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Nota vooraf:

min, maar suiwer woorde hê. – N.P. van Wyk Louw

In hierdie handleiding word by elke gedig drie aktiwiteite 
aangedui: Die eerste is algemene besprekings of gesprekke in 
die klas wat by die tema van die gedig aansluit; die tweede 
aktiwiteit bestaan uit vrae oor die inhoud van die gedig om die 
gedig beter te kan verstaan, terwyl die derde aktiwiteit gemik is 
op stelwerk en kreatiewe skryfwerk. Die kreatiewe onderwyser 
kan hierdie aktiwiteite net as riglyne beskou en daarop voort-
bou.

Die vrae by die gedigte is soms van so ’n aard dat dit die 
leerders sal aanspoor om na te dink oor tegniese aspekte van 
die gedig en om hul eie mening te gee. Daarom is dit moeilik 
om met ’n “regte” of “verkeerde” antwoord vorendag te kom.

Gebruikers sal ook oplet dat sommige gedigte saamgevoeg 
word en as ’n eenheid behandel word, bv. al die kwatryne.
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“gedigte” 
deur Koos Kombuis (bl. 8)

Koos Kombuis is nie net bekend as skrywer van gedigte en 
stories nie, maar is ook ’n bekende Afrikaanse sanger.

Aktiwiteit 1:
Wat is die verskil tussen liedjies en gedigte? Kan ’n mens alle 
gedigte sing? Waaroor skryf ’n mens gewoonlik ’n liedjie? En ’n 
gedig? Skryf jy ook gedigte? Hoekom? Of verkies jy eerder om 
liedjies te skryf? 

Waaroor gaan die gedig?
In hierdie gedig verduidelik die spreker vir ons hoekom 
hy so baie van gedigte hou. Hy noem dit “poësie”, wat ’n 
meer formele naam is vir gedigte. Hy beskou gedigte as 
“stukkende liedjies” of “gebreekte liedjies”.

Aktiwiteit 2: Verstaan die gedig
2.1.  Die digter gebruik ongewone skryftekens in sy gedig. 

Haal DRIE van hulle aan. Hoekom dink jy doen hy dit?
= Hy gebruik @, = en die woord die word net as d aan-
gedui. Dit illustreer sy eiesoortige en moderne manier van 
skryf. [Hierdie vraag kom deurgaans voor. Antwoorde kan 
uitgebrei word teen die einde.]

2.2.  Wat is ’n “stukkende liedjie”? Is dit dieselfde as ’n 
“gebreekte liedjie”?
= Dit is ’n liedjie wat nie volledig is nie; wat vol gebreke 
is bv. wat die struktuur aanbetref. Dit kan sinonieme wees.

2.3.  Watter liedjieskrywers gaan volgens die digter eerder 
gedigte as liedjies skryf?
= Hartseer liedjieskrywers
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2.4.  Die digter noem poësie “die koraalriwwe v kuns”. Wat is ’n 
koraalrif? Hoekom gebruik hy juis hierdie beeld?
= Koraalriwwe groei onder die see. Dit is gehard en groei 
deur die jare. Die digkuns is ook so. Dit begin klein en 
groei tot iets groots.

2.5. Wat bedreig gewoonlik koraalriwwe?
= Tegnologie; die mens indirek

2.6.  Hoe dink jy bedreig die tegnologie die skryf van gedigte?
= Mense soek inligting op; skryf in sms-taal of rekenaartaal

2.7. Wat is rock & roll? Hoe het dit die poësie beïnvloed?
= harde musiek en herhalende lirieke; gedigte begin ook 
so arm aan woorde wees

2.8.  Die woord stilstuipe word vertaal as “the silent treatment”. 
Dit word gewoonlik in verhoudings aangetref, wanneer 
die een party nie meer met die ander praat nie. Wie het 
stilstuipe in hierdie gedig? 
= Die digter het nie woorde nie.

2.9.  Wanneer word daar gewoonlike “massagrafte” vir mense 
gegrawe? Hier word gepraat van gedigte en woorde as 
“massagrafte op papier”. Dink jy dis ’n goeie vergelyking? 
Hoekom?
= Groot klomp mense op een plek begrawe. Nie al die 
woorde word gebruik nie. Hy begrawe as’t ware sy woorde 
in gedigte op groot skaal.

2.10.  Watter frase gebruik die digter om vir ons te wys dat hy 
baie van gedigte hou?
= “ek=mal vir poësie”

Aktiwiteit 3: Skryf
3.1.  Skryf ’n gedig oor iets wat jou baie hartseer maak. 

3.2.  Watter gedig in Sterkykers is jou gunsteling? Hoekom? As 
jy kan sing of ’n musiekinstrument bespeel (bv. kitaar), 
sou jy dié gunsteling van jou wou toonset? 
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“nou” 
deur Anna Visser (bl. 9)

Aktiwiteit 1:
Jy neem seker graag foto’s met jou selfoon. Wat neem jy 
gewoonlik af en hoekom neem jy dit af? Vra ’n bietjie vir ouer 
mense om jou waarmee hulle foto’s geneem het en laat hulle 
jou van hul foto’s wys. Het jou ouers dalk nog foto’s van toe 
hulle nog klein was? 

Waaroor gaan die gedig?
Die spreker in die gedig wil nou soos die titel vir ons 
aandui, baie foto’s van haar en haar geliefde neem. 
Hulle moet ook nou vir mekaar baie liefdesbriewe skryf 
(“love letters”) sodat wanneer hulle eendag oud is en nie 
meer “orraaiterig lyk” soos nou nie, hulle dan kan onthou 
hoe hulle gelyk het.

Aktiwiteit 2: Verstaan die gedig
2.1.  Die titel van die gedig dui vir ons tyd aan. Is daar ander 

woorde in die gedig wat na tyd verwys?
= “’n dag”, “binnekort ’n ewigheid, een eindelose dag”

2.2.  Kyk na die bou van die gedig. Word sekere reëls herhaal? 
Sekere frases? 
= Die beginreëls word herhaal.

2.3. Hoe dink jy lyk iemand wat “nog orraaiterig lyk”?
= Lyk nie sleg nie.

2.4. Hoe gaan die spreker weet dat sy begin oud word?
= Sy sal begin sukkel om te lees. (Arms te kort)

2.5. Watter TWEE tekste lees sy graag?
= “tydskrif of Bybel”
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2.6.  Die spreker sê sy gaan na “talcum-poeier” ruik. Wat is 
talcum-poeier en wie gebruik dit gewoonlik?
= Lyfpoeier; ouer mense en babas

2.7.  Die spreker se man gaan eendag sekere dinge nie meer 
vir homself kan doen nie. Watter VYF dinge sal sy vir hom 
moet doen?
= roomys afvee, pantoffels, die remote, die datum en 
naam aangee

2.8.  Wat is die verskil tussen “love letters” en die “love en die 
letters in my briewe”?
= liefdesbriewe; die persoon sal nie meer weet wie sy 
geliefde is nie

2.9.  Die spreker verwys na die bootman. Gaan lees op oor 
Charon die bootman wat mense oor die Styx neem. 
Hoekom dink jy word hier na die bootman verwys?
= Bootman wat ná die dood hom sal vervoer

2.10.  Hoekom dink jy beklemtoon sy haar “kort arms” in die 
gedig?
= Sy word krommer en ouer

Aktiwiteit 3: Skryf
Vertel die storie: Een dag is jy verveeld by jou ouma en begin 
in die laaie krap. Jy kom af op ’n ou koekblik. Jy maak dit oop 
en dis vol ou foto’s en briewe en kaartjies. Daar is ook ’n 
kindertekening van ’n groot boom in die blik. 
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“By die lugskou” 
deur Solette Swanepoel (bl. 10)

Aktiwiteit 1:
Die spreker in hierdie gedig gooi papiervliegtuigies. Hoekom 
gooi leerders graag papiervliegtuigies in die klas? Wat skryf 
mense gewoonlik op die vliegtuigies?

Sou ’n mens papiervliegtuigies kon gebruik om belangrike 
boodskappe onder mense te versprei?

Waaroor gaan die gedig?
Die spreker in hierdie gedig wil graag die seun van wie 
sy hou na die lugskou neem, want hy hou baie van 
vliegtuie. Sy gooi dan ’n papiervliegtuigie na hom in die 
klas, maar sy het ook haar vinger met die papier gesny 
terwyl sy die vliegtuigie gevou het.

Aktiwiteit 2: Verstaan die gedig
2.1.  Waar het die ek-spreker in die gedig gehoor dat die seun 

van wie sy baie hou van vliegtuie hou?
= Dirkie se meisie, Katrien

2.2. Wat is ’n Rooivalk en ’n Gripen?
= tipe vliegtuie

2.3. Wie is die Silwer Valke?
= vlieëniers wat in formasie vlieg

2.4.  Dink jy die ek-spreker ken vliegtuie baie goed? Hoekom?
= ken die name van soorte vliegtuie

2.5.  Hoekom dink jy wil sy graag sien dat die vliegtuie ’n groot 
wit hart in die lug maak met hulle rook?
= om as teken te wees van hul liefde
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2.6. Waar is hulle twee as sy die vliegtuigie na hom gooi?
= in die skool

2.7. Watter kleur oë het die seun?
= blou

2.8.  Is die seun bly of kwaad dat sy die vliegtuigie gegooi het? 
Hoe weet ons dit?
= hy kyk “reguit en blou” wat aandui hy is kwaad

2.9.  “Wassie ekkie” is nie die korrekte skryfwyse nie. Wat is 
die korrekte skryfwyse? Hoekom word dit so verkeerd 
geskryf?
= Was nie ek nie. Sy sê dit vinnig

2.10.  Sy suig aan haar vinger, want die papier het haar gesny. 
Is dit al wat seer is?
= Nee, haar hart ook.

2.11.  Was hulle regtig by ’n lugskou soos daar in die titel staan? 
Hoekom?
= Nee, sy het net ’n papiervliegtuigie gegooi.

Aktiwiteit 3: Skryf
3.1. Hou net seuns van vliegtuie en vliegskoue? 

3.2. Dink jy meisies kan ook vlieëniers word?  
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“Soos in” 
deur Deon Meiring (bl. 11)

Aktiwiteit 1:
Wat trek jou eerste aan na mense? Hoe hulle lyk? Wat hulle 
sê? As jy ’n mooi meisie sien, wat laat jou haar raaksien? Of ’n 
mooi seun? Of moet iemand ’n mooi geaardheid hê?

Waaroor gaan die gedig?
Die spreker in die gedig sien iemand en val dan oor sy 
eie voete, want hy vind die ander een baie aantreklik. In 
die gedig vergelyk hy hoe hy geval het met ’n hele klomp 
gebeure (dit sluit aan by die titel van die gedig). Aan die 
einde van die gedig vra hy dat sy hom sal ophelp.

Aktiwiteit 2: Verstaan die gedig
2.1. Wat beteken dit om vir iemand te val?

= Om verlief te raak op iemand

2.2.  Het die ek-spreker in hierdie gedig letterlik of figuurlik 
geval? 
= albei

2.3. Watter woord dink jy wou hy in reël 3 gebruik?
= dalk ’n vloekwoord?

2.4.  Die titel, “soos in”, word agt keer in die gedig herhaal. 
Hoekom?
= probeer woorde vind om sy gevoelens te beskryf

2.5. Hoekom verwys hy na “YouTube famous”?
= videosnitte van mense se flaters kom op YouTube

2.6. Wat beteken die uitdrukking: “in my kanon in”?
= in my maai in
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2.7. Dink jy hy het verneder gevoel toe hy val?
= ja, want hy praat van “verby vernederend”

2.8.  Die meisie het hom nie eens raakgesien nie. Met watter 
DRIE dinge vergelyk hy haar?
= spook, swaeltjie, seiljag

2.9. Is die spreker kwaad dat sy hom laat val het? Hoekom?
= Nee, “dankie en geluk”

2.10.  “Die grond soen waarop jy loop.” Wat beteken hierdie 
uitdrukking? 
= Hy is so verlief op haar dat orals waar sy gaan vir hom 
spesiaal is.

2.11.  Hoekom vra hy in die slotstrofe dat sy hom moet ophelp?
= Letterlik: om regop te kom; figuurlik: omdat hy verlief is

Aktiwiteit 3: Skryf
3.1.  Die digter gebruik heelwat uitdrukkings om iemand wat 

val mee te beskryf. Kan jy nog ander uitdrukkings in die 
woordeboek opspoor? Kan jy hulle in sinne gebruik?

