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Die inhoud dek die volgende aspekte: 

i)  wenke vir suksesvolle studie; 

ii) poësie- en letterkundeterme wat jy moet ken; 

iii) die aanwending van breinkaarte vir verbeterde begrip en 

iv) tipes vrae waarmee jy vertroud moet wees. 

 

Ons hoop dat jy die inhoud positief sal benader.  Moet nie moed verloor as jy nie alles verstaan nie.  

Maak ’n nota van die aspekte waaroor jy verdere verduidelikings soek.  Soek antwoorde by jou 

klasmaats, jou onderwysers en selfs jou ouers. 

 

Beantwoord ALLE vrae wat oor die gedigte/kortverhale gestel word.  

 

Onthou, jou sukses hang van jou opofferinge en deursettingsvermoë af.   
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AFDELING C: KORTVERHALE 

 

 

Hieronder is ‘n paar wenke oor die kortverhale wat jy kan toepas wanneer jy vir die komende eksamen 

voorberei.  

 

 Lees al agt jou kortverhale. 

 Maak ‘n opsomming van die kerninhoud van elke verhaal. 

 Jy moet die struktuurelemente (Titel, tema, verteller, intrigue, karakters, karakterisering, 

karakterontwikkeling, ruimte, boodskap, les, innerlike en uiterlike botsing, vertelde en verteltyd, 

afloop) kan identifiseer en toepas. 

 Lees elke vraag noukeurig en dink voordat jy die antwoord neerskryf. 

 

 

Leer die onderstaande struktuurelemente en pas dit op elke kortverhaal toe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let wel:  

Onderskei tussen beeldspraak, byvoorbeeld vergelyking, metafoor en personifikasie en stylfigure, 

hiperbool ironie, kontras, eufemisme, ensovoorts 

 

 

Titel 

Hoe sluit dit by die inhoud aan? Is dit letterlik, figuurlik of ironies? 

Verteller Uit watter perspektief word die verhaal vertel? 

Ruimte (Tyd en Plek) 

Waar en wanneer speel die verhaal af?  

Hoofkarakter: Die verhaalgebeure wentel om dié persoon. 

Karakterontwikkeling:  hoe het die karakter verander 

Bykarakters: Speel ‘n minder belangrike rol in die verhaal. 

Stemming: Hoe ervaar die karakters die ruimte waarin hulle hulself bevind?  

Tema: Sentrale gedagte/s in die verhaal. 

Boodskap/Les: Watter siening rakende die sentrale gedagte wil die skrywer aan die 

leser tuisbring? Wat kon jy as leser uit die verhaal leer? 

Intrige 

Die handeling plus die spanning wat dit meebring. 

 Aanvang 

 Opbou van spanning 

 Klimaks 

 Ontknoping 

Botsing / Konflik 

Innerlike botsing/ konflik -  vind binne die persoon plaas, bv. emosies 

Uiterlike botsing/ konflik- fisiese botsing 
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VAN PRECIOUS: ’N BUISIE SALF 

 

Opsomming van die verhaal. 

Coenie en Precious is klasmaats wat albei aan die debatskompetisie gaan deelneem. Hulle ken nie 

juis veel van mekaar nie. 

 

Coenie se ma is weer getroud en hy en sy suster, Mari, kom nie goed oor die weg met hul stiefpa nie. 

Die gemoedstoestand van die gesin word deur die donker gange van hul huis weerspieël. 

 

Coenie het ‘n lae selfbeed en is ‘n buitestander as gevolg van sy aknee of velprobleem. 

Op pad na die debatskompetisie waai die rukwinde so verskriklik dat die mikrobus voor hulle voertuig 

inry. Die skoolbus word van die pad afgeslinger. 

 

Dis hier waar Coenie en Precious mekaar beter leer ken. Coenie besef dat Precious se verkragting 

baie ernstiger as sy akneeprobleem is. 

 

Precious bied aan om vir hom letterlik salf vir sy probleem te bring en die feit dat hom haar verkragting 

met hom kon deel, is salf vir haar gemoed. 

 

 
A. Lees die onderstaande uittreksels uit die kortverhaal en beantwoord die vrae wat daarop 

volg. 

 

Ma staan in die middeldeur. Sy het weer dikker geword. Die donker gang is soos ‘n grot; die deur 

waarin sy teen die lig geraam staan, soos die grot se bek. As Ma so teen die lig staan, sien jy hoe 

breed jy is. 

 

1. Watter tipe vertreller tref ons in die uittreksel aan? 

Wenk: Kyk na die vetgedrukte persoonlike voornaamwoorde in die teks. 

Antwoord: Derdepersoonsverteller 

 

2. Watter tipe beeldspraak tref ons in die onderstreepte gedeelte aan? 

Wenk: Die verskillende beeldspraak is vergelyking, metafoor en personifikase. Die sleutelwoord vir 

vergelyking is soos of nes 

Antwoord: Vergelyking 

 

Vir my is daar nie ‘n Skoonlief nie. Die meisies gril hulle dood. Niemand oorweeg dit eers om met ‘n 

ou uit te gaan met aknee in sy wenkbroue en neusvleuels nie.  Loop staan me  rooi angelier in die 

hand en ‘n kors aknee op jou wange en ken, jou voorkop en ore voor enige meisie in die skool, en sy 

hardloop so omkyk-omkyk in ‘n lamppaal vas. 

 

3.1 Verskaf ‘n karaktertrek van Coenie uit die teks.  

Wenk: Kyk na die onderstreepte dele. Wat lei jy oor sy persoonlikheid af? 

Antwoord: Hy het ‘n lae selfbeeld. Hy is ‘n randfiguur. 

3.2 Gee ‘n beskrywing van Coenie se voorkoms. 
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Wenk: Hoe lyk Coenie fisies? 

Antwoord: Hy het ‘n aknee oral op sy gesig. 

  “Sy hardloop omkyk-omkyk in ‘n lamppaal vas.” 

 4.  Watter stylfiguur tref ons in die bostaande reël aan? 

 Wenk: Ken jou stylfigure. 

 Antwoord: Herhaling 

 

“’n Mens moet vasbyt al het jy so ‘n stupid vel,” sê sy. ‘n Mens moet eers verkrag word… om te kan 

weet … doodgaan is beter. 

 

5. Watter tipe botsing/ konflik word onderskeidelik deur Coenie en Precious ervaar? 

Wenk: Innerlike botsing/ konflik verwys na emosies terwyl uiterlike botsing na fisiese botsing/ konflik 

verwys. 

 

Antwoord: Coenie- Innerlik omdat hy worstel oof sy voorkoms/ aanvaarding. 

 Precious: Uiterlik- die verkragting; Innerlik- worstel oor verkragting, want sy het  

      nog nie haar ouers daarvan vertel nie. 

 

“Dan … is hierdie… ‘n sitting van die Waarheidskommisie,” sê hy. “Ons vertel die waarheid vir mekaar. 

Eindelik. 

Sy lig haar wenkbroue, verstaan meteens. “Sowaar,” Sê sy. Miskien is dit …goed so. 

 

6.1 Beskryf die ruimte waarin die gebeure in die uittreksel plaasvind. 

Wenk: Ruimte verwys na tyd en plek. 

Antwoord: Tyd:  Vind na 1994 plaas (verwys na waarheidskommissie) 

Plek: In Suid-Afrika; in die veld nadat hul bussie in ‘n ongeluk betrokke was. 

6.2 Gee ‘n beskrywing van die stemming in die uittreksel. 

Wenk: Stemming verwys na hoe die karakters die ruimte ervaar. Dit verwys dus na ‘n gevoel. 

Antwoord: Verligte stemming 

 

7.1 By watter tema sluit hierdie gebeure aan? 

Wenk: Tema verwys na die sentrale gedagte. 

Antwoord: Waarheid en versoening 

 

7.2 Wat is die boodskap wat die outeur by die leser wil tuisbring? 

Wenk: Die boodskap verwys na dit wat die outeur oor die tema wil sê. 

Antwoord: Dit is goed dat die waarheid uitkom. 

 

7.3 Watter les het jy hieruit geleer? 

Wenk: Wat het jy as die leser uit die uittreksel geleer? 

Antwoord: Die waarheid bring verligting vir mense. Die waarheid sal altyd uitkom. 
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Kontekstuele vraag 1: VAN PRECIOUS: ’N BUISIE SALF 

Lees die uittreksel hieronder en beantwoord die vrae wat daarop volg. 

 

Precious Bapela lê ‘n meter van hom af soos ‘n weggooipop op een  

van die plat rotse. 

“Precious…?” sê hy skor. ”Is jy …OK?” 

Sy roer. “Nee,” sê sy.                                                                                            5  

“Het jy… baie seergekry?” 

“Dis hier binne,” sê sy. “Ek kan nie lekker asemhaal nie.” 

Lê net so stil,” sê hy. “Hulle sal ons sien. Die ander busse is nog daar bo. Kyk, 

 dit het al deur die muurtjie gebars.  Mense sal stilhou en ons kom help.” 

“Sê nou ons gaan dood?” vra sy.                                                                        10 

Hy kyk na mev, Buchner met Tooi op haar skoot, na Solomon wat ‘n sakdoek  

met sy onbeseerde arm staan en swaai, na Louise van Vassilis wat bly kruip  

en gly, kruip en gly, kruip en gly. 

Die berge bly kantel; hy moes op sy kop geval het 

“Ons moenie doodgaan nie,” sê hy.  “Byt vas, Precious.”                                   15 

“Jou neus bloei,” sê sy. “Coenie, hoe byt mens vas?” 

Hy weet moet bly doen. 

“Dink, “sê hy. “Dink aan… goed wat jy nog gaan doen. Aan … aan jou ma-hulle 

. Of bid. Miskien moet mens bid.”  

“Ek het al gewens ek gaan dood”, sê sy uit die bloute. “Nou weet ek nie of ek    20 

 regtig wil nie.”  

Hy staar haar aan.  

  

1.1 Waar bevind Precious haarself? (1) 

1.2 Wat het veroorsaak dat sy daar beland het. (1) 

1.3 Na watter ander karakter word daar in reël 1 verwys? (1) 

1.4 Benoem die beeldspraak wat in die vetgedrukte gedeelte voorkom. (1) 

1.5    Beide karakters het gewens om dood te wees. 

1.5.1 Waarom wou Coenie dood wees?                                                              (1) 

1.5.2 Meld watter innerlike en uiterlike botsing by Precious aanleiding gegee het tot  

 haar wens om te sterf.  (2) 

1.6  Kies telkens die stylfiguur/ beeldspraak in Kolom B wat by die uittreksel in  

 Kolom A pas. Skryf slegs die letter (A-D) langs die vraagnommer 

            (1.6.1- 1.6.4) neer, byvoorbeeld 1.6.5 E. 

KOLOM A KOLOM B 

1.6.1 “Dis stokou vliegtuie, Pat dis doodskiste met nuwe 

enjins 

A   personifikasie 

1.6.2 “… en die fietse nou sukkel-sukel teen die    steilte 

op stoot. 

B   metafoor  

1.6.3  “Arms en bene en lywe tol in die rondte…” C   herhaling 

1.6.4 “Hy hoor die geloei van sirens…” D   polisindeton 

 E   klanknabootsing 

               (1x4) 
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1.7 Voltooi die volgende sinne deur die woorde uit die gegewe lysie te kies. 

 

                                      les      temas        titel       boodskap 

 

Menseverhoudings kan as een van die die …7.1… van die verhaal beskou word.  

Die  …7.2… wat die outeur wil oordra is dat ‘n mens se siening van ander, nie noodwendig 

korrek is nie.  

 

1.8.   Motiveer waarom die volgende stelling WAAR is.  

              Coenie was ‘n randfiguur.  (1) 

       

1.9.  Dink jy die titel van die verhaal is gepas? Motiveer jou antwoord. (1) 

 

1.10.  Verskaf een rede waarom jy die verhaal vir jongmense sal aanbeveel.             (1) 

 

 
’n Rot in ’n val – H. du Plessis 

 

Opsomming 

Lerato Pitsoane en haar gesin verhuis na ‘n nuwe voorstad, Ndlovu. Haar man, Groot Peneul waarsku 

haar om nie vreemdelinge in die huis toe te laat nie. 

Hulle seun, Klein Peneul, het ‘n rot naamlik Igundane as troeteldier waarvan sy ma niks hou nie. 

Sy neem haar seun skool toe. Op pad terug gaan sy by die winkelsentrum aan en gewaar hoe die 

mense ‘n rot doodslaan. 

Tuis het Antie Grace nie kom werk nie. Lerato besluit toe om vir Angelina vir die dag in diens te neem 

ondanks die waarskuwing van haar man. 

Angelina hou vir Lerato gevangene omdat sy gehoor het dat Lerato geld in die huis het. Gelukkig 

verskyn die rot. Angelina laat val die mes en spring op die stoel. Lerato kry toe kans om die polisie te 

ontbied. 

 

Lees die uittreksels hieronder en beantwoord die vrae wat daarop volg. 

“Ma moet ‘seblief self kyk waar hy is. Ma sal mos, hé?” 

Sy knik onwillig. “Ek het jou al duisend keer gesê om op te hou om slange, spinnekoppe en 

ongediertes aan te hou. Antie Grace hou niks daarvan nie, ek ook nie.” 

