
AFRIKAANS
Literêre term wat belangrik is vir die ontleding van gedigte





Wat is ‘n kontekstuele vraag?

Die kontekstuele vrae by die voorgeskrewe gedigte word gebaseer op die betrokke
gedig.  Sommige van die vrae se antwoorde sal jy in die gedig kry, maar die ander vrae
sal jou begrip van en insig in die res van die gedig assesseer.  Kontekstuele vrae sal nie
net jou kennis van die inhoud van die gedig assesseer nie, maar ook jou kennis van 
ander literêre begripppe soos o.a. tema en boodskap, die digvorm, die toon en
stemming ens. Van die vrae sal ook van jou verwag om jou eie menig oor sekere
literêre aspteke te gee wat in die gedig voorkom.

Onthou!  Die puntetoekennig by hierdie kortvrae kan 1 tot 3 punte tel.  Die 
puntetotaal sal jou help om te besluit hoeveel inligting jy by jou antwoord moet
insluit.  
Onthou die stapelvraag wat uit drie dele kan bestaan.  Onderstreep elke deel van die 
vraag en maak seker dat jy dit in die regte volgorde beantwoord.



Jy moet weet:
Wat die digter in die gedig sê asook
Hoe/ waarmee dit gesê word.

Die “wat” van die gedig verwys na die storie/samevatting van die inhoud en die boodskap
wat die gedig oordra.

Die “hoe” verwys na die verstegniese middele (bv. leestekens, beeldspraak, tipografie, 
stylfigure) wat gebruik word om die boodskap oor te dra.  Maak seker dat jy hierdie
verstegniese middele kan uitken en ook die spesifieke funksie daarvan kan omskryf, bv. Die 
funksie van alliterasie, inversie ens.

Verstegniese middele verwys na die “tegniese” aspekte van die gedig.
Dit sluit in:
✓ Leestekens (kommas, kommapunte, beletseltekens/ellips(…) uitroepteken, ens.)
✓ Beeldspraak (vergelyking, metafoor, personifikasie)
✓ Stylfigure (herhaling, polisindeton, sinekdogee ens.)
✓ Tipografie (hoe die gedeelte op die blad gedruk is)
✓ Rym (volrym, (paarrym, kruisrym ens.) halfrym (alliterasie en assonansie)



Deur middel van kontekstuele/kortvrae gaan die eksaminatore assesseer tot watter
mate:
❖Jy die letterlike betekenis van die gedig verstaan.  Vir hierdie doel sal daar van jou

verwag word om inligting in die gedig te identifiseer/weer te gee wat jy reeds 
geleer het.  Jy moet hoofsaaklik antwoorde gee op die sogenaamde wie-/wat-
/waar-/hoe- en waarom- vrae.

❖Jy moet die inligting in die gedig kan herorganiseer.
❖Jy antwoorde kan aflei waarvan die inligting nie noodwending in die gedig

voorkom nie. Jy moet by hierdie tipe vrae die inligting wat jy reeds tot jou
beskikking het, gebruik om afleidings te maak.

❖Jy sekere aspekte van die gedig kan beoordeel deur jou eie mening oor
byvoorbeeld die gepastheid van beeldspraak te lug.

❖Jy waarderend kan lees. Jy sal byvoorbeeld moet kan sê waarom jy met die 
digter/spreker se opinie en woordgebruik saamstem al dan nie.



Titel/ Spreker/ Aangesprokene

As jy die gedig se titel bestudeer het moet jy aan jouself die volgende vrae vra: Help 
die titel my om die gedig te verstaan?  Is dit dus ‘n sleutel om die gedig mee oop te
sluit? Wat is die letterlike en/of figuurlike (dieper) betekenis van die titel?
Spreker:  Wie is die spreker? Wie praat in die gedig? Die spreker is nie die digter wie
se naam onderaan of bo-aan die gedig staan nie.
Aangesprokene:  Wie is die aangesprokene?  Met wie praat die spreker?
Inhoud:  Waaroor gaan die gedig?
Tema van die gedig:  Dit is die hoofgedagte of die boodskap van die gedig. Let wel:  Dit
is nie die onderwerp of die storie of die inhou nie, maar eerder die betekenis, 
boodskap of “les” wat ons uit die gedig leer.



