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Werksessie by PVATN vir gedigte graad 9, Eerste taal 
 

Die ruiter van Skimmelperdpan – A. G. Visser   p. 96 

 
1.   Op die pad wat verdwyn in die Skimmelperdpan, 

2.      By ’n draai in die mond van die kloof, 

3.   Het ’n bom in die oorlog ’n vlugtende man 

4.       Op ’n perd soos ’n swaardslag onthoof. 

 

5.   Aan die saalboom krampagtig die hande verstyf, 

6.       Met ’n laaste stuiptrekkende krag, 

7.   En die bene geklem soos ’n skroef om sy lyf, 

8.       Op die perd sit die grusame vrag. 

 

9.   Met sy neusgate wyd en die ore op sy nek, 

10.      Soos die wind yl verbysterd die dier, 

11.  Met die skuim in wit vlokke wat waai uit sy bek, 

12.      En gespan soos ’n draad elke spier; 

 

13.  By die huisie verby waar ’n vrou staan en kyk … 

14.      In die afkop-ding ken sy haar man … 

15.  Met ’n onaardse gil val sy bleek soos ’n lyk … 

16.      Perd en ruiter verdwyn in die Pan! 

 

17.   Wee die reisiger wat daar onwetend kom skuil 

18.       Waar bouvallig die huisie nog staan, 

19.    En vreesagtig by wyle ’n nagdiertjie huil 

20.        By die newelige lig van die maan! 

 

21.   Want by middernag waai daar ’n wind deur die kloof, 

22.        Waai en huil soos ’n kindjie wat kerm, 

23.   En dan jaag daar ’n perd met ’n man sonder hoof … 

24.        Wie dit sien, roep verskrik: “Heer, ontferm!” 

 

25.   Want die vuurvonke spat waar die hoefslae dreun, 

26.        En dit vlam uit sy neus en oog; 

27.    Styf en stram sit die ruiter na vore geleun, 

28.        En die bloed uit sy nek spuit ’n boog; 

 

29.   En dan eensklaps vanuit die vervalle gebou 

30.       Kom ’n vreeslike skrikbeeld gevaar, 

31.    Al die hare orent - ’n waansinnige vrou 

 

33.   “Waarom rus jy nie, rus jy nie, Jan van der Meer? 

34.         Waarom jaag jy my elke nag op? 

35.     Sal daar nimmer ’n einde kom … altyd maar weer 

36.          Die galop … die galop … die galop?!” 
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37.   Die afgryslike klank – nóg gehuil nóg gelag –  

38.          En die perd met die romp van ’n man … ! 

39.   Dis geen plek vir ’n Christenmens daar in die nag 

40.          Langs die pad na die Skimmelperdpan! 

 

Ontsluitingsvrae: 

1.1      Wat is die titel van die gedig?   

1.2      Wat is ’n “ruiter”? 

1.3      Wat lei jy af uit die woord skimmelperdpan?/ Waarna is skimmelperdpan  

           vernoem? Hoekom? 

2.       Verduidelik wat op die pad na die Skimmelperdpan in die oorlog gebeur? 

3.      Verduidelik die volgende woorde: 

3.1     “krampagtig” - reël 5 

3.2     “laaste stuiptrekkende krag” - reël 6 

3.3     “bene geklem” - reël 7 

3.4     “grusame” - reël 8 

4.       Reëls 5 – 8 vorm nie ’n volledige sin nie. 

4.1     Hoe moes die sin/sinne wees? 

4.2     Wat noem ons dit as die woordorde omgeruil word? 

4.3     Wat dink jy is die funksie van die vreemde woordorde in die strofe? 

4.4     Daar is ’n vergelyking in die strofe. Wys dit uit en verduidelik die vergelyking. 

          Wat word dus met mekaar vergelyk? 