 

1. Wie is die hy na wie/ wat daar in die uittreksel verwys word?  

Wenk: Dis ‘n karakter in die teks. 

Antwoord: Indugane, die rot./ Klein Peneul se troeteldier. 

 

2. Benoem die vetgedrukte stylfiguur.    

Wenk: Leer jou stilfigure sodat jy dit kan identifiseer. 

Antwoord: Hiperbool / Oordrywing 
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3. Wie is antie Grace?  

Wenk: Ken al die karakters in die verhaal. 

Antwoord: Dis Lerato se oorspronklike huishulp. 

 

Doef! Doef-Doef, slaan die besem. ‘n Kreet van vreugde gaan op. Almal storm binnetoe, dansend en 

jubelend na waar die rot ‘n bibberende hopie bloed en bene op die stowwerige sementvloer lê. 

 

4. Haal ‘n voorbeeld van klanknabootsing uit die teks.  

Wenk: Kyk watter woord/e ‘n klanke naboots. 

Antwoord: Doef/ Doef-Doef 

 

5.1 Wat is die stemming in die uittreksel? 

Wenk: Hoe voel die mense? 

Antwoord: Vreugde 

 

5.2 Is die rot letterlik of figuurlik doodgemaak? Haal vier opeenvolgende woorde uit die   

uittreksel aan. 

Wenk: Het die rot fisies gesterf? Indien wel, is dit letterlik. twee dele. Haal nou vier woorde wat na 

mekaar in die teks staan as jou bewys aan. 

 

Antwoorde: Letterlik. “…hopie bloed en bene…” 

 

5.3 Is die skuinsgedrukte woorde ‘n voorbeeld van beeldspraak of stylfiguur? Meld watter stylfiguur 

of beeldspraak dit is. 

          Wenk: Woorde word gebruik om klanke uit te druk. 

          Antwoord: Stylfiguur- Klanknabootsing 

 

 
 

Kontekstuele vraag 2: ’n Rot in ’n val – H. du Plessis 

 

Lees die uittreksel hieronder en beantwoord die vrae wat daarop volg. 

Angelina brabbel onsamehangend en Lerato se oë volg die rigting waarheen  

haar angstige hande vreesbevange beduie. Op die vloer sit Igundane, sy  

ogies glinsterend, sy kaal rotstert lig trillend. 

Laat hy tog net so bly sit. Moenie laat Kuku, die kat inkom nie, bid  

Lerato woordeloos.                                                                                              5 

As sy net by die mes en telefoon kan uitkom. 

Sy beweeg voetjie vir voetjie nader. Moenie skrik en wegskarrel nie, Liefste Igundane, Igundane, bly 

net daar sit, my mooiste rotjie, hoe kon ek ooit  

dink jy’s ‘n aaklige rooi-oog dierasie. 

Die rot roer en Lerato verstrak.                                                                            10 

Onder in die gang beweeg ‘n skaduwee. Kuku! Lerato se vingers sluit om  

die gladde hef. Die lang blink lem rinkel effens toe sy die mes vasvat en lig.  

Sy is by die telefoon. Die nommer, nommer van die blitpatrollie, die polisie. 
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 Haar oë beangs op Angelina, begin sy skakel. 

Die rot se snor wikkel onrustig wn Kuku, snuwend in die lug, groen oë              15 

glinsterend, smelt weg teen die muur. Hy het die rot gewaar. 

2.1.1  Verduidelik wie Angelina is. (1) 

2.1.2  Verskaf een karaktertrek van haar. (1) 

2.1.3  Verduidelik waarom Angelina onsamehangend brabbel. (1) 

2.2.  Wat is die ruimte waarin die gebeure in hierdie uittreksel plaasvind? (1) 

 

2.3.1 Kies die korrekte antwoord om die onderstaande sin te voltooi. 

       Die stemming in die uittreksel is… 

       

A. ontspanne 

B. gespanne 

C. plesierig 

D. blydskap          (1) 

 

2.4 Waarom bid Lerato dat Kuku nie inkom nie. (1) 

2.4.1 Verklaar waarom die volgende stelling WAAR is. 

  

Lerato het haar veiligheid op die spel geplaas toe sy nie na groot Peneul se  

waarskuwings geluister het nie. (1) 

 

2.6.  Haal ’n voorbeeld van kontras uit die teks aan. (2) 

 

2.7  Watter ooreenkoms is daar tussen die werkers by die winkelsentrum wat die rot  

 doodgeslaan het en Angelina wat vir Lerato gevange hou? (1) 

 

2.8.  Kies telkens die stylfiguur/ beeldspraak in Kolom B wat by die uittreksel in  

Kolom A pas. Skryf slegs die letter (A-D) langs die vraagnommer 

              (2.8.1- 2.8.4) neer, byvoorbeeld  2.8.5 E.                     

KOLOM A KOLOM B 

2.8.1 “Moet ‘seblief vir antie Grace sê…” A. personifikasie 

2.8.2 “…die kos wat hy by die ton verorber,..” B  elisie 

2.8.3  ”...hoekom het die lelikste eendjie altyd die 

mooiste naam.” 

C  vergelyking 

2.8.4 “Jou kamer lyk nes ‘n rotnes.” D  hiperbool 

 E  metafoor 

                                                                                                                                      (1x4) 
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“Die ballade van Robbie de Wee” - Deon Meyer 

 

Klik op die onderstaande QR-kodes of skakels om die oefeninge te doen. 

 

http://bit.ly/RobbieKaraters 

http://bit.ly/RobbieStorielyn 

 

 
 

Kontekstuele vraag 3: “Die ballade van Robbie de Wee” - Deon Meyer 

 

Lees die uittreksel hieronder deur en beantwoord die vrae wat daarop volg. 

1. Ek kan voor ses daar wees. Maar jy moet kalm bly, Robbie, jy sal moet wag 

2.  tot ek daar is.” 

3. “Ek kan nie, nie hier by haar nie. Sy’s dood, Len…” en die paniek is terug. 

4. “Robbie, ek gaan nou die hotel bel en ‘n kamer bespreek. Ek gaan vir hulle sê 

5.  jy sal solank die sleutel kom haal. Maak seker jy sluit jou kamer, en dan gaan 

6.  wag jy vir my in die ander een.” 

7. Ek ry, deur die stil strate van Pretoria se Grasfontein, vat die N1, suid. Ek bel  

8. hom elke vyftien minute, tot ek seker is hy het in die ander kamer tot ruste 

9.  gekom. 

10. Eers dan kan ek dit alles oordink. 

11. Robbie de Wee 

12. Vyftien maande gelede was ek op die rand van geruїneer wees, die  

13. musiekpromotor vir wie byna niemand wou ken nie-ná die opeenvolgende 

14.  hamerslae van die Martyn Mouton-dwelmskandaal, finansiële fiasko van die 

15.  Akasia-musiekfees, die elf kunstenaars wat diplomaties “professionele  

16. verskille” aangevoer het as die rede waarom hulle kontrakte met my beeїndig  

17. het. Ek was sewe-en veertig, geskei, amper bankrot, het vriende gaan soek op  

18. die bodem van ‘n whiskeyglas, en net selfbejammering daar gekry. 

 

 



10 
 

3.1  Wie is die spreker in reël 1? (1) 

3.2  Wat is die verhouding tussen Robbie en die spreker? (1) 

3.3  Verskaf die volle naam van die lyk  in reël 3.  (1) 

3.4  Die spreker noem dat Robbie kalm moet bly. Watter tipe konflik ervaar  

       Robbie in reëls 3-6? Motiveer jou antwoord. (2) 

3.5  Verduidelik waarom dit effektief is dat daar ‘n eerstepersoonsverteller in hierdie     

       verhaal aangetref word.  (1) 

3.6   Kies telkens die karakter in KOLOM B wat by die beskrywing in KOLOM A pas.       

         Skryf slegs die letter (A-E) langs die vraagnommer (3.6.1 tot 3.6.4) neer,       

         byvoorbeeld 3.6.5 F. 

KOLOM A KOLOM B 

3.6.1  Privaatspeurder 

3.6.2   Kettingroker 

3.6.3  Barbier 

3.6.4  Een van die vermiste vroue 

A   Cybelene 

B    Marie de Wee 

C    Corrie Jordaan 

D    Annette Steenberg 

E   Jeff Maree 

           (4x1)  (4) 

3.7  Voltooi die volgende sin deur die gepaste woord uit die gegewe lysie te kies.     

        Skryf slegs die woord langs die vraagnommer  (3.7.1 -3.7.2) neer. 

bewonderaar       dief        rooftog     verhouding    

 

      Daar word vermoed dat die vrou in die hotelkamer ‘n groupie was, d.w.s. sy was              

      ‘n … 3.7.1…wat meer in ‘n …3.7.2… met die kunstenaar as in die musiek  

       belanggestel het.    (2) 

                           

3.8  Len was meer as ’n  jaar gelede amper bankrot. Verduidelik waarom hierdie    

        stelling  WAAR is. (1) 

 

3.9.  “… na die opeenvolgende hamerslae…” (reëls 13-14) 

 Waarna verwys die opeenvolgende hamerslae? (1) 

 

3.10  Kies die KORREKTE antwoord om die sin mee te voltooi. Skryf slegs die letter   

(A-D) langs die vraagnommer 3.10 neer, byvoorbeeld 3.10 E. 

 

Len reis vanaf  _______________________ . 

 

A. Bloemfontein na Pretoria 

B. Pretoria na Kaapstad 

C. Pretoria na Bloemfontein 

D. Kaapstad na Bloemfontein (1) 

 

 

3.11.  Len was op sewe-en-veertig byna bankrot en het vriende in drank gaan soek. 

Dink jy sy optrede was wys? Verskaf TWEE REDES vir jou antwoord.  (2) 
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“Roep van die vleikuiken” – Margaret Bakkes 

 

Klik op die onderstaande QR-kodes (Vinnige respons kodes) of skakels om die oefeninge te doen. 

 

 
http://bit.ly/VleikuikenStorielyn 

 

 
        http://bit.ly/vleikuiken 

 

 
Kontekstuele vraag 4: “Roep van die vleikuiken” – Margaret Bakkes 

 

Lees die uittreksel hieronder deur en beantwoord die vrae wat daarop volg. 

1. Dit was sy pa wat op ‘n naweek vir hom ‘n ouerige bakkie gebring het en 

2.  hom oorreed het om terug te keer om eers te leer om hom as  

3. natuurbewaarder te bekwaam. 

4. “Jy wil tog nie jou lewe lank in die linnekamer werk of as fliekjoggie slyt nie.  

5. En buitendien, dis nogal lekker om student te wees. Baie lekkerder as skool.” 

6. Sy pa was reg. Sy studentejare was mooi jare. Vir die eerste keer in sy lewe 

7.  was studie vir hom opwindend. Daar was goeie pêlle wat net soos hy oor die 

8.  bos gevoel het.En daar was Nina. 

9. Sy kadetjaar as natuurbewaarder was slegs ‘n afskynsel van wat sou volg. En 

10.  tog was dit vir hom ‘n wonderlike jaar. Hy het afgesonderd in ‘n reënwoud in 

11.  die Laeveld gebly. Soggens het hy wakker geword met die geluid van die 

12.  boskraai wat soos die gehuil van ‘n klein babatjie wat in die bos gelaat is, in 

13.  sy ore geklink het. Teen skemeraand het hy die gevlekte vleikuiken hoor  

14. roep, maar selde gesien, omdat dit ‘n voël was wat hom byna nooit laat sien 

15.  het nie. 

 

http://bit.ly/vleikuiken
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4.1  In watter plek bevind die jongman homself? (reëls 1-3) (1) 

4.2.1   Gee een karaktertrek van die jongman wat duidelik in reëls 9-11 voorkom. (1) 

4.2.2   Verskaf een rede waarom sy fisiese voorkoms sy kans om ‘n wildbewaarder  

           te word, bemoeilik.       (1)  

 

4.3 Voltooi die volgende paragraaf deur telkens die gepaste woord uit die gegewe      

         lysie woorde te kies. Skryf slegs die woord langs die vraagnommer             

        (4.3.1  tot 4.3.3 neer. 

 

   pa      broer     weermag       e-pos     advertensie            wildtuin     

 

         Die jongman se …4.3.1… het ‘n …4.3.2… gesien.  Hy het aansoek     

            gedoen  om in die …4.3.3… te gaan werk. (3) 

 

4.4      “…die geluid van die boskraai was soos die geluid van ‘n klein babatjie wat  

             in die bos gelaat is…”     

4.4.1   Benoem die beeldspraak. (1) 

4.4.2  Watter ooreenkoms is daar tussen die boskraai en die babatjie?                         (1) 

 

4.5     Kies telkens die struktuurelement in KOLOM B wat by die beskrywing in     

            KOLOM A pas. Skryf slegs die letter (A-E) langs die vraagnommer 

           (4.5.1 tot  4.5.5) neer,  byvoorbeeld 4.5.6 F. 