3.2.  Skryf die sms wat die seun in die gedig aan sy beste 
vriend skryf waarin hy hom vertel van die dag toe hy oor 
sy eie voete geval het. 
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“Sinkdak-begin” 
deur Danie du Toit (bl. 13)

Aktiwiteit 1:
Wanneer ’n mens jonk is, kan jy jou makliker dinge verbeel. 
Kinders hou ook dikwels konsert om hulle te verbeel hulle is 
iemand anders. Hoekom dink jy is ouer kinders skaam om dit 
te doen?

Waaroor gaan die gedig?
Hierdie gedig is ’n tipe dansliedjie en dit is so ’n 
verbeeldingspeletjie. Die spreker verbeel hom hy gaan 
met sy geliefde trou by die winkel en die boemelaar 
gaan die dominee wees wat hulle gaan trou. Die titel van 
die gedig is nie duidelik nie: Sit hulle onder ’n sinkdak by 
die bushalte? Gaan hulle trou en in ’n sinkdakhuis 
woon? Is dit die begin van hulle lewe saam in ’n sinkhuis 
in ’n informele nedersetting?

Aktiwiteit 2: Verstaan die gedig
2.1. Waarmee word die geliefde vergelyk?

= flintoog-nar

2.2. Waar is hulle twee?
= by die Piketberg-Spar

2.3. Hoekom word die boemelaar die dominee?
= Hy is een van die mense op die parkeerterrein

2.4. Trou hulle regtig? 
= Nee

2.5. Waaraan is die boemelaar verslaaf? Hoe weet jy dit?
= Alkohol; “sy asem vol wyn”
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2.6.  Wat gaan die straatkinders steel? Waar dink jy kry hulle 
dit?
= Vlinders; seker in die tuin bo die blomme

2.7. Hoekom wil hulle dit uitdeel aan almal daar?
= konfetti wat saam met die huwelik gestrooi word

Aktiwiteit 3: Skryf
Weet jy van enige bekende persoon wat eers arm en onbekend 
was en toe beroemd en ryk geword het? Lees bietjie op oor die 
persoon se lewe. Verbeel jou nou jy is daardie persoon en skryf 
’n paar van jou dagboekinskrywings neer. Probeer in die dag-
boek vertel van belangrike gebeure in jou lewe en nie sommer 
net oor alledaagse dinge nie. 
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“Biologieklas” 
deur Elrien Scheepers (bl. 14)

Aktiwiteit 1: 
Dink jy wetenskaplikes moet op diere eksperimente doen? 
Moet diere oopgesny (gedissekteer) word sodat ons meer oor 
hulle kan leer? Of wat dink jy van eksperimente wat op diere 
gedoen word om byvoorbeeld te toets of sjampoe nadelig sou 
wees vir ons oë? Wat van laboratoriummuise? 

Waaroor gaan die gedig?
’n Meisie is in ’n biologieklas en sien ’n duif op die 
vensterbank sit. Sy dink daaraan hoe die duif se bin ne-
goed sal lyk as hulle haar sou oopsny in die klas. Dis 
veral die duif se hart wat sy sal bekyk en die hart sal stil 
word as die duif oopgesny word. Aan die einde van die 
gedig wens sy dat die seun ook haar hart soos die duif 
s’n kan bekyk en sal besef dat haar hart net vir hom 
klop.

Aktiwiteit 2: Verstaan die gedig 
2.1. In watter klas speel die gedig af?

= biologieklas

2.2. Watter dier sit op die vensterbank?
= rooiborsduifie

2.3. Sny hulle die duif regtig oop? Hoekom?
= nee, sy verbeel haar maar net

2.4. Hoekom is die duif se hart stil?
= dood

2.5. Waarom vou sy die duif in haar hande toe?
= om hom te koester en te beskerm



18

2.6. Wat wens sy?
= dat die seun haar moet raaksien 

2.7.  Sy beskryf haar hart as skugter. Wat bedoel sy daarmee?
= skaam; haar hart klop stil en skaam soos duif s’n

2.8. Haal ’n voorbeeld van alliterasie uit die gedig aan.
= bondel bloederige

2.9. Hoekom klop haar hart vir die seun?
= verlief

Aktiwiteit 3: Skryf
3.1.  Die ek-spreker in hierdie gedig is in die biologieklas en in 

biologie word diere gedissekteer. Sy vergelyk haarself 
met die duif wat oopgesny word en verwys spesifiek na 
haar hart wat klop vir iemand in die klas. Verbeel jou in ’n 
soortgelyke situasie in een van jou ander vakke. Waarmee 
sou jy jouself daar kon vergelyk het?

3.2.  Antjie Krog het ook ’n gedig met die titel “Biologieklas” 
geskryf. Gaan soek die gedig in die biblioteek en vergelyk 
dit met Elrien Scheepers se gedig. Is dit baie dieselfde? 
Of verskil die twee gedigte? 
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“Geleerdheid” 
deur Karla Kargaard (bl. 15)

 Aktiwiteit 1: 
’n Mens het nie nodig om geleerd (skool te gaan, universiteit 
toe te gaan) te wees om geld te maak of gelukkig te wees nie. 
Wat is jou mening oor hierdie opmerking?

Waaroor gaan die gedig?
Die meisie of ek-spreker in hierdie gedig is baie goed in 
haar skoolwerk en is goed in haar verskillende vakke. 
Sy weet dus baie dinge. Wat sy egter nie kan verstaan 
nie, is hoekom die seun van wie sy baie hou, haar nie 
gesoen het nie. Sy weet dus nie veel oor verhoudings 
en die lewe buite haar skoolwerk nie.

Aktiwiteit 2: Verstaan die gedig 
2.1.  In hierdie gedig word van parallellisme of die herhaling 

van versreëls gebruik gemaak. Stem jy hiermee saam of 
nie? Verduidelik.
= Ek weet word aan die begin van elke versreël herhaal

2.2.  Watter VYF skoolvakke word deur hierdie leerder geneem?
= wiskunde, biologie, rekeningkunde, rekenaar weten-
skap, skeinat

2.3.  Hoekom is daar ’n wit spasie tussen die vyfde en sesde 
reëls?
= Ek weet word nou ek weet nie; verandering tree in

2.4.  Wat het die seun van wie sy hou nie gedoen nie? Is dit vir 
haar net so belangrik soos haar skoolwerk?
= Hy het haar nie gesoen nie; ja, want sy begryp dit nie
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Aktiwiteit 3: Skryf
Skryf die dagboekinskrywing van die meisie in hierdie gedig 
waarin sy die gebeure van die vorige aand beskryf. 
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“Ons toekoms in die sterre” 
deur Solette Swanepoel (bl. 16)

Aktiwiteit 1: 
Die algemene opvatting is dat seuns meer van wetenskap hou 
as meisies. Seuns word ook as avontuurlustig beskou. Stem jy 
hiermee saam? 

Waaroor gaan die gedig?
In hierdie gedig praat die onderwyser oor sterre en veral 
oor sterreontploffings en sterwende sterre. Die seun 
langs die spreker leun oor na haar en sê dat hy oor 15 
jaar maan toe wil gaan. Sy wens egter dat hy eerder aan 
haar moet raak, maar besef dan dan hulle oor 15 jaar 
nie eens meer van mekaar sal weet nie.

Aktiwiteit 2: Verstaan die gedig
2.1.  Gewoonlik lees mense “Die sterre voorspel” in tydskrifte 

om te probeer uitvind wat met hulle gaan gebeur. Is dit 
dieselfde as “ons toekoms is in die sterre”?
= sterre voorspel wat gaan gebeur (OF: astrologie teen-
oor astronomie)

2.2. Wat is die naam van hulle onderwyser?
= Meneer Roux

2.3. Wat is ’n supernova?
= “sterreontploffing van lig”

2.4. Hoe word die seun beskryf? Haal TWEE frases aan.
= “sterk arms”, “kuiltjies in jou wange”

2.5. Waarheen wil hy oor 15 jaar gaan?
= as ruimtevaarder na die maan toe
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2.6.  Waarmee word die gevoel in haar hart vergelyk? Is dit ’n 
goeie vergelyking?
= perde wat hardloop; beklemtoon hoe dit vinnig klop

2.7.  Watter TWEE dinge sou sy verkies het dat die seun doen, 
in plaas van om oor die maan en die sterre te praat?
= aan haar wou raak en van haar sou hou

2.8.  Hoekom dink jy vergelyk sy haarself met ’n uitgebrande 
ster?
= Hulle ken mekaar nie meer nie

2.9.  Glo sy dat die seun werklik eendag op die maan gaan 
land?
= Ja

Aktiwiteit 3: Skryf
3.1.  Vergelyk hierdie gedig en “Geleerdheid” met mekaar. 

Dink jy die digters in die gedigte skep die indruk dat 
meisies net in seuns belangstel en nie veel aandag aan 
skoolwerk gee nie?

3.2.  Skryf die koerantberig van 15 jaar in die toekoms waarin 
beskryf word hoe die skoolseun in die gedig op die maan 
geland het. 
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“Een aand op ’n skoolkamp  
a.k.a. Bluebird” 
deur Donnay Torr (bl. 17)

Aktiwiteit 1:
Om hierdie gedig te kan verstaan, moet ons eers die digter 
Charles Bukowski se “Bluebird” lees. Hy lees die gedig voor op 
die webblad www.poemhunter.com. Gewoonlik word probleme 
met diere vergelyk, bv. depressie word dikwels ’n groot swart 
hond genoem. Waarmee dink jy assosieer Bukowski die 
“bluebird”? Waarmee word die verskillende diere soos die leeu, 
die donkie, die skaap ens. in ons samelewing gewoonlik ge-
assosieer?

Waaroor gaan die gedig?
Die gedig beskryf wat een aand op ’n skoolkamp gebeur 
het. A.k.a. beteken “also known as” wat dadelik vir ons 
aandui dat die gedig baie dieselfde is as Bukowski se 
gedig. In hierdie gedig lewe Bukowski se Bluebird (ver-
gelyk die hoofletter asof dit ’n eienaam is) in die spreker 
se binneste en word sy snags ontstel deur hier die figuur 
in haar onderbewuste. Dit wil voorkom asof hy die eerste 
keer tydens die skoolkamp sy ver skyning gemaak het. 
Net soos in Bukowski se geval, is die spreker ook bang 
dat ander mense van die probleme in haar gemoed 
bewus word.

Aktiwiteit 2: Verstaan die gedig
2.1. Hoekom dink jy noem die digter in die titel dat dit “op ’n 

skoolkamp” gebeur?
= sê waar en wanneer; skoolomgewing

2.2.  Met wie word in hierdie gedig gepraat? Wie is die “jou” in 
“Jou Bluebird”?
= Bukowski
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2.3. Waar het die Bluebird kom sit?
= in haar binneste (“onderbewuste”)

2.4.  Wat beteken die woord nestel? Wat beteken dit in hierdie 
gedig?
= nesmaak, kom nesmaak en vasgroei

2.5.  As iets knaend is, knaag dit aan iets. Dit hou net aan. Wat 
knaag aan die spreker se senupunte?
= die depressiewe gevoel

2.6.  Die digter gebruik die voël as metafoor. Kan ’n voël regtig 
sy vere in jou hart los? Wat bedoel sy hiermee?
= Nee. Dis beeldspraak. Die depressiewe gevoel laat sy 
tekens agter.

2.7.  Hoe kan iemand se gedagtes vlootblou en gitswart wees?
= Intensiveer die gedagtes

2.8.  Stroopstadig word gebruik om te wys hoe die Bluebird 
asem haal. Ons praat gewoonlik van stroopsoet. Hoekom 
dink jy is dit stroopstadig?
= Dit loop stadig soos stroop.

2.9.  Hoekom wag die spreker “bangerig” vir die dag om aan te 
breek?
= Weet nie of sy gaan beter voel nie

Aktiwiteit 3: Skryf
3.1.  Dink aan iets wat jou baie bang of beangs maak. Beskryf 

presies hoe jy voel. Met watter dier kan jy dit vergelyk?

3.2.  Van wie se gedig hou jy die meeste: Torr of Bukowski s’n?
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“@my ou ramkiekie” 
deur Koos Kombuis (bl. 18)

Aktiwiteit 1:
Koos Kombuis baseer sy gedig op Leipoldt se gedig “Op my ou 
ramkiekie”. Lees dit vooraf en kyk hoe Koos Kombuis die 
woorde moderner maak. In die slotstrofe gebruik hy ook 
Opperman se “Sproeireën”. Lees dit ook en let op hoe hy dit in 
’n moderne omgewing herskrywe.

