
 

Gedigte kom uit: Woordreise: Adinda Vermaak (samesteller) 
 

Wetenskapmannetjies (p. 32)  
 

1.   Julle sit onder swart teleskope 

2.   en kyk na die son 

3.   tot julle besef dat julle nooit daar sal kom. 

4.   Pateties bepaal julle dan ligjare 

5.   en vertel dat die son as ’t ware 

6.   inkrimp en eendag gaan verdwyn. 

 

7.   Ons sit maar hoog op die windpomp 

8.   en kyk hoe die son sy kop stamp 

9.   teen die rant 

10.  hoe hy bloei 

11.   hoe die vaal lug gloei 

12.   hoe die bome tot silhoeëtte verskroei. 

 

13.   Daarom liewe menere teken ek klawerjies 

14.   tussen my huiswerk, kry ek 26% 

 

15.   want ek luister eerder na  

16.   die verdwaalde korhaan 

17.   tussen die bossies by die tennisbaan 

18.   ek kwadreer liewer my vreugdes 

19.   en vind dan die logaritme van my hartseer 

20.   want syfers bring ’n eensaamheid 

21.    wat geen mens kan keer.             Deur Antjie Krog 
 

“Wetenskapmannetjies” – Antjie Krog 
Vrae: 

1.  Wat sê die titel? Wat is “wetenskapmannetjies”? 

 

2.  Hoekom dink jy word daar ’n verkleinwoordjie gebruik? 

 

3.1  Wie is die “julle” wat met die eerste woord aangespreek word? Motiveer jou 

antwoord uit die teks. 

3.2  Hoeveel keer word die “julle” in die eerste strofe aangespreek? 

3.3  Oor watter verskillende sake word die “julle” aangespreek? 

 

4.  Hoekom sou die teleskope juis “swart” wees? 

 



 

5.  Wat assosieer jy alles met “son”? 

 

6.  Watter kontras kry jy tussen die “swart” teleskope en die “son” waarna gekyk word? 

 

7.   Waardeer die “julle” die son? Motiveer uit die teks waarom jy so sê. 

 

8.   Dink jy die spreker in die teks waardeer die “julle”? Motiveer jou antwoord deur 

      een woord aan te haal en te verduidelik. 

 

9.   Wie kom in die tweede strofe aan die woord? 

 

10.   Wat is die verskil tussen die plekke waar die “julle” en die “ons” hulle bevind? 

 

11.    Hoekom dink jy sit die “ons” op ’n windpomp? Waarom sou jy op ’n windpomp sit? 

 

12.1   In reël agt speel halfrym (alliterasie en assonansie) ’n belangrike rol. Wys dit uit. 

12.2  Verduidelik die funksie van die alliterasie en assonansie in daardie reël. 

 

13.    Ons het personifikasie en ’n deurlopende beeld in reëls 8 – 12. 

13.1  Wys die personifikasie uit. Verduidelik. 

13.2  Wat presies gebeur hier met die son? 

13.3   Hoe verskil reëls 5 en 6 van reëls 11 en 12? 

 

14.  In reëls 10 – 12 kry ons anafora. Wys dit uit en bespreek die funksie daarvan. 

 

15.1  Wie kom uiteindelik aan die woord in reël 13? 

15.2  Verduidelik wat jy van die spreker leer uit reëls 13 en 14. 

 

16.  Die spreker verduidelik wat hy/sy eerder doen. Wat is dit alles? 

 

17.  Met watter vak hou reëls 18 - 20 verband? 

 

18.  Waarom dink jy die spreker sê “syfers bring ’n eensaamheid”? 

 

19.   Watter twee benaderings, maniere van leef, probeer die spreker in die gedig  

        teenoor mekaar stel? 

 

20.  Hoe oud ongeveer dink jy is die spreker in die gedig? Hoekom dink jy so? 

 

“Wetenskapmannetjies” – Antjie Krog 
Antwoorde  
1.  Wat sê die titel? Wat is “wetenskapmannetjies”? 

Dit is waarskynlik mannetjies wat hulle met die wetenskap besig hou. Wetenskaplikes is 

veronderstel om slim navorsers te wees wat navorsing doen oor hoe alles werk. 

2.  Hoekom dink jy word daar ’n verkleinwoordjie gebruik? 



 

Daar is ’n  mate van minagting om wetenskaplikes, wat gewoonlik as belangrike manne 

gesien sal word, mannetjies te noem. Die spreker dink dus nie soos wat gewoonlik oor 

wetenskaplikes gedink word nie. 

 

3.1  Wie is die “julle” wat met die eerste woord aangespreek word? Motiveer jou 

antwoord uit die teks. 

Die “julle” is die wetenskapmannetjies of dan die wetenskaplikes. Hierdie “julle” werk 

met teleskope. Hulle bestudeer dus klein dingetjies en vergroot dit om waarnemings te 

maak of navorsing te doen. 

 

3.2  Hoeveel keer word die “julle” in die eerste strofe aangespreek? 

Drie keer 

 

3.3  Oor watter verskillende sake word die “julle” aangespreek? 

Die eerste strofe is gemik teen die “julle”. Die “julle” is belangrik as gespreksgenoot vir 

die spreker. 

Hulle word aangespreek omdat hulle met teleskope na die son kyk asof hulle nie die son 

kan sien nie. 

Hulle word aangespreek omdat hulle nooit by die son sal uitkom nie. Hulle bestudeer dus 

iets wat hulle nooit sal bereik of besoek nie. Hulle bestudeer dit, maar het/besit dit 

nie. 

Hulle gebruik die inligting om “ligjare te bepaal”. Lig word dus ’n belangrike saak – asof 

hierdie manne met hulle swart teleskope nie genoeg lig het nie. 

Verder bereken hulle dat die son sal krimp en verdwyn. Hulle fokus op die weggaan en 

die wegwees van die son. 

Hulle besin wetenskaplik oor die son, maar leef nie noodwendig in die lig of die son nie. 

 

4.  Hoekom sou die teleskope juis “swart” wees? 

Dit is gewoonlik so dat teleskope letterlik swart van kleur is. 

Swart kan ook hier as donker teenoor die lig van die son gelees word. Dis nie regtig 

nodig om te sê watter kleur die teleskope is nie. Daarom spreek die swart hier van 

afkeer teenoor die manier waarop hierdie mense/wetenskaplikes na die son kyk.  Hulle 

sien ook veral die negatiewe van die son raak – naamlik dat die son sal krimp en verdwyn. 

Hier is geen verwondering oor wat die son nou doen nie. 

 

5.  Wat assosieer jy alles met “son”? 

Lig, hitte, lewe, groei, warmte, vreugde, energie, krag... 

 

6.  Watter kontras kry jy tussen die “swart” teleskope en die “son” waarna gekyk 

    word. 

Swart is donker terwyl son lig is. Swart is negatief en doods, terwyl son positiwiteit en 

lewe verteenwoordig. Swart dui op ongeluk terwyl son op vreugde dui. 

 

7.   Waardeer die “julle” die son? Motiveer uit die teks waarom jy so sê? 



 

Nee, die julle weet net hulle kan nie daarby kom nie. Dit het ook ’n simboliese kwaliteit 

dat hulle weg van die son bly en dus meer met donker en hartseer besig is, of met 

bestudering eerder as met die lewe self. 

Hulle gebruik die son om ligjare te bereken, terwyl hulle meer fokus op donker. 

Hulle maak dadelik negatiewe voorspellings oor die son wat sal krimp en verdwyn. Hulle 

hou hulle dus grootliks met negatiewe en slegte sake rondom die son besig. 

 

8.   Dink jy die spreker in die teks waardeer die “julle”. Motiveer jou antwoord 

     deur een woord aan te haal en te verduidelik. 

Nee, die spreker staan negatief, want hulle is reeds “mannetjies” genoem. 

Een woord wat die negatiwiteit bevestig, is “pateties” - reël 4. Die woord “pateties” 

word boonop beklemtoon deurdat dit eerste in die sin staan en inversie in die sin 

gebruik word. 

 

9.   Wie kom in die tweede strofe aan die woord? 

Hier is ’n “ons” aan die woord. 

 

10.   Wat is die verskil tussen die plekke waar die “julle” en die “ons” hulle  

       bevind? 

Die “julle” sit voor teleskope, waarskynlik op grondvlak. 

Die “ons” daarenteen sit baie hoog in die windpomp.  

Die woord “maar” dra by om die teenstelling uit te lig. 

 

11.    Hoekom dink jy sit die “ons” op ’n windpomp? Waarom sou jy op ’n windpomp 

        sit? 

Die windpomp is duidelik ’n heel ongewone plek wat dui op die afstand/ groot verskil 

tussen die “julle” en die “ons”. Die windpompsitters kyk uit die hoogte, van bo en nie 

deur ’n teleskoop nie, na iets wat ver is nie. Die windpompsitters word deur die hoogte 

bevoordeel en is dus eintlik effens nader aan die son. 

Mense klim nie dikwels op windpompe nie omdat dit so hoog is. Gewoonlik klim mense op 

windpompe om dit reg te maak. In die geval kry ’n mens die idee dat die “ons” vir die 

pret op die windpomp geklim het, want hulle wil ver kyk en die son dophou. 

 

12.1   In reël agt speel halfrym (alliterasie en assonansie) ’n belangrike rol. Wys  

        dit uit. 

“en kyk hoe die son sy kop stamp ” 

Die “s” allitereer, asook die “p”- Konsonante wat herhaal. 

Die “o” assoneer – vokaal wat herhaal. 

  

12.2  Verduidelik die funksie van die alliterasie en assonansie in daardie reël. 

Die s-klank beklemtoon die belang van die son in hierdie reël. 

Die reël vorm ’n parallel met die wetenskapmannetjies se kyk na die son 

Beide die woorde “son” en “kyk” word herhaal in reël 8, maar die halfrym plaas veel 

meer klem op die reël. Die halfrym lig die reël uit en beklemtoon die belangrikheid van 

die “ons” se sonkyk.   



 

13.   Daar is personifikasie en ’n deurlopende beeld in reëls 8 – 12. 

13.1  Wys die personifikasie uit. Verduidelik. 

Die son word gepersonifieer deur die gebruik van die woord “kop”. Die son word dus met 

’n mens vergelyk, want die son het nie ’n kop nie, maar wel die mens. 

