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Kingswood College 
Departement Afrikaans 

 

Graad 12 – Poësietoets (Afdeling D – Portefeulje) 
(LU 2)(AS’e 2.2, 2.4) 

 
[30 punte]  

 
Eksaminator: Mnr. D. Koen 
Moderators: Mnr. T. Scholtz, me. M. Muller & me. T. Bakkes 

 
 

 
Instruksies: 

 
1. Hierdie toets word onder toetsomstandighede geskryf. 
2. Beantwoord ALLE vrae. 
3. Nommer alle vrae presies soos dit op die vraestel verskyn.   
4. Skryf asseblief netjies en leesbaar.  
5. Sterkte! 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (blaai asseblief om…) 
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Vraag 1 – Ongesiene gedig 
 
Lees die onderstaande gedig deur en beantwoord die daaropvolgende vrae. 
 

“Die kind wat doodgeskiet is deur soldate by 
Nyanga” deur Ingrid Jonker 

 
Die kind is nie dood nie 
die kind lig sy vuiste teen sy moeder 
wat Afrika skreeu   skreeu die geur 
van vryheid en heide 
in die lokasies van die omsingelde hart 
 
Die kind lig sy vuiste teen sy vader 
in die optog van die generasies 
wat Afrika skreeu   skreeu die geur 
van geregtigheid en bloed  
in die strate van sy gewapende trots 
 
Die kind is nie dood nie 
nóg by Langa nóg by Nyanga 
nóg by Orlando nóg by Sharpeville 
nóg by die polisiestasie in Philippi 
waar hy lê met ’n koeël deur sy kop 
 
Die kind is die skaduwee van die soldate 
op wag met gewere sarasene en knuppels 
die kind is teenwoordig by alle vergaderings en wetgewings 
die kind loer deur die vensters van huise en in die harte 
 van moeders 
die kind wat net wou speel in die son by Nyanga is orals 
die kind wat ’n man geword het trek deur die ganse Afrika 
die kind wat ’n reus geword het reis deur die hele wêreld 
 
Sonder ’n pas 
 
           Maart 1960 
 

(Uit: Rook en oker, 1963)   
         
1.1 Na wie verwys die “kind” waarna die spreker in die gedig verwys?   (1) 
 
1.2 Haal TWEE AFSONDERLIKE WOORDE uit die tweede strofe aan om te bewys  
           dat daar oorlog gevoer word.         (2) 
 
1.3 Is hierdie gedig ’n vrye vers? Gee TWEE redes vir jou antwoord.   (3) 
  
1.4 Waarteen kom die kind in opstand?       (1) 
 

(blaai asseblief om…) 
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1.5      Die slotstrofe bestaan uit slegs een versreël. Wat is die funksie hiervan?  (1) 
 
1.6 In watter stad is Langa en Nyanga geleë?      (1) 
 
1.7 Wat word voorspel vir “die kind” in die laaste strofe van die gedig?   (1) 
        

[10] 
 
========================================================================= 

Vraag 2 – Gesiene gedig  
 
Lees die onderstaande gedig deur en beantwoord die daaropvolgende vrae. 
 

“Die wêreld het so klein geword”  
deur Alta Marincowitz 

 
Toe my ouma ’n kind was, speel hulle op die wye vlaktes 
deel granate in die boord 
lees boeke in hulle soeke na kennis 
en klets met maats as die foun twee kortes en drie langes lui. 
 
As kind bly my ma op ’n ruim erf 
met ’n grasperk en twee bome, 
sit sy vasgenael voor die kassie –  
vol drome om eendag oor die wye wêreld te swerf. 
Sy ken mense wat al oorsee was! 
Haar niggies in die stad gaan naweke fliek 
en voor matriek sien sy hoe die eerste selfone lyk. 
 
Ek klik met ’n muis die wêreld tot in my huis, 
die web is my werf en Gumtree my boom. 
Ek is deel van ’n boek waar mense hul gesigte 
gedeeltelik ontsluier en klankloos klets en kuier.  
Ek kan kennis onmiddellik op aanvraag verkry 
en met ’n ieder en elk in verbinding bly. 
Die moontlikhede is duiselingwek- 
kend GROOT en die wêreld het so 
klein geword dit pas in die  
twaalf vierkante 
meter van my 
kamer 
in.  
 