Waaroor gaan die gedig?
Die gedig gaan oor iemand wat musiek sit en maak op 
sy “ramkiekie” – dit is egter nou ’n moderne spreker en 
sy musiek is op sy selfoon (Nokia Lumia). Dit verklaar 
ook hoekom hy terme soos toep, text, tweet en voicemail 
gebruik.

Aktiwiteit 2: Verstaan die gedig
2.1.  Verduidelik die titel van die gedig. Hoe verskil dit van 

ander gedigte se titels?
= Die @ word gebruik. Gewoonlik word titels volledig 
uitgeskryf.

2.2. Wat is ’n ramkiekie?
= tipe kitaar of musiekinstrument

2.3. Waar sit die spreker en musiek maak?
= i/d maanlig @ my stoep

2.4. Hoekom dink jy praat hy van aliens in die Karoo?
= Ruimteskepe en mense uit die ruimte land dalk in groot 
oop Karoo

2.5. Wat beteken: wie nie waag nie sal nie wen nie?
= As jy nie probeer nie, kan jy nie slaag nie.
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2.6. Hoekom gebruik hy hierdie idioom?
= Hy weet nie of die aliens hom hoor en sy liedjie 
verstaan nie.

2.7.  Waarom dink jy is hy “deurmekaar” as hy die teks tik in die 
maanlig? Het dit iets te doen met die uitdrukking “met die 
maan gepla wees”?
= Heel waarskynlik 

2.8. Wat sê die spreker se vrou vir hom op voicemail?
= eks lief vir jou

2.9.  Die reël “’n geur in elke vrou” sluit aan by Opperman se 
“Sproeireën”. Hoe?
= geur in elke vrou is die tema van Opperman se gedig

Aktiwiteit 3: Skryf
Kies enige liedjie en skryf nou jou eie Afrikaanse lirieke wat op 
dieselfde wysie gesing kan word. As jy sukkel, kan jy ’n bekende 
Engelse liedjie se lirieke in Afrikaans vertaal. 
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“My Lief” 
deur Pieter Hugo (bl. 19)

Aktiwiteit 1:
Het jy al opgelet hoe praat verliefde paartjies met mekaar? 
Gebruik hulle troetelname vir mekaar? Hoekom is hulle so lief 
vir verkleinwoorde? Hoe praat ’n ma met haar baba? Of jy as jy 
’n klein hondjie vashou?

Waaroor gaan die gedig?
In hierdie gedig probeer die ou vir sy meisie vertel hoe 
lief hy vir haar is. Hy wil dit egter op ’n oorspronklike 
wyse doen en gevolglik speel hy met die woorde My lief 
om met nuwe liefdeswoordjies vorendag te kom.

Aktiwiteit 2: Verstaan die gedig
2.1.  Noem twee diere wat hy gebruik om sy geliefde mee te 

vergelyk.
= lammetjie, leeuwelpie

2.2. Wat is ’n liewenheersbesie?
= Ladybird; insek

2.3.  Watter blomnaam word deel gemaak van sy liefdes-
woorde?
= leeubekkie

2.4.  Wie blameer hy dat hy nie ’n mooi manier kan vind om vir 
haar ’n liefdeswoord uit te dink nie?
= diegene wat liefdesleksikon gesteel het

2.5. Wat sê hy vir haar aan die einde?
= Ek het jou lief.

2.6.  Dink jy sy gesukkel om die regte beskrywende woorde te 
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vind was die moeite werd? Of moes hy sommer van die 
begin af net gesê het dat hy lief is vir haar?
= Eie mening

Aktiwiteit 3: Skryf
Kies ’n ander frase, bv. my ou of my meisie en probeer ook 
sulke nuutskeppings uitdink op die patroon van hierdie gedig. 
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“Troetelwoorde” 
deur Jaco Jacobs (bl. 20)

Aktiwiteit 1:
Het jy enige troeteldiere? Hoekom hou mense troeteldiere aan?

Waaroor gaan die gedig? 
In hierdie gedig vergelyk die digter sy woorde met 
honde. Hy skryf dat hy sy woorde net soos ’n hond afrig, 
rondlei aan ’n leiband en hulle beloon. Die gedig kan ’n 
mens dus beskou as een lang metafoor. In die slotstrofe 
noem hy egter dat sy woorde soms wegbreek van die 
streng reëls wat hy toepas en soos jong hondjies baljaar.

Aktiwiteit 2: Verstaan die gedig
2.1.  Ons praat gewoonlik van ons troeteldiere. Wat is ’n 

troeteldier?
= huisdier, dier as geselskap

2.2.  Hoekom praat die digter van troetelwoorde?
= woorde wat soos troeteldier vertroos

2.3.  In hierdie gedig word woorde met ’n dier vergelyk. Watter 
dier is dit? Hoe weet ons dit?
= hond; hy kan aan leiband loop; veral slotstrofe

2.4.  Hoe weet ons dat die spreker sy woorde gebruik om 
gedigte te skryf? Haal een frase uit die gedig aan wat dit 
vir ons aandui.
= “reël vir reël”

2.5.  Hy gebruik ook sy woorde om verjaardagwense en 
groetewense te skryf. Haal EEN woord aan om dit vir ons 
aan te toon.
= Hallmark > naam van kaartjies
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Aktiwiteit 3: Skryf
Skryf ’n gedig wat soos volg begin:

My hart is soos ’n hardeskyf ... 
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“Die kuns van hande vashou” 
deur Donnay Torr (bl. 21)

Aktiwiteit 1:
Is daar dinge waarvoor jy baie bang is? As jy daaraan dink, hoe 
reageer jou liggaam daarop? Sweet jy? Bewe jou bene? 

Waaroor gaan die gedig?
In hierdie gedig beskryf ’n seun hoe hy benoud is en hoe 
sy hande sweet as hy by sy meisie gaan kuier en aan 
haar hand wil vat. Sy besef hy is bang en vra hom of hy 
op sy senuwees is – om hom te terg.

Aktiwiteit 2: Verstaan die gedig
2.1. Hoe beskryf hy sy hande?

= “sopnat, oorgroot pote”

2.2. Is dit net sy hande wat sweet? Hoekom?
= Nee, sy keel is ook nat.

2.3. Watter soort broek dra hy? Hoekom gaan hy die kleur 
afsmeer?
= jean; die kleur gaan afsmeer soos hy sy weet daaraan 
afvee

2.4. Hoekom praat hy juis van vanillaseep?
= dit ruik lekker en sal reuk verdoesel; geurige seep

2.5. Waarmee word die meisie se vingers vergelyk? Is dit ’n 
goeie beskrywing?
= “voëltjiebeentjievingers”; klein en broos

2.6. Hoekom lag die meisie vir hom?
= Sy terg hom, want sy weet hy hou van haar en is op sy 
senuwees.
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Aktiwiteit 3: Skryf
Gaan lees bietjie op oor hoekom mense in sekere situasies 
oormatig sweet. Skryf nou ’n berig (met feite) vir ’n wetenskaplike 
publikasie. 
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“Impakspeler” deur Izak de Vries (bl. 22)

Aktiwiteit 1:
Aan watter sportsoorte neem jy deel? As jy langs die veld sit by 
’n wedstryd, kyk jy na die toeskouers? Wat doen hulle ge-
woonlik?

Waaroor gaan die gedig?
In hierdie gedig vergelyk die meisie haar hart met ’n 
rugbybal. Sy was eers bang om haar hart vir hom te 
gee, maar begin dan veilig voel en wil net in die seun se 
arms wees.

Aktiwiteit 2: Verstaan die gedig
2.1.  Skryf DRIE woorde uit die gedig neer wat as rugbyterme 

beskryf kan word.
= lynstaan, aangee, raakvat, skopper

2.2. Wat is ’n impakspeler? 
= speler wat belangrik is vir span; verskil maak

2.3.  Het die meisie regtig haar hart in die lug opgegooi? 
Hoekom?
= Nee, dis net beeldspraak.

2.4.  Watter TWEE diere wou haar hart vat, maar die seun was 
eerste om dit te vang?
= seemeeu, hond

2.5. Hoe word sy hande beskryf? Hoekom?
= lomp, gewoond aan raakvat, aangee. Hy is nie 
gewoond om aan meisies te vat soos aan ’n bal nie.

2.6.  Wat bedoel sy as sy meen dat hy as skopper haar hart 
gaan wegskop?
= Hy gaan haar dalk verwerp.
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2.7. Dink jy die meisie hou baie van die seun? Hoekom?
= Sy is net gelukkig as sy in sy arms kan wees.

Aktiwiteit 3: Skryf
Skryf die e-posgesprek tussen die pa en die seun in die gedig. 
Die pa stuur aan die seun ’n e-pos op die vooraand van ’n 
belangrike wedstryd. 
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“Ysland” 
deur Elrien Scheepers (bl. 23)

Aktiwiteit 1:
Waar is Ysland? Watter assosiasies het jy met die naam? 
Wanneer is iemand se blik ysig? 

Waaroor gaan die gedig?
Die gedig is eintlik net uitgebreide beeldspraak. Die 
spreker vergelyk haar hart met ’n pikkewyn wat oor die 
ys strompel. Haar geliefde kyk soos ’n ysland in haar rig-
ting. Dink jy die gedig is ’n haikoe? Is die gedig voltooi?

Aktiwiteit 2: Verstaan die gedig
2.1. Hoe lyk ’n pikkewyn as hy oor die ys stap?

= strompel, waggel, lomp

2.2. Dink jy dis ’n goeie vergelyking: hart = pikkewyn?
= hart sukkel net soos die pikkewyn

2.3. Is die ander persoon kwaad vir haar? Hoekom?
= Ja, want hy het ’n ysige blik.

Aktiwiteit 3: Skryf
Soek nog uitdrukkings en frases waarin die woord ys voorkom. 
Kan jy dalk nog een of twee van jou eie uitdink of skep? 
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“’n Aand vir eerstes” 
deur Fanie Viljoen (bl. 23)

Aktiwiteit 1
Wat maak jy as jy gaan fliek en daar is mense wat die hele tyd 
praat, met papiere vroetel of sit en giggel? Dink jy dis ongeskik 
as seuns en meisies in die fliek mekaar se hande vashou en 
mekaar soen? 

Waaroor gaan die gedig?
In hierdie gedig vertel die meisie van haar “eerste fliek-
vry” en wat gebeur het toe dit wilder geword en hulle 
Coke op die mense voor hulle omgegooi het.

Aktiwiteit 2: Verstaan die gedig
2.1. Wat bedoel sy met “flikkerende beelde”?

= Dis die beelde van die fliek in die donker.

2.2. Hoe weet ons dat dit nie ’n Nu Metro-fliek was nie?
= Ster-Kinekor-springmielies

2.3. Waaraan het die seun eerste geraak?
= Haar hand

2.4.  Wat is die verskil tussen “saggies vry” en “wilder vry”? Is 
dit progressie?
= Ja, dit begin mak en raak erger.

2.5.  Hoekom gooi sy haar Coke op die mense voor haar om?
= Die wilde gevryery

Aktiwiteit 3
Verbeel jou jy gaan ’n fliek maak oor twee jong verliefde tieners. 
Iemand is bereid om jou geld te gee, maar wil eers ’n volledige 
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opsomming hê van waaroor die fliek gaan, watter karakters in 
die fliek gaan wees en waar die fliek gaan afspeel. Skryf hierdie 
opsomming neer. 
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“’n Flouerige maan” 
deur Elrien Scheepers (bl. 24)

Aktiwiteit 1:
Het iemand van wie jy baie hou al van jou weggegaan? Of het 
jy al ’n dier of ’n familielid aan die dood afgestaan? Watter 
emosies voel mens gewoonlik in sulke situasies?

Waaroor gaan die gedig?
Iemand het van die spreker in die gedig weggegaan. 
Saans verlang sy baie na hom en verbeel haar sy kan 
tussen die maan en die sterre na hom gaan soek.

Aktiwiteit 2: Verstaan die gedig
2.1. Wanneer is die maan flou?

= Nie volmaan nie; nie helder nie

2.2. Waarmee assosieer ons gewoonlik die maan in gedigte 
en stories?
= Romanse

2.3. Het die meisie regtig aan die maan vasgehaak? Motiveer.
= Nee, dit voel vir haar so.

2.4. Begryp sy hoekom hy weg is? Haal ’n frase uit die gedig 
aan om jou antwoord te staaf.
= Sy verstaan dit sleg. Ook slotreël.