 

KOLOM A KOLOM B 

4.5.1  Jaap, is die jong man se vriend. 

 

4.5.2  Die jongman se frustrasie oor    

            sy ma se beheptheid met hom 

 

4.5.3 A-chronologies aangebied 

 

4.5.4  Die jongman se verskil in   

            belewenis van die stad en die    

            natuur 

 

4.5.5  Die motorfietsongeluk waarin die     

            jong man beseer is 

A   Innerlike botsing 

 

B  Uiterlike botsing 

 

C  Kontras 

 

D  Verteller 

 

E  Verhaalgebeure 

 

F   Bykarakter 

 

                                                                                                                                   (5x1)    (5) 

 

4.6   Sê of die volgende stelling WAAR of ONWAAR is. Motiveer jou antwoord. 

           Die jongman se vorige meisie het hom telefonies afgesê. (1) 
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4.7  Kies telkens die KORREKTE antwoord om die onderstaande sinne te voltooi.   

          Skryf slegs die letter (A-D) langs die vraagnommer 4.7.1 neer, byvoorbeeld  

           4.7.1 E. 

 

4.7.1   Die jongman se been het ______________ geneem om na die operasie te  

             herstel. 

 

A. minder as ses weke 

B. ses weke 

C. vier maande 

D. meer as vier maande (1) 

 

4.7.2   Jaap het die jongman vir die eerste keer  aan die natuur blootgestel deur  

             hom na sy oom se wildsplaas in _______________ te neem. 

 

A. Skukuza 

B. Caprivi 

C. Limpopo 

D. Kimberley (1) 

 

4.8  Die roep van die vleikuiken is ’n metafoor vir die jongman se lewe. Verskaf    

         TWEE REDES as motivering waarom hierdie beeld geslaagd is. (2) 
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OOM DRIES SE SORGE MET JANTJIE (Felicia Goosen) 

 

Opsomming van die verhaal: 

                                                                                                                                                                                                                                  

Die boere het baie skade gely as gevolg van roofdiere wat hul oeste verniel en hul vee  aangeval het. 

Rooikatte en bobbejane was van die grootste gevare.  

 

Die boere het ’n rooikat gejag, maar kon hom nie kry nie. Uit frustrasie het een van die boere ’n 

bobbejaanwyfie doodgeskiet.  Oom Dries het die bobbejaanwyfie se kleintjie jammer gekry en hom 

saam na sy plaas toe geneem.   

 

Oom Dries het die bobbejaan Jantjie genoem en hom baie bederf. Hoe groter Jantjie geword het, hoe 

meer probleme het hy egter veroorsaak. Toe hy Oom Dries se vingers verskeur, het Oom Thysie, een 

van die ander boere, die bobbejaan doodgeskiet. 

 

Ná Jantjie se dood het Oom Dries en Oom Thysie gedink dat Jantjie by verskillende plekke verskyn 

het. Die twee boere het elkeen om sy eie rede besluit om na die gruisgat te gaan waar Jantjie se 

gegooi is nadat hy geskiet: Oom Dries het gedink Jantjie kan nie in die dood rus nie omdat hy nie op 

sy geliefde plek begrawe is nie en Oom Thysie wou seker maak dat Jantjie wel dood was en in die 

gruisgat gegooi is.   

 
 

Lees die uittreksels hieronder en beantwoord die vrae wat daarop volg. 

“Vannag word ons lammers weer verskeur,” sê Oom Thysie en sit sy geweer moedeloos 
terug in die geweersak.  Die verhekste rooikat het weer paaie om hulle geloop. Almal 
pak op om huis toe te gaan, maar net Groot Dawid staan nog rond. 

 

1. Skryf die ontbrekende woorde neer: 

Volgens hierdie uittreksel is daar uiterlike botsing tussen ... en … 

 

Wenk:  Uiterlike botsing verwys na fisiese botsing/ konflik. 

 Antwoord: die boere/ Oom Thysie en die rooikat 

 

Die son lê al skuins agter die berg toe hy Driefontein se werf binne ry.  
 

 

2. Watter beeldspraak kom in hierdie uittreksel voor?   

Wenk:  Die verskillende beeldspraak is vergelyking, metafoor en personifikase. 

 Antwoord: Personifikasie (“Die son lê …”) 
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Dis eers toe die volmaan in die lug hang en oom Dries oudergewoonte op die stoep sit, 
dat hy hom gewaar: die bobbejaan wat doodluiters onderstebo aan die swaai hang. 

 

3. Watter stemming word deur die vetgedrukte woord aangedui? 

  

Wenk: Stemming verwys na hoe die karakters die ruimte ervaar. Dit verwys dus na ‘n  

            gevoel. 

Antwoord:  Onheil 

 

“Bekruipery!?” hyg oom Thys verontwaardig. Sy gemoedstoestand slaan in rooi vlamme 
uit op sy gesig en nek.   
“Jy sê ék bekruip jóú as ek hier doodluiters in die sloot afklim en jy lê my voor soos ’n 
wafferse rampokker agter hierdie bos!” 

 

4.  

4.1. Watter gemoedstoestand het oom Thys volgens hierdie uittreksel ervaar? 

Wenk: Gemoedstoestand verwys na die gevoel wat die karakters in die verhaal ervaar? 

Antwoord: woede/ skok 

 

4.2. Watter beeldspraak kom in die onderstreepte woorde voor? 

 

Wenk: Die verskillende beeldspraak is vergelyking, metafoor en personifikase. 

Antwoord: vergelyking  

 

4.3. Na wie verwys die woord “jy” in hierdie uittreksel? 

 

Wenk: Dit is ’n karakter in die verhaal. 

Antwoord: Oom Dries 

 

4.4. In watter spesifieke ruimte vind die gebeure in hierdie uittreksel plaas? 

 

Wenk: Ruimte verwys na die plek waar die gebeure plaasvind.  By hierdie vraag moet jy die 

spesifieke/presiese plek noem. 

Antwoord: die gruisgat/ die sloot langs die gruisgat 
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KONTEKSTUELE VRAAG 5: Oom Dries se sorge met Jantjie (Felicia Goosen) 

 

Lees die uittreksel hieronder en beantwoord die vrae wat daarop volg. 

 

1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
 
6 

“Vat die vervloekste bobbejaan weg en smyt hom in die sloot by die gruisgat!”  
skree oom Thysie vir die plaaswerkers, klim in sy bakkie en ry terug dorp toe. 
 
Laat daardie aand kom oom Dries by die huis aan. Die kloppende pyn in sy hand 
verdryf enige gedagte aan Jantjie. Hy onthou net die vasberade trek op oom Thysie se 
gesig toe hy weg is by die kliniek.  
 
“Ek gaan hom skiet, Dries!  Daai bobbejaan gaan nog iemand op Driefontein 
doodbyt.” 
 
In die dae wat volg, bly almal op die plaas versigtig stil oor Jantjie en oom Dries vra 
ook maar nie. 
 
Dis eers toe die volmaan in die lug hang en oom Dries oudergewoonte op die stoep 
sit, dat hy hom gewaar: die bobbejaan wat doodluiters onderstebo aan die swaai 
hang. 
 
“Jantjie!” skree oom Dries en vlie vervaard op.  Hy draf haastig oor die gras in die 
swaai se rigting, maar hy trap ’n lang uitloopsel raak, struikel en slaan neer. Sy groot 
lyf bly ’n paar sekondes net so lê. Hy skud die gras van sy klere af en kyk op na die 
swaai. Daar is geen teken van bobbejaan se kind nie.  Die swaai hang doodstil in die 
wit maanlig.  Oom Dries voel aardig. Hy kon sweer … 
  

 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

15 

 

5.1. Kies die KORREKTE antwoord uit dié tussen hakies. 

 

Die woord “sorge” in die titel van die kortverhaal verwys na  

(bekommernis/ versorging).  (1) 

 

5.2. Lees reël 1 en 2.  

 

Was oom Tysie se woede teenoor die bobbejaan geregverdig?  

Motiveer jou antwoord.   (1) 

 

5.3. “Almal op die plaas bly versigtig stil oor Jantjie” 

 

Watter afleiding kan ons hierdie optrede maak?   (1) 

5.4. Nadat die boobejaanwyfie doodgeskiet is, neem oom Dries neem die  

bobbejaantjie huis toe.   

Waarom word hierdie optrede van oom Dries later ironies?    (2) 

5.5. Noem TWEE verliese wat Jantjie vir oom Dries se boerdery veroorsaak het.  (2) 

 

5.6. “Daai bobbejaan gaan nog iemand op Driefontein doodbyt.” (reël 6) 

 Waarom het Jantjie Abraham se kind gebyt?   (1) 
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5.7. Op watter ander manier, behalwe die swaai, het oom Dries nog vir Jantjie bederf?   (1) 

5.8. Watter les leer jy uit die fout wat oom Dries met Jantjie begaan het?   (1)  

 

5.9. Noem TWEE redes waarom oom Thysie aan die einde van die verhaal na die  

gruisgat gegaan het.   (2) 

 

5.10. Kies die karakter uit KOLOM B om by die optrede/handeling/daad in KOLOM A  

te pas. Skryf slegs die letter (A–E) langs die vraagnommers (5.10 (a) tot 5.10 (d))  

neer. 

 

KOLOM A KOLOM B 

a) Groot Dawid A. Gooi Jantjie in die sloot  

b) Abraham B. Skiet vir Jantjie dood. 

c) Oom Thysie C. Sy kind word deur Jantjie gebyt. 

d) Sophie D. Gee vir Jantjie kos 

 E. Skiet ’n bobbejaanwyfie uit frustrasie 
 (4 X 1)   (4) 

 

5.11. Oom Thysie was ’n ware vriend vir oom Dries. 

 

Gee EEN rede as motivering waarom hierdie stelling WAAR is.   (1) 

 

[18] 
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HOE DIE VRAE NAGESIEN WORD: 

 As jy twee antwoorde gee en die eerste antwoord is verkeerd, maar die tweede antwoord is 

reg, word die eerste antwoord nagesien en die tweede antwoord word geïgnoreer. 

 As jou antwoorde verkeerd genommer is, word die antwoorde volgens die memorandum 

nagesien. 

 By aanhalings moet jou woordorde korrek wees. 

 By oop vrae verdien die rede/motivering die punt. GEEN punt word toegeken vir JA/NEE/EK 

STEM SAAM/EK STEM NIE SAAM NIE. As JA/NEE gestel is, moet die motivering daarby 

aansluit om die punt te verdien. 

 Moenie Engelse woorde in jou antwoorde gebruik nie, behalwe as die Engelse woordeskat in 

die voorgeskrewe werke voorkom. 

 Indien ironie, vergelyking, verband en kontras gevra word, moet jy twee kante vir 2 punte 

neerskryf.  

 Voer die opdragte korrek uit wanneer jy ’n aanhaling moet neerskryf: byvoorbeeld EEN 

WOORD beteken slegs een woord. Dié woord kan tussen aanhalingstekens of in hoofletters 

geskryf word of jy kan dit onderstreep. 

 

 
Vraag 1: Van Precius: ‘n Buisie salf 

 

Nr. Moontlike antwoorde Punte Denkvlak 

1.1.  In ‘n veld langs ‘n afgrond terwyl hulle oppad na ‘n 
debatskompetisie toe was. 

1 1 

1.2 Rukwinde het die ongeluk veroorsaak./ ‘n Grys mikrobus het 
hulle skrams getref. 

1 1 

1.3 Kennis van die karakters sal jou help om die karakter te 
identifiseer. 
Coenie/ haar klasmaat 

1 1 

1.4 Vergelyking 1 3 

1.5.1 
 
 
1.5.2 

Hy het ‘n erge graad van aknee en is skugter of ly aan ‘n 
minderwaardigheidskompleks daaroor. 
 
Precious meld dat sy verkrag is. Sy probleem is nie so erg 
soos Precious s’n nie. 

1 3 

1.6.1 B/ metafoor 1 3 

1.6.2 C herhaling 1 3 

1.6.3 D polisindeton 1 3 

1.6.4 E klanknabootsing 1 3 

1.7.1 Temas 1 3 

1.7.2 Boodskap 1 3 

1.8. Hy vergelyk homself met Ondier. Hy voel dat meisies hom 
a.g.v. sy vel, wegstoot. 

1 1 

1.9 Ja, Precious bied hom letterlike salf aan vir sy aknee. 
Ja, die feit dat Precious haar verkragting met hom kon deel, 
was figuurlik salf vir haar gemoed. 

2 5 

1.10 Die verhaal handel oor uitdagings/ probleme wat tieners 
ervaar. 

1 5 

 

 



19 
 

Vraag 2: ‘n Rot in ‘n val-H. du Plessis 

 

Nr. Moontlike antwoorde Punte Denkvlak 

2.1.1  Sy is die werker van Lerato. 1 1 

2.1.2  Sterk, fluks, bang vir rotte 1 1 

2.1.3 Sy is bang vir die rot/Indugane 1 3 

2.2 Buite ‘n nuwe voorstad, Nlovu 1 1 

2.3 Gespanne 1 3 

2.4 Sy wil nie hê dat die kat die muis moet verjaag nie. 1 3 

2.5 Sy het ‘n vreemdeling by die huis ingelaat wat haar gevange 

gehou het. 

1 3 

2.6 Mooiste rotjie teenoor aaklige dierasie 2 3 

2.7 Beide is voorneelde van uiterlike botsing/ konflik 1 3 

2.8.1 B/ elisie 1 3 

2.8.2 D/ hiperbool 1 3 

2.8.3 E/ metafoor 1 3 

2.8.4 C/ vergelyking 1 3 

 

 

VRAAG 3: “Die ballade van Robbie de Wee” - Deon Meyer 

 

VRAAG MEMORANDUM PUNT DENKVLAK 

BARRETT 

3.1 Len Lategan 1 1 

3.2 Len is Robbie se musiekpromotor. 1 1 

3.3  Sasha Anne Harrington 1 2 

3.4 Innerlike botsing / Hy is bekommerd oor die lyk wat in die 

kamer saam met hom is. 