Verstegniese aspekte

Die sonnet
Die Italiaanse sonnet
Uiterlike bou

1.  Bestaan uit veertien vyfvoetige jambiese versreëls
2.  Het twee kwatryne en twee tersines
3. Die twee kwatryne vorm die oktaaf en die twee tersines die  

sekstet.    
4. Tussen die oktaaf en die sestet is daar `n skeiding
5. Daar is `n vaste rymskema :abba abba cdc dcd / cde cde /  

cdc/cdc.

Innerlike bou
1.In die oktaaf is daar `n uiteensetting, soms in die vorm van `n

natuurbeeld, waarneming of gebeurtenis.  
2. Wending (toepassing of verdieping) vind aan begin van die

sekstet plaas.
3. Dit is `n ritmiese eenheid, een stroom van gedagtes
4. Oktaaf is epies (verhalend) en sestet is liries (sangerig)

Die Engelse sonnet

Uiterlike bou

Bestaan uit veertien vyfvoetige jambiese versreëls
2. Drie kwatryne
3. Rymende eindkoeplet
4 Rymskema: abab cdcd efef gg
5. Kruisrym in kwatryne en paarrym in koeplet

Innerlike bou

Die hele gedig is een deurlopende gevoelstroom of 
gedagtegang deur die kwatryne en die hoogtepunt in die 
eindkoeplet, waarin die kerngedagte kragtig uitgedruk
word.

Verskillende tipes gedigsoorte



Vrye vers

‘n Versvorm wat aan die digter vryheid gun om nie
die dissipline van ‘n vaste rymskema te handhaaf
nie, maar daar is tog ander onderskeidende
elemente wat die digvorm vereis:

• Geen vaste rymskema.
• Baie min of geen gebruik van hoofletters en

leestekens.
• Geen vaste ritme.
• Versreëls en strofes wissel in lengte.
• Woorde word dikwels aan die begin van 

versreëls herhaal.
• Digters gebruik dikwels die opnoemtegniek of 

katalogus-effek, met ander woorde die 
letterlike opnoem van  van ‘n aantal verwante
dinge in die gedig.

• Dikwels bestaan die hele gedig uit net een sin 
of grammatiese uiting.

Elegie
’n Elegie is ook bekend as ‘n treurdig/ klaaglied/ lykdig.
Word gewoonlik vir ‘n persoon geskryf wat oorlede is.
‘n Weemoedige stamming is opmerklik en word geskep deur
woorkeuse en beelde.

Ballade
Dit is ‘n epies-liriese digsoort en word gekenmerk deur beskrywing, 
verhalende elemente, eenvoudige taalgebruik, sterk emosionele
ondertone.
‘n Tema wat dikwels tragies is.

Heldedig/ epos
Is ‘n verhalende gedig.
‘n Gedig oor ‘n reeks grootse gebeure of gebeurtenisse.

Satire
‘n Satire is ‘n literêre werk wat menslike swakhede, dwaashede of 
wantoestande ontmasker en bespotlik en belaglik voorstel sodat die 
leser daaroor kan nadink en aangespoor word om dit reg te stel.



TIPOGRAFIE/UITLEG VAN GEDIG

STROFEBOU

Koeplet – bestaan uit 2 versreëls
Tersine- bestaan uit 3 versreëls
Kwatryn – bestaan uit 4 versreëls
Sestet/sekstet – bestaan uit 6 versreëls
Oktaaf – bestaan uit 8 versreëls



Rym
Ons onderskei die volgende rymskemas

VOLRYM
Beginrym: Waar die eerste woorde van die vers rym
Binnerym:  Rymende lettergrepe word binne die versreël herhaal.
Eindrym:  Rymklanke kom aan die einde van die versreël voor.

RYMSKEMAS

Paarrym
Skema: aa bb cc
Sluit elke versreël af en bind die strofe tot ‘n hegte eenheid.

Kruisrym
Skema: a b a b

Omarmde rym
Skema: a b b a

Gebroke rym
Skema: a b c b

Slagrym
Aaa bbb ccc



HALFRYM

Net die konsonante of vokale rym met mekaar.

ALLITERASIE
Alliterasie is die herhaling van dieselfde konsonant (medeklinker) aan die begin van woorde of 
lettergrepe kort na mekaar.
Die funksie van alliterasie:
✓ Dit beklemtoon sekere woorde omdat dit duideliker gehoor kan word.
✓ Dit is ‘n subtiele bindingsmiddel wat die betrokke woorde by mekaar laat aansluit.
✓ Dit kan gebruik word as klanknabootsing of onomatopee.
✓ Dit veroorsaak soms ‘n soort ritme omdat dit die begin van die woorde beklemtoon.
✓ Dit help om atmosfeer te skep.

