste strofe word mense aangesê om TWEE dinge te doen om veilig 

 te wees. Noem EEN van hierdie twee dinge.     (1) 

 Jy moet bewus wees van alles wat rondom jou aangaan 
    Jy moet mense wat aanwysings vra of iets aan jou wil verkoop op ‘n afstand 
 hou. 
7. Verduidelik waarom dit gevaarlik kan wees as iemand iets aan jou wil 

 verkoop.           (1) 

 Die verkoper kan jou aandag aflei en iemand anders kan jou beroof./  

 As jy jou beursie uithaal om te betaal, kan dit gesteel word. 

 

8. Watter raad/ advies gee die spreker vir leser as hy/sy gekaap word?  (3)  

 Bly kalm. 

 Kyk wat rondom jou aangaan. 

 Moenie terugbaklei nie. 
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9. Hoekom, dink jy, is dit gevaarlikk om terug te baklei as jy gekaap word? (1) 

 Jy kan beseer word as jy terugbaklei. 
 

10. Jy sal beslis gekaap of beroof word.  

 Bewys hierdie stelling WAAR deur EEN woord uit strofe 2 aan te haal.  (1)  

 “as”. 

 

11. Wat is die funksie van die enjambement in hierdie gedig? Noem EEN funksie.

            (1) 

 Dit laat die gedig vloei./ 

 Dit bind die baie instruksies. 

 

12. Wat is die funksie van die aandagtreep in reël 6, 11 en 17?   (1) 

 Dit vestig die leser se aandag op die byvoeging. 

 

13.  Kan jy aan EEN rede dink waarom jy nie pakkies of selfone in die motor kan 

 los nie?          (1) 

 Pakkies of selfone in ‘n motor kan ‘n misdadiger aanmoedig om by jou motor 

 in te breek en die items te steel. 

14. Verduidelik wat die verband (connection) tussen reël 1 en 2 en reël 20 is. (2) 

 In reëls 1en 2 word jy aangeraai om altyd bewus te wees van jou omgewing. 

 Dit is ook van toepassing op die bekende omgewing van jou oprit en motor-

 huis. Jy moet dus altyd versigtig wees. 

 

 

15.1. Die woord “kyk” (reël 23) staan alleen in die reël. Wat word hierdie verskynsel 

 genoem?          (1) 

 Alleenplasing 

 

15.2. Waarom dink jy staan hierdie woord alleen in die reël?   (1) 

 Dit beklemtoon die feit dat mense altyd bewus moet wees van wat rondom 

 hulle aangaan, selfs al is die omgewing bekend. 

 

16. Wat is die FUNKSIE van die aandagstreep in reël 17?    (1) 

 Dit beklemtoon dat dit ook belangrik is om motorvensters toe te hou, nie net 

 die deure nie. 

 

17. VERDUIDELIK waarom ‘n mens versigtig moet wees by robotte en stopstrate.

            (1) 

 ‘n Mens stop by robotte en stopstrate. Dit is dan maklik vir misdadigers om in 

 jou motor te klim. 
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18. Wanneer jy gekaap of raakgeskiet word, moet jy onmiddellik die polisie 

 ontbied. 

 Gee TWEE REDES (in Standaardafrikaans) waarom hierdie stelling 

 ONWAAR is.          (2) 

  Daar is nie genoeg polisiemanne nie.  

 Die polisiemanne is oorwerk en word te min betaal. 

 

19. Kies die beskrywing uit KOLOM B wat by die aanhaling in KOLOM A pas. 

 Skryf slegs die vraagnommer (19.1–19.5) en die letter (A–E) neer, bv. 19.6 F. 

            (5) 

19.1.   is – ennie vensters oek. – C.assimilasie 

19.2. skelms en criminals - D. toutologie   

19.3. Demokrasie (Pity) Limited – F. ironie 

19.4.  Kyk (strofe 4) – E. alleenplasing   

19.5. en underpaid en. – A. polisindeton 

 

20. Watter TWEE OPEENVOLGENDE woorde in strofe 7 sluit direk aan by die 

 titel?           (1) 

 “nuwe demokrasie” 

21. Wat is die KERNBOODSKAP van hierdie gedig?    (1) 

 Die nuwe demokrasie in Suid-Afrika is ‘n gevaarlike plek. Dit bring juis nie 

 mense bymekaar nie, maar verdeel hulle.  

 

22. Stem jy saam met die spreker se siening (opinion) van demokrasie in Suid-

 Afrika? Motiveer jou antwoord.  

 Ja, die misdaad in die land maak dit onveilig./ 

 Nee, daar is baie positiewe dinge in ons demokrasie soos ... 

 

KOLOM A KOLOM B 

19.1.  is – ennie vensters oek. A    polisindeton   

19.2.   skelms en criminals. B     kontras  

19.3.   Demokrasie (Pity) Limited C    assimilasie  

19.4.   Kyk (strofe 4). D    toutologie   

19.5.   en underpaid en. E    alleenplasing   

 F     ironie 