Die son stamp eers sy kop teen die rant, dan bloei sy kop en die vaal lug gloei en 

uiteindelik is dit asof die bome tot swart silhoeëtte verskroei deur die hitte van die 

son. 

 

13.2  Wat presies gebeur hier met die son? 

Hierdie personifikasie is ’n unieke beskrywing van die fases van sonsondergang. 

As die son afsak, lyk dit asof die ronde sonbal sy kop teen die horison of rant stamp. 

Daarna kleur die lug rooi en dit lyk of die son bloei. 

Dan raak dit die vaal lug aan en dit gloei. 

Die laaste skynsel van die son maak die bome swart en donker teen die lig en dit lyk dan 

asof die son dit verskroei het. 

[Hier sal dit baie nuttig wees as daar van elke fase van die sonsondergang vir die 

leerders prente gewys kan word. Dit maak die woorde visueel en help die leerders om 

beter te begryp wat deur die taal uitgedruk word.] 

 

13.3   Hoe verskil reëls 5 en 6 van reëls 11 en 12? 

In reëls 5 en 6 krimp die son en verloor dit krag en hitte/ mag. 

In reëls 11 en 12 lyk dit asof die son die bome verskroei, het die son mag. Dit is ’n 

feitelike en wetenskaplike siening. Tog dra die feit dat die leser weet die bome is nie 

verskroei nie, by tot eerder ’n estetiese prentjie, iets van die skoonheid wat deur die 

son geskep word. 

 

14.  In reëls 10 – 12 kry ons anafora. Wys dit uit en bespreek die funksie  

      daarvan. 

Al die reëls begin herhaaldelik met dieselfde woord – “hoe”. Twee van die reëls se 

tweede woord is ook dieselfe – “die”. Dieselfde konstruksie word herhaal.  

Hierdie herhaling lei tot beklemtoning. 

Dit lei ook tot binding in die gedig wat ’n vrye vers is – dus ’n gedig sonder ’n vaste 

rympatroon of strofeboupatroon. 

 

15.1  Wie kom uiteindelik aan die woord in reël 13? 

Hier is dit ’n ek-spreker. 

Daar is dus ’n “julle”, “ons” en ’n “ek” in die gedig.  

 

15.2  Verduidelik wat jy van die spreker leer uit reëls 13 en 14. 

Die spreker gee nou ’n rede waarom daar ’n negatiwiteit teen die wetenskaplikes is. 

Die spreker is ’n skoolkind, want daar moet huiswerk gedoen word.  

 

16.  Die spreker verduidelik wat hy/sy eerder doen. Wat is dit alles? 

Die spreker hou nie van die huiswerk nie; teken eerder prentjies van klawertjies en 

doen sleg in ’n toets.  



 

Die spreker hou nie van die bestudering van wetenskaplike vakke nie, maar kyk eerder 

na die son se ondergaan van die windpomp af. Die spreker luister na die verdwaalde 

korhaan se roep. Daarmee fokus die spreker op die lewende natuur rondom en neem dit 

fyn waar met al die sintuie. Die spreker kyk nie net om voorspellings te maak nie, maar 

ook om te geniet. Die spreker is ingestel op emosies en menslike lewenservaringe; 

daarom is die korhaan “verdwaal” en die spreker self besig met “vreugdes”, “hartseer” 

en verwys die spreker na wetenskaplikes se “eensaamheid”. 

Die spreker is ook soms hartseer, maar vind tog antwoorde daarvoor – “logaritmes”. Die 

spreker se vreugdes is egter meer, want dit “kwadreer” – gemaal daarmee self. Die 

spreker glo dat syfers eensaamheid bring 

 

17.  Met watter vak hou reëls 18 - 20 verband? 

Wiskunde, want “kwadreer”, “logaritmes” en “syfers” is wiskundige terme. Dus 

berekeninge wat in die wetenskap belangrik is. 

 

18.  Waarom dink jy die spreker sê “syfers bring ’n eensaamheid”? 

Dis sluit ander mense uit. ’n Mens doen gewoonlik alleen berekeninge. Die “ons” kan saam 

op die windpomp klim en na die sonsondergang kyk. Dis boonop esteties/mooi en kan 

mense goed laat voel. 

 

19.   Watter twee benaderings, maniere van leef, probeer die spreker in die gedig  

        teenoor mekaar stel? 

Dit gaan oor die wetenskaplike of verstandelike benadering, rasionele teenoor 

die belewende, die emosies, die hart. 

Die wetenskaplike is besig met die toekoms en die hart hou hom besig met die belewenis 

van die oomblik. 

 

20.  Hoe oud ongeveer dink jy is die spreker in die gedig? Hoekom dink jy so? 

Die spreker is waarskynlik ’n tiener omdat die emosies so belangrik is en die belewenis. 

Die feit dat die spreker ’n skoolkind is, maak ook van die spreker waarskynlik ’n tiener. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Voorskoolse klas, 1987  
 

1.   my muistand-meisiekind, 

2.   vir wie ek hoopvol lees 

3.   uit grimm en anderson, 

4.        vir wie ek minstens leer 

5.        hoe menswaar en -waardig 

6.        cora coetzee illustreer, 

7.   meen waarskynlik nóú reeds 

8.   ek is ’n square. Háár held 

9.   se arms eindig vrees- 

10.       loos in grysgroen skietgoed. 

11.        bene loop in pas, loop uit 

12.        in swaar laarse. Moet 

13.  ek mý verset tot niet 

14.  verklaar? Ek wat verseg 

15.  om mal te gaan oor skiet, 

16.       moet nou verneem hul klas 

17.       het gister Die Army 

18.       besoek. Muistandjies was 

19.  groot-oog, groot-oor bo-op 

20.  ’n casspir. het speel-speel 

21.   snellers getrek en tjop- 

22.        tjop township-terries hel 

23.        gegee; in no time vyf 

24.        met rubberkoeëls gevel.               deur George Weideman 
 

Voorskoolse klas, 1987 deur George Weideman 
 

Moontlike ontsluitingsvrae: 

1.   Wat lei jy uit die titel af? 

 

2.   In reël 1 kry ons halfrym. 

2.1  Wys die halfrym uit. [Onderstreep die rymklanke] 

2.2  Wat noem ons die soort halfrym? 

2.3  Kyk nou na die vorm van die gedig op die wit bladsy. Hoe sluit dit aan by die eerste  

       reël van die gedig? 

2.4  Wie dink jy is in die eerste reël aan die woord? Motiveer. 

 

3.    Wat doen die spreker alles vir die meisie? 

 

4.    Hoekom lees die spreker “hoopvol” vir die meisie? 



 

 

5.    Wie of wat is “grimm” en “anderson”? 

 

6.   Wat leer die spreker alles vir die meisie?  

 

7.1   Verduidelik watter taalreël gebruik is vir “hoe menswaar en -waardig”. 

7.2   Wat alle bedoel die spreker met hierdie stelling? 

 

8.1    Hoe dink die meisie dalk/waarskynlik oor die spreker? 

8.2    Wat beteken dit? 

 

9.1    Watter kontras kry jy in reël 8.  

9.2    Verduidelik wat daarmee bedoel word. 

 

10.1   Hoe word die meisie se held beskryf? 

10.2   Op watter twee maniere kan die woord “vreesloos” gelees word as gevolg van die 

         afkapping?  

 

11.     Wat is laarse? 

 

12.1.   Van watter “verset” dink jy praat die spreker in die vraag vanaf reël 12 – 14? 

12.2    Wat noem ons die soort vraag? 

12.3    Hoekom gebruik die spreker die vraag hier in die middel van die gedig? 

   

13.      Hoe voel die spreker oor “skiet”? Motiveer. 

 

14.     Hoekom is die spreker ontsteld dat die meisie die “Army” besoek het? 

 

15.     Wat dink jy oor voorskoolse kinders wat die weermag besoek? 

 

16.     Wie is muistandjies? 

 

17.     Hoe word muistandjies beskryf in reël 19?  Verduidelik wat dit beteken. 

 

18.     Wat is ’n casspir? 

 

19.     Wat doen muistandjies op die casspir? Dink jy dit is gepas? Motiveer. 

 

20.     Bespreek die kontras tussen dit wat die voorskoolse kind by die spreker  

          leer en wat die kind in die klas leer.  

 

21.     Twee klanke in reëls 20 – 22 beklemtoon die verskriklikheid van die aksie, terwyl  

         dit speels voorgestel word. Die klank maak eintlik ook die skietaksie klankmatig  

         na. Wat is die twee klanke en watter woorde word daardeur beklemtoon? 

 



 

22.      In die gedig lewer die spreker ironiese kommentaar op die impak van dit wat  

          in die land aangaan en watter effek dit op kinders het. Verduidelik 

 

 

Voorskoolse klas, 1987 deur George Weideman 
 

Moontlike antwoorde: 

1.   Wat lei jy uit die titel af? 

Die gedig gaan oor ’n voorskoolse klas. Die kinders is nog nie regtig in die skool nie. Die 

jaar wanneer die plaasvind, 1987, plaas dit gedig in historiese konteks. Militêre 

operasies en die weermag was in daardie tyd baie belangrik 

 

2.   In reël 1 kry ons halfrym. 

2.1  Wys die halfrym uit. [Onderstreep die rymklanke] 

“my muistand-meisiekind” 

 

2.2  Wat noem ons die soort halfrym? 

Alliterasie – konsonante herhaal. 

 

2.3  Kyk nou na die vorm van die gedig op die wit bladsy. Hoe sluit dit aan by die 

eerste reël van die gedig? 

Die vorm skep dieselfde gebroke beeld van ’n haasbekkind. Ons het hier te doen met die 

plastiese effek – inhoud en vorm sluit bymekaar aan. 

 

2.4  Wie dink jy is in die eerste reël aan die woord? Motiveer. 

Dit moet die pa van die haasbekkie wees. 

Hy noem haar “my”  meisiekind en praat later van ander moontlike manlike helde. 

 

3.    Wat doen die spreker alles vir die meisie? 

Die spreker lees hoopvol vir die kind. 

Hy lees Grimm en Anderson – sprokies. 

Hy leer haar van menswaardigheid – dat mense waarde het. 

Hy leer haar van goeie illustrasies – tekeninge by stories om die stories visueel voor te 

stel – die karakters in die prentjies word as menswaardig uitgebeeld, waardevol en mooi. 

 

4.    Hoekom lees die spreker “hoopvol” vir die meisie? 

Hy hoop dat dit wat hy sy kind leer ingang by haar sal vind; dat dit vormende invloed in 

haar lewe sal hê. 