2 3 

3.5 Dit maak die gevoelens van angs meer intens. 

Dit is ‘n persoonlike ervaring/ belewenis. 

Dit maak die verhaalgebeure meer geloofwaardig omdat hy 

dit self ervaar het. 

1 4 

3.6 .1 E 1 1 

3.6.2 A 1 1 

3.6.3 C 1 1 

3.6.4 D 1 1 

3.7.1 bewonderaar 1 3 

3.7.2 verhouding 1 3 

3.8 Vyftien maande is langer as ‘n jaar. / Dis een jaar en 3 

maande 

1 3 

3.9 Dit verwys na die hofsake teen Len. 1 3 

3.10 C 1 1 

3.11 Nee, dit het gelei tot selfbejammering./  

Nee, dit het nie sy probleem opgelos nie./ 

2 4 
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Vraag 4: “Roep van die vleikuiken” – Margaret Bakkes 

VRAAG MEMORANDUM PUNT DENKVLAK 

BARRETT 

4.1 In Skukuza 1 1 

4.2.1 Natuurliefhebber/ alleenmens 1 3 

4.2.2 Sy een been was korter as die ander. 1 1 

4.3.1 broer 1 3 

4.3.2 advertensie 1 3 

   4.3.3 wildtuin 1 3 

4.4.1 Vergelyking 1 3 

4.4.2 Die gehuil klink dieselfde 1 2 

4.5.1 F 1 3 

4.5.2 A 1 3 

4.5.3 E 1 3 

4.5.4 C 1 3 

4.5.5 B 1 3 

4.6 Onwaar , hy is per briefie afgesê. 1 1 

4.7.1 D 1 1 

4.7.2 C 1 1 

4.8 Beide word selde gesien en  hulle hunker na ‘n maat 2 4 

   [17] 

 

Vraag 5: “Oom Dries se sorge met Jantjie” – Felicia Goosen 

 

VRAAG MEMORANDUM PUNT 

5.1 bekommernis 1 

5.2 Ja. Die bobbejaan het oom Dries se hand gebyt. 1 

5.3 Hulle het respek vir oom Dries./ Hulle weet hoe lief oom Dries 
vir Jantjie was.  
(Enige een) 

1 

5.4 Hy neem die bobbejaan huis toe omdat hy hom jammer kry, 
maar dieselfde bobbejaan veroorsaak probleme vir hom.  

2 

5.5 Jantjie het die ryp koejawels en dadelpruime verwoes. Hy 
het die hoendereiers stukkend gegooi. 
(Enige twee) 

2 

5.6 Die kind het op die swaai gespeel. 1 

5.7 Hy het vir hom warm melk gegee en voor die Aga-stoof 

laat slaap. 
2 

5.8 bv. ’n Mens moenie wilde diere as troeteldiere aanhou nie.  1 

5.9 Hy wou seker maak dat Jantjie wel dood is. Hy wou seker 
maak of die plaaswerkers sy opdrag uitgevoer het.  

2 

5.10   

a)  A 1 

b)  C 1 

c)  B 1 

d)  D 1 

5.11 Hy het oom Dries kliniek toe geneem. 1 

 TOTAAL [18] 
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AFDELING D: GEDIGTE 

 

WENKE VIR SUKSESVOLLE STUDIE  EN BEANTWOORDING VAN EKSAMENVRAE. 

 

Verdeel al die voorgeskrewe gedigte in die volgende kolomme om jou kennis te konsolideer.  Slaan 

eers die metataal/ poësie-terme op bladsy 21 – 28 na. 

 

VOORBEELD 

GEDIG:  Ek het ’n huisie by die see 

 

Tipe gedig en 
opsomming van 
inhoud 

Stylfigure met 
voorbeeld 

Beeldspraak Stemming Boodskap en Tema 

Tipe gedig:  Vrye 
vers 
 
Die spreker voel 
veilig in sy huisie 
wat deur die storm 
bedreig word 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alliterasie 
(herhaling van 
konsonante binne 
dieselfde versreël) 
“...ruk die winde 
aan my ruite…” 
 
Assonansie 

(herhaling van 
vokale binne 
dieselfde versreël) 
“.. soos van 
verlore siele in hul 
nood..” 
 
herhaling/ 
repetisie 
“aaneen, aaneen 
die golwe slaan” 
Beklemtoon  die 
aanhoudende 
beweging van die 
branders. 
Onderbeklemto- 
ning 
huisie  (gewoonlik 
is huise by die see 
GROOT) 
 
Teenstelling/ 
Kontras:  lig vs 
donker 
 
Simbool:  Rots  
verteenwoordig 
Jesus 

Personifikasie 
“..ruk die winde 
aan my ruite…” 
 
`: 

…’n klag, soos 
van verlore 
siele…’ 
Die geluid van 
die wind word 
met verlore siele 
vergelyk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rustige 

stemming  
(‘hierbinne is dit 
veilig, warm en 
dig) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boodskap 
Dis belangrik dat ‘n 
mens se geloofslewe 
standvastig is. 
 
Tema 
Geloof anker mense 
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Strofebou 
 
 

Rymskema 
 

Spreker Aanwending 
van punktuasie 

Jou opinie van die 
gedig 

Agt reels:  koeplet 
 
Vier versreëls:  
kwatryn 
 
Twee versreëls:  
koeplet 

Gebroke rym Ek- spreker 
Die spreker se 
subjektiewe 
vertelling 
verpersoonlik die 
gedig 
 
Dui op die 
intieme 
verhouding van 
die spreker met 
sy/ haar huisie 

Komma in reël 4 
vertraag die 
tempo van die 
gedig om die 
geluid van die 
wind te versterk 

Ek kan my nie daarmee 
vereenselwig nie omdat 
ek nie ‘n geloofsmens is 
nie. 
Ek het besef dat enige 
mens ‘n behoefte aan 
veiligheid het. 
 
Hier moet jy ‘n opinie 
binne die konteks van 
die gedig kan verskaf. 

 

2.  Ken die inhoude van alle gedigte aangesien ALLE vrae by GEDIGTE beantwoord  

      moet word.   

 

3.  Som elke gedig soos ‘n storie op. Visualiseer die gedig. Span sintuie in om aspekte te voel, hoor  

     en ruik.     

 

4.  Maak op dubbelfolio’s breinkaarte van elke gedig. 

     Kyk na die breinkaart en bespreking by die gedig, Pryslied.  Gebruik jou foon om die  

     QR-kode hieronder te lees en om toegang tot die dokument te kry. 

  
 Dit sal jou help om die gedig beter te verstaan. 

 

5.  Omkring of onderstreep/ die aksiewoorde en beantwoord vrae daarvolgens. (byvoorbeeld Kies/  

    Voltooi/ Stem jy saam…) 

     Tipiese  eksamengerigtevrae: (By die Robot in Eerstelaan – M. van Aswegen) 

i) Kies die KORREKTE antwoord tussen hakies. 

Die rymskema in strofe 5 is kruisrym/ omarmende) rym. 

ii) “geld klingel in die blikkie en lê dan stil”  Watter twee aparte woorde in hierdie reël 

personifieer die geld?  

 

6.  Moenie haastig wees om klaar te kry nie.   

 

7.  Haal diep asem indien jy gespanne voel. 

 

8.   Benader die eksamen met ‘n sukses-mentaliteit. 

 



23 
 

Die onderstaande breinkaart sowel as die woordverklarings sal jy ook by die bostaande skakel kry. 

 

Pryslied   -  Antjie Krog 

 

1. In die sandkliphart                        

2. vandag     

                  

3. staan hy    

4. kop en skraal skouers staan hy bo almal uit  

5. houtskool en as is sy hare   

6.  hy, die sandkleurige seun van uNosekeni    

7.  uNosekeni die ma van Mandela 

8. hy, die man met die vlesige palmkussings  

9. hier staan hy  

10. uit die gevestigde familie van uNgubengcuka  

11. die seun van Dalindyebo  

12. die seun van Mandela 

13. hy van die rivieroewers by iNqunu  

14. heelmaker uit die Thembu-stam 

15. ’n klein swart ster priem sy bolip 

 

 

 

16. ons prys hom  

17. hy wat nie lag nie en nie huil nie  

18. eerste ratelaar van Umkhonto we Sizwe  

 

19. die swart pimpernel  

20. hy wat nie lag nie en ook nie huil nie 

 

 

 

21. hier staan hy dan nou voor ons  

22. Nelson Rolihlahla Mandela  

23. getrokke tak van lank gelede  

Gebou van sandklip. Dui op Uniegebou in Pretoria; Setel van SA 

Regering 
Dui die tyd aan; wanneer dit gebeur. Histories teenwoordige tyd. Vandag 
Ook alleengeplaas om die belangrikheid van die dag te beklemtoon 

Omgekeerde woordorde.  Klem op hy: Nelson Rolihlahla Mandela; staan: 2 

betekenisse… 

Letterlik en Figuurlik bedoel: lank en skraal en 
staan nie net letterlik uit nie, maar ook in statuur 
staan hy bo almal uit. 

Sy hare is grys 
- metafoor 

Weer die verwysing na die “hy”. sy velkleur is bruin 
soos die sand.  Verwysing na sy ma, wat in r.7 herhaal 
word. Tipografies ingekeep om die belangrikheid van 
die ma te beklemtoon. 

Sy hande word beskryf – sagte handpalms – dui 
op sy sagte aanraking of aanslag Herhaling van r.3 

Mandela se stamboom en herkoms word 
hier besing.   
* Hy kom uit die Ngubengcuka-familie wat ‘n 
gevestigde familie is.   
*Sy ma is uNosekeni,  
*sy pa was Mgadla Mandela 
*uNgubengcuka was Mandela se  
oupagrootjie (great-grandfather) 
* Dalindyebo was ‘n Thembo-leier wat as 
voog (guardian) oor hom aangestel is nadat 
sy pa oorlede is 
 *Hy kom van iNqunu, ‘n plekkie in die Oos-

Kaap, wat by ‘n rivier geleë is.  
 *Verder stam hy ook uit die Thembu-stam 

en is die heelmaker van SA. 

‘n Moesie op sy bolip word direk vergelyk met ‘n swart ster 
(Metafoor). Die swart ster priem - personifikasie 

Ons – Suid-Afrika se inwoners 

wys nie emosie nie – na alles wat hy vir sy 
land deurgemaak het 

Umkhonto we Siswe – die gewapende/ militêre 

afdeling van die ANC – Mandela was die eerste 

woordvoerder;  ratelaar ook ‘n metafoor 

Mandela moes 15 maande lank vir die 

sekuriteitspolisie wegkruip voordat hy gevang is. 

Hulle kon hom nie vang nie; dus is hy Swart 

Pimpernel genoem. 
Herhaling v. r.17 om die idee te 

beklemtoon 

Sy volle naam word uiteindelik gegee – wie die “hy” is. 

Herhaling van die staan -idee – tydsaspek – 

nou sluit aan by vandag 

In die metafoor wat hier voorkom, word hy vergelyk met ‘n 

tak wat oor die aarde getrek word en wye krapmerke 

/spore agterlaat. 
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24. die sleepsel van sy blare lê wyd  

25. legendaries is hy – opspoorder van harte  

26. hy maak die pante bymekaar  

27.  van ’n verskeurde land  

28. hy draai ons na mekaar toe vir mekaar  

28. hy, heelmaker van mense  

30. hy stig vrede  

31. vrede, die ma van groot nasies 
 

 

 
 

POËSIE- METATAAL / TERMINOLOGIE 

 

BEELDSPRAAK 

 

Beeldspraak is figuurlike taalgebruik.  Daar word doelbewus van die gewone, letterlike betekenis van 

die woord afgewyk.  

 

Vergelyking  

In 'n vergelyking word twee of meer dinge met mekaar vergelyk om die ooreenkomste te toon. 

Vergelykings word gekenmerk deur die gebruik van die woorde soos, net soos, nes en as(of). Die 

saak en die beeld is langs mekaar,  

Voorbeeld: Huiskat (E. Eybers), versreël 8:  

“...vloeibaar, soos ‘n blink reptiel”   Die huiskat se bewegings word met ‘n reptiel vergelyk. 

 

Metafoor 

In 'n metafoor word twee sake direk teenoor mekaar gestel. Hier is geen verbindingskakels 

(byvoorbeeld soos of net soos) nie.  

Voorbeeld: Tien haikoes vir die Vredefortkoepel – Hans du Plessis   “klipvuis”      by die eerste 

haikoe staan in die plek van meteoriet. 

 

Personifikasie 

'n Ander woord vir personifikasie is vermensliking. Menslike eienskappe word aan lewelose dinge, 

plante of diere toegeken. 

Voorbeeld:  Palimpses – Johann de Lange  “Bome skryf” in versreël 1   

 

Simbool  

‘n Voorwerp of beeld word gebruik om ‘n aspek voor te stel.   ‘n Hartjie       is gewoonlik simbool van 

die liefde. ‘n Kruis  verteenwoordig Christendom.   

