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OPDRAG 15 A2: GEDIG 7: ADDISIONELE VRAE MET ANTWOORDE:  

pryslied deur Antjie Krog  

1. Waarna verwys “sandkliphart”? (reël 1) 

Dit verwys na die Uniegebou in Pretoria wat van sandklip gebou is.  Pretoria 

is die figuurlike hart (setel) van die Suid-Afrikaanse regering.  Nelson Mandela 

is op 10 Mei 1994 by die Uniegebou ingehuldig – dus by die “standsteenhart”. 

2. Wat is die funksie van die alleenplasing van 2 en 3? 

Dit beklemtoon die betrokke woorde. 

 

3. “kop en skraal skouers staan hy bo almal uit” (reël 4)  

3.1 Wat is die DENOTATIEWE BETEKENIS van hierdie reël? 

Mandela was ŉ lang, skraal persoon en het letterlik bo ander mense 

uitgestaan. 

3.2 Wat is die KONNOTATIEWE BETEKENIS van hierdie reël? 

Hy is staan uit bo die mense om hom omdat hy besondere leiers- en ander 

karaktereienskappe het. 

4. Skryf reël 4 neer en dui die ALLITERASIE aan.  

‟kop en skraal skouers staan hy bo almal uit”  

5. Verduidelik die METAFOOR wat in reël 5 voorkom. 

Dit verwys na Mandela se swart hare (houtskool) wat begin grys word (as). 

6. Lees reëls 6 en 7 en 10 tot 14. 

Hoekom is dit belangrik vir die digter om Mandela se familie en herkoms ook 

uiteen te sit? 

Dit is ŉ belangrike aspek in prysliedere om eer te gee aan die familie en 

gemeenskap wat daardie persoon geskep het. 

7. Wie is die volgende persone? 

Nosekeni: Mandela se ma            

 (Mgadla) Mandela: Mandela se pa 

 Ngubengcuka:  Mandela se oupagrootjie           

 Dalindyebo:  ŉ Thembu-heerser wat as voog vir Mandela opgetree het na sy 

 pa se dood. 

8. Waarvan is die “vlesige palmkussings” (reël 8) ‘n aanduiding? 

 * Mandela se handpalms was sag. 

 * Dit verwys moontlik na sy saggeaardheid. 

9. Verduidelik die HERHALING van die woord “staan” regdeur die gedig. 

Mandela het baie lyding ondergaan en het ŉ moeilike lewe gehad, maar tog 

het hy staande gebly.   

10. Watter erenaam woord Mandela in strofe 1 genoem? 
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heelmaker. 

 

11. Waarom word reël 15 alleen geplaas in strofe 2? 

Die ster wys hom uit as iemand wat spesiaal is en die swart ster is ook ‘n 

simbool van swart vryheidsvegters (bv. Ghana se vlag). 

 

12. Waarna verwys die “swart ster” in reël 15? 

Die moesie op sy bolip. 

13. Skryf ‘n voorbeeld van PERSONIFIKASIE neer uit strofe 2. 

“... swart ster priem sy bolip” 

14. Watter deel van Mandela se lewe en loopbaan word in strofe 3 beskryf? 

Sy werk as leier van Umkhonto we Sizwe en die terroriste-aanvalle. 

15. Hoekom lag of huil Mandela nie? 

Hy is nie emosioneel oor wat hy moet doen nie. 

16. Wat sê die antwoord by no.15 van sy karakter? 

Hy is rasioneel en word nie gedryf deur sy emosies nie. 

17. Waarom word Mandela die “pimpernel” genoem? 

Die Skarlaken Pimpernel is ‘n fiktiewe karakter wat teen die Franse Revolusie 

gewerk het deur aristokrate te red voor hulle onthoof kon word. Hy  was 

onmoontlik om te keer of te vang. 

Mandela is die Swart Pimpernel genoem deur die Apartheidsregering omdat 

hulle gesukkel het om hom te vang. 

18. Wat beteken Mandela se tweede naam “Rolihlahla”? 

Die tak wat getrek word. 

 

19. Skryf die METAFOOR neer wat ons in reëls 21 tot 25 kry. 

 ‟getrokke tak” (r. 23) 

20. Verduidelik hoe dié beeld in no 19 by die betekenis van Mandela se tweede 

naam aansluit. 

Hy is net so “getrek” (het swaargekry) deur die  vorige regering. 

21. “die sleepsel van sy blare lê wyd” (reël 24) 

21.1 Wat is die DENOTATIEWE betekenis van die bostaande reël? 

Die sleepsel is die merke wat die tak op die grond agterlaat wanneer dit 

getrek word. 

21.2 Wat is die KONNOTATIEWE betekenis van hierdie reël? 

Mandela se impak op Suid-Afrika en die wêreld was groot – hy het dus sy 

merk gemaak. 
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22. “hy maak die pante bymekaar 

van ‘n verskeurde land” (reël 26 en 27) 

22.1 Wat word in hierdie twee reëls uitgedruk? 

Mandela het probeeer om wit en swart mense te integreer en om empatie en 

versoening aan te moedig. 

22.2 Wat is die EFFEk van die tipografiese wit in reël 27? 

Die wit spasie weerspieël die rasseskeidings in Suid-Afrika. 

 

23. Verduidelik die betekenis van reël 28. 

Hy inspireer ons om mekaar te verstaan en te help – hy bring dus versoening. 

 

24. Waarom word die woord “vrede” herhaal? (reël 30  en 31)? 

Dit beklemtoon die belangrikheid van vrede vir ŉ land se vooruitgang. 

25. Waarom is dit belangrik dat daar ‘n pryslied in AFRIKAANS vir Mandela 

geskryf is? 

Dit illustreer waaroor die gedig gaan:  die versoening tussen wit en swart in 

Suid-Afrika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