 

5.    Wie of wat is “grimm” en “anderson”? 

Dit is beide Europese skeppers/skrywers van sprokies. Hierdie sprokies is in baie tale 

en ook in Afrikaans vertaal. Sprokies is fantasiekinderstories wat ook veronderstel is 

om kinders lesse te leer. Daar is wel soms ook ’n wrede kant aan sprokies. 

 

 



 

6.   Wat leer die spreker alles vir die meisie?  

Die spreker leer vir die kind van waarheid, menswaarheid 

en ook van menswaardigheid. 

 

7.1   Verduidelik watter taalreël gebruik is vir “hoe menswaar en -waardig”. 

Die weglatingsteken (strepie) voor -waardig dui aan dat die woord mens herhaal moet 

word – dus “menswaar en menswaardig”. 

 

7.2   Wat alle bedoel die spreker met hierdie stelling? 

Hy leer sy meisie dat waarheid belangrik is en dat alle mense waarde het. 

 

8.1    Hoe dink die meisie dalk/waarskynlik oor die spreker? 

Hy sê sy sal dink hy is ’n “square”.  

 

8.2    Wat beteken dit? 

Dis iemand uit die oude doos. Verstok. Outyds. Uitgedien; nie meer relevant nie; nie 

hedendaags of modern genoeg nie. 

 

9.1    Watter kontras kry jy in reël 8.  

“square” staan teenoor held. 

 

9.2    Verduidelik wat daarmee bedoel word. 

Die reël kan wel speels op twee maniere gelees word: 

Die meisie kan dink dat die square haar held is, 

maar die tweede reël verduidelik hoe haar nuwe held lyk. 

Dit kom dus daarop neer dat die pa lank die held bly, totdat ’n nuwe held ontmoet word. 

In die geval is haar nuwe held waarskynlik ’n jong soldaat, want “sy arms eindig 

vreesloos in skietgoed”. Nuwe moonlikhede gaan selfs in die wêreld van ’n voorskoolse 

kind oop omdat daar ander blootstelling as die van die ouers/pa kom. 

 

10.1   Hoe word die meisie se held beskryf? 

Die held is vreesloos – veral vreeslik ook vir skietgoed/wapens/ gewere. 

Sy arms eindig vreesloos in grysgroen skietgoed – dus hanteer hy militêre wapens met 

gemak en vreesloos. 

Die held loop ritmies soos in die militêre wêreld.  

Hy dra swaar skoene/ stewels of laarse. Hier sou dit wel kon beteken dat dit tog swaar 

is om wel die militêre skoene vol te staan – ’n soort waarskuwing deur die spreker, 

omdat die jong man, soos die dogtertjie, nie die gevaar en werklikheid van oorlog 

verstaan nie. 

 

10.2   Op watter twee maniere kan die woord “vreesloos” gelees word as gevolg 

        van die afkapping?  

Die held se arms beëindig vrees. Dit dui ook hier op dogtertjies se fassinering met mans  

omdat sy veilig in sy arms kan voel. Die pa word bewus dat ’n ander man eendag ook sy 

arms om sy dogtertjie sal sit en sy sal veilig voel. 



 

Die arms eindig vreesloos – sonder vrees vir die wapens. 

 

11.     Wat is laarse? 

Skoene – veral wat in oorlog gebruik word. Groot swaar stewels wat dikwels tot onder 

die knie kom om soldate te beskerm teen sneeu en water. 

 

12.1.   Van watter “verset” dink jy praat die spreker in die vraag vanaf  

         reël 12 – 14? 

Die pa/spreker is in verset teen onmenswaardige optrede soos dikwels in oorlog 

voorkom. Die pa is waarskynlik in verset teen enige vorm van geweld.  

 

12.2    Wat noem ons die soort vraag? 

Retoriese vraag 

 

12.3    Hoekom gebruik die spreker die vraag hier in die middel van die gedig? 

Dit stem ook die leser tot nadenke oor die saak wat die spreker in die gedig aan die 

orde wil stel, naamlik menswaardige optrede; die vermyding van geweld teenoor ander 

mense. 

   

13.     Hoe voel die spreker oor “skiet”? Motiveer. 

Hy hou nie van skiet nie, want hy “verseg” wat weier beteken om “mal te gaan oor skiet” 

wat beteken om opgewonde te wees oor skiet. 

 

14.     Hoekom is die spreker ontsteld dat die meisie die “Army” besoek het? 

Sy is nog ’n  muistandjies – het net melktande en is gevolglik baie jonk en onskuldig. 

Kinders hoort nie in die weermag – Army nie en behoort nie aan geweld en die 

moontlikheid van oorlog blootgestel te word nie. 

Hy is verder ontsteld omdat sy met bewondering en verwondering (“groot-oog”; “groot-

oor”) – eie aan kinders wat van sprokies hou – bo-op ’n casspir wat ’n groot 

oorlogsvoertuig is, gery het. Boonop het sy snellers getrek en township-terries is 

doodgeskiet. Sy het dus onbewustelik deel geword van ‘’n wêreld waar alle mense nie 

meer menswaardig is nie. Sommige word as terries – terroriste – getipeer en hulle mag 

jy dan doodskiet. Dis nie wat hy vir sy kind probeer leer het nie. 

Die pa is dus ontsteld dat die kind op so ’n jong ouderdom reeds aan teenstrydige 

waardes blootgestel word. 

 

15.     Wat dink jy oor voorskoolse kinders wat die weermag besoek? 

Hier kan ’n mens ’n gesprek voer. Dis egter belangrik dat leerders hulle standpunte op 

sinvolle wyse moet motiveer. ’n Belangrike waarde bly menswaardigheid. 

 

16.     Wie is Muistandjies? 

Dis die naam wat die pa vir sy dogtertjie gee. 

Hy sê daarmee dat sy nog melktande het en dus baie jonk en onskuldig behoort te wees. 

 

17.     Hoe word muistandjies beskryf in reël 19?  Verduidelik wat dit beteken. 



 

“groot-oog” en “groot-oor” 

Die kind kyk en luister met verwondering, nuuskierig – dus met groot oë en gespitste 

ore. Dit herinner ook aan die wolf in Rooikappie se storie, wat ook ’n sprokie is. 

 

18.     Wat is ’n casspir? 

Dis ’n groot militêre oorlogsvoertuig. 

Troepedraer wat oor landmyne kan ry. Dit is in die townships gebruik om te patroleer en 

onluste te voorkom. 

 

19.     Wat doen muistandjies op die casspir? Dink jy dit is gepas? Motiveer. 

Sy ry op die kasper en help skiet in ’n verbeeldingswêreld met rubberkoeëls. 

’n Voorskoolse kind behoort nie in ’n oorlogsvoertuig te ry nie. 

Dis nie gepas dat ’n voorskoolse kind van geweld en skiet op mense moet leer nie. 

 

20.     Bespreek die kontras tussen dit wat die voorskoolse kind by die spreker  

          leer en wat die kind in die klas leer.  

Dit wat waaraan die kind nou in die skool blootgestel word, is in stryd met die waarde 

van menswaardigheid wat die pa vir die kind probeer leer. 

 

21.     Twee klanke in reëls 20 – 22 beklemtoon die verskriklikheid van die aksie,  

         terwyl dit speels voorgestel word. Die klank maak eintlik ook die skietaksie 

         klankmatig na. Wat is die twee klanke en watter woorde word daardeur 

         beklemtoon? 

Die klanke is die s-klank waarmee die speelsheid beklemtoon word:  

“speel-speel snellers”. 

Die ander klank is die herhalende t-klank wat ook die “no time” aksentueer. 

“tjop-/tjop township-terries” 

 

22.    In die gedig lewer die spreker ironiese kommentaar op die impak van dit  

        wat in die land aangaan en watter effek dit op kinders het. Verduidelik. 

Die skiet van mense in woongebiede is gewelddadig.  

Voorskoolse kinders is veronderstel om onskuldig te bly en niks met gewelddadigheid te 

doen te hê nie. Daarom gebeur hier dinge wat teenoorgesteld is van dit wat rondom 

kinders verwag word. Die pa teken dus eintlik protes aan dat die onskuldige kind wat 

niks met oorlog te doen behoort te hê nie, blootgestel word daaraan en dit dan selfs as 

pret beleef sonder om te verstaan dat dit onmenswaardig is en dat rubberkoeëls mense 

beseer. 

Iemand wat nie werklik ’n held is nie, word vir kinders as held voorgehou. Die jeugdige 

held self word ook waarskynlik onskuldig betrek by wreedhede waarvan hy nie die 

konsekwensies/gevolge deurdink het nie. 

’n Voorskoolse kind wie se fantasiewêreld oor die inhoud van verbeeldingryke sprokies 

behoort te gaan, se fantasieë gaan oor die wrede werklikheid van oorlog en opstand en 

ry op Casspirs en die doodskiet van mense - slotreëls van die gedig. 
 

 



 

Sprokie vir ’n stadskind – Koos du Plessis  p. 88 

 

1.   As die reën van stof en roet verby is 

2.   en die rook verdwyn, 

3.   sal daar in die sterrelose hemel 

4.   ’n neonboog verskyn. 

 

5.   En kyk maar goed, want as jy hom vind, 

6.   vertel ek vir jou ’n sprokie, my kind, 

7.   van ’n skatkis met ou kettings gebind, 

8.   aan die neonboog se punt. 

 

9.   Volg hom elke nag oor swart riviere, 

10.  oor kranse van beton; 

11.   as jy  aanhou stap, tienduisend ure, 

12.   sal jy dalk daar kom. 

 

13.   Maar hier moet jy jou nimmer laat bind, 

14.   want, so lui die ou-ou sprokie, my kind: 

15.   As jy geluk en vreugde wil vind, 

16.   soek die neonboog se punt. 

 

17.   Volg hom elke nag oor swart riviere; - 

18.   kyk nie één maal om. 

19.   Dalk vind jy die land van blou saffiere … 

20.   en dalk ’n brokkie son. 
 

“Sprokie vir ’n stadskind” – Koos du Plessis  p. 88 
 

Ontsluitingsvrae: 
1.1. Wie vertel gewoonlik sprokies en wanneer?  

