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GRAAD 11: GEDIG 2: DIE SNOEK - BAREND TOERIEN  
Lees en bestudeer hierdie gedig: 
 

Die snoek 

1. Ons is in die roeiboot, jý                                

2. die roeier, sê hoe om te maak 

3. met die handlyn: gee kort rukkies 

4. en as jy een voel, ruk vinnig, hard. Pluk 

5. hom in die boot, gryp 

6. - versigtig vir die tande! 

7. - en druk hom onder jou arm in vas 

8. vir die hoekuithaal 

9. en die nekbreek.   

 

10.    Maar hoe kon ek weet 

11. hy’s so vasgebyt aan die lewe 

12. meer nog as aan die hoek? 

13. hy sou veg met sy hele lyf, 

14. sy stert sou swingel 

15. sy kiewe gulp 

16. na waterlug, sy oë 

17. snags sou aanhou staar?     

                                                                            Nico, Elandsbaai 

 

A. INLEIDING (INTRODUCTION) 

 ‘n Snoek is ‘n lang silwer vis met skerp tande. 

 Snoek word in die diepsee vanaf bote met handlyne gevang. 

 Dit is moeilik om snoek te vang en jy moet die tegniek ken. 

 Die vissers gebruik baie dik lyn en aan die einde van die lyn is ‘n hoek so groot 

soos ‘n vleishaak. 

 Om die snoek te lok, gebruik die vissermanne gewoonlik ‘n halwe snoek as aas 

(bait) 

 Wanneer die snoek byt, word die vis vinnig ingetrek, want ‘n snoek is sterk en het 

gevaarlike skerp tande. 

 Die snoek spartel ook baie as dit gevang word. 

 Die visserman druk die vis se lang lyf onder sy arm vas en dan breek hy die vis 

se nek. 

 Die vis bloei (bleed) dan uit sodat geen bloedklonte (blood clots) in die vleis is 

nie. 
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 Die vis hou ook langer omdat daar so min bloed is. 

 

 KYK OP DIE POWER POINT-AANHANGSEL HOE ‘N SNOEK GEVANG 

WORD. 

 

B. OPSOMMING VAN DIE GEDIG 

 Stanza 1 is about two people (probably father and son) on a fishing boat. 

 One person (the father) teaches the other person (his son) how to catch 

snook. 

 The method of catching snook is described in this stanza. 

 It is also described how the snook is killed: The fish's neck must be broken. 

 In the second stanza, it is clear that the speaker regrets the fish he had to kill. 

 He was not prepared for it. 

 At night - maybe he dreams of it too - he (the son) thinks about the fish's eyes. 

 It was difficult for him to kill the fish. 

 He thought back to how the fish had flapped under his arm. 

 He realizes that the snook also just wants to live. 

 

C. BESPREKING/ ANANLISERING (ANALISING) VAN DIE GEDIG 

 Die snoek is ‘n vrye vers (hoekom?), wat uit twee strofes en 17 versreëls 

 bestaan. 

 In die gedig is ‘n ek-spreker (eerstepersoonsverteller) aan die woord. (Sien 

 reël 1 Ons en ek (reël 10) 

 

STROFE 1 

WOORDESKAT 

roeiboot – rowing boat 

roeier – rower 

kort rukkies – small tugs 

ruk en pluk – pull 

versigtig – careful 

hoekuithaal – to take out the hook 

nekbreek- to break the neck 

 

Strofe 1 

Hierdie strofe is in die teenwoordige tyd geskryf. 

Reël 1 en 2 : “Ons is in ‘n roeiboot, jý  

  die roeier, sê hoe om te maak” 

Die woord ”Ons” sê daar is meer as een persoon op die roeiboot.  

jý , die roeier – dit is waarskynlik (probably) die spreker (speaker) se pa.  

(Pa’s leer gewoonlik vir hulle seuns om vis te vang.) 

So, “Ons” = die spreker en die roeier. 
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Dit klink of die spreker ‘n blamerende toon (blaming/ accusing tone) het teenoor die 

jý . 

Waarom, dink jy, praat die spreker op so ‘n manier met die jý ? 

Die spreker het dalk gedink dat om  vis te vang ŉ aangename ondervinding  

(pleasant experience) gaan wees, maar toe moes hy die snoek doodmaak (kill) deur 

sy nek te breek. 

jý word dubbel beklemtoon (to emphasise) want – 

 die woord is aan die einde van versreël 1; en  

 daar is ŉ akuut (ý) op die y. 

Die roeier gee aan spreker instruksies hoe om snoek te vang (reël 2) 

Reël 3 tot 9 

Om snoek te vang, het jy spesiale tegnieke nodig. 

Hierdie inligting kry ons in reël 3 tot 9. 