4.5     Wat dink jy is vreemd aan die hande en bene en hoekom? 

5.       Strofe 2 fokus op die man.  

5.1      Na wie se neusgate word in strofe 3 (reël 9) verwys? 

5.2      Hoekom is die neusgate wyd en die ore op die nek?  

5.3      Daar is twee vergelykings in strofe 3. Vergelykings word deur “soos” aangedui.  

           Wat is die twee vergelykings? 

5.4      Verduidelik nou waarom die twee vergelykings gepas is. 

5.5      Ook in strofe 3 is daar eerder frases as volsinne. Hoekom? 

5.6      Die w-klank word in die strofe herhaal? Hoekom? Wys die woorde uit.  

6.1       In die vierde strofe kom daar nog ’n karakter by. Wie is die karakter? 

6.2       Wat doen die karakter? Noem vier goed wat die karakter doen. 

6.3      Wat gebeur met die perd en die ruiter? 

6.4       Wys die vergelyking in reël 15 uit en verduidelik dit. 

6.5       Wat is die funksie van die drie ellipse in strofe 4? 

7.1.       Oor wie word in die vyfde strofe gepraat? 

7.2       Wat beteken die woorde “wee”, “onwetend” en “wyle”? 

7.3        Reël 17 se woordorde is ook omgekeer. Watter woord word daardeur  

             beklemtoon? 

7.4        Hoe weet ons dis lank na die oorspronklike gebeurtenis? Gee net een woord. 

7.5        Watter twee dinge dra by om die nag spookagtig en vreesaanjaend te maak? 

8.1        Die woord “waai” word op minstens twee maniere beklemtoon in strofe.        

            Verduidelik. 

8.2       Wanneer vind hierdie gebeurtenis plaas? Hoekom? 
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8.3       Verduidelik die vergelyking in reël 22. 

8.4       Watter gebeurtenis word herhaal? 

8.5       Hoe weet jy ddat die gebeurtenis skrikwekkend is? 

8.6       Wat beteken die gebed in reël 24? 

9.1       Verskeie grusame dinge word in strofe 7 beskryf. Wat is dit alles? 

9.2       Wys die alliterasie in reël 27 uit en gee die funksie daarvan. 

9.3       In reël 28 is daar inversie. Wat sou die korrekte woordorde wees? 

9.4       Watter woord in reël 28 word deur die inversie beklemtoon en hoekom? 

10.1       Wat in strofe 8 gebeur om die insident nog vreesaanjaender te maak? 

10.2       Wat beteken “Met hande-wringend gebaar:”? 

11.1        In strofe 9 speel herhaling/repetisie ’n belangrike rol. Wat word alles herhaal? 

11.2        Watter funksies en effekte het die herhaling alles? 

11.3        Wat is die naam van die man wat so rondjaag? 

11.4        Hoekom dink jy die man kan nie tot rus kom nie? 

12.1        Watter afgryslike klanke kan volgens strofe 10 gehoor word? 

12.2        Wat sien ’n mens alles? 

12.3        Die digter gee ’n rede waarom ’n mens daar moet wegbly. Hoekom? 

12.4        Sou jy daar wegbly en hoekom? 

12.5        Dink jy wat hier beskryf word is werklik? Hoekom. 

12.6        Die gedig is baie ritmies geskryf? Hoekom. 

Opdragte: 

1. Lees die gedig ritmies saam voor as groep. 

2.   Voltooi in ’n groep die antwoorde van die vrae. Maak soos volg om tyd te bespaar. 

Elke paar het net 10 minute.  

Verdeel in pare. Deel die aantal vrae tussen die aantal pare in die groep. [Daar is 

ongeveer 52 vrae.] Begin deel die vrae op ’n punt uit – vir elkeen min of meer ewe veel 

vrae. 

Werk baie vinnig en laat elke groep sy antwoorde gee. Dit help om die gedig te 

verstaan. 

3. Die hele groep moet nou hierdie gedig dramatiseer. 

Laat sommige kandidate vir jou die prentjie teken. 

Gedig 6:  
1.    Allerliefste, ek stuur vir jou ’n rooiborsduif 

2.   want niemand sal ’n boodskap wat rooi is skiet nie. 