1.2. Is dit vir jou lekker om na sprokies te luister? Hoekom? 

1.3. Verduidelik die titel. 

 

2.1      Hoekom dink jy het ’n stadskind ’n sprokie nodig? 

2.2     Watter ironie kan jy in die titel uitwys? / 

          Hoekom dink jy die titel is eintlik hartseer terwyl die vertel van ’n sprokie    

          aangenaam moet wees? 

 

3.1     Die stof en roet word hier as metafoor gebruik. Dit word vergelyk met.................... 

3.2     Dink jy daar word ’n positiewe prentjie deur die metafoor geteken? Motiveer. 

 



 

4.       Na watter “rook” word  in reël 2 verwys? 

 

5.1      Hoekom word die hemel as sterreloos beskryf? 

5.2     Watter dieper konnotasie/betekenis kan aan “sterrelose” geheg word? 

 

6.1      Wat kom in die plek van die “sterrelose hemel”?  

6.2      Verduidelik wat dit is. 

 

7.1       Watter sprokie sal die verteller vir die kind vertel? 

7.2       Op watter ander verhaal is die storie gebaseer? 

7.3       Watter verskille is daar tussen die ander verhaal en die gedig se sprokie? 

 

8.1        Waarna verwys die “hom” in reël 9? 

8.2        Die “swart riviere” is ’n metafoor. Verduidelik. 

8.3        Soos in die res van die gedig word die natuurlike (egte) met die onnatuurlike  

             vergelyk. Wat is hier onnatuurlik en wat is natuurlik? 

 

9.          Verduidelik nou die metafoor in reël 10. 

 

10.1       Hoe lank moet die kind stap? 

10.2      Hoeveel dae moet die kind dan stap? 

10.3      Dink jy die tyd is letterlik bedoel? Verduidelik. 

 

11.1.      Waarna kan die “hier” in reël 13 verwys? 

11.2       Waarmee word die skatkis nou in reëls 15 en 16 vervang? 

11.3       Hoe dink jy verander dit die betekenis van die soektog? 

 

12.1       Hoekom dink jy moet die kind “elke nag” (reël 17)  bly soek? 

12.2       Hoekom moet die kind nie terugkyk nie? 

12.3       Wat dink jy is die funksie van die twee leestekens aan die einde van reël 17? 

 

13.1       Watter woord in reëls 12 en 19 dui moontlikheid aan? 

13.2       Hoekom is moontlikheid in die konteks belangrik? 

13.3       Wat kan die kind moontlik vind? 

13.4       Hoe verskil “blou saffiere” en “brokkie son”? 

13.5       Wat noem ons die teken aan die einde van reël 19? 

13.6       Wat is die funksie van die leesteken hier? 

      

14.1        Dink jy die sprokie kan die kind help? 

14.2        Dink jy die gedig het ’n positiewe of hartseer stemming? Motiveer.  

 

Sprokie vir ’n stadskind – Koos du Plessis  p. 88 
Moontlike antwoorde: 

1.1  Wie vertel gewoonlik sprokies en wanneer?  



 

Sprokies word gewoonlik deur ouers as bedtydstories vertel. Dit kan ook vir klein 

kindertjies in die skool voorgelees word. Sprokies word vir jong kinders vertel. 

1.2  Is dit vir jou lekker om na sprokies te luister? Hoekom? 

Dis gewoonlik vir kinders lekker om na stories te luister. In sprokies is daar 

magiese karakters. Daar is altyd ’n held. Die goeie wen altyd die kwade/bose. 

Die lekker as die goeie ouens wen. 

 

1.3 Verduidelik die titel. 

Hierdie sprokie word vir ’n stadskind vertel. Dit is dus ’n baie spesifieke soort 

kind. Stadskinders het nie altyd die onskuldige en eenvoudige soort lewe van 

plaaskinders of plattelandse kinders nie. Sprokies word meestal vir onskuldige en 

goedgelowige jong kinders vertel. Stadskinders kan dalk al bietjie meer weet. 

Verder kan dit ook beteken dat hierdie sprokie spesifiek by stadskinders pas, 

want dit gee kinders van die stad raad wat om in die stad te doen en te oorleef. 

Soos sommige bronne vermeld, kan dit ook straatkinders wees vir wie hierdie 

sprokie – leersame storie- vertel word. Verder het sprokies dikwels ’n wrede 

element en is alles nie net goed, mooi en onskuldig nie, want daar is ’n bose kant 

ook. Dit is moontlik dat daar ook aandag gegee sal word aan gevare. 

 

2.1      Hoekom dink jy het ’n stadskind ’n sprokie nodig? 

           Alle kinders hou van sprokies/stories. Stadskinders het dalk ’n groter 

           behoefte  aan stories, omdat die lewe in die stad  minder rustig en meer 

           uitdagend kan wees. Daar kan meer druk op stadskinders wees en kleiner 

           kans om onskuldig en beskermd groot te word. Stadskinders kan aan meer 

           gevare en uitdagings blootgestel word as plattelandse of plaaskinders. 

           Stadskinders kan dus ’n groter behoefte aan mooi stories hê waar die goeie wen.  

           Stadskinders weet eintlik dikwels ook die goeie wen nie altyd in die stad nie. 

 

2.2     Watter ironie kan jy in die titel uitwys? / 

          [Hoekom dink jy die titel is eintlik hartseer terwyl die vertel van ’n sprokie    

          aangenaam moet wees?] 

          Die lewe vir stadskinders is nie soos ’n sprokie nie, maar soms moeilik. 

          Sprokie verwys na ’n soort droomstorie, terwyl die stadskind nie noodwendig 

           in ’n droomwêreld leef nie. Vir sommige mense, soos straatkinders word die stad 

           met die negatiewe geassosieer 

  

3.1      Die stof en roet word hier as metafoor gebruik. Dit word vergelyk met 

       ...................... 

           reën  

 

3.2    Dink jy daar word ’n positiewe prentjie deur die metafoor geteken? 

        Motiveer. 

           Hiermee word net soos in die titel die negatiwiteit van die stad – stof en roet –  

           teenoor die natuurlike en goeie – reën – gestel. In die titel roep stadskind die 

           teenpool, naamlik plattelande kind of plaaskind op – die stad teenoor natuur 



 

4.        Na watter “rook” word  in reël 2 verwys? 

Dis die besoedeling van die stad. 

 

5.1       Hoekom word die hemel as sterreloos beskryf? 

Die ligte en gloor van die stad is so skerp dat jy geen sterre kan sien nie. Die sterre kan 

ook deur die besoedeling verdwerg word.  

 

5.2     Watter dieper konnotasie/betekenis kan aan “sterrelose” geheg word? 

Sonder skittering, die natuur is verswelg in die stad.  

Sterre kan ook met vreugde en skittering geassosieer word. Hier is dit afwesig/ 

verdoesel/ versteek. 

 

6.1      Wat kom in die plek van die sterrelose hemel? 

Die neonboog. 

Die natuurlike word vervang met mensgemaakte ligte. 

 

6.2      Verduidelik wat dit is. 

Kleurryke uithangbord van liggies wat selfs ook kan flikker. 
 

7.1       Watter sprokie sal die verteller vir die kind vertel 

 “van ’n skatkis met ou kettings gebind, 

aan die neonboog se punt” 
 

7.2       Op watter ander verhaal is die storie gebaseer? 

Daar is ’n storie, nie werklik noodwendig ’n sprokie nie, maar veel eerder ’n mite of 

oorgelewerde storie/sêding dat as jy die punt van die reënboog kan kry, sal jy ’n pot 

goud daar vind. 

 

7.3       Watter verskille is daar tussen die ander verhaal en die gedig se 

sprokie? 

In die ander verhaal kry jy ’n pot goud – hier in die gedig kry jy ’n skatkis met ou 

kettings gebind. 

In die ander verhaal vind jy die pot goud aan die einde van die reënboog. Hier vind jy die 

skatkis aan die neonboog se punt. 

 

8.1        Waarna verwys die “hom” in reël 9? 

             Die neonboog. 

 

8.2        Die “swart riviere” is ’n metafoor. Verduidelik. 

             Daar word eintlik van die teerstrate gepraat. 

             Sonder die soos word die teerstrate gelykgestel aan swart riviere. 

             

8.3        Soos in die res van die gedig word die natuurlike (egte) met die     

            onnatuurlike vergelyk. Wat is hier onnatuurlik en wat is natuurlik? 

             Riviere is natuurlik, terwyl die swart na die onnatuurlike teerstrate verwys. 



 

             Weer word die onnatuurlike mensgeskepte sake vergelyk met die natuur. 

             Dit skep ’n negatiewe beeld van die stad, wat aansluit by titel. 

 

9.          Verduidelik nou die metafoor in reël 10. 

Die betongebou word vergelyk met kranse. Kranse is hoog en hierdie geboue is 

waarskynlik hoë geboue. 

 

10.1       Hoe lank moet die kind stap? 

Tienduisend ure  

 

10.2      Hoeveel dae moet die kind dan stap? 

Net minder as 417 dae. 

 

10.3      Dink jy die tyd is letterlik bedoel? Verduidelik. 

Dit word nie letterlik bedoel nie, maar eerder as hiperbool – oordrywing – van hoe lank 

die kind moet stap, om die lang tyd te beklemtoon wat dit vat om daar te kom. 

 

11.1.      Waarna kan die “hier” in reël 13 verwys? 

Die “hier” sou na die stad kon verwys, maar waarskynlik ook na die aardse bestaan waar 

’n mens jou nie moet bind nie. 

 

11.2       Waarmee word die skatkis nou in reëls 15 en 16 vervang? 

“geluk en vreugde” 

 

11.3       Hoe dink jy verander dit die betekenis van die soektog? 

Dit word meer as net die soeke na rykdom. Dit word eintlik presies waarna alle mense 

soek, naamlik geluk en vreugde. 

 

12.1       Hoekom dink jy moet die kind “elke nag” (reël 17)  bly soek? 

Die kind moet aanhou soek na die neonboog se punt. Die kind moet aanhou, al neem dit 

baie lank om dit te vind. Deursettingsvermoë. 

Soek dus na die punt of sin van die lewe – ook in die stad. 

 

12.2       Hoekom moet die kind nie terugkyk nie? 

Dit wat agter lê kan dalk sleg wees en dis beter om dan op die goeie en die toekoms te 

konsentreer. [Sinvolle redes moet aanvaar word.] 

 

12.3       Wat dink jy is die funksie van die twee leestekens aan die einde van 

reël 17? 