Hy maak metafories die verskillende dele van die land 

wat verskeur is, bymekaar sodat dit weer heel kan word. 

Vind die harte van die Suid-Afrikaanse volk 
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‘n Olyftakkie (olive branch)     verteenwoordig vrede.   

Voorbeeld:  Ek het ‘n huisie by die see – H.A. Fagan   “My vuurtjie brand”  in versreël 9 simboliseer 

hoop. 

Boekmerk – Marlise Joubert  “boekmerk” in reël 28 simboliseer om iets te onthou. 

    

STYLFIGURE 

 

Dit is die manier waarop taal of woorde aangewend of uitgedruk word sodat dit nie in hulle normale of 

letterlike betekenis en funkisie aan te wend nie. Dit druk woorde en klanke op ‘n besondere of 

dramatiese wyse uit wat groter trefkrag aan skryfwerk gee. 

 

Kontras / teenstelling 

Twee aspekte met teenoorgestelde betekenis word teenoor mekaar gestel.    

Voorbeelde 

 

Paradoks 

'n Paradoks is 'n skynbare teenstrydigheid waarin eintlik 'n dieper waarheid skuil, byvoorbeeld: Stilbly 

is ook 'n antwoord!  

 

Oksimoron 

'n Oksimoron is 'n beknopte teenstelling.  Die twee teenoorgestelde woorde staan langs mekaar. 

Voorbeeld:  reël 10 van Boekmerk (M. Joubert)  “bittersoet” 

 

Antiklimaks  

Die antiklimaks word ook daling genoem. Dit is 'n onverwagte ommekeer in gebeure. In plaas van 

hoër en hoër klim, is daar trap vir trap 'n daling en vind ons 'n terugval van die verhewe na die 

alledaagse. 

 

Ellips of beletselteken 

Ellips is die weglating van woorde wat veronderstel kan word. (. . .) 

Die doel is om 'n sekere atmosfeer te skep of om die aandag op 'n belangriker gedagte te vestig. Dit 

dui ook op 'n onvoltooide sin of gedagte en die spreker verswyg dan daardie gedeelte om treffender te 

sê wat hy of sy bedoel.  Die idee is dat die leser self die gedagte moet voltooi.  In ‘Die nuwe kind’ in 

strofe vier vertel die spreker hoe die nuwe kind die beste in die kunsklas aanpas wanneer hy deur 

middel van sy tekeninge van die skool en sy omstandighede by die skool kan wegkom - “nog ver van 

hier…” dus op sy eie verbeeldingsvlug.  Die leser kan dus self besluit waaroor die seun droom, of 

waar hy eintlik wil wees. 

 

Eufemisme 

Eufemisme is versagting. Dit is wanneer ons iets onaangenaams op 'n aangename of mooi manier 

beskryf. Idiomatiese uitdrukkings is goeie voorbeelde hiervan, byvoorbeeld : Hy is hoog in die takke. 

(Hy is dronk) 
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Hiperbool 

Hiperbool is oordrywing. Persone of voorwerpe word groter as gewoonlik voorgestel om effek te 

verkry, byvoorbeeld “Ek het jou al honderd maal geroep!”. 

 

Herhaling/ Repetisie 

Dieselfde klank, woord/ frase/ sinsnede word meer as een keer in die gedig gebruik om ’n aspek te 

beklemtoon. 

 

• Klankherhaling is wanneer alliterasie, assonansie of klanknabootsing gebruik word.  

• Woordherhaling word gebruik om iets te beklemtoon of om 'n gedig te bind. 

Voorbeeld:  Palimpses (J. De Lange) –“Stil” word herhaal om die stilte te beklemtoon. 

 

Inversie 

Inversie is 'n omkeer van die gewone woordorde. Dit kan om een van die volgende redes gebruik 

word: 

• om 'n woord ter wille van die rymklank aan die einde van 'n versreël te plaas;  

• om 'n sekere woord te beklemtoon; of   

• om 'n sekere ritme in die versreël te skep. 

Voorbeeld:  By die robot in Eerstelaan (Marita van Aswegen) – Reël 4:  “ingehaak volg hy gedwee...”  

Ingehaak word eerste geplaas om sy afhanklikheid van die tsotsi te beklemtoon. 

 

Ironie  

Onthou: by 'n vraag oor ironie moet jy altyd twee dinge neerskryf: 

• dit wat gesê of verwag word 

• dit wat gebeur. 

Ironie is wanneer ons woorde gebruik om die teenoorgestelde te sê as wat jy bedoel. Ons kan dit ook 

as droë humor of ligte sarkasme beskryf. Dit word ook spotspraak genoem en moet dus nie letterlik 

opgeneem word nie. 

Bv. Sjoe! Jy is slim! (Hy is eintlik dom.) 

 

Klimaks 

Die leser word, ter wille van effek, trapsgewys tot die hoogtepunt of klimaks gelei. Spanning word 

hierdeur verkry. 

 

 

Metonimia 

Metonimia verwys na naamsoordrag of oornoeming. Wanneer twee sake na verwant is aan mekaar, 

word die een saak of naam na die ander saak of naam oorgedra.  

• Die ketel kook.  (Dis eintlik die water wat kook). 

 

 

Onomatopee (Klanknabootsing) 

Wanneer die klank van die woord ooreenkom met die geluid wat dit beskryf. 

Voorbeeld: By die robot in Eerstelaan (Marita van Aswegen) “girts” twee pare voete oor die teer. Die 

verkeerslig “klik”elke keer en die fiets se klokkie lui “trieng, trieng”. 
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Sarkasme 

Dis soms om iemand se gevoelens doelbewus te seer te maak. Jy sê hier presies wat jy bedoel, maar 

doen dit op so 'n wyse dat spot, ontevredenheid of veragting duidelik na vore kom. 

 

Woordspeling  

Soms speel 'n skrywer of digter met die verskillende betekenisse van 'n woord sodat die verskillende 

betekenisse inpas. 

Voorbeeld:  Tien haikoes vir die Vredefortkoepel – Hans du Plessis 

Reël 1 & 2:  “...klief  

                     ‘n klipvuis en klap lewe” 

Hier word letterlik verwys na die impak/ slag toe die meteoriet die aarde tref, maar ook figuurlik omdat 

alle lewe in die omgewing vernietig is. 

“kliphart” by Haikoe 4 dui op hart wat van klip gemaak is of dit dui op die hardheid van die klip. 

 

Sinestesie  

Sintuie word nie op die normale wyse aangewend nie. 

Voorbeeld:  Boekmerk (Marlise Joubert) – Reël 10 & 11:   “die reuk van bittersoet jasmyn 

                  uit haar skooljare proe” 

   

Sinekdogee 

‘n Gedeelte van die geheel word vermeld. 

Voorbeeld:  By die Robot in Eerstelaan (Marita van Aswegen):  Reël 1 “twee pare voete girts oor die 

teer” dui op die twee mense.  Hier word daar slegs na hul voete verwys.   

 

Satire  

Die skrywer spot met menslike swakhede, dwaashede of wantoestande.  

 

DIGVORME 

 

Die liriek 

Lirieke word hoofsaaklik geskryf om gesing te word. Een van die belangrike kenmerke van lirieke is 

herhaling. Wanneer dieselfde strofe na elke ander herhaal word, word dit dit refein genoem.  Lirieke 

het dikwels ‘n refrein. 

Voorbeeld:  Rondom my (Dawie de Jager) is ‘n voorbeeld van ‘n liriek. 

Reël 1  “Ek wil my tyd vat hierdie keer” asook reël 2 “Ek moet my tyd vat hierdie keer” word herhaal 

om te beklemtoon dat hy nie oorhaastig moet wees nie. 

Lirieke word ook gekenmerk deur klankrykheid. 

 

Sonnet -   'n Sonnet is 'n gedig wat 'n vaste vorm het en uit veertien versreëls bestaan. Ons onderskei 

tussen twee soorte sonnette, naamlik: 

 

· die Italiaanse sonnet 

· die Engelse sonnet. 
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Italiaanse sonnet / (Petracaanse sonnet) bestaan uit: 

• Veertien versreëls 

• twee kwatryne van vier versreëls elk wat 'n oktaaf (van agt versreëls) vorm 

• twee tersines van drie versreëls elk wat 'n sestet (van ses versreëls) vorm) 

• In die oktaaf is die uiteensetting en in die sestet is die toepassing. 

• Die sestet kan ’n gebed wees. 

• Die oktaaf is gewoonlik epies of verhalend en die sestet liries of sangerig. 

• Die rymskema in die Italiaanse sonnet lyk so: abba / abba / cdc / cdc.  

Voorbeeld:  Huiskat (Elizabeth Eybers) is ‘n treffende voorbeeld, maar daar word afgewyk van die 

tradisionele rymskema:  abba/cddc/eff/ggh.  

 

Engelse sonnet (Shakespeareaanse sonnet) bestaan uit: 

• Veertien versreëls 

• Drie kwatryne van vier versreëls elk 

• 'n Rymende eindkoeplet. 

• Die kwatryne bestaan uit kruisrym  

• Die ‘n rymende eindkoeplet bestaan uit paarrym. 

• In die eindkoeplet word die kerngedagte kragtig uitgedruk. 

• In die Engelse sonnet word die volgende rymskema gewoonlik gebruik:  

abab / cdcd / efef / gg. 

Voorbeeld:  Ek het ‘n huisie by die see (H.A Fagan) toon ooreenkomste met ‘n Engelse sonnet, maar 

daar word afgewyk van die tradisionele rymskema:  abab/cdcd/efef/gg. 

 

Die pryslied 

● Die pryslied is een van die mees algemeen gebruikte digvorms in Afrika. 

● Daar word op ‘n mondelinge manier hulde aan iemand gebring (soos by ‘n huldeblyk).   

● Dis ’n samevatting van die belangrikste eienskappe en detail van die persoon wat geprys word. 

● Dit is gewoonlik ‘n professionele pryssanger of prysdigter wat aangestel word om die 

leier/koning, ens. toe te dig of sy pryse te besing en  word ook tydens belangrike 

gebeurtenisse gedoen. 

● Die pryslied bevat verskillende eiename – eerbenamings, name van voorgeslagte, amper ‘n 

geslagsregister – m.a.w. waar die persoon se verskillende eienskappe vandaan kom en baie 

metafore kom dus voor. 

● Die pryslied is belangrik omdat dit ‘n manier is om die volk se geskiedenis te bewaar.                        

      https://www.britannica.com/art/praise-song   

Voorbeeld:  pryslied (Antjie Krog) – In hierdie gedig word oudpresident Nelson Mandela geprys oor 

wat hy vir Suid-Afrika beteken het ...en nog steeds beteken. 

 

Die Haikoe 

Dis oorspronklik ‘n Japannese digvorm.  Dit sê baie met min woorde. 

Dis ’n rymlose vers wat uit drie versreëls en sewentien lettergrepe bestaan. 

Versreël 1:  vyf lettergrepe 

Versreël 2:   sewe lettergrepe 

Versreël 3:   vyf lettergrepe 

Voorbeeld:  Tien haikoes vir die Vredefortkoepel – Hans du Plessis   

 

https://www.britannica.com/art/praise-song
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Vrye versvorm (NB) 

Baie digters verkies om in die vrye versvorm te skryf.  

Eienskappe van 'n vrye vers: 

 

• die strofes en versreëls is nie ewe lank is nie.  

• die gedig het ook nie 'n vaste rympatroon nie. 

• die rym, metrum en strofebou is onreëlmatig 

• enjambemente word as bindmiddel gebruik 

Voorbeelde:  Die boodskapper (Peter Snyders); Boekmerk (Marlise Joubert)   Hierdie gedigte het 

geen vaste rymskema nie en versreëls wissel in lengte. 

 

 

DIE STRUKTUUR VAN 'N GEDIG 

 

Die betekenis in 'n gedig kan geskep of beïnvloed word deur die versreël- en strofebou, rym, ritme en 

punktuasie wat die digter gebruik. Die struktuur van 'n gedig bestaan uit die volgende elemente: 

 

Versreëlbou 

'n Gedig bestaan uit strofes wat weer op hul beurt uit versreëls bestaan. Versreëls is die reëls waaruit 

'n gedig opgebou is.  

Die digter besluit self hoeveel woorde hy of sy in 'n enkele versreël wil plaas. Hy of sy besluit ook of dit 

met hoof- of kleinletters moet begin en of daar leestekens moet wees of nie. Die lengte van versreëls 

kan wissel – soms bestaan dit net uit een enkele woord of 'n frase. Dit word gedoen om 'n gedagte uit 

te lig of te beklemtoon.  

 

Tipografie 

Tipografie is die manier waarop iets op ‘n bladsy geskryf of gedruk word. Met ander woorde, dit 

verwys na die wit ruimtes in en om 'n woord in ‘n gedig.  

 As 'n woord deur baie wit ruimtes omring word, wil die digter moontlik die leser se aandag daarop 

vestig. Die digter wil dalk 'n gevoel van verlatenheid of eensaamheid met hierdie wit ruimtes skep. 

Voorbeeld:  Die boodskapper – Peter Snyders:   

2 was daa ‘n knipoeg 

               van jou 

                   na my? 