ASSONANSIE
Assonansie is die herhaling van dieselfde vokale of klinker in twee of meer beklemtoonde sillabes
kort na mekaar. Die funksie van assonansie is:
✓ Assonansie kan ‘n sekere stemming skep. Lang vokale dwing ‘n leser om die woorde stadig te

lees.
✓ Dit kan ook gebruik word as klanknabootsing.
✓ Net soos alliterasie moet dit funksioneel wees en nie blote versiering nie.



ENJAMBEMENT

Die enjambement is die tegniek om ‘n sin van een versreël na ‘n volgende te laat
oorloop, sonder ‘n leesteken aan die einde van die versreël.

Die funksies van enjambement:
Dit lei die aandag van die rym af sodat ‘n mens skaars die rymwoord kan hoor.  Dit
word rymverdoeseling genoem, want die rym word “verdoesel” of weggesteek.

Dit ritme van die gedig word daardeur beïnvloed, want die woorde –sonder enige
onderbreking- word vinniger en aaneenlopend gelees.

Dit kan ook die tempo versnel of vertraag.



Beeldspraak

Dit beteken letterlik om deur middel van beelde te praat.
Beeldspraak brei ons taal en woordeskat uit, dit verlewendig ons
taal en vergroot die trefkrag.
Beeldspraak werk hoofsaaklik suggestief, dit roep iets in jou
verbeelding op, nie voor jou oë nie.

PERSONIFIKASIE

Persoonlike eienskappe word aan die natuursake of –begrippe gegee.  
Die ooreenkoms is natuurlik nie in die dinge self geleë nie, maar in die 
indruk wat hulle op die mens maak.
bv. “en die son kom drink

met ‘n helder tong
aan die wyn in my glas.”
(Breyten Breytenbach)



VERGELYKING
Hier word twee sake van verskillende aard met mekaar

vergelyk, op grond van ‘n enkele ooreenkoms of 
ooreenkomste.
Die skakels, nes, soos, as, net soos is ‘n aanduiding dat ons
met ‘n vergelyking te doen het.

DIE METAFOOR
Die digter sê nie meer die een ding is soos die ander

nie, maar die een is die ander.  Hy stel dus nie twee sake 
langs mekaar nie, maar wel die een direk in die plek van 
die ander.  Die metafoor werk woordekonomie in die 
hand, dit is ‘n beknopte vergelyking.

DIE VERGELYKING METAFOOR

Die saak en beeld is langs mekaar. Die beeld is in plek van die 
saak.

bv. Hy eet soos ‘n vark.                           bv. Hy is ‘n vark.
Rustig traag.                                             Beknop, kernagtig, snel.
Verbindinskakel: soos, nes, Geen verbindingskakel.

net soos, as



Stylfigure
ANTONOMASIA

Naamverwisseling: In plaas van die beeld, gebruik ons ‘n 

eienaam.

bv. Die ou Adam in ons (die sondige).

ANTITESE (teenstelling)

Twee uiterstes word teenoor mekaar gestel.  Ons vind

teenstelling in talle uitdrukkings uit ons gewonde

spreektaal bv. lief en leed, hoog en laag.

ANTIKLIMAKS

Dit word daling genoem.  ‘n Onverwagte ommekeer, ‘n 

terugval van die verhewende tot die alledaagse vind

plaas.



APOSTROOF:  Spreek of roep iemand aan wat nie teenwoordig
is nie. “Ai tog, Cussons, waarom het jy sulke moeilike gedigte
geskryf?”

ASINDETON: Die weglaat van die voegwoord “en” tussen
woorde soos in: ”beny, gehaat”.  Dit so dat woorde inpas by 
die metriese patroon van ‘n versreël:”… het ek
verbygangers beny, gehaat” –
D. J.Opperman se “Ballade van die Grysland”.

