
Afrikaans Huistaal



Beantwoording
van opstelvraag by 

gedigte
Vraestel 2



Vraestel 2 bestaan uit die volgende afdelings:

Afdeling A: Gedigte (30 punte)
Afdeling B: Roman (25 punte)
Afdeling C: Drama (25 punte)

Tydstoekenning: 2½ UUR



Jy kry vier gedigte waarvan jy twee moet beantwoord 
en dan die ongesiene gedig wat verpligtend is.

Elke vraag tel 10 punte elk. Die puntetoekenning van die 
vrae wissel van 1-3 punte.  Onthou, die puntetotaal is ’n  
aanduiding van hoeveel inligting jy in jou antwoord 
moet gee.



Junie-
eksamen



’n Opstelvraag is ’n vraag oor ’n gedig wat jy bestudeer het, 
wat jy in opstelvorm moet beantwoord.
Dit is egter nie ’n samevatting of opsomming van ’n gedig se 
inhoud nie.  Jy moet nie net die storie kom oorvertel nie.
Jy moet: interpreteer,

evalueer en 
waarderend reageer.



Jy moet bewys dat jy nie net die gedig ken nie, 
maar ook:  jou insig in die gedig bewys;

jy sal afleidings moet maak;
menings moet uitspreek en,
gevolgtrekkings moet maak.

Alles moet uit die gedig bewys word.



Wanneer jy ’n gedig ontleed, moet jy kennis dra van die 
volgende:
• Inhoud – Waaroor gaan die gedig?
• Tema – hoofgedagte van die gedig.
• Boodskap.
• Letterlike en figuurlike betekenis.
• Stemming – hartseer, humoristies. 
• Rympatroon (kruisrym, omarmde rym, paarrym en 

gebroke rym).
• Halfrym – alliterasie en assonansie (hoekom word dit 

gebruik?).
• Kontraste of teenstellings.
• Progressie.



• Beeldspraak:
Vergelyking
Metafoor
Personifikasie
Simboliek



• Stylfigure
Antonomasia Paradoks
Apostroof Polisindeton
Asindeton Retoriese vraag
Elisie Satire
Eufemisme Sinekdogee
Hiperbool
Inversie
Klanknabootsing
Metonimia



Wenke by die skryf van ’n literêre opstel

1 Skryf altyd in die teenwoordige tyd.

2 Hou jouself uit die ontleding. Hoewel jy jou mening 

gee, moet die opstel nie om jou draai nie. Pleks van sê 

“Ek dink die dialoog is oortuigend”, sê eerder: “Die 

digter sê met ‘nog in my laaste woorde dat . . .’”

3 Formuleer jou standpunt. Jy moet jou standpunt met 

aanhalings uit die teks bewys bv. ’n bewys van Kaapse 

Afrikaans in die gedig is die woord “innie”.



4 Moenie net die storie oorvertel nie.

Die literêre opstel is ’n ontleding en verduideliking van jou 

mening. Jy moet wys dat jy ’n teks krities kan lees en die 

nodige inligting kan onttrek om ’n spesifieke argument te 

versterk.

5 Wees spesifiek in jou verwysings.

Verwysings moet spesifiek wees bv. “djou” in die gedig is ’n  

bewys van Kaapse Afrikaans.

6 Moenie veralgemeen of “gorrel” nie.

Sorg dat jy alle literêre terme (soos ek vir jou aangedui het) 

ken. Sorg dat jy dit in jou opstel gebruik bv. beeldspraak, 

alliterasie, enjambement, ens.



7 Die digter teenoor die spreker.
Die digter is nie noodwendig die spreker in die gedig nie bv. 
Vincent Oliphant is die digter van ’n vigslyer sterf, maar die 
spreker is die persoon deur wie se oë die gebeure gesien 
word.
8 Gebruik die PIV- formule in elke paragraaf.

PIV 
P – Watter punt maak jy?

I – Illustreer dit mb.v. ’n aanhaling of bewys
uit die gedig.

V- Verduidelik jou punt verder.



Stap vir stap in die eksamen

1. Lees eers die gedig deeglik deur om die stemming te 
bepaal.

2. Nou lees jy die vraag deur om te bepaal waaroor jy moet 
skryf.

3. Ontleed die vraag om te bepaal waaroor jy moet skryf.  
4. Gebruik jou glimpen of ’n potlood en onderstreep in die 

gedig al die aanhalings wat jy as bewyse in jou opstel 
gaan gebruik. Jy moet minstens 3 tot 4 versdele of 
versreëls aanhaal.



5. Nou begin jy met jou rofwerk/beplanning.  
Jou rofwerk/beplanning kan jy op enige 
manier doen. 

✓ Party leerders hou daarvan om hul opstel te 
skryf – en dan skryf hulle dit netjies oor.

✓ Dit kan opskrifte wees en dan net ’n paar feite 
onder elke opskrif – onthou net jy mag nie 
opskrifte in jou opstel gebruik nie.

✓ Of jy kan ’n kopkaart maak.
Onthou om jou beplanning dood te trek.



6. Nou skryf jy die opstel.  Dit moet só lyk:

Inleiding  
Die inleiding word as ’n afsonderlike paragraaf 

aangebied, al bestaan dit net uit een sin/enkele sinne.
Dit moet met die vraag verband hou.
Moenie ’n argument in jou inleiding aanbied 
nie.



Liggaam
Argumente vorm deel van die liggaam.
Dit moet uit minstens 3 tot 4 paragrawe 

bestaan.
Onthou die PIV-formule.

Slotsin
Die slotsin word as ’n afsonderlike 
paragraaf aangebied, al bestaan dit net uit 

een sin/enkele sinne.
Dit moet met die vraag verband hou en 

ook by die inleiding aansluit.