Strofebou 

Strofes bestaan uit 'n aantal versreëls wat 'n eenheid vorm. Strofes kan as volg ingedeel word: 

• 'n Koeplet bestaan uit twee versreëls; 

• 'n Tersine bestaan uit drie versreëls; 

• 'n Kwatryn bestaan uit vier versreëls; 

• 'n Sekstet/ sestet bestaan uit ses versreëls;  

• 'n Oktaaf bestaan uit agt versreëls. 

Strofebou kan eweredig (versreëls wat ewe lank is) of oneweredig (versreëls met verskillende lengtes) 

wees.  

 

 

 

“my”en “jou” word deur die inkeping van die versreëls uitgehef/ 

beklemtoon 
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Enjambement 

Enjambement is wanneer een versreël oorloop in 'n ander sonder die gebruik van leestekens. 

Woorde word aan die begin of einde van 'n versreël geplaas ter wille van beklemtoning. 

 

 Enjambement word om verskillende redes gebruik: 

• Die idee is dat jy aaneenlopend moet lees. 

• Dit trek die aandag van die rym af. 

• Dit laat die gedig vloei en suggereer beweging. 

• Dit beïnvloed die ritme en tempo van die gedig. 

• Dit bind versreëls en strofes tot 'n hegte eenheid. 

• Woorde wat in die enjambementsposisie (die eindposisies )staan, word beklemtoon. 

• Dit dui kontras aan. 

• Versnel die tempo van die gedig. 

 

Voorbeeld:  Die boodskapper  (Peter Snyders)- versreëls 13-15 

13 die die briefie 

14 met die soentjie  

15                 op die omslag    

 

Rym 

Rym is die gereelde herhaling van een of meer klanke in versreëls. 

Die funksie van rym: 

• Rym bring kontraste na vore.  

• Rym dra betekenis oor en sluit die gedig vir ons oop. 

• Dit kan assosiasies met woorde in die gedig opwek. 

• Belangrike woorde word in rymposisies geplaas. 

• Rym skep stemming of atmosfeer. 

• Rym dien as bindmiddel. Dit verskaf ‘n patroon van ordelikheid 

• Dit versterk klanke. 

 

Halfrym (alliterasie en assonansie) 

 

Alliterasie is die herhaling van dieselfde medeklinker in woorde in 'n versreël. Digters gebruik 

alliterasie wanneer hulle sekere aspekte wil beklemtoon, of klanke wil naboots.  

 

Assonansie is die herhaling van dieselfde klinker of vokaal in 'n versreël. Dit word gebruik wanneer 

die digter 'n sekere stemming wil skep. Lang vokale bewerkstellig 'n stadige tempo en kort klanke 'n 

haastige, gejaagde, opgewonde tempo. 

 

Die funksie van alliterasie en assonansie is : 

· om stemming (atmosfeer) te skep  

· om die klankgehalte in die gedig te verhoog 

· om sekere woorde te beklemtoon 

· dis ’n bindmiddel 

· dit werk klanknabootsend en suggererend. As daar byvoorbeeld ’n trein ry, sal die  

s–klank oorheers. 

geen leestekens kom aan die einde van die 

versreëls voor nie 
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Voorbeelde:  Rondom my – Dawie de Jager  

  9   Ek sien die blou deur die bietjie in jou oë (assonansie)  

10   Ek weet daar is dinge  (alliterasie) 

 

Volrym 

Die posisie van die rymwoorde in die versreël dui aan of ons met eindrym of binnerym te make het. 

'n Digter kan eindrymwoorde  as 'n rymskema rangskik. Die  algemeenste rymskemas is: 

• Paarrym – aabb, ccdd 

• Omarmende rym – abba, cddc 

• Gebroke rym: abcd, edfa 

• Kruisrym – abab cdcd 

• Slagrym – aaaa 

 

Watter uitheffingstegnieke gebruik ‘n digter? 

• Alleenplasing  (Reël 5 by Rondom my – Dawie de Jager: “ondergekry” staan alleen.  Dit   

            beklemtoon die negatiewe effek van sy haastigheid ) (Reël 1 by Boekmerk- Marlise   

            Joubert: “kinders” staan alleen om die  boodskap te beklemtoon). 

            alleen  

• Plaas woorde aan die begin of einde van die versreël:   

• Woordorde verander (inversie) 

• Herhaling 

• Hoofletters 

• Leestekens voor of na die betrokke woord 

• Rymposisie 

• Rym 

 

 

Punktuasie 

Jy behoort teen dié tyd al te weet hoe belangrik punktuasie vir goeie skryfwerk is.  

Leestekens, soos die uitroepteken, word byvoorbeeld gebruik om blydskap of verbasing uit te druk.  

Elke leesteken in 'n gedig het 'n bepaalde funksie en dis belangrik dat jy weet watter effek dit het. 

Voorbeelde:  Rondom my (Dawie de Jager):  die ellips (...) in reël 19 (“net as jy wil...”) – dis asof die 

spreker wil hê die aangesprokene moet nadink oor sy voorstel om rondom hom of haar te wees. 

Palimpses (Johann de Lange):  die kommapunt (;) aan die einde van reël 8 (“Stil is die bome;”)  

Ek het ‘n huisie by die see (HA Fagan):  die koppelteken (-) by reël 5 (“Ek hoor die winde huil – ‘n 

kreun, ‘n klag”) vestig die aandag op die negatiewe geluid wat die wind maak.  

Boekmerk (Marlise Joubert):  die dubbelpunt (:) by versreël 13 (en protesteer: ) dui aan waaroor daar 

gekla word. 

By die robot in Eerstelaan ( Marita van Aswegen):  die aanhalingstekens (“  ‘’) by versreël 11 (“ons 

beter geld kry of ek los jou hier”)  dui op die feit dat dit die tsotsi se direkte woorde is. 

 

Woordkeuse:   In 'n gedig moet elke woord 'n raak, uitgesoekte woord wees wat nie deur 'n sinoniem 

vervang kan word nie. Dis goed om soms met sinonieme of betekenisverwante woorde  te speel om te 

kan vasstel watter impak dit op die betekenis van 'n boodskap kan hê!  

Voorbeeld:  Palimpses (Johann de Lange):  by versreël 13 “...pyn ring op ring” is die woordkeuse 

gepas, want die gedig handel oor bome en alle bome het jaarringe.   
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Die tema:   

Die tema is die sentrale of kerngedagte in 'n gedig. Al die beelde, klanke en woorde in 'n gedig moet 

dus saamwerk om die tema effektief oor te dra, bv. Liefde, Dood, Bedrog.  Dit is universeel – nie tyd of 

plekgebonde nie. 

Voorbeelde:  By die robot in Eerstelaan ( Marita van Aswegen): Gestremdes en hul weerloosheid 

  Die nuwe kind (Pieter Strauss) :  Vooroordele (prejudices) teen mense wat van ons  

verskil  

Rondom my (Dawie de Jager):  Liefde  

Boekmerk (Marlise Joubert):  Die invloed van onderwysers op leerders 

pryslied (Antjie Krog):  Die invloed van ‘n mens se aksies 

 

Die boodskap  

Die lewensles of lewensopvatting  oor ‘n bepaalde saak wat die digter deur middel van die teks wil 

kommunikeer. 

By die robot in Eerstelaan ( Marita van Aswegen):  Die uitbuiting van weerlose mense/ Die moderne 

samelewing word deur uitbuitery gekenmerk. 

 

Interteks:   

Die term interteks of intertekstualiteit verwys na 'n ander teks wat in die gelese teks na verwys  word. 

Voorbeeld:  Ek het ‘n huisie by die see (HA Fagan)  Versreël 14 “Dit is die rots waarop my huisie 

staan”  verwys na ‘n gedeelte uit die Bybel.    

 

 

 
 

VOORGESKREWE GEDIGTE EN VRAE WAT DAAROOR GESTEL IS 

Hier volg VYF gedigte en vrae om jou te help met jou eksamenvoorbereiding.  Die antwoorde word 

aan die einde van hierdie hersieningsgids gegee. 

 

ONTHOU:  Jy moet al TIEN voorgeskrewe gedigte vir die finale eksamen voorberei. 

 

● Maak seker dat jy eers die gedig/te goed deurlees, voordat jy die vrae wil beantwoord. 

● Lees dan die vrae goed deur en skryf die antwoord neer. 
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    Rondom my – Dawie de Jager 

 

1 Ek wil my tyd vat hierdie keer 

2 ek moet my tyd vat hierdie keer 

3 want die haastigheid in my 

4 het my al veels te veel keer 

5 ondergekry 

6 my ondergekry. 

 

7 Ek wil my tyd vat hierdie keer 

8 ek moet my tyd vat hierdie keer 

9 Ek sien die blou in jou deur die bietjie in jou oë. 

10 Ek weet daar is dinge wat jou ook nog pla 

11 Dinge wat jou terughou. 

12 Kom wys my wie jy is en wie jy graag wil wees. 

13 Kom wees net jy, kom wees net jy. 

 

14 As jy wil tyd vat hierdie keer 

15 kom vat ‘n rukkie hier by my 

16 As jy tyd wil vat 

17 kom wees hier rondom my 

18 kom wees hier rondom my 

19 net as jy wil… 

20 net as jy wil. 

 

  

 

1.  Waarna verwys die titel van die gedig? (1) 

 

2. Waarom is die gebruik van ‘n ek-spreker so funksioneel in die gedig? (1)

  

3. Kies die korrekte antwoord uit dié tussen hakies en skryf dit neer. 

Die gedig is ‘n voorbeeld van ‘n (limeriek/ liriek). (1) 

 

4. Kies die KORREKTE antwoord om die sin mee te voltooi.  Skryf slegs die letter A-D langs die 

vraagnommer  (4) neer.    Die gevoel wat “blou” in versreël 9 weergee, is… 

A. opwinding 

B. hartseer 

C. koppigheid 

D. heimwee          (1) 
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5. Kies telkens die funksie in KOLOM B wat by die term in KOLOM A pas.  Skryf slegs die 

vraagnommer en antwoord neer, byvoorbeeld:  5. 1 D 

 

KOLOM A KOLOM B 

 

5.1 herhaling  (reël 1 & 2) 

 

5.2 alleenplasing  (reël 5) 

 

5.3  die ellips  (reël 19) 

 

 

 

 

A. Die spreker wil hê die geliefde moet 

nadink oor sy voorstel 

B. Sy voorneme om geduldig te wees, 

word beklemtoon. 

C. Die effek/ gevolge van sy 

oorhaastigheid word beklemtoon. 

D. Die spreker wil sy onskuld 

beklemtoon. 

           (3x1)  (3) 

6. “net as jy wil” word herhaal om ‘n tipe houding van die spreker te beklemtoon. 

Verklaar hierdie houding.   (1) 

 

7. Watter karaktereienskap van die spreker het tot sy “ondergekry” gelei?  Skryf slegs  

EEN woord neer.                                                           (1)   

 

8. Die spreker was nog nie voorheen in ‘n verhouding nie.  Skryf die versreël neer wat  

  hierdie stelling ONWAAR maak.       (1) 

 

9. Waarom kan die spreker se woorde in reël 16 en 17 as ironies beskou word?  (2)  

 

10. Verduidelik die woordspeling in “veels te veel keer”.  (1) 

 

11. Dink jy die spreker tree korrek op deur die versoek (om net rondom hom/ haar te wees) 

  aan sy geliefde te rig?  Motiveer jou antwoord gepas.  (1)         

 

12. Wat is die tema van die gedig?  (1)              
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boekmerk  Marlise Joubert 

1  kinders  

2  met wange soos mossies  

3  wat teen elke oggend stoei  

4  hande altyd woerende vlerke  

5  elke lyfie ‘n seilende gesang –  

6      vlak bo die waterspieël  

7      van ‘n klipvloergang 

 

8  vlytig stort die druppels klank  

9  oor haar uit totdat sy verbaas  

10  die reuk van bittersoet jasmyn  

11  uit haar skooljare proe  

12  waar sy ook kon mor 

13  en protesteer:  

14  waarom is alles altyd ver  

15  waarom is alles altyd hier  

16  waarom moet ek leer  

17  van optel aftrek deel  

18  van dooie digters  

19  uit die toentertyd  

20  en watter land sit waar 

21  en waarom draai die son 

 

22 toe maak sy die dag weer oor –  

23 met elke skoolklok werk sy  

24 namens mossiekind:  

 

25  kom ons pars die wind  

26  met wange soos soldaatjies  

 

27  totdat elkeen net die geur  

28  van jasmyn kan boekmerk  

29  teen die onheil van ons  

30  ellelange reis 

 

 VRAE  

 

1. Verduidelik die titel van die gedig op: 

b) Letterlike/ denotatiewe vlak (1) 

c) Figuurlike/ konnotatiewe vlak (1) 

 

2.    Hoe beklemtoon die spreker die feit dat hierdie gedig oor kinders handel?   (1) 

 

3.   Haal EEN WOORD uit strofe 1 aan wat die woelige, bewegende kinders beskryf.  (1) 
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4.   Wat word bedoel met “wat teen elke oggend stoei” (reël 3)?    (1) 

 

5.   Kies die KORREKTE woord tussen hakies.  Skryf slegs die vraagnommer en die  

     antwoord neer.          (1) 

 

    “elke  lyfie ‘n seilende gesang” is ‘n voorbeeld van ‘n (metafoor/ vergelyking).  (1) 

 

6.   Wie is die spreker in strofe 3?             (1) 

 