3.   Ek gooi my rooiborsduif hoog in die lug en ek 

4.   weet al de jagters sal dink dis die son. 

5.   Kyk, my duif kom op en my duif gaan onder 

6.   en waar hy vlieg daar skitter oseane 

7.   die bome word groen  

8.   en hy kleur my boodskap so bruin oor jou vel. 

 

9.   Want my liefde reis met jou mee, 

10.  my liefde moet soos ’n engel by jou bly, 

11.   soos vlerke, wit soos ’n engel. 

12.  Jy moet van my liefde bly weet 

13.   soos van vlerke waarmee jy nie kan vlieg nie.             Breyten Breytenbach (Jan Blom) 
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Vrae: 

1.    Waarom dink jy begin die gedig met die woord “Allerliefste”? 

2.    Wat stuur die spreker vir die ander persoon? [reël 1] 

3.     Hoe verander dit wat die spreker stuur in reël 2? 

4.     Breek die woord rooiborsduif op in drie selfstandige naamwoorde. 

        Wat assosieer jy alles met elkeen van die drie dele? 

5.     Watter rede gee die spreker waarom hy juis dit [reël 1] stuur? 

[Hoekom sal “jagters” ’n “boodskap” wil soek en onderskep? Hoekom word die boodskap 

juis so geheimsinnig gestuur dat iemand dit nie moet vernietig nie?]  

6.     Hoeveel sinne is daar in die eerste agt reëls? Wys die sinne uit. 

7.     Hoe verander dit wat die spreker stuur in die tweede sin? 

8.     Met watter twee woorde in reëls 1 en 5 hou die spreker die aangesprokene  

        betrokke?  Verduidelik hoekom jy so sê. 

9.    Watter woord kom die meeste voor in die eerste agt reëls van die gedig? 

        Hoekom? 

10.     Wat word die duif in reël 5? Hoe weet jy dit? 

11.     Wat is nou die effekte van die “duif” in reëls 6 – 8. 

12.     Verduidelik hoe die “boodskap” al hoe groter groei. 

13.     Watter twee woorde in reël 9 sluit by die eerste woord van die gedig aan? 

14.     Hierdie twee woorde [vraag 13] word beklemtoon. Hoe en hoekom? 

15.    Watter soort gedig dink jy is dit? Gebruik die woorde wat dit meeste 

         herhaal word om dit te bepaal. 

16.    Wat moet die liefde alles in die gedig doen? 

17.    Watter vergelyking is daar in reël 10? 

18.    Hoe word die vergelyking verder uitgebou in die gedig? 

19.   Wat wens jy eintlik aan iemand toe as jy haar vlerke toewens? 

        Verduidelik hierdie wens op letterlike en dan figuurlike vlak. 

20.   Daar is ook ’n vergelyking in reël 13.  Wat is die vergelyking.  

        Verduidelik dit. 

21.   Hoekom is daar nie ’n punt aan die gedig se einde nie? 

22.  Hoekom dink jy dis gepas dat die gedig nie ’n titel het nie? 

Opdragte: 
1. Lees die gedig ritmies saam voor as groep. 

2.   Voltooi in ’n groep die antwoorde van die vrae. Maak soos volg om tyd te bespaar. 

Elke paar het net 10 minute.  

Verdeel in pare. Deel die aantal vrae tussen die aantal pare in die groep. [Daar is 

ongeveer 22 vrae.] Begin deel die vrae op ’n punt uit – vir elkeen min of meer ewe veel 

vrae. 

Werk baie vinnig en laat elke groep sy antwoorde gee. Dit help om die gedig te 

verstaan. 

3.  Beplan nou hoe julle die gedig gaan aanbied. Beplan ’n les of ’n reeks lesse. 

Soek na raakpunte in die leerders se lewe.  

Hoe gaan julle skryf, lees, praat en luister integreer in die aanbieding? 

 