Aktiwiteit 3: Skryf
Jy kom een oggend in die kombuis en kry die volgende nota 
teen die yskas:

Iemand het jou pa vanoggend ontvoer. Gaan hom soek. Ma

Wat gaan eerste deur jou gedagtes? Wie bel of sms jy eerste? 
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En dan daarna? Skryf die gebeure van die dag stapsgewys 
neer, bv.

 9:00     Kom in kombuis en kry nota teen yskas. Voel hol kol 
op my maag. Naar. Drink ’n sluk vrugtesap uit die 
bottel. Gaan ek die polsie bel?

9:15    Stuur my ouer broer op universiteit ’n sms. 
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“My romcom-wens” 
deur Carla Kargaard (bl. 24)

Aktiwiteit 1:
As jy ’n fliek oor jou lewe moet maak, wat sal dit wees: komedie, 
tragedie, riller of ’n romantiese storie? En die storielyn? Wie 
dink jy sal die hoofrolle vertolk?

Waaroor gaan die gedig?
Die titel van die gedig wys vir ons dat die spreker in 
hierdie gedig wens dat haar lewe ’n romantiese komedie 
moet wees. Sy visualiseer hoe haar matriekafskeid ’n 
romantiese komedie gaan wees.

Aktiwiteit 2: Verstaan die gedig
2.1.  Het dit alles regtig met die spreker gebeur? Hoe weet ons 

dit?
= “Ek het gewens”; ook die werkwoorde wat gebruik word

2.2.  Sy noem dat hulle “dans soos ’n cliché”. Wat is ’n cliché? 
Hoe sluit dit by die res van die gedig aan?
= afgesaagde uitdrukking; gedig is vol sulke romantiese 
clichés

2.3. Reën dit op die aand? Motiveer.
= Nee, net die sproeiers gaan oop.

2.4. Watter wending kom in die slotstrofe?
= Hy het net weggery. Nie gedoen wat sy gewens het 
nie.

Aktiwiteit 3: Skryf
Skryf die storie wat soos volg begin: Maar op die aand van die 
afskeid ... 
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“Onsigbaar” 
deur Carla Kargaard (bl. 25)

Aktiwiteit 1:
Is daar kinders in jou klas wat “onsigbaar” is? Jy ken nie hulle 
name nie en jy weet niks van hulle af nie. Of in jou skool? In jou 
straat? Ken jy die vrou wat by julle in die huis werk se ge sins-
lede? Waar bly sy?

Waaroor gaan die gedig?
Die gedig gaan oor iemand wat “onsigbaar” is. Die gedig 
is slim geskryf, want sekere woorde word dof gedruk om 
by die titel aan te sluit. Uit die gedig kan ons aflei hoe die 
meisie haarself sien.

Aktiwiteit 2: Verstaan die gedig
2.1.  Die meisie in hierdie gedig beskou haarself as middelmatig 

en doodgewoon. Stem jy hiermee saam?
= Ja, sy is onsigbaar.

2.2. Is sy goed in wiskunde?
= Onkundig as dit by wiskunde kom.

2.3.  Dink jy die spreker het al baie kêrels gehad? Hoekom?
= Nee, onkundig oor vry.

2.4. Wanneer is iemand morsig?
= Krap baie om; maak dinge vuil; eet lelik

2.5.  Wat sê dit vir ons oor haar as mens as sy “stil” is voor haar 
ma?
= Gedra haar beter

2.6.  Wat is ’n barbaar? Wat is haar houding teenoor die liefde?
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= Onbeskaafde persoon. Die liefde maak mens on be-
skaafd. (“Morsig”?)

Aktiwiteit 3: Skryf
Skryf ’n opstel wat soos volg begin: Ek is onsigbaar. Ek dwaal 
deur die gange, maar niemand praat met my nie. Niemand 
groet my nie. Ek is ’n spook in skoolklere. 
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“Te lig bevind” 
deur Tanja Joubert (bl. 26)

Aktiwiteit 1
Ken jy die uitdrukking: geweeg en te lig bevind? Hoe kan jy dit 
op jou alledaagse lewe toepas? 

Waaroor gaan die gedig?
Die spreker in hierdie gedig verbeel haar dat sy lig is soos 
’n vlieër wat in die lug opstyg. Sy wonder wat sal gebeur 
as die wind waai en sy wegsweef, vas aan die tou wat die 
persoon met wie sy praat, vashou. Kyk ook na die vorm 
van die gedig. Dit lyk soos ’n vlieër aan ’n tou.

Aktiwiteit 2: Verstaan die gedig
2.1.  Nog ’n uitdrukking in die gedig is: “die hemele beërwe”. 

Wat beteken dit?
= Letterlik: Kry die hemel as erfporsie; kry die beste 
beloning

2.2.  Waarmee word die meisie in die gedig alles vergelyk? 
Gaan dit van swaar na lig of van lig na swaar?
= boom, boek van ’n boom, vel papier. Van swaar na lig.

2.3.  Hoe dink jy is die verhouding tussen die meisie en haar 
vriend in hierdie gedig? Hoekom sê jy so?
= “Meet my af”. Mens kry indruk dat hy krities is en sy 
soek haar vryheid.

2.4. Wat beteken dit om “hoog bo die wêreld te troon”?
= Bo alles uit te styg

Aktiwiteit 3: Skryf
Maak jou eie patroongedig, bv. ’n boot of ’n huis of ’n vliegtuig.
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“Halflyf” 
deur Marietjie Vos (bl. 27)

Aktiwiteit 1:
Ken jy iemand wat ontevrede is met hoe hulle lyk? Ken jy ’n 
meisie wat aan ’n eetstoornis ly? Wat is jou mening oor seuns 
wat opkikkers of steroïde gebruik om spiere te bou?

Waaroor gaan die gedig?
Kyk na die vorm van die gedig. Dit vertel van ’n jong 
meisie wat ontevrede is met haar liggaam en al hoe 
maerder wil word.

Aktiwiteit 2: Verstaan die gedig.
2.1. Wat beteken die titel van die gedig?

= Lyf is so maer dat dit na ’n halwe liggaam lyk.

2.2. Is dit vir die meisie maklik om gedurig op dieet te wees en 
te oefen? Hoekom?
= Sy sê dat dit nie maklik is nie. Soms kry sy lus vir koek.

2.3. Waarvoor is sy baie lus? Hoekom eet sy dit nie?
= Sjokoladekoek. Maak haar vet vir haar uniform.

2.4. Hoe speel die digter met die vorm van die gedig? Met 
ander woorde, hoe word die woorde geskryf en gespel 
om die idee van maerword te beklemtoon?
= Gedig is lank en maer; woorde word opgebreek om by 
die vorm te hou. Lyk soos uitgeteerde lyf.

Aktiwiteit 3: Skryf
Lees op die internet oor eetversteurings en eetstoornisse. Lees 
ook oor mense wat nooit tevrede is met hulle liggame nie. Is dit 
net meisies wat aan siektes soos anoreksie of bulimie ly? Skryf 
nou ’n artikel vir ’n tydskrif oor dié onderwerp. 
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“box cutters” 
deur ronelda s. kamfer (bl. 28)

Aktiwiteit 1:
Voel jy veilig as jy op straat loop? Was jy al die slagoffer van ’n 
aanval? Wat beteken dit as iemand sê hulle is afgestomp vir 
die geweld in die land?

Waaroor gaan die gedig?
Hierdie gedig vertel van die aanval op ’n jong meisie 
deur drie mans. ’n Blink groen kar het om die draai 
gekom, maar niemand wou haar help nie. Toe sy by die 
huis kom, het haar oom niks gesê nie, maar haar net 
weer uitgestuur op straat om winkel toe te gaan vir 
brood.

Aktiwiteit 2: Verstaan die gedig
2.1. Die titel verwys na die skerp messies wat mense gebruik 

om kartondose mee oop te sny. Hoekom is die titel “box 
cutters” en nie die Afrikaanse woord “kartondoosmes” 
nie?
= Pas in by gedig en taal wat gebruik word.

2.2. Hoe weet ons dat die aanval ’n ruk terug gebeur het?
= “daai dag”

2.3. Beskryf haar aanvallers.
= “drie mans in werksklere”

2.4. Hoekom het sy geskree toe sy die kar sien?
= dalk help hulle haar

2.5. Hoekom het die mense in die kar haar nie gehelp nie?
= wou nie betrokke raak nie; te deftig of belangrik
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2.6. Die oom is al gewoond aan al die misdaad in die omgewing 
en reageer nie eens meer daarop nie. Stem jy saam met 
hierdie stelling?
= Ja, want hy stuur haar winkel toe.

Aktiwiteit 3: Skryf
Verbeel jou jy is die meisie in die gedig en moet een van jou 
aanvallers vir die polisie beskryf. Hoe lyk hy? Hoe sal jy sy 
gelaatstrekke beskryf? Sy haarkleur? Kan jy iets aan sy stem 
onthou? 
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“18 keuses van ’n 18-jarige” 
deur Carla Kargaard (bl. 29)

Aktiwiteit 1:
As jy gaan klere koop, wat maak dit vir jou moeilik om te besluit 
wat om te koop? Besluit jy maklik oor skoene of klere of CD’s 
of laat jy jou deur ander beïnvloed? Dink jy groepsdruk en om 
in te wees laat jou sekere dinge koop?

Waaroor gaan die gedig?
Aan die hand van ’n reeks keuses moet die spreker in 
die gedig besluit waarvan sy hou of nie. Die gedig 
bestaan uit progressie: dit begin by alledaagse dinge en 
verwys dan na haar lewe ná skool, haar beroep en of sy 
hemel of hel toe gaan ná haar dood. Haar hele lewens-
loop word dus hier beskryf.

Aktiwiteit 2: Verstaan die gedig
2.1. Waarna verwys YDE?

= Young Designers’ Emporium; kleresmaak

2.2. Wat beteken die woord soetslaap?
= Slaap nie saam met haar kêrel nie

2.3. Tussen watter twee universiteite moet sy ná skool kies?
= Maties of Kovsies? Stellenbosch of UVS

2.4. Oorweeg sy dit om eendag te trou? Hoekom?
= Sy moet kies tussen man of beroep.

2.5. Wat is Prozac? Hoekom word dit genoem?
= Anti-depressant. “Happy pill”. Sy soek iets om haar te 
kalmeer.

2.6. Gaan deur die lysie. Wat sou jy gekies het?
= Eie mening.
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Aktiwiteit 3: Skryf
Skryf ’n storie oor iemand wat ook so baie keuses moes maak 
en altyd die verkeerde dinge gekies het in sy of haar lewe. Het 
alles toe op die ou einde reggekom? 
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“Laat die kindertjies na my toe kom” 
deur ronelda s. kamfer (bl. 30)

Aktiwiteit 1:
In Lukas 18:16-17 staan die volgende Bybelverse: “Laat die 
kindertjies na My toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want 
die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle. Dit verseker 
Ek julle: Wie die koninkryk van God nie soos ’n kindjie ontvang 
nie, sal daar nooit ingaan nie.” 

Wat sê dit vir ons oor Jesus en sy verhouding met kinders? Het 
jy geweet dat daar iets soos kinderregte is? Ken jy hierdie 
regte? Het straatkinders ook hierdie regte?

Waaroor gaan die gedig?
Dié gedig gaan oor die sogenaamde “weggooikinders” 
wat saam met haar in die skool was. Een van die kinders, 
Konley, is byvoorbeeld agter die kerk se drom gelos. 
Volgens hom het sy ma die Bybelvers te letterlik opge-
neem en hom toe by die kerk gaan los.

Aktiwiteit 2: Verstaan die gedig
2.1. Dink jy die titel van die gedig is ironies? Hoekom?

= Ja, want al die kindertjies word nie ewe goed behandel 
nie. Spot ook met Bybelvers.

2.2. Waar het Konley se ma hom gelos?
= Agter die kerk se drom

2.3. Hoekom dink hulle het sy dit gedoen?
= Dalk het sy die teks letterlik opgeneem.

2.4. Hoe probeer sy hom troos?
= Miskien het sy ma ’n kak lewe gehad.
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2.5. Het die spreker in die gedig ’n ma en ’n pa en bly sy saam 
met hulle? Hoekom dink jy so?
= Nee, bly by haar ouma.