Snoek word met ‘n handlyn gevang. (reël 3) 

Die instruksie word in volgorde (in order) gegee:  

1. Gee kort rukkies aan die handlyn. (reël 3) 

2. As die snoek byt, ruk vinnig en hard. (reël 4: een = ‘n snoek  

3. Pluk die snoek in die boot in.(reël 5)  

4. Gryp die snoek vas. (reël 5) 

5. Druk hom onder jou arm vas. (reël 7) 

6. Haal die hoek uit die snoek se bek. (mouth) (reël 8)    

7. Breek die snoek se nek. (reël 9) 

 

Let op die parentese in reël 6: - versigtig vir die tande!  

Dit is ’n waarskuwing (warning), want ‘n snoek het gevaarlike, skerp tande. 

Reël 3: kort rukkies – dit impliseer dat die visserman sagte rukkies (plukkies) aan die 

lyn moet gee om die vis te lok. (to attrack the fish)  

Die ritme van reël 3 tot 5 is baie staccato a.g.v. die baie woorde met net een of twee 

lettergrepe. (words with just one or two syllables):  

3. gee kort ruk-kies 

4. en as jy een voel, ruk vin-nig, hard. Pluk 

5. hom in die boot, gryp 

Die kort lettergrepe beklemtoon die ruk-aksie (pull action) van die visserman. 

Die woord pluk (reël 4) en gryp (reël 5) is aan die einde van die versreël om hierdie 

hierdie twee aksies te beklemtoon. 

Let op die enjambement aan die einde van reël 4. 

Die funksie van die enjambement: Dit beklemtoon dat die snoek vinnig uit die water 

tot in die boot getrek moet word. 

Let op die kontras tussen reël 3 en reël 4 tot 9. 

Om snoek te vang, begin met sagte bewegings (gee kort rukkies), maar sodra ŉ 

snoek byt, word die bewegings harder en al hoe aggressiewer (reël 4 tot 9). 

Dit begin met sagte, kort rukkies tot by die breek van die snoek se nek. 

Dit word progressie genoem. 
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STROFE 2  
In hierdie strofe is dit duidelike dat die spreker spyt is oor die snoek wat hy moes 

doodmaak.  

In hierdie strofe word beskryf hoe die snoek geveg het aan die hoek van die handlyn; 

hoe hy geveg het om sy lewe te behou. (the snook fought for its life) 

WOORDESKAT 
veg – fight 
lyf – body 
stert – tail 
swingel – wiggle 
kiewe – gills 
gulp – gasp 
waterlug – oxygen in the water  
snags - in the night 
aanhou – keep on  
staar – stare 
  
Let op die die tipografiese wit gedeelte in reël 10. 
 
10.    Maar hoe kon ek weet 
 
Die tipografiese wit gedeelte beklemtoon die wending wat met “Maar” begin. 

Die spreker is in reël 10 baie spyt  (regrets) dat hy die snoek se nek moes breek. 

Hy voel só omdat hy nie voorbereid was (not prepared) vir die les oor lewe en dood 

wat hy uit daardie ondervinding (that experience) geleer het nie.  

Strofe 2 is in die verlede tyd geskryf: kon (reël 10), vasgebyt (reël 11), sou (reël 13, 

14 en 17)  

Wat is die teenwoordige tyd van die woord sou? – Antwoord: sal 

Hierdie woorde dui aan dat tyd verbygegaan het: die spreker is nie meer op die boot 
nie en die vis nie meer lewe nie. 
Die vis het baklei (fight) vir sy lewe; hy het vasgebyt aan sy lewe, soos hy vasgebyt 
het aan die hoek. (reël 11 en 12) 
Die snoek het met sy hele lyf (body) geveg. (reël 13) 
Sy stert het s-bewegings (movements) gemaak. (reël 14) 

Sy kiewe het oop en toe gegaan soos hy na lug (suurstof - oxygen – O2) gesoek het. 
(reël 15 en 16) 
Die mens suurstof nodig om asem te haal – te lewe - en die vis kry suurstof uit  
water en so haal hy asem.  
Die vis is nou uit die water en hy kry nie suurstof nie.  
waterlug is ‘n neologisme (‘n nuwe woord wat digter gemaak het). 
Die enjambement in versreëls 15 en 16 wys hoe die snoek se kiewe smag na 
suurstof (lug). 
 
En snags as die spreker wil slaap, onthou hy die starende (staring) oë van die dooie 
vis (dead fish). (reël 16 en 17) 
Die nekbreek van die snoek was ŉ skok vir die spreker en iets wat hy altyd sal 
onthou. 
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Let op retoriese vrae wat in strofe 2 gevra word. (reël 12 en 17) 

Dit is die vrae in die gedagtes van die visserman.  
Hierdie vrae betrek (involve) die leser by die emosionele worsteling (emosional 
struggle) van die spreker.  
Maar hoe kon ek weet... (reël 10) is die woorde wat mense sê as hulle spyt is oor 
iets. (regret something)  
Let op die alliterasie in reël 14 en 15: 

 sy stert sou swingel, sy kiewe gulp 

Wat is die funksie van die s-alliterasie? 

 Dit beklemtoon die gespartel (the wiggling) van die snoek. 

Let op die herhaling (repetition) van die woord “sou” in versreëls 13, 14 en 17. 

