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========================================================================= 
Vraag 1 
 
1.1. Die kind verwys na al die onderdruktes (swart Suid-Afrikaners) wat onder die 

apartheidsbeleid gely het. OF Die kind is ’n metafoor vir die onderdrukte Suid-Afrikaners 
gedurende die apartheidsbestel. (Enige soortgelyke antwoord kan oorweeg word.) √ 

1.2. “BLOED” √ EN “GEWAPENDE” √ (Geen punt indien aanhalingstekens ontbreek.) 
1.3. JA √ Geen vaste rymskema nie / Geen punktuasie / leestekens nie √√ 
1.4. Die kind kom in opstand teen die apartheidsregering / onderdrukking deur die 

apartheidsregering. √  
1.5. Die funksie van die alleenplasing is om die versreël te beklemtoon. √  
1.6. Kaapstad √ 
1.7. Die spreker voorspel dat “die kind” (mense) eendag vry sal wees. √ 
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========================================================================= 
Vraag 2 
 
2.1. Die spreker is ’n meisie / tienermeisie. √ 
2.2. Die spreker se ouma het op die wye vlaktes gespeel / boeke gelees / granate geëet / met  
       haar vriende oor die telefoon gesels. (Enige TWEE) √√  
2.3. “klets” (Geen punt indien aanhalingstekens ontbreek) √ 
2.4. Facebook √ 
2.5. Die tema van die gedig is die feit da tons wêreld figuurlik gesproke kleiner word as gevolg  
       van tegnologiese vooruitgang wat mense in staat stel om inligting vinniger en makliker te  
       bekom sowel as om met mense te kommunikeer sonder dat jy hul fisies hoef te sien.  
       (Enige soortgelyke antwoord kan oorweeg word.) √√ 
2.6. Die tipografie illustreer hoe die spreker se wêreld kleiner word. √ 
2.7. “boeke” (Geen punt indien aanhalingstekens ontbreek.) √ 
2.8. “web is my werf” / klankloos klets en kuier (Enige EEN) (Geen punt indien aanhalingstekens  
        ontbreek.) √ 
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========================================================================= 
Vraag 3 
 
3.1. Die gedig is ironies aangesien die leerlinge nie werklik die gedig verstaan nie aangesien die  
       onderwyseres haar antwoorde en interpretasie van die gedig op die leerlinge afdwing.    
       (Enige soortgelyke verduideliking is aanvaarbaar.) √√ 
3.2. Die onderwyseres √ 
3.3. meerderwaardige houding / outokraties / oordrewe moraliteit (Enige TWEE) √√ 
3.4. Dit verwys na iemand wat nie kan lees of skryf nie. √ 
3.5. Die onderwyseres (spreker) impliseer dat Van der Merwe vuil gedagtes koester en dus haar  
       sin van oordrewe moraliteit uitdaag. Sy voel ongemaklik om die seksuele aspekte van die  
       gedig met die leerlinge te bespreek. (Enige soortgelyke verduideliking.) √√ 
3.6. Nee. √ Die leerlinge verstaan nie werklik die gedig nie aangesien hul bloot die onderwyseres  
       moet napraat en nie die geleentheid gegun word om hul opinie te lug nie. (Enige soortgelyke  
       antwoord is aanvaarbaar.) √ 
             [10] 
========================================================================= 
 

TOTAAL: [30] 
  