Nog in my laaste woorde  N.P. van Wyk Louw
Nog in my laaste woorde sal jy wees,
nog in die laaste skeemring van my dink
en weet, as ek alleen in die bitter vrees
van sterwe lê, en al die mindre sink
in my vaal vergetelheid: veel haat,
veel liefde wat kon waag om min te vra,
ure wat rus geken ‘t, of blote daad,
en nie die teken van jou onrus dra,
o jy wat vlam was: skoon en sterk en blind
vir smart; wat alles tot jou beeltnis brand;
wat als kon eis en nooit volkome vind
versadiging! Dan weet ek het jou hand
my jeug se oopgelate kring voltooi;
mooi is die lewe en die dood is mooi

Stap 1
Lees die gedig 
deeglik en met 
aandag deur om die 
stemming te bepaal.



Vraag
Die gedig is ’n liefdesverklaring waarin
die spreker sy geliefde verseker dat hy
haar tot aan die einde van sy lewe sal
bemin en dat sy in sy woorde en
gedagtes sal wees.
Bespreek die stelling in ’n opstel van 250-
300 woorde.

Stap 2: Lees die 
vraag deur.
Stap 3: Ontleed 
die vraag. 
Gebruik ’n 
glimpen of 
potlood om die 
dele van die 
vraag te 
onderstreep.



Nog in my laaste woorde N.P. van Wyk Louw
Nog in my laaste woorde sal jy wees,
nog in die laaste skeemring van my dink
en weet, as ek alleen in die bitter vrees
van sterwe lê, en al die mindre sink
in my vaal vergetelheid: veel haat,
veel liefde wat kon waag om min te vra,
ure wat rus geken ‘t, of blote daad,
en nie die teken van jou onrus dra,
o jy wat vlam was: skoon en sterk en blind
vir smart; wat alles tot jou beeltnis brand;
wat als kon eis en nooit volkome vind
versadiging! Dan weet ek het jou hand
my jeug se oopgelate kring voltooi;

mooi is die lewe en die dood is mooi

Stap 4
Gebruik jou glimpen of 
potlood en onderstreep 
in die gedig al die 
aanhalings wat jy as 
bewyse in jou opstel 
gaan gebruik. Jy moet 
minstens 3 tot 4 
versdele of versreëls 
aanhaal.



Inleiding

Hierdie gedig is ’n sprekende voorbeeld van liefde “tot 
die dood ons skei”.

In hierdie gedig verklaar die spreker sy onsterflike 
liefde vir sy beminde.



Liggaam:

“Nog in my laaste woorde”  titel
“nog in my laaste woorde sal jy wees,” – reël 1

Nog = steeds/voortdurend tot die dood.
Reeds in die titel gee die spreker ’n aanduiding van sy 
liefde wat vir ewig sal aanhou.
Die titel word in die eerste versreël herhaal – dit 
beklemtoon sy versugting dat sy (sy geliefde) nog in sy 
laaste woorde – sy sterwenswoorde – sal wees.



nog in die laaste skeemring van my dink

Die woord “nog”  word herhaal.
Die spreker verseker haar hoewel hy in die skadu van die 
dood is – “laaste skeemring” – hy nog aan haar sal dink.
“skeemring”– net voor dit donker word.
Simbolies verwys dit na ’n stadium voor die spreker nie 
meer logies kan dink nie.
“skeemring” – in die skadu van die dood sal hy aan haar 
dink.



“veel haat, veel liefde” “vaal vergetelheid”

Die spreker noem dat hy die dinge wat hulle 
deurgemaak het – “veel haat, veel liefde” – nou 
al amper vergeet het: “vaal vergetelheid”.



“o jy wat vlam was: skoon en sterk en blind vir smart”
Die “o” – tussenwerpsel – dui op sy bewondering vir sy 
geliefde.
“jy wat vlam was” is ’n metafoor waar die geliefde gelykgestel 
word aan ’n vlam. Die spreker se passie en liefde vir die geliefde 
blyk uit die beeld. 
Nog ’n verklaring: Hul liefde het soos ’n vuur gebrand.
Na die : volg ’n beskrywing van haar eienskappe:
Skoon – beeldskoon/mooi.
Sterk – sterk persoon.
Blind – laat haar nie deur smart verblind nie.
“en”– polisindeton beklemtoon al haar positiewe eienskappe.



“nooit volkome vind versadiging” – sê ook dat 
die liefde nooit versadig word nie.
Die v-alliterasie bind die woorde klankmatig. Dit 
verstadig ook die tempo en beklemtoon die 
belangrike woorde.
Dit beklemtoon dat die liefde nooit volkome 
versadig is nie.



Waneer die spreker sê “my jeug en oopgelate kring voltooi” –
is dit asof hy nou op sy sterfbed berusting kry en sê dat hul 
liefdeskring voltooi is.

“mooi is die lewe en die dood is mooi” – deur inversie word 
“mooi” in die beklemtoonde posisie geplaas en daarmee wil 
die spreker beklemtoon dat hul liefde tot met die voltooiing 
van hul lewensirkel – die dood – mooi was.
“mooi” deur voor- en agterplasing beklemtoon.
Wanneer ’n mens se geliefde/skoonheid die kring vir jou 
voltooi, is die lewe en selfs die dood mooi/ vrees jy nie meer 
die dood nie.



Slotsin

Regdeur die gedig beklemtoon die spreker dus 
sy onsterflike liefde en dat hul liefdeskring met 
sy dood eintlik voltooi is OF
Die spreker het tot aan die einde haar bemin/sy 
liefde bewys.