7.   Kies die antwoord in KOLOM B om by die aanhaling in KOLOM A te pas: 

 

KOLOM A KOLOM B 

7.1  “woerende vlerke” A oksimoron 

7.2  “wange soos mossies” B klanknabootsing 

7.3 “bittersoet” C personifikasie 

 D vergelyking 

(4) 

 

8.   Wat is die funksie van die dubbelpunt in versreël 13?     (1) 

 

9.   Jasmyn is ‘n plant wat baie soet ruik.  Wat is die verband tussen jasmyn en die 

      Leerders se skoollewe?         (1) 

 

10.  Die skooljare is vir die kinders te lank.  Haal TWEE opeenvolgende woorde aan 

         aan as motivering vir jou antwoord.        (1) 

 

11.   Hierdie gedig is ‘n voorbeeld van ‘n vrye vers. 

         Motiveer waarom hierdie stelling WAAR is deur EEN kenmerk van ‘n vrye vers  

         soos dit in hierdie gedig voorkom, te noem.      (1) 

 

12.  Hoekom wil die onderwyser van elke dag ‘n boekmerk maak?    (1) 

 

13. Waarna verwys die slotreël van die gedig?       (1) 

 

14.   Wat is die tema van die gedig?         (1) 

 

15.   Uit watter interteks kom die woord “mossies”  in strofe 1?     (1) 

 

16.   Watter twee opeenvolgende woorde dui aan dat die kinders se hande gedurig  

       beweeg?            (1) 
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17.   In strofe 1 word die kinders deur ‘n toeskouer beskryf.  Watter tegniek gebruik  

        die digter om die kinders uit te hef?        (1)

       

18.   “vlytig stort die druppels klank” (versreël 8) 

        Waarna verwys die spreker in bostaande beeld?      (1) 

 

19.   Watter klagte van alle kinders oor die wêreld heen word in strofe 3 beskryf? (1) 

 

20.   Noem enige TWEE vakke waarna daar waarskynlik  in strofe 3 verwys word. (1) 

 

21.   Skryf slegs EEN woord uit strofes 4-6 neer wat aandui dat kinders se skooljare  

        nie altyd aangenaam is nie. (1) 

 

22.   In versreël 26 word daar na die leerders as `’soldaatjies” en nie meer “mossies” 

        verwys nie.  Wat word deur die woord “soldaatjies” gesuggereer? (1) 

 

23.   Waarom is die gebruik van die enjambement FUNKSIONEEL in die gedig? 

        Verstrek EEN rede. (1) 

 

24.   Kies die KORREKTE antwoord om die stelling mee te voltooi.  Skryf slegs die  

        letter (A-D) langs die vraagnommer (24) neer, byvoorbeeld 24 E. 

 

     Die stemming in die gedig kan as… beskryf word. 

 

A. neerdrukkend 

B. positief en liefdevol 

C. spannend en dramaties 

D. hartseer          (1) 

 

25.   Noem EEN kenmerk van ‘n vrye vers wat in hierdie gedig voorkom. (1) 

 

26.   Wat, dink jy, is die boodskap van die gedig? (1) 

 

27.   Dink jy dat alle onderwysers ‘n positiewe invloed op hul leerders het?   

 Motiveer jou antwoord.                                                                                                  (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Pryslied   -  Antjie Krog 

 

1. In die sandkliphart  

2. vandag  

3. staan hy  

4. kop en skraal skouers staan hy bo almal uit  

5. houtskool en as is sy hare 

6.  hy, die sandkleurige seun van uNosekeni  

7.  uNosekeni die ma van Mandela 

8. hy, die man met die vlesige palmkussings  

9. hier staan hy  

10. uit die gevestigde familie van uNgubengcuka  

11. die seun van Dalindyebo  

12. die seun van Mandela 

13. hy van die rivieroewers by iNqunu  

14. heelmaker uit die Thembu-stam 

 

15. ‘n klein swart ster priem sy bolip 

 

16. ons prys hom  

17. hy wat nie lag nie en nie huil nie  

18. eerste ratelaar van Umkhonto we Sizwe  

19. die swart pimpernel  

20. hy wat nie lag nie en ook nie huil nie 

 

21. hier staan hy dan nou voor ons  

22. Nelson Rolihlahla Mandela  

23. getrokke tak van lank gelede  

24. die sleepsel van sy blare lê wyd  

25. legendaries is hy – opspoorder van harte  

26. hy maak die pante bymekaar  

27.  van ‘n verskeurde land  

28. hy draai ons na mekaar toe vir mekaar  

28. hy, heelmaker van mense  

30. hy stig vrede  

31. vrede, die ma van groot nasies 

 

VRAE  

1. Watter inligting verskaf die titel oor die inhoud van die gedig?  (1) 

2. Aan wie is die pryslied opgedra? (1) 

3. By watter geleentheid is hierdie pryslied aan die persoon opgedra? (1) 

4. Verwys na versreël 15. 

“n klein swart ster priem sy bolip” 

4.1  Watter figuurlike betekenis kan “ster” in die gedig hê? (1) 

4.2   Watter tegniek gebruik die digter om die figuurlike betekenis te beklemtoon?              (1) 
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5.   Kies ‘n term uit KOLOM B wat by die aanhaling in KOLOM A pas.  Skryf slegs die  

vraagnommer en die korrekte letter neer, byvoorbeeld 5.1 F.  

 KOLOM A  KOLOM B 

5.1  “getrokke tak van lank gelede” A  inversie 

5.2  “vandag” B alliterasie 

5.3  “in die sandkliphart/ vandag/ staan 

hy” 

C metafoor 

5.4 “hy, die sandkleurige seun van  

uNosekeni” 

D personifikasie 

  E alleenplasing 

             (4) 

6.   Verwys na versreël 24: “die sleepsel van sy blare lê wyd”  Noem TWEE aspekte wat  

 hieruit  afgelei kan word.         (2) 

 

7.   Mandela het op ‘n vroeë ouderdom die president van Suid-Afrika geword. 

      Haal ‘n aanhaling uit die gedig aan om te bewys dat hierdie stelling ONWAAR is. (1) 

 

8.1   Wie of wat was Umkonto we Siswe? (1) 

8.2   Watter rol het Mandela by Umkonto we Siswe gespeel? (1) 

 

9.   Nelson Mandela se 9.1 …, uNgubengcuka, was ook die koning van die 9.2…-stam. 

      Sy pa het op ‘n vroeë ouderdom gesterf en hy is deur sy voog 9.3… grootgemaak. (3) 

 

10.       Nelson Mandela was die “heelmaker van harte”  Wat is jou opinie hieroor? (1) 

 

11.       Na wie verwys “hy” in versreël 3?  (1) 

 

12.      Skryf enige TWEE redes  (binne konteks van die gedig) neer waarom die “hy” 

           geprys word. (2) 

 

13.      Haal TWEE OPEENVOLGENDE woorde uit strofe 2 aan wat sy handpalms  

           beskryf. (1) 
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14.     Kies die KORREKTE antwoord om die stelling mee te voltooi.  Skryf slegs die  

          letter (A-D)  langs die vraagnommer (14) neer. 

  

 “Getrokke tak” in reël 23 verwys na.... 

A. Nelson Mandela 

B. Dalindyebo 

C. uNosekeni 

D. uNgubengcuka (1) 

15.    Haal EEN woord uit die gedig aan wat sy gewildheid aandui. (1) 

 

16.    Voltooi die onderstaande sin deur slegs die ONTBREKENDE WOORDE langs die  

         vraagnommer (16.1 -16.2) neer te skryf. 

         Houtskool verwys na sy 16.1… en 16.2… verwys na sy vel.    (2) 

 

17.    Kies elke keer ‘n verduideliking uit KOLOM B wat by die aanhaling in KOLOM A 

         pas.  Skryf slegs die letter (A-C) langs die vraagnommer (17.1 -17.2) neer,  

         byvoorbeeld 17.1 D. 

  

KOLOM A KOLOM B 

17.1 “sandkliphart” 

17.2 “klein swart ster” 

A  unieke ster in die heelal 

B  Unie-gebou in Pretoria 

C moesie op bolip 

           (2x1) (2) 

18.   Wat is die DENOTATIEWE (letterlike) BETEKENIS van “staan hy bo almal uit”? (1) 

 

19.1   Noem een kenmerk van  ‘n vrye vers wat in hierdie gedig voorkom. (1) 

19.2 Waarom is ‘n vrye versvorm effektief vir hierdie gedig?   

             Verstrek EEN rede.  (1) 

 

20.   Kies telkens die korrekte woord uit dié tussen hakies: 

20.1  “...swart ster…”  is ‘n voorbeeld van (alliterasie/ assonansie) (1) 

20.2    “Hy” word met ‘n (boom/ rivier)  vergelyk. (1) 

 

21.   Waarom, dink jy, is die herhaling van “hy” FUNKSIONEEL in die gedig? 

        Verstrek EEN rede.             (1) 
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BY DIE ROBOT IN EERSTELAAN – Marita van Aswegen 

 

1    twee pare voete girts oor die teer  

2    sy arm en nek is so styf en seer  

3    sy bene so lam van gister se staan  

4    ingehaak volg hy gedwee waar hulle gaan  

 

5    motors se bande knars tot stilstand  

6    in die blikkie klingel vyf sent en ‘n rand  

7    hy ruik die vis-en-tjipswinkel van eerstelaan  

8    hier by die robot waar hy die dag omstaan  

 

9    sy arm word gepluk en geruk en hy skrik  

10   toe sy voet dom oor ’n pyp eenkant toe swik  

11   “ons beter geld kry, of ek los jou hier,"  

12   sis die tsotsi en sy asem ruik na bier  

 

13   sy hart klop vinnig soos dié van ‘n bang kind  

14   hoe sal hy weer sy lêplek van hier af kan vind?  

15   die verkeerslig klik en die enjins brul saam  

16       sy dowwe oë bewend opwaarts geslaan  

17        trieng, trieng lui 'n fiets se klokkie  

18  hy buk af en trek aan sy stukkende sokkie  

19  die verkeerslig klik en bande skuur oor teer  

20  sy arm en skouer is so styf en so seer  

 

21  'n motorruit tjier af en ver weg dreun 'n bus.  

22  as die dood hom tog net wil kom haal  

23  dan kan hy vir ewig en altyd rus  

24  die tsotsi skraap sy keel en spoeg 'n straal  

 

25  geld klingel in die blikkie en lê dan stil  

26  die duiwe koer en 'n kindjie jil  

27  "mammie hy's blind," piep 'n dogtertjie sag  

28  hy draai sy kop skuins en hy wag  

 

29 "hier is nog tien rand," sê die vrou  

30  "koop vir jou iets om aan te kou"  

31  die verkeerslig klik en hy hou aan met wag  

32  die tsotsi pluk hom aan sy seer arm en lag.  
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VRAE (met vriendelike vergunning van HS Oaklands) 

 

1. Watter inligting verskaf die titel oor die inhoud van die gedig? (1) 

 

2.   Kies die KORREKTE antwoord om die sin mee te voltooi.  Skryf slegs die  

          letter (A-D) langs die vraagnommer (2) neer, byvoorbeeld 2 E. 

 

“Twee pare voete girts oor die teer” in reël 1 is ‘n voorbeeld van … 

 

A. personifikasie 

B. oksimoron 

C. sinestesie 

D. onomatopee (1) 

 

3.       Hoekom, dink jy, word die stilstaan en wegry van motors by die verkeerslig vier keer  

in die gedig herhaal?    (1) 

 

4.      Die tsotsi toon meegevoel vir die blinde man. 

         Motiveer waarom die bostaande stelling ONWAAR is deur twee redes te verstrek. (2) 

 

5. In die gedig is daar heelwat klanknabootsende woorde 

5.1 Skryf enige TWEE  klanknabootsende woorde uit strofe 4 neer. (2) 

5.2 Verduidelik waarom klanknabootsing in die gedig gebruik word. (1) 

 

6.     Watter dreigement rig die gids tot die blinde man? (1) 

 

7.    Haal ‘n versreël uit strofe 4 aan wat vir ons aandui dat die man blind is. (1) 

 

8.    Verduidelik hoe die blinde man se emosies met dié van die gids verskil.  (2) 

            

9.   Voltooi die volgende paragraaf deur die woorde in die lys hieronder te gebruik. 

       Skryf slegs die woord langs die vraagnommer (9.1-9.2) neer. 

 

                                    rymskema,        ritme,              ellips,              elisie 

               

Wanneer ‘n klank of ‘n letter in ‘n woord weggelaat word, is dit ‘n voorbeeld van ‘n 

 9.1 …   Die funksie hiervan is om die ...9.2...in die gedig te behou.        (2) 

 

10.   “Koop vir jou iets om aan te kou” (reël 30) 

         Waarom kan hierdie woorde as ironies beskou word?        (2) 

 

11. Watter universele kwessie word deur die gedig uitgebeeld?                               (1)

   

12.   Dink jy mense moet bedelaars soos hierdie een geld gee?  Antwoord Ja of Nee en  

motiveer jou antwoord.        (1) 
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EK HET 'N HUISIE BY DIE SEE – HA Fagan 

 

1 Ek het 'n huisie by die see. Dis nag. 

2 Ek hoor aaneen, aaneen die golwe slaan 

3 teenaan die rots waarop my huisie staan 

4 met al die oseaan se woeste krag. 

