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Graad 11 Week 7: 13 tot 17 Julie 2020 

 
OPDRAG 31 B: KONTEKSTUELE VRAE OOR GEDIG 5: DIE 
TARENTAAL - TOTIUS  
 
INSTRUKSIES: 
BEANTWOORD DIE VOLGENDE VRAE OOR DIE TARENTAAL IN JOU  
SKRIF. 
 
1. Wat word in elke strofe beskryf?  

 

2. In watter TYD Is elke strofe geskryf? 

 

3. Watter WOORD in reël 2 dui op hartseer? 

 

4. Hoe weet ons dat dit aand word? Haal net die reël aan. 

  

5.1. Gee ’n voorbeeld van ELISIE in strofe 1.  

5.2. Waarom maak die digter gebruik van elisie? 

  

6.1. Wat noem ons die STYLFIGUUR in reël 5?  

6.2. Wat is die FUNKSIE hiervan?  

 

7.  Waarom soek die tarentaal vir hom ’n kameraad? 

 

8.1.  Gee ’n SINONIEM van “slyt” in reël 8. 

8.2. Wat beteken “slyt” in die konteks van hierdie versreël? 

 

9.  Kies die KORREKTE antwoord: 

Die beeld “kruiwawiel se skreeugeluid” in reël 1 is ’n voorbeeld van … 

   A.     personifikasie 

     B.     ’n vergelyking 

      C.     metafoor 

 

10. Haal net die WOORD in stofe 3 aan wat aandui dat daar na die toekoms 

verwys word. 

 

11. Waar sal die tarentale die aand deurbring?  

 

12. Waarom word die woord “half” DRIE KEER in reël 10 herhaal? 

 

13. Watter TWEE woorde in strofe 3 vorm ‘n ANTITESE? 

 

14. Hoe is die tarentaal dood? Hoe weet ons dit? 

 

15. Dui die tydverloop in die gedig aan (TYDSPROGRESSIE).    
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16.  Strofe 3 begin met “Sáám sal hul” (reël 9) en eindig met “alléén nie sterf”. 

Watter IRONIE is daar in hierdie “kameraadskap” of plan, as ’n mens die 

EINDE van die gedig in ag neem? 

 

17.  Haal DRIE AGTEREENVOLGENDE WOORDE aan wat sê dat die tarentaal 

vining weggevlieg het. 

  

18. Wat is die dieper betekenis/ tema van die gedig? 

 

 

ADDISIONELE VRAE MET ANTWOORDE: 
 

1. Kies die KORREKTE WOORD tussen hakies:  

Hierdie gedig bestaan uit vier (tersines/ kwinette/ kwatryne) 

kwatryne 

 

2. Watter tipe eindrym tref ons in hierdie gedig aan? 

Paarrym 

 

3. Haal ‘n voorbeeld van die volgende uit die gedig aan: 

 3.1 metafoor 

“die kruiwawiel se skreeugeluid 

 kerm hy droefgeestig uit” (In plaas van soos ŉ kruiwawiel...) 

3.2 Personifikasie  

“kerm hy droefgeestig uit” (Die tarentaal kry menslike eienskappe.) 

 

4. Hoe klink die tarentaal? 

Hy klink soos die skreeugeluid wat ŉ kruiwawiel maak. 

 

5. Hoevoel die tarentaal in strofe 1? 

Hartseer. 

 Die woord “droefgeestig” word gebruik. 

 

6. Ons tref ‘n voorbeeld van ELISIE aan in reël 3. 

6.1 Skryf die voorbeeld neer.  

“skeemring” (in plaas van skemering) 

6.2 Wat is funksie van die elisie? 

Dit word gebruik sodat die reël in die metrum/ritme van die gedig inpas. 

 

7. Wat is funksie van die ENJAMBEMENTE in reël 1 tot 3? 

Dit versnel die tempo sodat dié reëls net vinnig gelees word soos wat die 

skemering daal. 
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8. Wat word geïmpliseer met reël 3? 

Dit word vinnig donker. 

 

9. Waarom is reël 4 korter as die ander reëls in strofe 1? 

Dit plaas die klem op die tarentaal. 

 

10. Wat is die kerngedagte van strofe 1? 

Die tarentaal is eensaam en hartseer in die skemer. 

 

11. Wat is die funksie van die PARENTESE in reël 5? 

 Dit dui aan dat die tarentaal dalk te lank gewag het om ŉ maat te soek, want 

dis amper donker. 