Dit stem die leser tot nadenke oor wat die land van blou saffiere is en wat die 

implikasie sou wees om dit te vind. Die ellips lei ook die kontras in tussen die “blou 

saffiere” en die “brokkie son”. Die blou saffiere kan letterlike duur edelstene wees en 

wys dan op die rykdom wat verwerf kan word. Blou dui egter ook op heiligheid of 

skoonheid en kan dus ook figuurlik interpreteer word dat jy besef dat geestelike gawes 

kosbaar is. Die brokkie son het waarskynlik ’n  sterk figuurlike betekenis en dui op die 



 

moontlikheid om wel in hierdie stad ‘n stukkie (brokkie) of klein bietjie geluk te vind 

omdat jy lank genoeg daarna gesoek het. 

 

13.1       Watter woord in reëls 12 en 19 dui moontlikheid aan? 

“dalk” 

 

13.2       Hoekom is moontlikheid in die konteks belangrik? 

Die gedig herinner die mens daaraan dat die lewe nie altyd maklik is nie. Die lewe bly ’n 

soektog, met die belofte en wete dat daar wel soms geluk en vreugde te vind is, want 

mense is bewus van geluk en vreugde. As dit nie wel bestaan het nie, sou mense nie 

daarvan geweet het nie. 

 

13.3       Wat kan die kind moontlik vind? 

“blou saffiere” en ‘’n “brokkie son”. Dalk het die kind na rykdom gesoek, maar vind wel 

vreugde en geluk. 

 

13.4       Hoe verskil “blou saffiere” en “brokkie son”? 

Die “blou saffiere” kan op rykdom en juwele dui, wat konkreet is. Die “brokkie son” kan 

jy nie verkoop nie, maar dui eerder op geluk en vreugde. 

 

13.5       Wat noem ons die teken aan die einde van reël 19? 

Beletselteken / ellips 

 

13.6       Wat is die funksie van die leesteken hier? 

 Dit suggereer moontlikheid en suggereer dat die leser die moontlike opsies moet 

oorweeg en daaroor moet nadink. 

     

14.1        Dink jy die sprokie kan die kind help? 

Ja, dit dui vir die kind die soektog aan en die belangrikheid om aan te hou met soek. Ons 

weet daar kan nie werklik ’n pot goud aan die einde van die reënboog wees nie, terwyl 

die skatkis aan die neonboog se punt wel moontlik is. Die belang van die sprokie is die 

aanmoediging om te volhard met die soektog en om deursettingsvermoë aan die dag te 

lê. 

 

14.2        Dink jy die gedig het ’n positiewe of hartseer stemming? Motiveer.  

Die gedig verbeeld die feit dat die lewe nie noodwendig maklik is nie, maar dat 

voortdurende soeke dalk op ’n stukkie son kan uitloop. 

Die stemming van die gedig is dus gebalanseerd -daar is swaar of hartseer of lank soek 

en swart riviere, maar daar is ook hoop en son. Al dui dit op die swaar van die soektog, 

want jy moet lank langs die swart riviere soek, dui dit tog die moontlikheid aan om die 

vreugde – “brokkie son” – te vind of die soort droomland van “blou saffiere”. 
 

 

 



 

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?!” 

 

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 6.        

            Verduidelik. 

8.2       Wanneer vind hierdie gebeurtenis plaas? Hoekom? 

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. 

 

 

Laat die klas die gedig ritmies saam voorlees. 

Laat die klas nou hierdie gedig in groepe dramatiseer. 

Laat sommige kandidate vir jou die prentjie teken. 
 

 



 

N.P. van Wyk Louw (1906-1970)   

Die beiteltjie 

1.   Ek kry ’n klein klein beiteltjie,   

2.   ek tik hom en hy klink; 

3.   toe slyp ek en ek slyp hom 

4.   totdat hy klink en blink. 

5.   Ek sit ’n klippie op ’n rots: 

6.   – mens moet jou vergewis: 

7.   ’n beitel moet kan klip breek 

8.   as hy ’n beitel is – 

9.   ek slaat hom met my beiteltjie 

10.  en dié was sterk genoeg: 

11.  daar spring die klippie stukkend 

12.  so skoon soos langs ’n voeg: 

13.  toe, onder my tien vingers bars 

14.  die grys rots middeldeur 

15.  en langs my voete voel ek 

16.  die sagte aarde skeur, 

17.  die donker naat loop deur my land 

18.  en kloof hom wortel toe – 

19.  só moet ’n beitel slaan 

20.  wat beitel is, of hoé? 

21.  Dan, met twee goue afgronde 

22.  val die planeet aan twee 

23.  en oor die kranse, kokend, 

24.  verdwyn die vlak groen see 

25.  en op die dag sien ek die nag 

26.  daar anderkant gaan oop 

27.  met ’n bars wat van my beitel af 

28.  dwarsdeur die sterre loop. 
 

“Die Beiteltjie: : N.P. van Wyk Louw 

1. Skryf die rymskema van die gedig neer. 

2. Dui die alliterasie in die gedig aan. 

3. Dui die assonansie in die gedig aan. 

4. Watter woorde word herhaal? 

5. Watter klanke kom die meeste in die gedig voor? 



 

6. Rym, alliterasie, assonansie en woordherhaling  

            kan as “rym” gesien word. Wat is die funksies  

            daarvan in die  

(a) algemeen en in  

(b) die gedig? 

7. Verduidelik die betekenis van die woorde: 

“klink”; “vergewis”; “skoon”; “voeg”; “naat” 

“kloof”; “wortel”; “planeet”; “aan twee”; 

“kokend”. 

8. Verduidelik elke strofe van die gedig 

in jou eie woorde. 

9. Hoekom “klink” en “blink” die beiteltjie? 

10. Waar in die gedig kry ons enjambemente? 

11. Hoeveel sinne is daar in die gedig? Motiveer. 

12. Daar is baie leestekens in die gedig. Maak ‘n 

opsomming van die leestekengebruik. 

13. Verduidelik die funksie van die aandagstrepe, 

die akute en die vraagteken. 

14. Wys die beeldspraak in die gedig uit. 

15. Hoekom is die see juis “vlak”? 

16. Die gedig kan as simbolies gelees word.  

Verduidelik. 

 

“Die Beiteltjie”     -     N.P. van Wyk Louw                          

ANTWOORDE OP VRAE 

 

1.      abcb// defe// aghg// ijkj// lmnm// ophp// qrsr 

 

2.      Alliterasie kom voor wanneer dieselfde konsonant [medeklinker – 21 

alfabetletters] in twee of meer woorde direk na mekaar herhaal word. 

[Klankherhaling] 
         r. 1  - kl 

[r. 2 – h] 

r. 6   -  m 

r. 7   -  k 

r. 9 - m 

r. 12   - s 

r. 15   - v 

[r. 16   -  s] 



 

r. 17   -  d 

r. 23   -  k 

[r. 24   - v] 

r. 25   - d  

r. 28 - d 

 

3. Assonansie kom voor wanneer dieselfde vokaal [klinker – a, e, i, o, u] in twee of 

meer woorde direk na mekaar herhaal word. [Klankherhaling] 

 

r. 1 ei 

r. 3 e 

r. 5 [ə] “sit ‘n klippie” 

r. 8 [ə] “beitel is” 

r.12[o:] “so skoo n soo s” 

r.15[u]  “voel voete” 

r. 18 o  “hom wortel” 

r. 20 [ə] “beitel is” 

   r. 26[a:] [a] “daar anderkant gaan” 

r. 27[a] “bars wat van” 

 

4. “klein” r. 1; “slyp”/ “en” r. 3 

     “klippie” r. 5,11 ; “beiteltjie” r. 1, 9 

      “klink” r. 2, 4   “beitel” r. 7, 8, 19, 20, 27.  “rots” r. 5, 14  

5. [ə]  [k] ei/y; [s]  

6. a) Die klankherhaling help om die gedig as ‘n eenheid saam te bind. Dit help 

weef ‘n hegte eenheid binne die teks. Die spesifieke klanke wat herhaal word, 

dra daartoe by dat die woorde waarin hulle voorkom, beklemtoon word. Hierdie 

woorde word deur die herhaling uitgelig as die belangrikste woorde in die 

gedig. Die feit dat hulle belangrik is, dui vir die leser aan dat hulle met die 

betekenis van die gedig verband hou. [binding en beklemtoning] 

 

    b) As ons na die spesifieke woorde kyk wat in die gedig herhaal word, is dit 

duidelik dat die belangrikste sake in die gedig deur die woorde op die 

voorgrond geplaas word. ‘n Mens kan sien dat jy met die gebruik van hierdie 

woorde die basiese verloop [“storie”] van die gedig kan vertel. Die kernwoorde 

word dus deur herhaling uitgelig en beklemtoon. Deur hierdie woorde word die 

klein beiteltjie en sy groot aksie beklemtoon. 

 

7. “klink”  - geluid/ klank 

      “vergewis” – seker maak 

      “skoon” – mooi; netjies;  

      “voeg” - hegting 



 

      “naat” – las van twee materiale 

      “kloof” – leegte tussen twee berge; vallei 

      “wortel” – anker en voedselverskaffer - plante 

      “planeet” - ster 

      “aan twee” – in twee dele 

      “kokend” – kookpunt/ borrelend 

 

8.  strofe 1: Die spreker kry ‘n baie klein beiteltjie. Hy toets die beiteltjie 

deur hom te tik te hoor wat sy geluid is. Hy “klink”. Toe maak hy sy beiteltjie 

deeglik skerp sodat hy skerp is en ‘n helder geluid kan maak. 

 

strofe 2: Hy wil die werkkrag van die beiteltjie toets. Hy sit ‘n klippie op ‘n 

rots om seker te maak sy beiteltjie kan die klip stukkend breek. ‘n Instrument 

moet getoets word om seker te maak dat hy sy funksie deeglik kan vervul. 

 

strofe 3: Dan slaan hy die klippie met die beiteltjie. Die beiteltjie was baie 

geskik vir sy taak en boonop sterk. Die klippie het baie netjies gebreek, asof 

hy op sy lasplek breek. 

 

strofe 4: Dan breek selfs die groot grys rots waarop hy sy klippie gesit het 

ook middeldeur. Nadat die rots bo by sy vingers gebreek het, skeur die hele 

aarde by sy voet oop. Anders as die rots, was die aarde sag. 

