
Sonsverduistering  

 

Sonsverduistering  Sons ver duister ing 

1. Langsamerhand, geruisloos skuif die vlek a 

2. van skadu en verklein die sekelboog b 

3. van son tot dreigend swart die kol daar hoog b 

4. ’n koue vreemde skemerte laat tref. a 

5. Wyd oor die vlakte waarvandaan, swygsaam, c 

6. ’n vaal streep donkies met die kortste pad d 

7. oorhaastig stalwaarts swingel nog voordat d 

8. die skape blêr-blêr na die kraal toe gaan. c 

9. Oor gans die mensdom hang ’n skaduwee e 

10. wat alle lig van God en Christus so f 

11. verduister Sy pad onsigbaar is. g 

12. En ons, aan hierdie duisternis gedwee, e 

13. het nie ’n skaap se voorgevoel of glo f 

14. dat ons moet tydig Huiswaarts keer vir rus. g 

 

Woorde: 

● “vreemde skemerte”: sonsverduistering is nie ’n algemene verskynsel nie. 
● “langsamerhand”: stadig, met verloop van tyd. 
● “geruisloos”: sag, sonder geluid, sonder dat mens dit agterkom. 
● “vlek”: ’n negatiewe woord (besit ’n negatiewe konnotasie) 
● “sekelboog”: ’n boog soos ’n sekel. 
● “swygsaam”: sonder ’n geluid. 
● “swingel”: hulle lywe swingel heen en weer wanneer hulle hardloop 
● “blêr-blêr”: klanknabootsing (onomatopieë) 
● “gans”: die hele 
● “verduister”: maak dat ’n mens dit nie raak sien nie. 
● “gedwee”: onderdanig 
● “tydig”: betyds 
● “huiswaarts”: hier die hiernamaals 

 



Sonsverduistering 

Italiaanse sonnet: 
🏵 14 reëls 

🏵 Oktaaf: beskryf ’n natuurverskynsel (sonsverduistering) en twee groepe diere (uit die bybel)            

se reaksie op die verskynsel. 

🏵 Sestet: die sonsverduistering word nou die simbool van die wêreld wat deur sonde verswelg              

word. 

Reël 1-4: 
🏵 Metafore: “vlek van skadu” en “sekelboog van son” 

🏵 r1&r2: assonansie (lang klanke) – laat die woorde stadig lees. Dit illustreer hoe die son stadig verdwyn                 

en skep ’n rustige atmosfeer. 

🏵 r2: skadu – eerste teken van onheil 

Reël 5-8: 
🏵 r5: “swygsaam” – tussen kommas om die woord te beklemtoon. 

🏵 r7: “swingel” – slinger, “oorhaastig” – kontras met langsamerhand (r1) 

🏵 r7: s-alliterasie beklemtoon die haastige bewegings van die donkies 

🏵 r8: “klaar” – huis, “blêr-blêr” – herhaling ter wille van die metrum, skape en donkies is dom diere en dit                    

vorm kontras met die slim mense, maar skape en donkies weet instinktief hoe om in gevaar op te tree. 

Reël 9-11: 
🏵 r9: “gans die mensdom” – wending aangesien dit nie meer die diere is wat bedreig word nie, maar die                   

geestelike bedreiging van die mens. 

🏵 r9: “sonde” – verduister god se lig in ons geestelike donkerte. Die skaduwee (sonde) verblind ons                

geestelik om te sien wat ons moet doen. (metafoor) 

🏵 r11: “sy pad” – god se pad (om in sy voetspore te volg) 

Reël 12-14: 
🏵 r12: “ons” – raak ’n persoonlike ervaring 

🏵 r12: “gedwee” – teenoor die diere wat instinktief vlug, is die mens dan die duisternis onderdanig. 

🏵 r13: “glo” – gebrek aan geloof om betyds tot god te keer. Sien nie betyds die gevaar nie. 

🏵 r14: “huiswaarts” – na die huis terugkeer. Die hoofletter impliseer ’n geestelike tuiste (die hemel). 

Progressie: 
🏵 Vlek (r1) 

🏵 van skadu (r2) 

🏵 skaduwee (r9) 



🏵 duisternis (r12) 

Bou: 
Oktaaf: letterlike Sestet: figuurlike 

“skadu” (r2) “skaduwee” (r9) 

“son” (r3) “alle lig” (lig van god) (r10) 

“skemerte” (r4) “verduister” (r11) 

“kortste pad” (r6) “sy pad” (god se weë) (r11) 

“stalwaarts” (r7) “huiswaarts” na god se huis/hemel (r14) 

 

Ooreenkomste: 
🏵 Eerste kwatryn: son skuif voor die maan in. 