2.6. Wat is ’n religious fanatic? 
= Iemand wat dweep met godsdiens.

2.7. Dink jy die twee kinders is hartseer oor hulle huislike 
omstandighede? Hoekom?
= Nee, hulle spot daarmee.

Aktiwiteit 3: Skryf
Stel ’n pamflet op wat jy gaan uitdeel aan mense in die straat. 
Jy soek na ’n kind wat weggeraak het en help sy ma na hom 
soek. Watter inligting gaan alles in die pamflet staan? 
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“my pa is ’n stukkende Bybel” 
deur Annie Klopper (bl. 31)

Aktiwiteit 1:
Ons lees bv. in die gedig “Sproeireën” van Opperman hoe hy 
die verskillende vroue in sy lewe aan sekere geure koppel. As 
jy aan jou pa of ma dink, waarmee assosieer jy hulle? Watter 
geure of dinge koppel jy aan hulle? Jou grootouers?

Waaroor gaan die gedig?
In hierdie gedig assosieer die spreker haar pa met 
verskillende dinge – meestal papiere en dokumente. Sy 
wys ook hoe hy sy merk op haar en haar lewe gelaat het.

Aktiwiteit 2: Verstaan die gedig
2.1. Wanneer is ’n boek stukkend?

= Wanneer dit baie gelees en geblaai word.

2.2. Wat beteken dit dat haar pa met ’n stukkende Bybel 
vergelyk word?
= Hy word baie geraadpleeg.

2.3. Hoe sluit die motto uit Ondaatje by die gedig aan?
= Iemand was reeds daar waarheen ons onderweg is. 
Die pa het reeds heelwat beleef, wat sy nog moet beleef.

2.4. Met watter VYF dokumente word haar pa geassosieer?
= briewe, poskaarte, verjaardagkaartjies, lysies, knipsels

2.5. Hoe oud was haar pa toe hy ’n heldedaad verrig het?
= 17

2.6. Hoekom is dit nogal ironies dat hy iemand gered het uit 
die see?
= Hy kon nie sy broer red wat verdrink het nie.
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2.7. Wanneer is ’n mens broos? 
= As jy seerkry of pyn ervaar

2.8. Wat bedoel sy met strooisels en goeters?
= Dinge wat sy nie kan benoem nie

Aktiwiteit 3: Skryf
Skryf ’n dialoog tussen twee leerders waarin hulle van hulle 
onderskeie pa’s vertel. Waarmee vergelyk hulle hul pa’s?  
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“Drie jaar later” 
deur Donnay Torr (bl. 32)

Aktiwiteit 1:
Hoe is jou verhouding met jou ouers? Kom jy beter met jou pa 
as met jou ma oor die weg? Hoekom stry tieners en hulle 
ouers?

Waaroor gaan die gedig?
In hierdie gedig onthou die spreker haar pa wat drie jaar 
terug oorlede is. Sy onthou veral die dinge wat hulle 
saam gedoen het of die goeie herinneringe wat sy aan 
hom het. Aan die einde van die gedig is sy selfs spyt dat 
sy nie hartseer genoeg is oor haar pa se dood nie.

Aktiwiteit 2: Verstaan die gedig
2.1. Hoe lank is haar pa al dood?

= drie jaar 

2.2. Aan wie word die gedig opgedra?
= Dad – heel waarskynlik die digter se pa

2.3. Hoekom begin elke strofe met dieselfde reël?
= Dit beklemtoon die tyd wat hy reeds dood is.

2.4. Maak ’n lysie van al die dinge waarvan haar pa gehou het, 
bv. sy gunsteling-kos, -sportsoort.
= aartappelkoekies, springmielies, muurbal, 

2.5. Het die spreker haar pa baie gebel? Hoe weet ons dit?
= “Wil ek jou elke keer bel as iets goeds gebeur.”

2.6. Waarmee word haar pa se arm vergelyk? Dink jy dis ’n 
goeie beeld?
= “speelklei”. Dis sag en kan vervorm.



54

2.7. Hoe dink jy is haar pa oorlede?
= “Droë bloed in jou hare” – dalk bloed- of hartsiekte?

2.8. Het sy net so ’n goeie verhouding met haar ma? Hoekom?
= Nee, want haar Ma het ’n kwaai kyk in haar oë.

Aktiwiteit 3: Skryf
Skryf ’n gedig oor jou pa of ma op die patroon van hierdie 
gedig. Begin ook elke strofe met dieselfde reël. 
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“Tronk-teaparty” 
deur ronelda s. kamfer (bl. 33)

Aktiwiteit 1: 
Wanneer hou mense gewoonlik familiebyeenkomste? Wanneer 
kom julle as familie byeen? Dink jy mense hou daarvan om as 
’n familie te vergader? Kom almal ewe goed reg met mekaar? 

Waaroor gaan die gedig?
Hierdie gedig beskryf ook ’n tipe familiebyeenkoms, 
maar dit is ’n ongewone byeenkoms. Die familie kom 
bymekaar as die “uncle” tronk toe gaan. Almal kom 
byeen en selfs die pastoor kom die familie moed inpraat 
en vir die gevangene vertel wat op hom wag in die 
gevangenis. 

Aktiwiteit 2: Verstaan die gedig
2.1. Verduidelik die titel van die gedig. Is dit ’n ironiese titel?

= ’n Mens hou gewoonlik nie ’n teepartytjie as iemand 
tronk toe gaan nie. Mens assosieer ook nie tronke met 
teepartytjies nie.

2.2. Watter lede van die spreker se familie kom almal na die 
teeparty?
= ouma, oupa, auntie, nog ’n auntie, uncle

2.3. Kry haar ouma regtig koud? Hoekom?
= Nee, dit lyk net so. Voel seker beskerm in die kombers.

2.4. Omdat die familie almal bymekaarkom, dink die spreker 
dat dit normaal is vir mense om tronk toe te gaan. Stem jy 
saam met hierdie stelling?
= Ja, want hulle laat selfs die pastoor kom om vir die 
persoon te bid. Die feit dat hulle bymekaarkom op so ’n 
dag suggereer dat dit baie gebeur.
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2.5. Wat is “Noag se duif”? Gaan slaan dit na.
= Duif wat Noag laat vlieg het om te gaan kyk of die 
waters al gesak het.

2.6. Hoekom word die pastor hiermee vergelyk?
= Hy kom asof gestuur om vas te stel hoe dit gaan.

2.7. Waarna word die tronkbendes vernoem? 
= Nommers

2.8. Hoekom skree die een tannie: “ek sny dit af”?
= Die 28s rand mekaar seksueel aan. Die tante gaan 
hom dus kastreer.

2.9. Hoekom dink jy die ouma is bly dat die oom eerder in die 
26s is as die 28s?
= Hy is dan tussen mense wat soos hy is.

Aktiwiteit 3: Skryf
Doen ’n ondersoek na bendes en bendegeweld. Maak nou ’n 
plakkaat waarop jy dit vir jou klasmaats uiteensit en verduidelik. 
Hoe onstaan bendes? Wat beteken die verskillende nommers, 
ens? 
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“Membraan” 
deur Ilna Stander (bl. 34)

Aktiwiteit 1:
Kies enige dier (verkieslik ’n ongewone dier of voëlsoort) en 
bestudeer die dier vir ’n rukkie. Gaan lees ook op Google oor 
dié dier en sy gewoontes. Maak ’n skets van die dier. Soek ook 
gedigte wat oor jou dier geskryf is.

Waaroor gaan die gedig?
Die gedig vertel van iemand wat ’n padda dophou en 
veral na sy stem luister. Sy gaan soek op Google meer 
oor paddas. Sy sien ook 'n dooie padda en kyk na die 
dun vel onder sy nek en maag.

Aktiwiteit 2 Verstaan die gedig
2.1. Wat is ’n membraan? 

= vlies

2.2. Watter kleure is ’n padda se keelvel?
= room en wit

2.3.  Waar woon paddas gewoonlik as hulle nie in die water is 
nie?
= “onder die varings”

2.4. Waarom word die padda ’n nagsopraan genoem?
= kwaak in die nag

2.5. Verduidelik die gebruik van sterk in reël 8.
= Kamoefleer

2.6.  Watter TWEE dinge is verantwoordelik vir die dood van 
paddas?
= “kat of ’n skoenpunt” (mens)
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2.7.  Dink jy ’n dop sal ’n dier (soos ’n skilpad) beter kan 
beskerm as ’n dun vel?
= Eie mening

2.8.  In watter opsig is mense baie soos paddas? Verduidelik 
die slotreël.
= Mens se keelvel is net so dun en weerloos soos padda 
s’n.

Aktiwiteit 3: Skryf
Skryf ’n gedig oor die dier wat jy dopgehou en waaroor jy 
navorsing gedoen het. 
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“My ma kook sop” 
deur Jaco Jacobs (bl. 35)

Aktiwiteit 1:
Kyk jy na die nuus op die televisie of steur jy jou nie aan wat in 
die wêreld aangaan nie? Lees jy die nuusberigte op die inter-
net? Dink jy dis belangrik om van al die gebeure in die wêreld 
te weet?

Waaroor gaan die gedig? 
Die tiener in hierdie gedig is bewus van al die rampe en 
ellendes om hom, maar dit is asof sy ma haar nie 
daaraan steur nie. Sy kook net sop, terwyl die radio by 
haar speel en die nuus uitsaai.

Aktiwiteit 2: Verstaan die gedig
2.1.  Kyk na die vorm van die gedig. Merk jy iets op oor die 

reëls wat verwys na die ma wat sop kook? Hoekom dink 
jy word dit so gedoen?
= Die reëls oor die ma wat sop kook (1 en 8) omraam 
as’t ware die reëls tussen dit. In daardie reëls word beskryf 
wat in die wêreld aangaan.

2.2.  Watter SES dinge gebeur in die wêreld terwyl sy ma staan 
en sop kook?
= aardverwarming, uitbuiting van die armes, skoolkinders 
word geskiet, vliegtuie stort neer, onthoof joernaliste, 
bomme

2.3. Hoe oud is die spreker in die gedig? 
= 17

2.4. Wat wil hy graag by sy ma weet?
= Of sy ook kwaad geword het vir die verkeerde dinge in 
die wêreld toe sy so oud soos hy was.
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2.5.  Watter VIER emosies ervaar hy as hy na die dinge in die 
wêreld kyk?
= verskrik, verruk, verbaas, verbyster

2.6.  Wat beteken dit as jy jou berus in iets? Is dit die sentrale 
idee van die gedig?
= Jy aanvaar iets. Maak vrede met hier. Ja, want die ma 
maak vrede met wat om haar aangaan en kook sop.

2.7.  Hoekom gebruik hy die woord here? Vloek hy of dui dit op 
sy onmag?
= Dis eerder onmag as vloek.

2.8. Wat beteken dit om die nuus “mis te luister”?
= Nie te hoor wat op die nuus aangaan nie.

Aktiwiteit 3:
Kyk ’n slag die nuus of lees die koerant of kyk op die internet. 
Watter ramp of politieke gebeurtenis het daardie dag die nuus 
oorheers? Wat is jou mening daaroor? 
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“sterkykers” 
deur Fanie Viljoen (bl. 36)

Die titel van die bundel is dieselfde as hierdie gedig en ’n mens 
wonder hoekom juis hierdie titel gekies is. As ons na die 
omslagontwerp van die bundel kyk, dan sien ons ’n paartjie wat 
op ’n bakkie se dak sit en na die sterre kyk. ’n Romantiese 
atmosfeer word dus deur dié ontwerp en die titel geskep. 
Hoekom kyk mense na sterre? Is dit net romanties? Laat dit 
hulle drome droom? Is dit omdat hulle verwonderd is oor die 
sterre en die planete? Laat dit hulle verlang na ver plekke en 
ander planete?

Aktiwiteit 1: 
Het jy al ooit in die aand opgekyk na die sterre? In stede is dit 
moeilik, want as gevolg van die baie straatligte en ligte van hoë 
geboue sien ’n mens nie so maklik die sterre nie. 

Ken jy die uitdrukking: Iemand het sterre in sy of haar oë? 

Waaroor gaan die gedig?
In hierdie gedig vat die seun en die meise haar ma se 
kar en ry die nag in om weg te kom en hulle drome te 
laat waar word. Hulle kyk na die sterre deur die voorruit 
en dit laat hom die dinge opnoem waarvan hulle nog 
altyd gedroom het. Hulle stop by die Wimpy en wanneer 
hulle uitkom, is die ma se kar gesteel.

Aktiwiteit 2: Verstaan die gedig
2.1.  Hoe weet ons hulle ry nie met die spreker se motor nie?

= “ons vat die kar – jou ma s’n”

2.2. Verduidelik die woord trip in reël 3.
= Asof hulle dwelms gebruik
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2.3.  Het die motor ’n afslaandak? Hoekom sê jy so?
= “kyk sterre deur die voorruit”. Nee, dit het nie ’n af-
slaan dak nie.