 

strofe 5: Die skeur wat soos ‘n naat is, iets wat voorheen toegewerk is, gaan 

deur sy eie land. Die land word tot op sy bodem, sy oorsprong, oopgekloof. Toe 

dit gebeur, is hy baie tevrede, want hierdie beitel werk eintlik bo verwagting 

goed. 

 

strofe 6: Nadat sy land geskeur het, gaan die aarde oop. Die twee dele lyk 

soos goue afgronde met ‘n kloof waar die aarde in twee breek. Oor hierdie 

goue kranse stort die vlak see en raak heeltemal weg. Net die rotse van die 

klowe bly oor. 

 

strofe 7: Op daardie dag het die spreker die nag aan die anderkant van die 

oopgeskeurde aarde deur die opening gesien. Die bars waardeur hy selfs die 

nag en die sterre daar ver anderkant in die buitenste ruimte kon sien, het 

direk vanaf sy beitel gekom. Sy beitel het alles oopgebreek en sigbaar gemaak. 

 

9. “klink” verwys na die geluid; dit wat gehoor word; die klank. 

     “blink” verwys na die voorkoms; dit wat gesien word, maar ook na die sigbare 

skoonheid. 



 

 

10. By ‘n enjambement gaan een versreël oor in ‘n volgende sonder dat daar enige 

leestekens       is. 

  Enjambemente kom voor aan die einde van die volgende versreëls: 

         3-4/ 7- 8/ 9 – 10 / 11 – 12/ 13 – 15/ 17 – 18/ 19 – 20/ 21 – 23/ 24 – 28. 

11. Daar is drie sinne. Die sinne strek oor die volgende reëls en strofes: 

   Sin een:  reël 1- 4 

   Sin twee: reël 5 – 20 

   Sin drie: reël 21 – 28 

Sinne begin met ‘n hoofletter en eindig met ‘n punt of ‘n vraagteken. 

 

12. komma: r. 1, 13, 16, 20, 21, 23,  

      Kommapunt: r. 2,  

      Dubbelpunt: r.5,6,10, 12,  

      Aandagstreep: r.6, 8, 18,, 

      Vraagteken: r. 20 

      [akuut: 10] 

 

13. aandagstrepe: lig uit; beklemtoon 

      Akute: klem 

      Vraagteken: retoriese vraag; leser betrokke; lesernadenke 

 

14. “Skoon soos langs ‘n voeg” [r. 12] vergelyking; hoe netjiese die breuk is 

“die donker naat loop deur my land” [r.17] metafoor; skeur word met ‘n las of 

naat in materiaal vergelyk. 

“en kloof hom wortel toe” [r. 18] Metafoor. Daar word verwys na die oorsprong; 

die lewegewende en voedselverskaffende basis. Die wortel van ‘n boom wys waar 

die boom begin, sy oorsprong.  

“met twee goue afgronde val” [r. 21] Metafoor: skoonheid; 

 

15. Daardeur word die grootte van die aarde beklemtoon teenoor die klein see. 

Die kontras tussen ons normale ervaring van die see, die ontsag wat ons vir die 

groot see het en hierdie beskrywing van die see as “vlak” en gevolglik klein, 

beklemtoon hoe kragtig die beiteltjie kan werk. Iets wat groots en ontembaar 

magtig lyk, word deur die aksie van die beiteltjie klein en vlak. Dit dra by om die 

geweldige effek van die beiteltjie uit te beeld. 

 

16. Dis duidelik dat die gebeure wat beskryf word onrealisties is. Die leser 

besef dus die spreker wil iets meer sê. Die tekskan op verskillende maniere 

geïnterpreteer word. Daarom noem ons dit ‘n simbool. Die beiteltjie verwys 



 

breedweg na enige iets kleins wat ‘n groot effek kan hê. Dit kan onder andere na 

die taal verwys. 
 

Moontlike toets met memo 

Bemeesteringstoets                                                          Graad 9............ 

Afrikaans Eerste Taal                                                        Maart 20........ 

Tyd: 35 min.                                                                       Punte: 10 

Naam en van: ......................................................... 

 

Lees die onderstaande teks aandagtig deur. Beantwoord dan die vrae wat daarop volg.  

Die Beiteltjie                 ............................. 

1.Ek kry ’n klein klein beiteltjie,   
2.ek tik hom en hy klink; 

   3.toe slyp ek en ek slyp hom 
4.totdat hy klink en blink. 

5.Ek sit ’n klippie op ’n rots: 
6.– mens moet jou vergewis: 
7.’n beitel moet kan klip breek 
8.as hy ’n beitel is – 

9.ek slaat hom met my beiteltjie 
10.en dié was sterk genoeg: 
11.daar spring die klippie stukkend 
12.so skoon soos langs ’n voeg: 

13.toe, onder my tien vingers bars 
14.die grys rots middeldeur 
15.en langs my voete voel ek 
16.die sagte aarde skeur, 

 

 

17.die  donkernaat loop deur my land 
18.en kloof hom wortel toe – 
19.só moet ’n beitel slaan 
20.wat beitel is, of hoé? 

21.Dan, met twee goue afgronde 
22.val die planeet aan twee 
23.en oor die kranse, kokend, 
24.verdwyn die vlak groen see 

25.en op die dag sien ek die nag 
26.daar anderkant gaan oop 
27.met ’n bars wat van my beitel af 
28.dwarsdeur die sterre loop. 

 
                                      N.P. van Wyk Louw 

VRAE: 

 

1. Verduidelik die verband tussen die titel en die gedig,  “Die Beiteltjie”.                [2]  

 

................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................. 



 

                                                

2.  Op watter twee maniere word beklemtoon dat die beiteltjie baie klein is?          [2] 

 

................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................. 

3. Hoekom is  “Die Beiteltjie” ‘n simboliese gedig?                                                  [2] 

 

................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................. 

4. (a) Wat word met die term “alliterasie” bedoel?                                                   [1] 

 

................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................. 

4. (b) Haal ‘n versreël aan uit strofe 1 waarin alliterasie voorkom. Onderstreep 

die          alliterende klanke.                                                                                          [1] 

 

................................................................................................................................. 

 

5. Skryf die rymskema neer van die eerste strofe en benoem die soort rym.         [2]                             

                                                                                                          

................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................. 

                                                                                             [Subtotaal: 10] 



 

 

           

Bemeesteringstoets                                                          Graad 9............ 

Afrikaans Eerste Taal                                                        Maart 20 

Tyd: 35 min.                                                                       Punte: 10 

Naam en van: ....MEMO 

 

Lees die onderstaande teks aandagtig deur. Beantwoord dan die vrae wat daarop volg.  

Die Beiteltjie                 ............................. 

1.Ek kry ’n klein klein beiteltjie,   
2.ek tik hom en hy klink; 

   3.toe slyp ek en ek slyp hom 
4.totdat hy klink en blink. 

5.Ek sit ’n klippie op ’n rots: 
6.– mens moet jou vergewis: 
7.’n beitel moet kan klip breek 
8.as hy ’n beitel is – 

9.ek slaat hom met my beiteltjie 
10.en dié was sterk genoeg: 
11.daar spring die klippie stukkend 
12.so skoon soos langs ’n voeg: 

13.toe, onder my tien vingers bars 
14.die grys rots middeldeur 
15.en langs my voete voel ek 
16.die sagte aarde skeur, 

 

 

17.die  donkernaat loop deur my land 
18.en kloof hom wortel toe – 
19.só moet ’n beitel slaan 
20.wat beitel is, of hoé? 

21.Dan, met twee goue afgronde 
22.val die planeet aan twee 
23.en oor die kranse, kokend, 
24.verdwyn die vlak groen see 

25.en op die dag sien ek die nag 
26.daar anderkant gaan oop 
27.met ’n bars wat van my beitel af 
28.dwarsdeur die sterre loop. 

 
                                      N.P. van Wyk Louw 

VRAE: 

 

1. Verduidelik die verband tussen die titel en die gedig,  “Die Beiteltjie”.                [2]  

-Beiteltjie verwys na ‘n instrument waarmee ‘n mens houtsneewerk of beeldhouwerk  doen. 

-Die spreker wil die krag en uitwerking van die beiteltjie toets, 

 nadat hy dit instrument gereed gemaak het. 

-Die hele gedig gaan oor ‘n abnormale gebruik van die beiteltjie 

-Beiteltjie word geslyp en blink gemaak. 

-Wanneer die beiteltjie se vermoë getoets word, is dit baie effektief 

[Meriete: verduidelik titel en verband met inhoud van gedig.] 

 



 

2.  Op watter twee maniere word beklemtoon dat die beiteltjie baie klein is?          [2] 

-herhaling van “klein” 

-verkleiningsvorm – beiteltjie 

3. Hoekom is  “Die Beiteltjie” ‘n simboliese gedig?                                                  [2] 

-Simbool dui op ‘n figuurlike betekenis omdat die letterlike beskrywing nie werklik sin maak 

en moontlik is nie. 

-Die onmoontlike gebeur in die gedig en daarom moet die leser na ‘n figuurlike verklaring 

soek, omdat dit nie op letterlike vlak sin maak nie. 

-Reeds in die eerste strofe kry die spreker die klein beiteltjie – ‘n instrument waarmee jy nie 

veel kan uitrig nie – veral nie om groot voorwerpe te breek nie. 

-ongewone hantering van beiteltjie – tik en luister en slyp tot hy blink 

-Die aksie wat in die gedig plaasvind, is in die werklikheid onmoontlik. 

-besef dus daar moet figuurlike/simboliese interpretasie wees. 

[Meriete: simbool het verskillende betekenismoontlikhede.] 

4. (a) Wat word met die term “alliterasie” bedoel?                                                   [1] 

Alliterasie is die herhaling van dieselfde konsonant(e) aan die begin van woorde in ‘n 

versreël. 

4. (b) Haal ‘n versreël aan uit strofe 1 waarin alliterasie voorkom. Onderstreep 

die          alliterende klanke.                                                                                          [1] 

“1.Ek kry ’n klein klein beiteltjie,  “ 

“6.– mens moet jou vergewis:” 

“7.’n beitel moet kan klip breek” 

“9.ek slaat hom met my beiteltjie” 

“12.so skoon soos langs ’n voeg:” 

“15.en langs my voete voel ek” 

“17.die  donkernaat loop deur my land” 

“23.en oor die kranse, kokend,” 

“25.en op die dag sien ek die nag” 

“28.dwarsdeur die sterre loop.” 