5 Ek hoor die winde huil – 'n kreun, 'n klag, 

6 soos van verlore siele in hul nood 

7 al dwalend, klagend, wat in graf en dood 

8 geen rus kon vind nie, maar nog soek en smag. 

9 My vuurtjie brand, my kersie gee sy lig. 

10 Ek hoor dan maar hoe loei die storm daarbuite, 

11 ek hoor hoe ruk die winde aan my ruite; 

12 hierbinne is dit veilig, warm en dig. 

13 Kom nag, kom weer en wind, kom oseaan – 

14 dit is 'n rots waarop my huisie staan. 

 

VRAE 

1.  Kies die KORREKTE antwoord om die sin mee te voltooi.  Skryf slegs die letter (A-D) 

 langs die vraagnommer (1) neer, byvoorbeeld 1 E. 

  

Die woorde “loei die storm”  (reël 10) dui op die … 

            A hoë golwe 

B geluid van die wind 

C die weerlig 

D donker wolke       (1) 

 

2. Skryf DRIE dinge neer wat die skrywer se huisie bedreig.       (3) 

 

3. Watter TWEE opeenvolgende woorde dui aan dat die golwe sterk is?       (1) 

 

4. Kies die KORREKTE woord uit dié wat tussen hakies gegee word.  Skryf slegs die 

            woord langs die vraagnommer neer.    

 

            Die gedig toon aspekte van ‘n (Italiaanse/ Engelse) sonnet.        (1) 

      

    

5.     Haal EEN woord uit reël 9-14 aan wat daarop dui dat die spreker die elemente  

        uitdaag.                                                                                                                             (1) 
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6.     Voltooi die volgende paragraaf deur die woorde in die lys hieronder te gebruik. 

        Skryf slegs die woord langs die vraagnommer (6.1-6.2) neer. 

       

                             stadiger, enjambement, alleenplasing, vinniger 

 

Wanneer een versreël in die volgende versreël oorloop, is dit ’n voorbeeld van ...6.1.... 

Die funksie hiervan is om die tempo in die gedig ...6.2… te maak. (2) 

 

7.   Binne-in die huisie voel die spreker bang.  Motiveer waarom hierdie stelling  

     ONWAAR is deur TWEE redes te verstrek.        (2) 

 

8.   Kies elke keer die beeldspraak/ stylfiguur uit KOLOM B wat by die voorbeeld 

      In KOLOM A pas.   Skryf slegs die letter (A-D) langs die vraagnommer (8.1-8.3) 

      neer, byvoorbeeld 8.3 E. 

 

KOLOM A KOLOM B 

8.1  “...soos van verlore siele…” 

8.2  “Ek hoor aaneen, aaneen die golwe slaan” 

8.3   “hoor hoe ruk die winde aan my ruite” 

A  personifikasie 

B  klanknabootsing 

C vergelyking 

D herhaling 

              (3) 

               

9.   Verduidelik waarom dit effektief is dat daar ‘n eerstepersoonsverteller /spreker in  

hierdie gedig is? (1) 

 

10.   Watter dieperliggende boodskap word deur die gedig uitgebeeld? (1) 

 

11.   Waarom, dink jy, is die ligging van die huisie by die see binne konteks van die 

      gedig so gepas? (1) 
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MEMORANDUM: 

Rondom my – Dawie de Jager 

 

1.    Die spreker se begeerte om die geliefde rondom haar /haar te hê.               (1) 

2.  Ons kan die intensiteit van sy gevoelens ervaar.                                                                      (1) 

3.  liriek (1) 

4.  opwinding (1) 

5.1  B  Sy voorneme om geduldig te wees, word beklemtoon.                                                        (1) 

5.2  C  Die effek/ gevolge van sy oorhaastigheid word beklemtoon. (1)  

5.3  A  Die spreker wil hê die geliefde moet nadink oor sy voorstel. (1) 

6. Hy wil die geliefde toelaat om self ‘n keuse te maak. Hy wil nie voorskriftelik wees nie. (1) 

7.  “haastigheid” (1) 

8.  “Ek wil my tyd vat hierdie keer”/ “ek moet my tyd vat hierdie keer” (1) 

9.   Mense verkies om tyd neem op hul eie te neem, maar die spreker wil die geliefde  

 rondom hom/ haar hê. (1) 

10.  Dit benadruk die feit die spreker al baie seergekry het. (1) 

11.  Leerderrespons.   Moontlike antwoorde: 

       Nee.  Die spreker tree besitlik op deur die geliefde rondom hom/ haar te wil hê./ 

       Ja.   Die spreker laat die geliefde toe om te besluit. (1) 

12. Liefde (1) 

 

 

BOEKMERK – Marlise Joubert 

 

1.         letterlike vlak: ‘n bladwyser waarmee jy jou plek in ‘n boek hou / plaas ‘n 

            boekmerk in jou dagboek of leesboek       (1) 

figuurlike vlak: goeie herinneringe wat jy kleintyd bymekaar moet maak wat later in  

jou lewe vir jou ‘n rigtingwyser kan wees / lewensreis     (1) 

2. Die woord “kinders” staan alleen in die versreël / alleenplasing    (1) 

3. “woerende”           (1) 

4. die leerders sukkel om in die oggend op te staan      (1) 

5. metafoor           (1) 

6. die onderwyseres          (1) 

7.1 B – klanknabootsing          (1) 

7.2 D – vergelyking          (1) 

7.3 A – oksimoron           (1) 

8. Na die dubbelpunt volg al die dinge waaroor die kinders mor en  

protesteer / kla.          (1) 

9. Die onderwysers wil hê die skool moet vir die kinders so soet wees soos jasmyn  (1) 

10. “ellelange reis”          (1) 

11. wisselende lengte van versreëls / lang en kort versreëls 

 geen vaste rymskema nie 

 geen hoofletters nie 

 geen vaste ritme nie 

      (enige EEN)      (1) 
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12. sodat die leerders eendag daarna kan terugblaai / sodat hulle hul skooljare onthou as  

dae van vrede en geluk / sy wil (goeie) herinneringe skep  (enige EEN)  (1) 

13.      na die lewe nadat die skooljare verby is (1) 

14.     Die onderwysers moet hul beste doen om die lewe vir die kinders aangenaam  

  te maak.             (1) 

15.    die Bybel            (1)                

16.    “woerende vlerke” (1) 

17.  alleenplasing (van die woord “kinders”) (1) 

18.   die lawaai/ geraas/ gepratery van die kinders            (1)     

19.   Hoekom moet hulle al die inligting in die skool leer            (1) 

20.   Wiskunde/ Aardrykskunde/ Tale (1) 

21.   “onheil” (1) 

22.  Die kinders word vir die lewe gereed gemaak sodat hulle die aaanslae van die lewe 

       suksesvol kan veg.  (1) 

23.   Dit stel die beweging van die kinders voor. 

      Dit laat die gedig vloei. (1) 

24.   B.   positief en liefdevol   (1) 

25 Daar is geen spesifieke rymskema nie. 

        Reëls verskil in lengte. 

 Onreëlmatige tipografie (Enigeen) (1) 

26.   Ons het ‘n invloed op ander mense – dit kan positief of negatief wees. (1) 

27.   Moontlike antwoorde:  Ja- Leerders verwys dikwels na onderwysers as hulle rolmodelle.  (1) 

 Nee- Onderwysers se aanmerkings lei dikwels tot ‘n lae selfbeeld  by leerders.               

 

PRYSLIED  - Antjie Krog                                            

       

1. Die gedig is ’n lied of gedig om iemand te prys, te eer, hoog te maak    (1) 

2. Mnr. Nelson (Rolihlahla) Mandela         (1) 

3.By Mnr. Mandela se inhuldiging as president van Suid-Afrika     (1) 

4.1Dit kan beteken dat Mnr. Mandela ’n ster of held vir die mense van Suid-Afrika was.  (1) 

4.2 Dit staan alleen in ’n strofe./ alleenplasing       (1) 

5.1 C metafoor           (1) 

5.2 E alleenplasing           (1) 

5.3 A inversie            (1) 

5.4 B alliterasie           (1) 

6.   Net soos die blare van ’n uitgetrekte tak wyd waai, net so wyd in Suid-Afrika en die wêreld  

       lê mnr. Mandela se invloed en spore.        (1) 

7.    “houtskool en as is sy hare”         (1) 

8.1     Dit is die militêre vleuel van die ANC.        (1) 

8.2     Hy was die leier.OF Hy was een van die stigterslede OF Hy was een van hul  

          vegters/ krygers 

9.1     oupagrootjie           (1) 

9.2     Thembu            (1) 

9.3     Dalindyebo           (1) 

10.     Leerderrespons. Moontlike antwoorde: 

          Hy het mense oor vergifnis geleer./ Hy het mense help versoen.    (1) 
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11.     Nelson Mandela          (1) 

12.     Hy is ‘n vredemaker/ versoener.  Hy help mense se innerlike wonde genees.  

          Hy bring mense van uiteenlopende menings byeen. (enige ander korrekte antwoorde) (2) 

13.     “vlesige palmkussings”          (1) 

14.      Nelson Mandela          (1) 

15.    “legendaries”           (1) 

16.1   hare            (1) 

16.2   sandkleurige           (1) 

17.1  B Unie-gebou in Pretoria         (1) 

17.2  C moesie op bolip          (1) 

18.    Hy is langer as almal.                                                      (1) 

19.1  Daar is nie ŉ vaste rympatroon nie.                  (1) 

         Reëls verskil in lengte./Onreëlmatige tipografie (enigeen)               (1) 

19.2  Die gedig is ‘n pryslied; die vrye vers vergestalt ook die vryheid wat mense as gevolg van  

         Mandela se opofferinge ervaar.         (2) 

20.1    alliterasie                                                                                 (1) 

20.2    boom            (1) 

21.   Die gedig is ‘n pryslied; die herhaling beklemtoon sy belangrikheid.(enigeen)  (1) 

 

BY DIE ROBOT IN EERSTELAAN – Marita van Aswegen 

1. Dit dui die spesifieke plek aan waar die man staan, by die robot in Eerstelaan.  (1) 

2. (D) onomatopee          (1) 

3. Dit beklemtoon die eentonigheid van die bestaan van die bedelaar- die verkeerslig  

moet seker honderde kere gedurende die dag klik vir motors om te stop en aan te ry./ 

Die bedelaar hoor dieselfde geluide oor en oor elke dag /  

Dit kan ook wys op die hoop dat hy geld sal kry, elke keer as die motors by die verkeerslig 

stop./ 

Elke keer as die motors stop, kan dit vir hom bietjie geld beteken. 

(Enige antwoord, of soortgelyk)        (1) 

4. Die tsotsi ruk en pluk aan die man se arm / 

 Hy dreig die blinde man. / 

 Die man is duidelik bang vir die tsotsi - hy wil eerder sterf/doodgaan  (Enige TWEE) (2) 

5.1 Strofe 4:  (verkeerslig)  “klik” ; (die motors se enjins) “brul”; (die fietsklokkie) “trieng,  

trieng” ; “koer” (Enige TWEE)         (2) 

5.2 Die gedig handel oor ‘n blinde bedelaar en daarom word woorde gebruik wat aandui wat  

hy hoor/ beklemtoon hoe hy op sy hoorsintuig moet staatmaak. 

Die blinde maak sin uit die geluide rondom hom wat hy hoor. (Enige of soortgelyk) (1) 

6. As hy nie geld kry nie, gaan hy hom nie terugneem na waar hy bly nie.   (1) 

7. “sy dowwe oë bewend opwaarts geslaan”         (1) 

8. Die blinde man is bang en wil liewer doodgaan/sterf. 

 Die tsotsi is aggressief.         (1) 

9.1 elisie 

9.2 ritme            (1) 

10. Die vrou dink die blinde man kan vir hom kos koop, (1)MAAR weet nie dat die tsotsi  

die geld gaan gebruik om drank te koop nie.(1) 

Let Wel:  Albei sake moet genoem word vir TWEE punte, dus 2 of 0.    (2) 
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11. Uitbuiting van weerloses; bedelary by verkeersligte      (1) 

12. Kandidaat se eie opinie. 

 Die motivering verdien die punt.        (1) 

            Voorbeeld:  Nee, die mense wat saam met hulle is, neem gewoonlik hul geld.  (1) 

 

 

Ek het ’n huisie by die see 

   

1. B geluid van die wind         (1) 

2. die nag / 

 Die weer en wind /  

die storm / 

 Die oseaan    (enige DRIE)      (3) 

3. “golwe slaan”           (1) 

4. Engelse sonnet          (1) 

5. Kom            (1) 

6.1 enjambement 

6.2 vinniger           (2) 

7. Daar brand ‘n vuurtjie in die huis        (1) 

 Die kers gee lig 

 Die spreker voel veilig en warm binne die huisie.  (enige TWEE)    (2) 

8.1 C vergelyking 

8.2 D herhaling 

8.3 A  personifikasie          (3) 

9. Dit beklemtoon hoe klein ‘n mens teen die elemente van die natuur voel.   (1) 

10. Jou geloof anker jou teen die aanslae van die lewe.      (1) 

11. Die huis staan op ‘n rots, wat die veilig maak. / Die huis is nie op ‘n onveilige  

plek gebou nie. (enigeen of enige ander relevante antwoord).    (1) 
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