2.4.  Wat dink jy beteken dit om die lewe met die vuis voluit te 
stamp?
= Hulle wil die lewe beleef.

2.5.  Gaan die spreker of sy meisie eendag beroemd raak? 
Hoekom?
= Sy meisie. As sangeres.

2.6.  Albei is baie kunstig. Wat doen die meisie en wat doen die 
spreker?
= Sy sing en hy skryf gedigte.

2.7.  Wat is hipsters? Hoekom gaan hulle juis van die kunswerke 
hou?
= Mense in hul dertigs wat daarop roem om baie oopkop 
te wees. Hulle hou van nuwe, alternatiewe dinge.

2.8.  Gewoonlik wil mense nie in ’n klein plekkie of woonstel bly 
nie. Hoekom is die spreker tevrede met ’n klein woon-
stelletjie?
= “ons leef nader aan mekaar”. Hulle gaan intiemer leef.

2.9.  Oor watter VIER dinge is hulle ouers baie bekommerd?
= geld, werk, politiek, misdaad

2.10.  As jy na die vorm van die gedig kyk: Hoekom word die 
middelste gedeelte weg van die kantlyn gedruk? Het dit te 
make met verandering? 
= Dit wys vir ons alles waaroor hy droom.

2.11. Is die spreker baie ryk? Hoekom sê jy so?
= Nee, hulle trek hul “laaste geld” by die kitsbank.

2.12.  Is dit nodig dat die spreker sê dat hulle “buite in die koue 
kom”, nadat hulle in die Wimpy was? Hoekom doen hy dit?
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= Ja, want dit is kontras met die warm Wimpy. Dit 
beklemtoon ook hoe verlate hulle voel noudat die kar 
gesteel is.

2.13.  Soek die woord ontnugter in die verklarende woordeboek 
op. Hoekom kan ons dit gebruik om die slot van die gedig 
te beskryf?
= Hulle droom om vry te wees is so pas van hulle 
ontneem toe die kar gesteel is.

Aktiwiteit 3: Skryf
3.1. Waaroor droom jy? Wil jy ook eendag beroemd raak?

3.2.  Dink jy die seun en meisie behoort gestraf te word omdat 
hulle die ma se motor gevat het en skelm weggery het? 

3.3.  Vergelyk hierdie gedig met “Ons toekoms in die sterre” 
(bl. 16). 
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“metro” 
deur Annie Klopper (bl. 37)

Aktiwiteit 1:
Wanneer word ’n man as metroseksueel beskou? Hoe verskil 
jou oupa, jou pa en jou sienings oor haarsny, klere en parfuum 
vir mans? Wat dink meisies hiervan? Gaan luister na The 
National se “Racing like a pro” op You Tube. Hoe sluit dit by die 
gedig aan?

Waaroor gaan die gedig?
Die spreker in die gedig praat met ’n dertigjarige man en 
beskryf hoe hy as moderne, metroseksuele man fokus 
op dinge soos kleredrag, die regte soort parfuum en ’n 
lyf soos die mansmodelle in tydskrifte. Dit staan in kon-
tras met sy jongseundae, toe hy vakansies op sy oupa 
se plaas gekuier het en werklik sorgvry gelewe het.

Aktiwiteit 2 Verstaan die gedig
2.1. Hoe oud is die metroseksuele man in die gedig?

= 30

2.2.  Wat bedoel die spreker met “sewe skakerings van pienk”?
= Sewe variasies van die kleur pienk

2.3.  Hoe dink jy verskil die metroman in die gedig se hande 
van sy oupa s’n?
= Sy hande is sag en sy oupa s’n het eelte.

2.4.  Waarna het seuns voorheen op die plaas geruik? En nou?
= “Bloekomblaar en seunskind”. Nou ruik hulle na Issey 
Miyake Pour Homme-parfuum.

2.5.  Het die ou in die gedig se oupa nodig gehad om Men’s 
Health te lees om te leer oor oefening en versorging van 
sy lyf?
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= Nee, want hy moes handewerk doen en buite in die 
son werk.

2.6.  Hoe lag mense gewoonlik op advertensiefoto’s? Hoekom 
lag hy nie meer so nie?
= Om te wys hulle geniet hul lewens. Hy is nou te ernstig 
en ingestel op sy voorkoms.

Aktiwiteit 3: Skryf
Skep jou eie advertensie waarin jy die een of ander produk vir 
metroseksuele mans adverteer. Jy kan natuurlik, net soos die 
digter, die spot met hulle dryf. 
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“gewigtig” 
deur Fanie Viljoen (bl. 38)

Aktiwiteit 1:
Selfdood onder tieners is ’n baie groot probleem in ons same-
lewing. Kan jy dink aan moontlike redes hoekom tieners hulself 
om die lewe bring? Dink jy hulle is selfsugtig en dink nie aan 
die mense wat agterbly nie? Watter advies kan jy aan ’n maat 
gee wat daaroor praat of dit wil pleeg? 

Waaroor gaan die gedig?
Hierdie gedig handel oor iemand wat bekommerd is oor 
een van die ander leerders in die skool wat depressief is 
en die spreker is bang dat die ander leerder selfdood 
gaan pleeg.

Aktiwiteit 2: Verstaan die gedig
2.1.  Verduidelik die titel van die gedig. Gee ook sommer ’n 

sinoniem vir die titel.
= ’n Moeilike saak; komplekse aangeleentheid. 

2.2.  Die digter gebruik die skooltas as ’n sentrale beeld hier 
om na die leerder se gemoed te verwys. Soek die DRIE 
verwysings na die skooltas en wys hoe dit by die leerder 
se lewe aansluit.
= begin-van-die-jaar-skooltas; einde-van-die-jaar-skool-
tas; gewig van skooltasse maak nie meer saak nie. Dit 
illustreer hoe die jaar maklik begin, maar stelselmatig 
meer probleme veroorsaak. 

2.3. Wil die ander kind gehelp word? Hoekom?
= Nee, “Ek moet jou los.”

2.4.  Hoe sien die depressiewe leerder die ander mense om 
hom?
= “ander om jou lag en lewe”
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2.5.  Op watter manier gaan die depressiewe leerder selfdood 
pleeg?
= “die medisynekas leeggedrink” = oordosis pille.

Aktiwiteit 3: Skryf
Lees meer oor selfdood onder tieners. Skryf nou 'n e-posbrief 
aan die depressiewe leerder oor wie hierdie gedig handel en 
gee hom of haar advies – met wie kan hy of sy gaan praat; wat 
is die alternatief, ens. 
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“Boetie op manoeuvres” 
deur Donnay Torr (bl. 39)

Aktiwiteit 1:
Is dit ’n goeie ding om voluit te gaan vir iets waarvan jy baie 
hou? As ’n mens talentvol is, moet jy steeds oefen en hard 
werk of kan jy net op jou talent staatmaak? Watter rol speel 
ouers om hulle kinders te druk om te presteer?

Waaroor gaan die gedig? 
Hierdie gedig handel oor ’n seun wat rugby speel en wie 
se lewe net om die spel draai. Alles gaan vir hom net oor 
wen. Rugby is vir hom sy “alles”. Hy sien die meisie op 
die pawiljoen, maar weet nie of sy vir hom skree nie.

Aktiwiteit 2: Verstaan die gedig
2.1.  Die titel herinner aan ’n ouerige fliek wat gehandel het oor 

Boetie wat in die weermag (1985) was. Hoekom dink jy 
het sy juis die gedig hierdie titel gegee?
= Nes die soldaat in die fliek, voer Boetie ook sy 
manoeuvres uit op die veld.

2.2.  Haal TWEE woorde uit die gedig aan wat ons met rugby 
assosieer.
= lynstaan, skrum

2.3.  Met watter TWEE monsters word sy medespelers ver ge-
lyk? Hoekom?
= zombie, weerwolwe. Dit skep die idee van ’n riller, so 
asof hulle hom bedreig.

2.4. Watter rol speel sy pa in sy lewe?
= Hy kan dit nie hanteer as hulle verloor nie. Hy dryf die 
speler.
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2.5. Watter liggaamlike gebreke ly hy as gevolg van sy spel?
= kneusplekke en soms sukkel hy om te slaap

2.6.  Dink jy die seun in hierdie gedig het ander belangstellings? 
Hoekom?
= Nee. “Dis my alles”. 

Aktiwiteit 3: Skryf
Voer ’n onderhoud met een van die sportsterre in jou skool. 
Skryf nou ’n koerantberig oor hom of haar. Gee dit ook ’n 
gepaste opskrif. 
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“Postmatriek-limerieke” 
deur Alta Marincowitz (bl. 40)

Aktiwiteit 1: 
Kyk ’n bietjie na die kinders saam met jou in die klas. Wat dink 
jy gaan hulle ná skool doen? Wie van hulle gaan trou of wie 
gaan oorsee woon? Eie besighede begin of professionele 
branderplankryers word? Wie gaan haar eie televisieprogram 
aanbied?

Waaroor gaan die gedig? 
In die reeks limerieke (weet jy wat ’n limeriek is?) word 
vertel wat van ’n groep matrieks ná skool geword het – 
wat hulle gaan studeer het, of hulle getroud is, ens.

Aktiwiteit 2: Verstaan die gedig
2.1. Is Klein Kosie baie slim? Hoe weet ons dit?

= Ja, want hy het “ie kaa” (IK).

2.2. Wat is die verskil tussen see aa en bee aa?
= CA is vir rekenmeester en BA is net gewone graad.

2.3. Hoe sou jy Milahnie beskryf?
= Rondinge, voller figuur

2.4. Wat wil sy in Milaan gaan maak?
= Modelwerk

2.5. Na watter land gaan Marnè?
= LA (Los Angeles) in die VSA

2.6. Het sy ’n beroemde aktrise geword? Hoekom sê jy so?
= Nee, “haar drome word skoon weggevry”.

2.7. Watter dinge is vir Boeta de Beer belangrik in die lewe?
= Vrou en kinders
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2.8. Watter sportsoort beoefen Groot Gert?
= Rugby. Hy speel flank.

2.9. Wat beteken: “Die leer gaan hy nou begin klim”?
= Hy wil beroepsrugby speel en daarom mik hy al hoe 
hoër.

Aktiwiteit 3: Skryf
Skryf ’n limeriek oor jouself en wat jy ná skool gaan doen. 
Moenie bang wees om bietjie met jouself te spot nie. 
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“trrrdish” 
deur Annie Klopper (bl. 43)

Aktiwiteit 1:
Irriteer televisieadvertensies jou? Van watter advertensies hou 
jy en van watter nie? Wat dink jy van Afrikaanse musiek?

Waaroor gaan die gedig?
In hierdie gedig probeer die spreker “specials” aan 
mense verkoop. Sy spot met mense wat graag na 
televisieverkope kyk en dinge aanskaf en nie soseer 
gedigte lees van Breyten Breytenbach of Oscar Wilde 
nie. Die mense is tevrede om na Kurt Darren en Nicholis 
Louw te luister. Eintlik probeer sy ’n spotgoedkoop gedig 
aan hulle verkoop.

Aktiwiteit 2: Verstaan die gedig
2.1. Verduidelik die ongewone titel van die gedig. Is dit ’n 

voorbeeld van klanknabootsing?
= Ja. Dis die klingel wat gewoonlik gespeel word om 
aandag te trek op programme.

2.2. Hoekom dink jy gebruik die digter so baie Engelse woorde 
en frases in die gedig?
= Ons is nou in die wêreld van reklame en die media.

2.3. Na watter TWEE produkte wat gewoonlik geadverteer 
word, word in die gedig verwys?
= iets van chroom en iets wat jou maer maak

2.4. Hoekom beskou sy die mense as happy? 
= Hulle is tevrede met dit wat hulle het.

2.5. Die woord punchline word twee keer in die gedig gebruik. 
Hoekom? Verskil dit van mekaar?
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= Dit is gewoonlik die essensie van iets; daardie reël wat 
aandag trek. Die gedig se ongewone titel trek reeds die 
aandag. Mense wil dit aan die begin hê, want hulle besluit 
vinnig op wat hulle gaan aanskaf.

Aktiwiteit 3: Skryf
Skep jou eie strokiesprent waarin jy mense se reaksie op 
gedigte en die lees van gedigte uitbeeld. Bv. iemand klop aan 
die deur en wil met die huismense oor rym en metrum gesels. 
Hoe reageer hulle daarop? Gebruik spraakborrels. 
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“die rofstoeier wat eintlik  
’n digter wou word ...” 
deur Annie Klopper (bl. 44)

Aktiwiteit 1:
Gebeur dit soms dat jy iets baie graag wil doen, maar dan kan 
jy nie? Hoe voel jy daaroor? Wat doen jy gewoonlik om jou te 
troos?