[Enige EEN voorbeeld] 

5. Skryf die rymskema neer van die eerste strofe en benoem die soort rym.         [2]                             

-abcb   

-gebroke rym                                                                                                        

                                                                                             [Subtotaal: 10] 



 

Gedig 6:  

Allerliefste, ek stuur vir jou ’n rooiborsduif deur 

Breyten Breytenbach 
 

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) 

 

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? 
 

Gedig 7:  

“Sonvanger” deur Valiant Swart 
 

Vier fokuspunte 

I.     ’n Eerstetaalgedig: “Sonvanger” 



 

II.   Die basiese beginsels by letterkunde-onderrig 

III. Die Nuwe Sillabus oor letterkunde 

IV.   Moontlike eksamenvrae 

 

I.    ’n Eerstetaalgedig: “Sonvanger” 

1.   Oefening – titel en tekening 

➢ Maak jou oë toe. 

➢ Ontspan. Pouse. Stilte. [Skep baie rustige atmosfeer] 

➢ Haal diep asem. In en uit; in en uit – agt keer. 

➢ Luister aandagtig na die volgende woorde:  

Sonvanger. Son-vang-er. Són-vang-er. Son-vánger. 

➢ Watter emosies ervaar jy as jy die woord hoor? 

➢ Watter prentjies sien jy in jou kop? Hoe lyk ‘n sonvanger? 

➢ “Son” – wat voel jy? 

➢ “Vang” – waarmee assosieer jy die woord? 

➢ Watter gevoel het jy as jy “son” en “vanger” in een begrip saamvoeg? 

➢ Watter prentjie sien jy van “sonvanger”? 

➢ Maak oop julle oë. 

➢ Teken ’n prentjie / voorstelling van “sonvanger”. [3 min] 

 

2.    Deel in kleingroepe 

➢ Verduidelik in jou groep wat jy met jou tekening probeer vasvang. 

➢ Twee leerders (of meer) deel met die groot groep. 

 

3.    Luister na die lied “Sonvanger”. Deel die teks uit sodat die leerders die teks kan 

volg terwyl hulle na die lied luister. 

 

4.    Enkele ontsluitingsvrae: 

➢ Moet ons regtig die son uit die lug vang? Hoekom? [Wil ons letterlik die son 

vang? Wat beteken dit om die son figuurlik te vang?] 

➢ Hoekom sal ’n son alles in die gedig doen? 

➢ Wat moet die son alles in die gedig doen? 

➢ Daar is twee belangrike vrae (retoriese vrae) in die gedig. [Reëld 4 en 8] 

Wat dink julle wil die twee vrae sê? 

➢ Wat sê woorde soos “weer”en “sommer so in die niet verdwyn” oor die son? 

➢ Wie dink julle is die “jy” in die gedig? 

➢ Wat sê die laaste reël van die vierde strofe oor die spreker in die gedig? 

“vir die donker in my hart” 

➢ Hoe dink jy voel die spreker in die gedig? 

➢ Hoe sou jy die stemming/ atmosfeer in die gedig beskryf? 

➢ Watter woorde/ reëls in die gedig help jou om die stemming/ atmosfeer te 

ervaar? 

 

5.    Wie ken die storie agter die gedig? 

Waarom het Valiant die gedig/lied geskryf? 



 

 

6.    Noudat jy weet waarom die lied geskryf is, maak jou oë toe en luister weer na die 

lied. 

 

7.    Die leerders kan nou ’n reeks vrae beantwoord. Hierdie vrae kan gebruik word as 

begripstoets wat vir punte nagesien word. 

 

8.    Enkele ander belangrike aspekte waaroor jy kan vrae vra: 

-Die beeldspraak – veral personifikasie. 

-Watter woorde en beskrywings gee vir ons ’n aanduiding dat die hartseer gaan oor die 

verlange na ’n kind wat nie meer daar is nie. 

-Die rym wat aansluit by die soort gedig wat in die kinderwêreld pas. 

-Daar is duidelik kontraste in die gedig. Bespreek en verduidelik aan die hand van die 

gedig. 

[lig – donker; somer – winter; vroeër – nou] 

-Die werkwoorde in die gedig is veelseggend. Wys die werkwoorde uit en verduidelik 

hoekom dit baie help om die gedig te verstaan. 

 

II.  Die basiese beginsels by letterkunde-onderrig 

➢ Jou doelwit is om kinders die gedigte te laat geniet. 

[Jou doelwit is nie die eksamenuitslae nie. As hulle die gedigte geniet, sal hulle 

die basiese vrae in die toetse en die eksamen kan doen.] 

➢ Beide die kop en die hart is belangrik. Fokus op die hart. 

➢ Help die kinders om die gedig te beleef. 

➢ Sluit aan by die kind se leefwêreld. 

➢ Werk grootliks leerdergesentreerd en laat die leerders soveel as moontlik 

deelneem aan die ontsluiting van die gedig. Groepwerk. 

➢ Maak die leerders gereed met ’n verskeidenheid ontsluitende prosesse wat hulle 

by belewing uitbring voordat jy die gedig “behandel”. 

 

Hoe: [Waarop fokus jy in jou voorbereiding?] 

1. Soek die konkrete elemente in die gedig. 

2. Bring prente en konkrete voorwerpe na die klas. 

3. Laat die leerders jou vertel hoe hulle daaroor voel, wat hulle daarvan weet en 

hoe hulle daaroor dink. 

4. Probeer om soveel as moontlik sintuie te betrek. Hier moet jy baie kreatief dink. 

Die pret kom veral hieruit. 

5. Laat die leerders teken. Gee pryse vir die beste tekeninge. 

6. Gebruik rolspel/ dramatisering. 

7. Speel ’n lied en laat hulle saamsing en selfs dans. 

III. Die Nuwe Sillabus oor letterkunde 

➢ Letterkunde word in die eksamen geassesseer. 

➢ Eerste Taal: 3 vrae van 15 punte elk [3 genres]. 

➢                     Vraestel tel 30 punte. 

➢                      Leerders moet dus twee vrae beantwoord. 



 

➢ Tweede Taal: 6 vrae van 20 punte elk [3 genres]. 

➢                      Vraestel tel 40 punte. 

➢                      Leerders moet dus twee vrae beantwoord. 

➢ Dit beteken dat gedigte verpligtend is. 

 

IV.  Moontlike eksamenvrae 

1.   Hoe help die titel reeds om te verstaan dat die gedig nie letterlik  

     bedoel word nie?                                                                                                  [1] 

2.  Watter drie ruimtes of plekke word genoem waarheen die son kan kom?             [3] 

3.   Verduidelik hoe die leser weet dat die drie ruimtes nie altyd letterlik  

      bedoel word nie.                                                                                                  [3] 

4.   Wys die alliterasie in die koor uit deur die reël aan te haal en die 

      alliterasie te onderstreep.                                                                                  [1] 

5.   Wat is die funksie van die alliterasie?                                                                 [1] 

6.   Wat is die stemming van die gedig? Motiveer jou antwoord met bewyse 

      uit die gedig.                                                                                                       [2] 

7.   Skryf ’n paragraaf om te verduidelik wat die boodskap van die gedig is. 

Motiveer jou antwoord met aanhalings uit die gedig.                                           [4] 

 

Memorandum: 

1.   Hoe help die titel reeds om te verstaan dat die gedig nie letterlik  

     bedoel word nie?                                                                                                  [1] 

’n Mens/ niemand kan die son vang nie/ 

Dis onmoontlik om die son te vang. 

 

2.  Watter drie ruimtes of plekke word genoem waarheen die son kan kom?             [3] 

“kamer”  reël 2 

“gange”  reël 6 

“huisie”  reël 15 

 

3.   Verduidelik hoe die leser weet dat die drie ruimtes nie altyd letterlik  

      bedoel word nie.                                                                                                  [3] 

-Dis onmoontlik om die son in die kamer op te hang. 

-Die son kan nie ’n liedjie sing nie. 

-Daar is nie ’n huisie in ’n mens se hart nie en die son kan ook nie in ’n huisie bly nie. 

 

4.   Wys die alliterasie in die koor uit deur die reël aan te haal en die 

      alliterasie te onderstreep.                                                                                   [1] 

“somer sommer so…” 

 

5.   Wat is die funksie van die alliterasie?                                                                  [1] 

Dit beklemtoon die belangrike s-klank in die gedig en daarom die belangrikste woorde 

in die gedig soos “sonvanger”, “son” en “skyn”. Hierdie woorde vat die kerninhoud van die 

gedig saam. 

  



 

6.   Wat is die stemming van die gedig? Motiveer jou antwoord met bewyse 

      uit die gedig.                                                                                                        [2] 

Hartseer – “Dis donker by die venster…” 

“Laat my verstaan hoe ons somer sommer so in die niet kon verdwyn” 

[“Donker in die middel van die dag” word met hartseer geassosieer. “Donker” staan in 

die reël in kontras met “dag”. Die twee woorde word verder deur die alliterasie op 

mekaar betrek. Dis gewoonlik helder en lig in die middel van die dag. 

Die verder ook onmoontlik vir die somer om vinnig heeltemal te verdwyn. Dit dui dus 

weer op simboliese/figuurlike kwaliteit. Somer word met son, vreugde en lig 

geassosieer.] 

 

7.   Skryf ’n paragraaf om te verduidelik wat die boodskap van die gedig is. 

Motiveer jou antwoord met aanhalings uit die gedig.                                              [4] 

 Hier het iets met die spreker en die mense naby hom (“ons”) gebeur wat dit skielik 

donker en winter gemaak het. Dit is iets hartseer en laat die spreker voel asof die son 

en die vreugde (lag) uit hulle lewe verdwyn het. Hy wens die son kan weer skyn sodat dit 

met hulle beter kan gaan. Die sonvanger is die simbool van die lig en vreugde waarna hy 

verlang. Hy druk die diep hartseer wat hulle ervaar deur die simbool uit. Hy wens daar 

is iemand wat die son kan vang sodat dit weer warm en lig kan word in hulle harte. 