          (Uit: Toulopers, 2011) 
             
2.1 Wie is die spreker in bogenoemde gedig?       (1) 
 
2.2 Noem twee dinge wat die spreker se ouma as kind gedoen het.    (2) 
 

(blaai asseblief om…) 
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2.3 Haal EEN woord uit die eerste strofe aan wat dieselfde betekenis as “praat” het. (1) 

  
2.4 Wat is die “boek waar mense hul gesigte / gedeeltelik ontsluier” waarna die spreker  
      in die derde strofe verwys? Skryf EEN woord neer.      (1) 
 
2.5 Wat is die tema van hierdie gedig? Verduidelik.       (2) 
 
2.6 Wat is die funksie van die tipografiese verskynsel in die derde strofe?   (1) 
 
2.7 Op watter wyse het die spreker se ouma haar kennis bekom? Haal EEN woord uit  
      die gedig aan.           (1) 
 
2.8. Haal ’n voorbeeld van alliterasie uit die derde strofe aan.    (1) 
 
            [10]  
      
========================================================================= 

Vraag 3 – Gesiene gedig 
 
Lees die onderstaande gedig deur en beantwoord die daaropvolgende vrae. 
 

“Wat die digter bedoel het” deur Marietjie Vos 
         met toepaslike halfrym en versteekte bedoelings 
 
 
Die d-alliterasie in die eerste reël dui op ’n dingendheid 
Dis wat die digter bedoel het 
 
Let op die inkeping van elke tweede reël in die tweede strofe 
 Dis natuurlik daar om die spreker se angstigheid te beklemtoon. 
Het dit nie dalk net vir hom mooi gelyk nie 
 Ekskuus Du Plessis het jý miskien die BA 
 
Botha hoe voel jy oor die bedoeling van die oe-assonansie 
Die digter was seker maar ’n amateur 
Analfabeet! Dit moes die digter doen om die soel gevoel weer te gee 
 
Jy daar in die agterste ry 
Verduidelik waarom juis ’n groen perske 
Juffrou dit is ’n metafoor vir ’n jong meisie wat nog nie 
Probeer jy kru wees Van Der Merwe los jou vuil gedagtes by die huis 
 
Van Tonder waarom dink jy bevat die gedig geen leestekens nie 
seker vir effek juffrou 
het jy nog niks geleer nie 
jy moet sê dis om die onrustigheid van die spreker uit te lig 
 
(strofe vervolg op volgende bladsy) 
 

(blaai asseblief om…) 
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alliterasie vir beklemtoning 
assonansie om min of meer dieselfde rede 
tipografiese inkeping om die spreker se gemoedstoestand te weerspieël 
vrye vers om al bogenoemde te doen 
en ’n swembad om in te verdrink as alles net te veel raak 
 
As die klok lui marsjeer ons daar uit 
Ons kan tevrede sê 
Ons verstaan nou hierdie gedig. 
 

(Uit: Toulopers, 2011) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.1  Verduidelik waarom hierdie gedig as ironies beskou kan word.    (2) 
 
3.2 Wie is in die eerste strofe aan die woord?       (1) 
 
3.3  Noem TWEE karaktereienskappe van die spreker in die gedig. (vraag 3.2)  (2) 
 
3.4  Wat is ’n “analfabeet”? (strofe3)        (1) 
 
3.5  Waarom is die spreker kwaad vir Van Der Merwe wanneer hy die volgende  
       antwoord op haar vraag verskaf: “dit is ’n metafoor vir ’n jong meisie wat nog nie”  
       (versreël 12)? Verduidelik.         (2) 
 
3.6  Dink jy die leerlinge verstaan die gedig wat hulle in die klas bespreek? Gee ’n rede  
       vir jou antwoord.            (2) 
 

[10] 
 
========================================================================= 

 

TOTAAL: [30 PUNTE] 