Waaroor gaan die gedig?
Hierdie gedig gaan oor ’n rofstoeier wat wil gedigte skryf, 
maar omdat hy nie sy gedigte kan publiseer nie hou hy 
maar aan met stoei. In die gedig word rofstoei beskryf in 
terme van sekere begrippe uit die poësie. Ken jy die 
definisies van al die begrippe?

Aktiwiteit 2: Verstaan die gedig
2.1. Hoekom het die gedig so ’n lang titel? Dit laat ’n mens 

amper dink aan die outydse romans met die hoof stuk-
beskrywings bo-aan.
= Vertel vir ons wat die storie van die gedig is.

2.2. “Dit lees hy” is die sentrale handeling van die gedig. Wat 
beteken dit?
= As digter wil hy graag skryf, publiseer en mense sy werk 
laat lees. As stoeier “lees hy” die tekens van die mense om 
hom; figuurlike lees.

2.3. Gee ’n voorbeeld van alliterasie uit strofe 1. Wat is die 
funksie daarvan?
= soos strofes op sy skoene spat. Dit illustreer die spoeg-
proses.

2.4. Hoekom dink jy word sy opponente met ’n “afgesaagde 
metafoor” vergelyk?
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= Hulle is soos ’n cliché. Hulle is voorspelbaar.

2.5. Wat word bedoel met asfiksie? Hoekom dink jy klink dit vir 
hom na poëtiese taal as hy iemand in ’n wurggreep het?
= Dis asphyxiation. Die lugweë word afgesny en die 
persoon kry nie genoeg suurstof nie. Dis ’n wurggreep. 
Hy behaal ’n oorwinning.

2.6. Wat word bedoel met die slotreël?
= Die klok en die val wat hy aanteken rond sy “gedig” af. 
Hy is die perfekte stoeier.

Aktiwiteit 3: Skryf
Aan watter sportsoort neem jy deel? Sou jy dit ook so in terme 
van begrippe uit die digkuns kon beskryf? 
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“Hamartia” 
deur Sisca Julius (bl. 45)

Aktiwiteit 1:
Wanneer hys iemand die wit vlag? Ken jy flieks of storieboeke 
waarin die held die wit vlag gehys het? Wat was die gevolge 
daarvan? Dink aan moderne helde wat tot ’n val gekom het as 
gevolg van ’n tragiese oordeelsfout. Was jy al ooit verlief op 
iemand? Het jy daaroor gedigte geskryf? Of stories? In jou 
dagboek daaroor geskryf of vir jou vriende sms’e gestuur? En 
as jy afgesê word?

Waaroor gaan die gedig?
Hierdie gedig gaan oor iemand wat gedigte skryf oor die 
liefde. As sy sukkel om te skryf, dan breek sy maar 
liewer haar pen stukkend. Die titel van die gedig verwys 
na die begrip hamartia wat ons gewoonlik in die klassieke 
tragedies aantref. Dit verwys na ’n oordeelsfout wat die 
held begaan en as gevolg daarvan homself in die proses 
vernietig.

Aktiwiteit 2: Verstaan die gedig
2.1.  Hoekom het Sisca Julius so ’n geleerde titel vir haar gedig 

gekies?
= Eie mening. Dalk omdat sy haarself as skrywer sien? 

2.2. Watter twee dinge is belangrik in haar lewe?
= Om te dig en om lief te hê

2.3.  Dink jy die liefde vir iemand het haar laat skryf? Motiveer.
= “Om te dig / was altyd om jou lief te hê”

2.4. Haal ’n voorbeeld van alliterasie uit die gedig aan.
= afsydige alliterasie
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2.5. Wat is enjambement?
= een reël loop oor in ’n volgende

2.6. Hoe kan ’n rympatroon iemand troos? Wat bedoel sy 
daarmee?
= Omarmde rym of paarrym suggereer dat iemand aan 
haar raak.

2.7. Tik sy haar gedigte op ’n rekenaar? Motiveer.
= Nee, want sy breek haar pen.

2.8.  Hoekom sukkel sy teen die einde van die gedig om te 
skryf?
= Sy is nie meer verlief nie en het dus nie iets waaroor sy 
kan skryf nie.

Aktiwiteit 3: Skryf
Skryf die dialoog tussen ’n ou en sy meisie. In die dialoog vertel 
sy vir hom dat sy verlief is op iemand anders. 



78

“Tegniese siklus” 
deur Izak de Vries (bl. 46)

“Drie kwatryne” 
deur Pieter Hugo (bl. 47)

Hierdie gedigte hoort saam, want hulle handel almal oor die 
tegniek van die kwatryn, hoe om kwatryne te skryf en wat die 
vorm is van die kwatryn.

In “Tegniese siklus” word, soos die titel reeds aandui, gespeel 
met die tegniek van kwatryne skryf, bv. die vaste rymskema. 
Die illustrasie by die gedigte verduidelik dit vir ons. Gaan lees 
’n bietjie Opperman se kwatryne. Kyk ook na Leipoldt se slam-
pamperliedjies.

Aktiwiteit 1:
Hou jy van strukture? Hou jy daarvan om dinge volgens die 
reëls te doen? Wat beteken dit om soms buite die blokkie te 
dink? 

Waaroor gaan die gedigte?
“Tegniese siklus” handel oor die “skryf van kwatryne” 
waarvoor die digter bang is, want hy moet hom by die 
vorm hou. Hy illustreer die verskillende tipes rymskemas 
aan die hand van hierdie tema.

Pieter Hugo se kwatryne is amper slampamperliedjies 
soos Leipoldt geskryf het; liedjies en rympies in kwatryn-
vorm. 

Aktiwiteit 2: Verstaan die gedig
2.1. Hoekom is die digter bang om kwatryne te skryf?

= Moeilik om die regte woorde te vind en dan nog by “lyn 
en regulasie” te moet hou.
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2.2. Wat is rymdwang?
= Wanneer iemand ’n woord kies net om te rym. Maak 
dikwels nie sin nie.

2.3. ’n Blivet is onder meer iets wat heeltemal onmoontlik is of 
kan ook met ’n duiwelsvurk geassosieer word. Waarom 
word juis hierdie woord gekies?
= Hy sukkel met die “dubbele, tweelynige koeplet” en 
vergelyk dit met ’n stemvurk. Dis eintlik maar net ’n tipe 
truuk.

2.4. Wat noem ons iemand wat gedigte kritiseer?
= Literêre kritikus

2.5. Waarom wil die digter “gewetes sus”?
= Wil nie oor ontstellende goed skryf en van moeilike 
strukture gebruik maak nie.

2.6. Wat is klokbroeke?
= Broeke met breë pype wat in die sestigerjare gewild 
was.

2.7. Wanneer het iemand groot hare?
= Ook uit die sestigerjare toe almal groot pruike en haar-
style gedra het.

2.8. Hoekom kry hy sy onderwyser jammer?
= Hy probeer die kwatryn aan hulle verduidelik met 
behulp van dinge wat in sy tyd in die mode was. Die 
kinders begryp dit dus nie.

2.9.  Waarmee vergelyk die digter in “Drie kwatryne” sy ge-
dagtes? Is dit ’n goeie vergelyking?
= Met “bondels ongestrykte linne”. Dit kreukel baie. Hy 
wroeg seker baie.

2.10. Die brugmetafoor is ’n cliché. Stem jy saam?
= Ja, want dit klink te veel na die idee van die lewenspad 
en mens wat nie kan omdraai op die pad nie.
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2.11. Watter beeld word in die derde kwatryn gebruik om keuses 
te beskryf?
= Die beeld van druiwekorrels aan ’n tros. Hy kan nie 
besluit of van hulle ryper en mooier is as die ander nie.

2.12. Van watter kwatryn hou jy die meeste? Hoekom?
= Eie mening.

Aktiwiteit 3: Skryf
Kies die verveligste voorwerp, persoon of televisieprogram 
waaraan jy kan dink en skryf ’n kwatryn daaroor. Onthou die 
vaste rymskema en die ritme.
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“#haikoes” 
deur Izak de Vries (bl. 48)

“skooltrui” 
deur Tanja Joubert (bl. 48)

“21 Oktober 2013, Sunnyside, Pretoria” 
deur Deon Meiring (bl. 48)

Aktiwitieit 1: 
Hierdie gedigte is almal voorbeelde van haikoes. Wat is die 
kenmerke van ’n haikoe? Waar kom dit oorspronklik vandaan?

Waaroor gaan die gedigte?
Die eerste drie haikoes van Izak de Vries handel oor 
#reddienatuurnou, maar is ironies, want alhoewel die 
mense die natuur wil red, doen hulle onnatuurlike dinge 
wat die natuur vernietig. In “skooltrui” kyk die spreker na 
haar skooltrui wat sy al “twaalf winters” lank gedra het 
en vergelyk dit met ’n straitjacket. Weet jy hoe lyk dié? In 
Deon Meiring se gedig word een spesifieke aand in 
Pretoria beskryf en gewys hoe die weerlig ’n boodskap 
teen die lug skryf.

Aktiwiteit 2: Verstaan die gedigte
2.1. Van watter drie dinge neem die jong man foto’s? 

= son, water, natuur

2.2. Wat word gekontrasteer in die tweede haikoe?
= son teenoor lugverkoeler

2.3.  “#reddienatuurnou”: Hoekom is dit ironies met betrekking 
tot die drie haikoes deur Izak de Vries?



82

= Die mens is bewus van die natuur, maar maak staat op 
mensgemaakte dinge wat die natuur bedreig bv. lug ver-
koelers en rekenaars.

2.4. In watter graad is die spreker in “skooltrui”?
= 12

2.5. Waarmee word die skooltrui vergelyk?
= Met die 12 jare op skool.

2.6.  Watter inligting kry ons alles in die titel van Deon Meiring 
se haikoe?
= Datum, plek

2.7.  Wat is “die blits se boodskap”? Hoe sluit dit by die res van 
die haikoe aan?
= Die weerlig skryf teen die wolke. Dis asof die weer lig-
straal uit die lug die wolke en die stad met mekaar verbind.

Aktiwiteit 3: Skryf
Skryf jou eie haikoe. Gaan loop in die tuin, in die winkelsentrum 
of op die skoolterrein vir inspirasie. 
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“as ek luister verby” 
deur Koos Kombuis (bl. 49)

Aktiwiteit 1:
Voel jy soms ontuis op die aarde? Sou jy beter geaard het as ’n 
kluisenaar? Op ’n ander planeet dalk?

Waaroor gaan die gedig?
Die spreker in hierdie gedig sluit aan by Totius se gedig 
“Die wêreld is ons woning nie”. Totius meen dat ons nie 
op hierdie aarde pas nie en ook nie vir ons aardse skatte 
moet vergaar nie. In die gedig van Koos Kombuis is die 
spreker in ’n stad en is hy baie ingestel op wat hy hoor 
en sien. Die gerumoer van die stad laat hom tot dieselfde 
besef kom as Totius.

Aktiwiteit 2: Verstaan die gedig
2.1.  Wat is anders aan die skryfwyse van die taal in dié gedig?

= d i.p.v. die. @. v/d; n ipv ’n; &

2.2.  Die spreker verwys na die “watervalle van Valhalla”. Gaan 
lees ’n bietjie op oor die Noorse mitologie en Valhalla. 
Watter geluide verkies hy?
= Valhalla is die saal waar die dooies wat goeie mense 
op aarde was, deur die Noorse god Odin gehuisves word. 
Hier verwys dit na die paradys. Hy verkies net die geluid 
van water en die dreunsang van die dood.

2.3. Wanneer is ’n landskap blikkerig?
= Ons landskap met al sy metaal en hol klanke.

2.4. Wat is opvallend aan die gebruik van “O” in r.10?
= Dit kan ’n uitroep wees: “O!”. Dit kan ook ’n verkorting 
wees vir “oë”.
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2.5.  Is daar enige voorbeelde van personifikasie in die gedig?
= Die toestelle in die huis maak menslike geluide (snork, 
skerts).

2.6.  Is die spreker in die gedig net ingestel op die stad en alles 
wat in die stad vir hom lelik en geroetineerd is? Hoekom 
sê jy so?
= Nee. Aan die einde van die tweede strofe noem hy ’n 
reeks dinge op wat vir hom mooier is, bv. kreatiwiteit, die 
sterre.

2.7. Hoe weet ons dat die spreker in die moderne tyd lewe? 
= Hy verwys na moderne toestelle en praat van “web-
ruimte” wat eie is aan ons rekenaarera.