                                                                                                                 [Totaal 15] 

4.  Enkele ontsluitingsvrae se moontlike antwoorde: 

➢ Moet ons regtig die son uit die lug vang? Hoekom? [Wil ons letterlik die son 

vang? Wat beteken dit om die son figuurlik te vang?]                                     

Nee, dis onmoontlik om die son letterlik te vang. Die titel druk dus letterlik ’n 

taak uit wat onmoontlik is. Niemand kan letterlik die son vang nie. Daarmee word 

die magteloosheid van die hartseer uitgedruk. Om figuurlik die son te vang, moet 

ons eers kyk na die assosiasies wat ons met die son het. Twee belangrike 

assosiasies is hitte/warmte en lig. Al twee veroorsaak groei. Ons assosieer dus 

ook die son met groei en vreugde. Sonskyn beteken iets soos pret, blydskap, 

vreugde, geluk. Ons sê ons soek ’n plekkie in die son – om gelukkig te wees. Die 

titel druk dus die behoefte aan geluk en vreugde uit. 

 

➢ Hoekom sal ’n mens die son wil vang? 

’n Mens sal die son wil vang  

omdat dit koud is/ jy koudkry 

dit te koud is, 

daar te min lig is/ 

daar te veel donker is – met ander woorde 

jy smag na vreugde/ blydskap/ geluk. 

 

➢ Wat moet die son alles in die gedig doen? 

Die son moet in ’n kamer gehang word. 

Die son moet lig in die kamer kom maak omdat dit voel asof die lig selfs in die 

middel van die dag nie by die venster inskyn nie. 

Die son moet ’n liedjie in die gange sing. 



 

Die son moet die stilte verbreek. 

Die son moet die slegte ervaring van die wind en die reën verdryf. 

Die spreker ervaar dat die son nie meer skyn nie en die son moet weer kom skyn. 

Die spreker ervaar dat die son sommer net skielik verdwyn het en hy wil graag 

hê die son moet liewer skyn. 

Die son moet in die huisie in die spreker se hart kom skyn. 

Die son moet in ’n plekkie in die tuin kom speel. 

Die son moet lig bring vir die draaie in die pad. 

Dis son moet sy strale laat skyn om die donker in die hart te laat verdwyn. 

 

➢ Daar is twee belangrike vrae (retoriese vrae) in die gedig. [Reëls 4 en 8] 

Wat dink julle wil die twee vrae sê? 

Reël 4: Toe die son nog daar was, was dit asof daar baie gelag was. Beeld van die 

kind wat gelag het. 

“ Onthou jy nog” – sê vir ons dat iets verby is. Daar is herinneringe. Reël 8: 

 

➢ Wie dink julle is die “jy” in die gedig? 

Dis enige iemand wat die son kan vang. Daar is nie ’n spesifieke persoon aan wie 

die gedig gerig is nie. 

Die gedig druk ’n verlange/ versugting/ wens uit. 

 

➢ Wat sê die laaste reël van die vierde strofe oor die spreker in die gedig? 

“vir die donker in my hart” 

Die spreker se hart voel donker. Dis waarom die spreker so verlang na die son of 

iemand wat net weer die son, die lig, die warmte, die vreugde kan terugbring. 

Hier sien ons duidelik dat dit nie letterlik oor die son gaan nie. Dis donker in die 

persoon se hart omdat die persoon hartseer is oor die kind wat dood is. 

➢ Hoe dink jy voel die spreker in die gedig? 

Die spreker voel hartseer. 

➢ Hoe sou jy die stemming/ in die gedig beskryf? 

Hartseer. Treurig. Verlangend. Diep behoefte aan troos en nuwe lig en warmte. ’n 

Atmosfeer van verlange en hunkering terug na iets wat verby is. 

 

➢ Watter woorde/ reëls in die gedig help jou om die stemming/atmosfeer te 

ervaar? 

“donker” reël 3, 20 

“Kan jy sien wat die wind en die reën aan my doen?” 

“laat hom weer vir my kom skyn” 

“Laat my verstaan hoe ons somer sommer so in die niet kon verdwyn” 

“vir die donker in my hart” 

 



 

Liriese digsoorte 

Die algemene kenmerk van liriese poësie soos die lied, die ode, himne, elegie en die meeste sonnette 

is die sangerige kwaliteit. Die Grieke het byvoorbeeld liriese poësie met behulp van lierbegeleiding 

gesing-praat. Die gedigte is subjektief van aard en die sterker emosie en intensiteit tree daarin na vore. 

Die lied 

ŉ Voorbeeld van ŉ liriese gedig is byvoorbeeld Valiant Swart se gedig en lied Sonvanger. Valiant 

Swart is ŉ musikant en ŉ digter. Hy hoor ritmes en wysies as hy woorde neerskryf. Hierdie gedig is ŉ 

voorgeskrewe Eerstetaalgedig in die nuwe kurrikulum vir Graad 8 en 9.   Dit word ook gesing deur 

Laurika Rauch. 

 

Nog moontlike vrae: 
Beantwoord die volgende vrae oor die gedig: 

1) Kan ŉ mens werklik die son vang? Wat beteken dit om die son figuurlik te vang? 

2) Wat wil die spreker met die son in die eerste srofe doen? Waarom? 

3) Wat bedoel die spreker met die beeld: “Dis donker by die venster in die middel 

van die dag?” 

4) Watter herinneringe, dink jy, roep die spreker op met die woorde: “Onthou jy 

hoe helder die kamer kon lag?” 

5) Wie, dink jy, is die “jy” in die gedig? 

6) Daar is drie dinge wat die spreker wil hê die son moet doen.  Skryf hulle neer.   

7) Wat, dink jy, bedoel die spreker met “koue seisoen”? 

8) In die gedig kom twee retoriese vrae voor. Wat, dink jy, wil die twee vrae sê? 

9) Wat sê die woord “weer” van die son in haar/sy lewe? 

10) Wat bedoel die spreker met die woorde: “Laat my verstaan hoe ons somer 

sommerso in die niet kan verdwyn”? 

11) Watter redes gee die spreker in die laaste strofe vir die versoek aan die 

Sonvanger om die son te vang? 

12) Wat sê die laaste reël in strofe 4 oor die spreker in die gedig? 

13) Hoe voel die spreker in die gedig? 

14) Hoe sou jy die stemming/atmosfeer in die gedig beskryf? 

15) Watter reëls help jou om die stemming in die gedig te ervaar? 

 

 

Gedig 8: “Energie” deur Johannes Kerkorrel 
 

Energie  

1.   jy moet staan in jou ry 

2.   jy moet jou hare kort sny 

3.   jy moet altyd netjies bly 

4.   jy moet al die pryse kry 

 



 

5.   jy moet in ’n huisie bly, 

6.   trou en kinders kry 

7.   in jou karretjie ry-y-y-y-y 

8.   en stem vir die party ’n 

 

9.   ek sê nee dis ’n mors 

10.  ek sê nee dis ’n mors 

11.   ek sê nee dis ’n mors 

12.  ’n mors van energie 

 

13.  betaal jou paaiemente 

14.  selfs al k… jy weens die rente 

15.  wees versigtig vir wat jy doen 

16.  jy verloor jou pensioen 

 

17.   ek sê nee dis ’n mors 

18.  ek sê nee dis ’n mors 

19.   ek sê nee dis ’n mors 

20.  ’n mors van energie 

 

21.   o, en moenie vrae vra 

22.   oor die dinge wat jou pla 

23.   jy moet leer om stil te bly 

24.   jy sal ’n goue horlosie kry 

25.   jy vind dit dalk ’n skok 

26.   jy word lieflik opgemors 

 

27.   kom ons probeer anargie 

28.   ons is moeg van apatie 

29.   ons probeer anargie 

30.   soek ’n nuwe energie  

 

31.   energie, energie 

32.  energie, energie 

33.  ons kry weer energie                   – Johannes Kerkorrel 

 

Vrae: 

1.    Wat beteken die woord “energie”? 

 

2.    Op watter maniere kry jy alles energie? 

 



 

3.     Hoe verskil liggaamlike energie en psigiese energie? 

 

4.     Wat alles dreineer jou liggaamlike en psigiese energie in die lewe? 

 

5.     Wie dink jy is die “jy” wat in die gedig so baie in die eerste strofe  

        aangespreek word?    

 

6.     As jy so vinnig deur die gedig lees, word hier waarskynlik ’n gesprek met  

        iemand gevoer. Hoekom sou mens so kon sê? 

 

7.     In reël 1 van die gedig is daar inversie. Hoekom en wat is die funksie 

        daarvan in die gedig? 

        [Inversie is ’n stylmiddel wat baie keer gebruik word in tekste om  

         beklemtoning te bewerkstellig. Die woordorde word omgeruil – is dus 

         nie volgens die normale taalpatroon nie.] 

 

8.      Die eerste strofe werk ook baie sterk met anafora. Verduidelik hoekom. 

         [Anafora is ’n stylmiddel waarby dieselfde konstruksie of patroon       

          herhaaldelik aan die begin van reëls of sinne gebruik word. HAT (stylleer)  

       Herhaling van ’n woord of frase in opeenvolgende sinsdele of sinne.] 

 

9.      Waarom word die woord “moet” in reëls 1 – 5 gebruik? 

 

10.     Wat móét die “jy”alles volgens reëls 1 – 8 doen? 

 

11.      Die ek het egter ’n ander (alternatiewe) opinie. Wat is die ek se siening  

          van al die voorskrifte? 

 

12.     Op watter verskillende maniere word die “ek” se opinie beklemtoon? 

 

13.     Watter rymklank kom sterk na vore in die eerste twee strofe? Hoekom? 

 

14.     Wat is die funksie van die verkleinwoordjies in strofe 2? 

 

15.     Wat is die funksie van die bepaalde lidwoord in reëls 8. 

 

16.    Wat moet die “jy”nog doen volgens reëls 13 – 14? 

 

17.    Wat is die funksie van die beletselteken in reël 14? 

 

18.    Watter dreigement is daar in reëls 15 – 16?  



 

 

19.     Hoekom sal die dreigement in reëls 15 – 16 mense bangmaak? 

 

20.    Wat moet jy nog nie doen nie, volgens reëls 21 – 23? 

 

21.     In reëls 24 – 26 is daar ’n regressie (agteruitgang) van beloftes.  

         Verduidelik. 

 

22.    Verduidelik die volgende woorde: 

         anargie 

         apatie 

 

23.    Na al die opdragte (moets) en waarskuwings en dreigemente, volg daar ’n 

         wending in reëls 27 – 33. Wat is dit? 

 

24.    As jy die opdrag van die gedig in een sin kan saamvat, wat sal die opdrag    

         wees? 

 

25.    Stem jy saam met die boodskap van die gedig? Motiveer jou antwoord. 

         Gee minstens vier redes vir jou keuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