Let op die ellisie in reël 11: hy’s – hy is  

 
Die ritme van die gedig word ook stadiger van reël 14 tot 17.  
Hoekom? 
Dit beklemtoon die gedagte dat die vis stadig doodgaan (the fish had a slow death). 
Kyk na: Reël 15 en 16: gulp/ na en reël 16 en 17: oë/ snags  

Die natuurlike struktuur van hierdie frases is gebreek.  

Dit gee die leser ‘n gevoel van dislokasie – die leser voel soos ŉ  vis uit die water. 

gulp (reël 15) is ‘n voorbeeld van klanknabootsing (onomatopee). 
 

Let op die alliterasie in reël 16 &17: sy oë/ snags sou aanhou staar  

Funksie: Dit beklemtoon die uitdrukking (expression) in die snoek se oë wat die 

spreker nie kan vergeet nie. 

Waarom snags? 

ŉ Mens slaap in die nag.  Die spreker kry dus nagmerries van die snoek wat hy 

moes doodmaak. 

Dis wat die spreker onthou van die visvangepisode: starende oë van die vis  

 

Die tema van hierdie gedig is die worsteling (struggle) oor lewe en dood. 

 
 
D. BEANTWOORD NOU DIE VOLGENDE VRAE OOR DIE SNOEK IN JOU 
 SKRIF (EXERCISE BOOK). 
 
1. Die titel van die gedig is “Die snoek”.  

 Wat verwag ‘n mens om in ‘n gedig met só ‘n titel te lees?   (1) 

  

2. Hoe weet die leser dat daar meer as een persoon in die roeiboot is? (1) 

  

3.1. Wie is die visserman in die roeiboot?      (1) 

  

3.2. Motiveer jou antwoord met TWEE aanhalings uit die gedig.   (2)

  

4. Wat is die taak van die roeier op die vissersboot?    (1) 
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5. Wat gebruik die visserman om die snoek te vang? Noem TWEE dinge. (1) 

  

6. Reël 3 tot 5 beskryf die tegniek wat gebruik word om snoek te vang. 

Verduidelik hierdie tegniek in jou eie woorde.     (2) 

 

7. Haal EEN REËL uit strofe 1 aan beskryf hoe gevaarlik die snoek is.  (1) 

  

8. VERDUIDELIK hoe die snoek doodgemaak moet word volgens strofe 1. (1) 

 

9. Kies die KORREKTE ANTWOORD uit dié tussen hakies: 

 Die voegwoord “Maar” verdeel hierdie gedig in twee dele en dit word die 

 (wending/ kontras) genoem.        (1) 

  

10. Sodra die snoek byt, moet die visserman die vis stadig intrek in die boot met 

die handlyn.  

 Motiveer waarom hierdie stelling ONWAAR.       (1) 

  

11. Die tipografiese wit spasie in versreël 10 dui die tydsverloop aan.  

 Waar is die visserman nou?       (1) 

  

12. Lees weer strofe 1 en 2.  

 

12.1. Watter EMOSIE het die visserman in stofe 1 ervaar?     (1) 

  

12.2. Watter EMOSIE ervaar die spreker/ visserman in strofe 2 as hy nadink na oor 

die spartelende snoek wat aan die lewe vasklou?    (1) 

 

12.3. Skryf slegs die REËL neer wat hierdie emosie (vraag 12.2.) verwoord. (1)  

13. Kies die KORREKTE ANTWOORD om die sin mee te voltooi. Skryf slegs die 

die letter neer (A-D) langs die vraagnommer neer.  

 Die woord “waterlug” in versreël 16 is ‘n voorbeeld van… 

 A. ‘n metafoor 

 B. ‘n neologisme 

 C. assonansie 

 D. personifikasie        (1)  

 

14. Watter LES het die visserman/ spreker uit hierdie visvangervaring geleer 

 waarop hy nie voorberei was nie?       (1) 

  

15. Vul die ontbrekende woorde in: 

 Die alliterende s-klanke in ”sy stert sou swingel, sy kiewe gulp” (reël 14 en 

15) beklemtoon ...         (1) 

  

16. Kies die KORREKTE ANTWOORD uit dié tussen hakies: 

 Die herhaling van die woord “sou” in versreëls 13, 14 en 17 (dui op die 

 toekoms/ beklemtoon die feit dat die vis nie meer lewe nie). 
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17. Hoekom smag die vis na lug as hy uit die water getrek word?   (1) 

  

18. Gee ‘N VOORBEELD uit strofe 2 wat die geluid namaak wat die snoek maak 

 wat smag na lug (yearns for oxygen).        (1) 

  

19. Wat dink jy sal die spreker van die visvangepisode onthou?    (1) 

  

20. Wat is die FUNKSIE van die ENJAMBEMENT in versreëls 15 en 16?  (1) 

  

21. Hoe laat hierdie gedig jou oor hengel/ visvang in die algemeen voel? Sê ook 

 hoekom jy so voel.          (1) 

  

[25]  