 

12. Waarom soek die tarentaal ‘n maat (“kameraad”)? 

Sodat hy nie eensaam gedurende die nag is nie. 

 

13. Reël 7 en 8 kan in twee gedagtes verdeel word. 

13.1 Om in ‘n boom die eensaamheid te slyt. 

 Wat beteken die onderstreepte gedagte? 

 “slyt” verwys ook na wegslyt, met ander woorde wegskaaf.  Dit is dus om die 

eensaamheid weg te vat.  

13.2 Om in ‘n boom die nag te slyt. 

  Om die nag in ŉ boom deur te bring. 

 Hierdie gedagtes kan na twee dinge verwys. verduidelik. 

Ook om die nag weg te slyt, met ander  woorde sodat die nag vinniger 

verbygaan. 

 

14. Wat is KONNOTATIEWE betekenis van die “die nag” (reël 8)? 

Die dood. 

 

15. Waarmee gaan die tarentaal sy maat dus help? 

Om die vrees vir die dood weg te vat. 

 

16. Wat is die hoofgedagte van strofe 2? 

Die tarentaal soek ŉ maat om die dood te versag. 

 

17. Waarom is strofe 3 in die TOEKOMENDE TYD geskryf? 

Dit is ŉ aanduiding van waarop die tarentaal hoop. 

 

18. Waarop hoop die tarentaal? 

Dat hy nie alleen sal sterf nie. 

 

19. Haal die versreël aan wat dui op die angstigheid van die tarentaal. 

“half slaap, half waak, half droom” (r. 10) 
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20. Waarom word die woord “half” drie keer in reël 10 herhaal? 

Dit beklemtoon dat, selfs al is hulle saam, hulle steeds nie heeltemal gerus 

kan wees nie. 

 

21. Wat is die FUNKSIE VAN DIE ELISIE wat ons in reël 11(“naadring) kry? 

Sodat dit inpas by die metrum/ritme van die gedig. 

 

22. Waarna verwys “verderf”? (reël 11) 

Die nag – dus die dood. 

 

23. Watter TWEE woorde in strofe 3 vorm ‘n ANTITESE? 

sáám” - “alléén” 

 

24. Waarom is die tarentaal bang dat hy in die nag sal sterf? 

Jagters jag in die nag. 

 

25. Wat is die funksie van die assonansie in strofe 3? 

Die ritme word uitgerek en slaperig – net soos wat die tarentale in die boom 

sal slaap. 

 

26. Skryf die kerngedagte van strofe 3 neer. 

Die tarentaal droom van hoe dit sal wees om saam met ŉ maat slaapplek in ŉ 

boom te vind. 

 

27. In strofe 4 vind ‘n WENDING plaas. Verduidelik hierdie stelling. 

Die mens maak inbreuk op die natuur.  As gevolg van die spreker se ingryping 

sterf die tarentaal. 

 

28. Hoe het die tarentaal gesterf? Motiveer jou antwoord deur TWEE woorde aan 

te haal. 

Hy is geskiet: “gemik”; “knal” 

 

29. Benoemdie stylfiguur in “ ...en met die knal” (reël 13) 

Klanknabootsing (onomatopee). 

 

30. Hoekom kan gesê word dat strofe 4 IRONIES is? 

Die tarentaal wou ŉ maat hê sodat hy nie alleen sterf nie.  Uiteindelik sterf hy 

egter wel alleen omdat sy maat wegvlieg toe hy die skoot hoor. 

 

31. Wat is die hoofgedagte van strofe 4? 

Die spreker skiet die tarentaal.  Alles en almal  sterf op die ou end alleen –

niemand kan jou help met die doodgaanproses nie. 
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32. Dui die tydprogressie in die gedig aan.  

“skeemring vinnig daal” (r. 3) 

“ook al laat” (r. 5) 

“en nag te slyt” (r. 8) 

33. Watter woorde en verwysings dra by tot die skep van ‘n droewige (hartseer 

atmosfeer? 

kerm (r. 2); droefgeestig (r. 2); eensaamheid (r. 7); verderf (r. 11); die direkte 

verwysings na die dood in reëls 12 en 14. 

 

34. Wat is die TEMA van die gedig? 

 Die dood kan nie voorsien word nie. 

 

 

 

 
 