ELISIE

Elisie is die weglating van klankgrepe om by die metrum

van die gedig in te skakel.

bv. “In elk’ grashalm se vou” (E. Marais)

ELLIPS

Die spreker voltooi nie sy sin nie.  Hy verswyg ‘n gedeelte

om treffender te sê wat hy bedoel.

bv. “Vergeef my God!...’n skoot gedemp en dof…”

(C.M. van den Heever)



EUFEMISME
‘n Harde werklikheid word hier sagter gestel.

bv. Hy het die tydelike met die ewige verwissel. (dood)

HIPERBOOL

Wanneer ons iets oordryf of vergroot om ‘n indruk te probeer
maak.
bv. As hy sy mond oopmaak, jok hy!

INVERSIE: omgekeerde woordorde; gewoonlik sodat die klem
op ‘n sekere woord sal val of sodat ‘n sekere woord in die 
rymposisie kan wees.

IRONIE

Die skrywer sê die teenoorgestelde van wat hy bedoel om 

groter effek te bereik.

bv.  Jy is nou weer ‘n troue vriend om my so in die steek

te laat.



KLANKNABOOTSING OF ONOMATOPEE:  Die gebruik van 
woorde wat klink soos die betrokke klanke byvoorbeeld: sis, 
murmelend, kabbelend ens.

KLIMAKS: Gewoonlik in die slotversreël van ‘n gedig.

KONTRAS: Dit is ‘n teenstelling van dinge wat van mekaar
verskil: die soet en die suur van die lewe.

LITOTES
Wanneer die waarheid verklein word om dit beter te laat uitkom.  Dit

word ook gebruik uit gevoel van beskeidenheid.
bv. Hierdie ou geskenkie (van R4000) is joune.

METONIMIA (oornoeming)
Ons noem nie ‘n saak by sy naam nie, maar by die naam van ‘n 

ander saak waarmee dit in noue verband staan.
bv. Sy behoort resprek vir my grys hare te hê.// Ons bestudeer
Breytenbach hierdie jaar.



OKSIMORON
‘n Stylfiguur waarin twee teenoorgestelde begrippe (twee 

teenstrydige woorde) direk met mekaar verbind word;
bv. “gaterige wal”,  “”n dawerende stilte”

PARADOKS
Dit is ‘n skynbare teenstrydigheid waarin eintlik ‘n dieper

waarheid skuil.
bv.  Stilbly is ook ‘n antwoord.

POLISINDETON:  Dit is die herhaling van dieselfde voegwoord kort na
mekaar.  Dit word gewoonlik gebruik om die woorde te
beklemtoon,maar oor ter wille van die ritme, soos bv.
“groen en geel en blou” in D.J. Opperman se gedig “Vincent van Gogh”.

REPETISIE (Herhaling)
Herhaling van klanke, woorde, sinskonstruksies, verse en

strofes.
Dit versterk die indruk, bv.

“Die heuwels, heuwels, heuwels, net
sover ‘n mens se oog kan sien.” (Totius)



RETORIESE VRAAG

Met die vraag spreek jy jou mening uit.  Jy verwag nie ‘n 

antwoord nie, aangesien dit vanselfsprekend is, bv. “Die 

held wat sterf, wat wen hy?(Leipoldt)

SARKASME

Hier word gesê presies wat jy bedoel, en die spot, 

veragting of ontevredenheid blyk baie duidelik.

bv. Hy het net so veel gesonde verstand as ‘n kreef.

SINEKDOGEE

Gedeeltelike aanduiding.

bv. Ons noem slegs die kenmerkendste deel van dit wat 

ons wil aandui.

bv.  Gee my jou hart (jou hele liggaam).

SINESTESIE

Dis beeldspraak in die vorm van ‘n metafoor of 

vergelyking waarin die sake wat met mekaar

vergelyk word tot twee verskillende gebiede

van sintuiglike waarneming behoort.

bv. “Haar sang gee my koue rillings.”



Ander belangrike terme

GEÏMPLISEERDE TAAL:  wanneer iets nie direk gesê word nie, maar die leser moet sy eie
afleiding(s) maak.

INKEPING: ‘n versreël staan verder van die kantlyn as ander versreëls in die gedig.

INTERTESKTUALITEIT: Die gedig verwys direk of indirek na ‘n ander skryfstuk.

BEKLEMTONING: ‘n woord wat belangrik is, word op baie verskillende maniere onder
die leser se aandag gebring, bv. alleenplasing, ens.

PROGRESSIE:  Daar is ontwikkeling in die tyd of in die verloop van gebeure of in die 
verhouding van mense.








