
ADDISIONELE VRAE: GEDIG 5: Ek het ’n huisie by die see  

 

VRAAG EN ANTWOORD 

 

1. Verduidelik die funksie van die VERKLEINWOORD in die titel.  (2) 

Die woord “huisie” beklemtoon dat die huis weerloos is teen die natuur-

elemente.  

Dit verduidelik ook hoe die spreker oor die huis voel, naamlik hy/sy is lief vir 

die huis. 

 

2. Wat is die FUNKSIE van die langer sin gevolg deur die kort sin “Dis nag.” In 

versreël 1?          (1) 

 Dit plaas die klem op die “nag”. 

 

3. Bespreek KORTLIKS die toestaande (conditions) buite die huisie. 

Dis donker, die golwe slaan en die winde huil.     (2) 

 

4. Hoe KONTRASTEER die toestande binne die huis met die toestande buite 

die huis? 

Die vuurtjie brand en gee lig, dis veilig, warm en dig.    (2) 

 

5. Die woord “aaneen” word in versreël 2 HERHAAl. Waarom, dink jy, word dit 

herhaal?          (1) 

Dit beklemtoon die feit dat die golwe aanhoudend teen die rots slaan. 

 

6. Hoe word die winde gepersonifiseer in strofe 1?    (1) 

 Die winde ‟huil”. (reël 5) 

 

7. Watter ATMOSFEER word in versreël 5 tot 8 geskep?    (1) 

Dit is ŉ donker en spookagtige atmosfeer wat ’n mens laat bang voel. 

 

8.1. Waarmee VERGELYK die spreker die huilende wind?    (1) 

Die spreker vergelyk die wind met siele wat ronddwaal en nie rus kan vind 

nie. 

8.2. Waarna is die “verlore siele” (reël 6) op soek?     (1) 

Hulle is op soek na die ewige rus. 

 

9. Wat word deur die spreker in die OKTAAF beskryf?    (1) 

 Hy beskryf hoe veilig sy huis teen die woeste natuurelemente daarbuite is. 

 

10. Watter SINTUIG gebruik die spreker in die - 

10.1. oktaaf (reël 1-8)?         (1) 

 gehoor 

10.2. kwatryn (reël 9 – 12)        (3) 



 Sig, gehoor en gevoel.        

   

11. Verduidelik kortliks die KONTRAS tussen strofe een en strofe twee.  (2) 

In strofe 1 beskryf die spreker  hoe woes die natuurelemente buite sy huis is 

terwyl hy in strofe 2 beskryf hoe veilig en warm dit binne-in sy huis is. 

 

12. Watter ATMOSFEER heers binne-in die spreker se huis?   (1) 

ŉ Warm en veilige atmosfeer. 

 

13. Wat is die funksie van die HERHALENDE KLANKE in die gedig?  (1) 

Dit is vir beklemtoning, byvoorbeeld, in die rymende koeplet beklemtoon dit 

die uitdaging (challenge) . 

 

14.1. Watter woord in versreël 10 is KLANKNABOOTSEND van die stormagtige 

see?           (1) 

 “loei” 

14.2. Watter geluid word deur die wind in versreël 5 gemaak?   (2) 

Die wind huil en kreun. 

 

15. Hoekom daag die spreker die natuurelemente uit in die slotkoeplet?  (1) 

Hy weet dit natuurelemente kan hom nie skade (hurt him) aandoen terwyl hy 

binne sy huis is nie. 

 

16. Die huisie kan as ’n METAFOOR gesien word. Verduidelik hierdie stelling. (2) 

Dit is ’n metafoor van die spreker se lewe en sy geloof in God. Sy/haar geloof 

is baie sterk, want die huis is op ’n rots gebou, ’n sterk fondasie. 

 

17. “Dit is my rots.” (reël 13)  

17.1 Wat is die DENOTATIEWE BETEKENIS van die rots?    (1) 

Dit is letterlik die rots waarop sy huis langs die see gebou is. 

17.2 Wat is die KONNOTATIEWE BETEKENIS van die rots?   (1) 

Die rots is sy geloof en die huis is sy lewe.  Hy het dus sy lewe op die vaste 

rots van sy geloof gebou. 

 

18. Gee ’n voorbeeld van die VERGELYKING uit die gedig.    (1) 

“soos van verlore siele in hul nood” (versreël 6).  

Die huil van die wind is soos die nood van verlore siele. 

 

 

 

 