2.8.  Is dit ’n goeie beeld om te praat van kruisig teen die 
draad?
= Eie mening.

Aktiwiteit 3: Skryf
Jy het pas wakker geword en jy kyk om jou rond. Jy is in die 
middel van ’n vreemde stad. Beskryf hoe jy voel, wat jy dink en 
wat jy doen. Probeer jy uitvind waar jy is? 

Gestel die mense in die stad praat nie Afrikaans nie. Hoe 
kommunikeer jy? 
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“die hol mense” 
deur Koos Kombuis (bl. 50)

Aktiwiteit 1:
Hoe sluit hierdie gedig by die vorige een aan? Wat dink jy word 
bedoel met hol mense? Ken jy ook sulke mense?

Waaroor gaan die gedig?
Die gedig handel oor mense wat “hol” is, met ander 
woorde, mense wat leeg is van binne en voel soos leë 
doppe. Die mense meen dat hulle niks bydra tot die 
samelewing nie en maar net elke dag soos suurstofdiewe 
rondloop.

Aktiwiteit 2: Verstaan die gedig
2.1.  Hoe sluit die motto uit die gedig van T.S.Eliot by die gedig 

aan?
= Word in eerste twee reëls vertaal. Handel ook oor hol 
mense.

2.2.  Wat is opvallend aan die gedig se taalgebruik en spelling?
= d i.p.v. die. @. v/d; n ipv ’n; &

2.3. Skryf die spelfout in strofe 3 neer.
= lee moet leë wees (Dit is waarskynlik doelbewus 
gedoen omdat deeltekens dikwels in sms-taal ontbreek.)

2.4. Wie herkou gewoonlik iets? Wat sê dit oor die mense?
= diere. Die mense droom oor en oor, maar doen niks 
daaraan nie.

2.5.  Hoe beklemtoon die spreker in strofe 2 die nietigheid van 
die mens?
= Ons is soos een nanosekonde; ons is soos wasem 
teen die ruit.
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2.6. Skryf ’n vergelyking uit strofe 2 neer. Is dit ’n goeie 
vergelyking?
= ons verdwyn soos wasem @ ’n ruit. Ja, want wasem 
verdwyn vinnig.

2.7. Is alle mense se bestaan op aarde sinneloos en dra hulle 
niks by nie? Of is daar uitsonderings?
= Slegs sommige mense laat ’n merk (soos ’n paar 
strepe van ’n kind).

2.8. In die laaste strofe word die mense vergelyk met ... 
= skepe

2.9. Hoekom dink jy is daar “vloekende matrose” aan boord? 
= “Jy vloek soos ’n matroos” is ’n uitdrukking. Dalk om te 
beklemtoon hoe die mens innerlik worstel.

2.10. Hoekom wil die matrose van die skepe afvlug?
= Die skip is koersloos en hulle is honger. Die mens se 
lewe het nie sin nie.

Aktiwiteit 3: Skryf
Hierdie gedig se toon is besonder sinies en somber. Die gedig 
maak ’n mens neerslagtig. Kyk om jou rond en soek na mense 
wat net die teenoorgestelde is van die hol mense in die gedig. 
Skryf nou aan daardie persoon ’n brief waarin jy hom of haar 
bedank dat hulle so positief is en die lewe die moeite werd 
maak. 
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“140 karakters” 
deur Melissa Fontini (bl. 51)

Aktiwiteit 1:
Ken jy mense wat alles vir soetkoek opeet? Mense wat baie 
goedgelowig is en enigiets sal glo wat hulle vertel word? 
Hoekom glo mense so maklik dinge wat in die media oor 
filmsterre vertel word?

Waaroor gaan die gedig?
Soos die titel aandui, bestaan hierdie gedig uit 140 
karakters soos wanneer iemand ’n selfoonboodskap tik. 
Onthou, jy moet ook die spasies tussenin tel. Die gedig 
vertel van iemand wat alles glo wat die media vir hom of 
haar opdis, Die gevolg hiervan is dat hy of sy dom is en 
soos ’n skaap net alles glo.

Aktiwiteit 2: Verstaan die gedig
2.1. Hoe weet ons dat dit ’n baba is wat aan die begin van die 

gedig gevoer word?
= Die woord plas, asook die kos wat in ’n lepel geskep 
word om hom te voer.

2.2. Wie voer die baba?
= Die ma, maar hier word sy “mamma media” genoem. 
Sy is dus die nuuswese.

2.3. Wat word bedoel met blah blah?
= Babataal. Onsin wat gepraat word.

2.4.  Watter beeld van die moderne mens word hier uitgebeeld?
= Die moderne mens bevraagteken nie die liegstories in 
die media nie en vreet alles vir soetkoek op.
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Aktiwiteit 3: Skryf
Dink jy die media manipuleer ons as kykers en lesers? Doen ’n 
bietjie navorsing en soek voorbeelde van hoe foto’s gedokter 
word in koerante en tydskrifte of stories op die internet ingekleur 
word met liegstories. Skryf nou ’n debatstoespraak hieroor. 



89

“Ode aan die Ystervrou” 
deur Alta Marincowitz (bl. 52)

Aktiwiteit 1:
Net soos die slotstrofe van “@my ou ramkiekie” (bl. 18) is 
hierdie gedig ook gebaseer op Opperman se “Sproeireën”. 
Gaan lees dit weer. Met watter geure sou jy almal om jou 
assosieer? Ken jy die liedjie oor die nooientjie in die 
moerbeiboom?

Waaroor gaan die gedig?
In hierdie gedig word die vroue in die spreker se lewe 
met moderne dinge geassosieer en nie meer met kaneel 
of nartjieskil soos by Opperman nie. Selfs sy ouma is 
modern.

Aktiwiteit 2: Verstaan die gedig
2.1.  Margaret Thatcher is destyds die Ystervrou genoem. 

Hoekom dink jy is sy so genoem?
= Sy het nie nonsens gevat as politikus nie. Almal was 
bang vir haar.

2.2. Watter TWEE moderne name noem hy sy meisie?
= chick, babe

2.3.  Met watter parfuum assosieer hy sy meisie en sy ouma?
= Hugo Boss, Chanel

2.4.  Wat kan jy vir ons alles vertel oor sy meisie en haar 
belangstellings?
= Sy speel trom en elektriese kitaar. Halwe ysterman, 
wat beteken sy is baie fiks en sportief.

2.5. Hoekom gebruik sy ouma nog haar nooiensvan?
= Of sy het nooit getrou nie of sy koppel nie haar identiteit 
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aan ’n man nie.

2.6.  Slaan die betekenis van die woord tiekiedraai na. Hoe 
pas dit by die gedig in?
= Tipe outydse langarmdans. Hy soek ’n doodgewone 
meisie.

2.7.  Wat beteken die uitdrukking: oor die onderdeur loer? Hoe 
sluit dit by sy ouma aan?
= Gewoonlik as meisies man soek, is die uitdrukking 
gebruik. Ouma is dalk gereed vir ’n nuwe man.

2.8.  Wat leer ons nog oor die ouma uit die teks wat hy per sms 
stuur?
= Sy ry met ’n vinnige en duur sportmotor. 

Aktiwiteit 3: Skryf
Gebruik hierdie gedig en skryf ’n opstel oor stereotipes. Hoe 
word mans gewoonlik gesien? Waarmee word oumas ge-
assossieer? Is meisies gewoonlik tromspelers? 
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“Mesaanval” 
deur Kobus Grobler (bl. 53)

Aktiwiteit 1:
Word te veel onskuldige kinders in ons land vermoor? Wat kan 
gedoen word sodat kinders weer veilig kan voel in skole en op 
straat?

Waaroor gaan die gedig? 
Die gedig gaan oor ’n jong seun wat moet gaan melk 
haal by sy tannie, maar wat met ’n mes gesteek word en 
later in die hospitaal sterf.

Aktiwiteit 2 Verstaan die gedig
2.1. In watter voorstad woon Jermaine Vermeulen?

= Athlone in Kaapstad

2.2. Waar moet hy die melk gaan haal?
= By sy tannie in Birdwoodweg.

2.3. Waar is Jermaine met die mes gesteek?
= In die bors en long

3.4. “Weerloos teen geweld”. Wat beteken dit? 

= Hy kan niks doen teen die geweld nie.

2.5. Die derde strofe is ’n gebed. Hoe weet ons dit?
= Dit begin met “Jirre”. Die Here word dus aangespreek.

2.6. Van watter sportsoorte het Jermaine gehou?
= krieket en rugby

Aktiwiteit 3: Skryf
Lees weer “box cutters” (bl. 28). In watter opsig is hierdie twee 
gedigte eenders? Hoe verskil hulle van mekaar? 
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“Hani” 
deur Nathan Trantraal (bl. 54)

Aktiwiteit 1:
Het jy enige helde? Waarom word sekere mense as helde 
beskou? Wie was Chris Hani, want hy is ook vir baie mense ’n 
held?

Waaroor gaan die gedig?
Hierdie gedig vertel van die gebeure by die spreker se 
skool op die dag van Chris Hani se begrafnis. Die kinders 
hou van die lang pouse wat hulle gekry het en gaan maar 
net aan met hulle gewone speletjies, soos bv. die seuns 
wat die meisies met water gooi. ’n Skool van Khayelitsha 
se kinders het verby gemarsjeer en strydliedere gesing.

Aktiwiteit 2: Verstaan die gedig
2.1. Gewoonlik hang ’n vlag halfmas. Wat bedoel hy met die 

skooldag wat “half-mast” gehang het?
= Wanneer iemand sterf soos bv. ’n staatsman, dan 
hang die landsvlag halfmas uit respek. Hier is die skooldag 
soos die vlag ook buitengewoon om Hani te eer. 

2.2. Dink jy die kinders in die skool is baie ingestel op voor-
koms; m.a.w. hoe iemand lyk? Hoekom?
= Ja, want hy praat van “mooi meisies”, “lelike meisies”, 
“lelike laities”

2.3. Die uitdrukking “die blommetjies en die bytjies” word deur 
die digter op ’n andersoortige manier beskryf. Hoe? Waar-
om?
= Dit het ’n seksuele konnotasie. Dit dui op seksuele 
ontwaking. Die meisies se borste is soos blommetjies en 
die seuns is die bye wat om hulle draai.
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2.4. Hoekom wil sekere mense by ’n partytjie in die swembad 
gegooi word? Hoe pas hy dit toe op die meisies in die 
skool?
= Hulle wil aandag trek. Hier word veral verwys na die 
“lelike meisies”.

2.5. Wat is ’n bomdreigement?
= Iemand het ’n bom iewers geplant en bel die skool om 
hulle te laat weet.

2.6. Die kinders in sy skool is rassisties teenoor die leerders 
van die skool in Khayelitsha. Stem jy saam met hierdie 
steling? Hoekom?
= Ja, want hulle noem hulle “kaffes”.

Aktiwiteit 3: Skryf
Kan jy onthou wat op die dag gebeur het toe iemand oorlede is, 
bv. Nelson Mandela? Dit kan ook iemand baie na aan jou wees, 
bv. jou oupa of ouma. Wat kan jy van daardie dag onthou? Kan 
jy enige insidente wat op daardie dag gebeur het, onthou? Hoe 
het jy gevoel? Kan jy enige geluide of klanke of spesifieke 
mense met wie jy te doen gehad het op daardie dag onthou?
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Slot:

As die meeste gedigte in die bundel behandel is, kan leerders 
oorkoepelende vrae beantwoord, soos die volgende:

 - Hoe word die verskille tussen seuns en meisies oor 
verhoudings uitgebeeld?

 - Die ouer-kindverhoudings in die gedigte.

 - Watter rol speel sport in kinders se lewens?

 - Hoe voel leerders oor die politiek?

 - Baie gedigte gaan oor die skryf van gedigte. Hoekom dig 
mense graag? Hoe dig hulle en waaroor dig hulle?

 - Leer ons iets uit die gedigte oor tienerprobleme en hoe 
om dit te hanteer?

 - Kan gedigte ook in loslit-Afrikaans en sms-taal geskryf 
word?

 - Wat leer ons oor gedigvorme soos haikoes en kwatryne 
uit die bundel?

 - Van watter gedigte het jy nie gehou nie? Hoekom? Is dit 
’n kwessie van smaak of styl?

 - Hoe sou jy op die swak gedigte verbeter?

 - Watter nuwe woorde het jy uit die bundel geleer?

 - Dink jy Sterkykers is ’n gepaste titel? Verduidelik.