🏵 Eerste tersine: sonde skuif voor die lig van god in. 

Stemming: 
🏵 Somber of swaarmoedig. 

🏵 Die kleur swart en die baie lang vokale versterk die swaarmoedige stemming. 

Tema: 
🏵 Die mens besef nie dat hy hom tot god moet keer voordat dit te laat is nie. 

🏵 Die mens is nie bewus daarvan dat hy in die duisternis van sonde leef nie. 

Ironie: 
Christene word dikwels met skape vergelyk, maar hier het christene nie die instink van ’n skaap om veiligheid in                   

tye van gevaar te soek nie. 

  



Sonsverduistering: 
Vrae en antwoorde: (bladsy 177) 

1. Van watter tegniek maak die spreker in die eerste kwatryn gebruik om die stadige, ononderbroke                             

beweging van die maan te beklemtoon? 

 

Die lang klanke (assonansie) asook die enjambemente (al die reëls moet sonder onderbreking gelees              

word). Die hele oktaaf bestaan uit een sin. 

 

2. Hoe kry die digter dit reg om in die eerste kwatryn die son en skadu direk in kontras met mekaar                                       

te plaas? 

 

Die eerste sinsdeel eindig met die woord “son” (uitsteltegniek). Die klem val op die “vlek” (in die                 

rymposisie) en op die woorde “dreigend swart”. 

 

3. Wat is die funksie van die kommas in versreël 5? 

 

Die woord “swygsaam” word ingesluit deur kommas. Die effense pouse veroorsaak deur die kommas              

beklemtoon of hef die woord uit. 

 

4. Waarom sou die donkies die kortste pad huis toe kies? 

 

Die donkies is haastig en vrees die donker. 

 

5. Wat is die funksie van die punt aan die einde van versreël 8? 

 

Met die punt word die lang sin in die oktaaf beëindig. Dit sluit die natuurbeskrywing af. 

 

6. Watter woord in die eerste tersiene simboliseer sonde? 

 

“skaduwee” 

 

7. Die hele gedig is aanmekaar geskryf, maar tog word daar van strofes gepraat. Wat onderskei die                               

strofes van mekaar en hoe is al die strofes saamgestel? 

 

Die rymskema skei die strofes: 

Eerste kwatryn: abba 

Tweede kwatryn: cddc 

Eerste tersiene: efg 

Tweede tersiene: efg 

 

8. Verduidelik in hoe ’n mate die inhoud van die eerste kwatryn aansluit by die inhoud van die                                 

eerste tersiene en die tweede kwatryn aansluit by die inhoud van die tweede tersiene. 

 

Eerste kwatryn: donkerte of skemerte agv die sonsverduistering. 

Eerste tersine: figuurlike donkerte oor die aarde agv die sonde. 

 

Tweede kwatryn:die skape en donkies haas na hulle veiligheid. 



Tweede tersiene: ons as mense besef nie dat ons betyds “huiswaarts” moet keer nie, d.w.s. na god                 

terugkeer nie. 

  



9. Watter kontraste kry ons hier in die gedig? 

 

Kontraste: 

Son teenoor duister/verduistering 

Donker teenoor lig 

Diere teenoor mense 

Instink teenoor rede 

 

10. Waarom kan ons sê dat versreël 9 wending in die gedig meebring? 

 

Dit is die wending of volta, tipies van ’n Italiaanse sonnet. Van hierdie punt af begin die toepassing van                   

die natuurverskynsel. 

 

11. Watter woord in die laaste tersiene betrek die leser by die toepassing dat hy homself ook daarin                                 

raaksien? 

 

“ons” 

 

12. Noem twee verskille tussen die donkies en die skape. 

 

Donkies: hulle maak nie ‘’n geluid nie, hulle gaan vinnig stal toe. 

Skape: hulle blêr, hulle gaan na die kraal. 

 

13. Verduidelik wat “’n streep donkies” impliseer. 

 

Hulle loop in ’n ry agter mekaar. 

 

14. Kan hierdie gedig as universeel beskryf word? Verduidelik jou antwoord. 

 

Die gedig se tema kan gesien word as universeel vir Christene wat glo dat ’n mens jou betyds moet                   

bekeer voor die oordeelsdag. 


