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OPDRAG 9A 
GEDIG 6: BOEKMERK – MARLISE JOUBERT 
 
1. Lees en bestudeer hierdie gedig: 

Boekmerk – Marlise Joubert 
1 kinders 
2 met wange soos mossies 
3 wat teen elke oggend stoei 
4 hande altyd woerende vlerke 
5 elke lyfie ŉ seilende gesang –  
6             vlak bo die waterspieël 
7             van ŉ klipvloergang 
 
8 vlytig stort die druppels klank 
9 oor haar uit totdat sy verbaas 
10 die reuk van bittersoet jasmyn 
11 uit haar skooljare proe 
12 waar sy ook kon mor 
13 en protesteer: 
 
14             waarom is alles altyd ver 
15   waarom is alles altyd hier 
16   waarom moet ek leer 
17   van optel aftrek deel 
18   van dooie digters 
19   uit die toentertyd 
20   en watter land sit waar 
21   en waarom draai die son 
 
22 toe maak sy die dag weer oor – 
23 met elke skoolklok werk sy 
24 namens mossiekind: 
 
25     kom ons pars die die wind 
26     met wange soos soldaatjies 
 
27     totdat elkeen net die geur 
28     van jasmyn kan boekmerk 
29     teen die onheil van ons 
30     ellelange reis  

 

VERTALING VAN BOEKMERK IN ENGELS: 
Bookmark 
 
1 children 
2 with cheeks like sparrows 
3 that wrestle with every morning 
4 hands always whirling wings 
5 each little body a soaring hymn –  
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6     just above the water  mirror 
7     of a stone floor passage 
 
8 diligently the drops of sound shower 
9 over her until with surprise she tastes 
10 the smell of bitter sweet jasmine 
11 from her school years 
12 where she also could grumble 
13 and protest: 
 
14     why is everything always far away 
15     why is everything always here 
16     why must I learn 
17     about adding subtracting division 
18     about dead poets 
19     from the olden days 
20     and which country is where 
21     and why the sun rotates 
 
22 then she recreated the day –  
23 she worked with every school bell 
24 for the sparrow child: 
 
25     come let’s press the wind 
26     with cheeks like soldiers 
 
27     until each one only the scent 
28     of jasmine can bookmark 
29     against the misfortune of our 
30     very long journey 
 

 

A. AGTERGROND 

Marlise Joubert het haar eerste gedig geskryf toe sy 7 jaar oud was. 

 Sy is ook ŉ skrywer van romans en radiodramas. 

 Sy skilder ook graag. 

 Sy bedryf tans saam met haar man ŉ webblad: Versindaba. 

 

B. TEMA 

Die invloed wat onderwysers op hulle leerders kan hê van ŉ baie jong ouderdom af 

(verkleinwoord: lyfie). 

Dit is die onderwyser se plig om die invloed wat hulle op kinders het, positief te 

gebruik. 

 

C. STEMMING 

Positief 

Liefde vir die kinders 
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Die titel sê vir ons waaroor die gedig gaan. Wat is ‘n “boekmerk”? 

‘n “Boekmerk” kan ŉ stukkie papier/karton wees wat jy plaas op die bladsy of plek 

waar jy laaste gelees het/iets wat jy wil onthou. 

 

 
 

 ‘n Sinoniem vir “boekmerk” is bladwyser. (Dit is die letterlike/ denotatiewe 

betekenis.) 

 In die gedig is die onderwyser ook ’n plekwyser in die kinders se lewe. 

(konnotatiewe/ figuurlike betekenis) 

 Die onderwyser wil/moet vir die kinders ŉ boekmerk gee (konnotatief/figuurlik) 

sodat, wanneer hulle eendag aan hulle skooljare terugdink, moet hulle kan 

onthou hoe lekker dit was. 

 Sy wil elke skooldag spesiaal maak. 

 Elke skooldag moet ’n herinnering (“boekmerk”) wees en die leerders kan 

eendag daaraan terugdink as lekker dae van vrede en geluk. 

 

(“Bookmark” is the literal / denotative meaning.The teacher is also a “bookmark” in 

the children's lives. (connotative / figurative meaning) 

 The teacher wants to give a “bookmark” to the children (connotatively). One day 

when they remember their school years, they must remember how nice it was. 

 She wants to make every schoolday special. 

 Each school day must be a reminder (“bookmark”) and learners can one day 

think of it as nice days of peace and happiness.) 

 

D. ONTLEDING VAN GEDIG 6: BOEKMERK 

 

STROFE 1 

Die onderwyser is hier ŉ toeskouer (observer/ spectator) . 

1 kinders 

Die gedig gaan oor die kinders. Die woord kinders staan alleen in versreël 1. 

Hierdie TEGNIEK word alleenplasing genoem 
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Dit beklemtoon die boodskap van die gedig, waaroor die gedig gaan, naamlik 

kinders.  

 

2 met wange soos mossies 

Hoe lyk die kinders? 

In hierdie reël is beeldspraak, naamlik vergelyking. 

 

                                 
     Kinders het wange soos mossies. 

 Mossies is vaal, klein voëltjies en hulle kom oral in ons land voor. 

 Die kinders se wange (cheeks)  word met die wange van mossies vergelyk. 

 Mossies se swart/wit wange is met sagte vere bedek (covered with soft feathers). 

 Kinders se wange is net so sag soos die mossie se vere. 

 Mossies is vir God net so belangrik soos kinders. 

 Mossies verwys na (refer to) ŉ teksgedeelte in die Bybel. (See Luke 12:6 and 

Matthew 10:29-31). 

 Dit word intertekstualiteit genoem. = ŉ Digter gebruik dele/reëls woorde van ŉ 

ander teks of skryf oor dieselfde onderwerp as iemand anders.  

 Matteus 10:29 sê dat mossies eintlik onbelangrike voëltjies is, maar vir God is 

hulle belangrik.  

 Net so is kinders ook vir God belangrik. 

 

3 wat teen elke oggend stoei 

 

Dit lyk of die kinders nie lus vir die skooldag is nie, want hulle stoei teen elke oggend 

= word figuurlik gebruik. (konnotatiewe betekenis) 
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Letterlik impliseer reël 3 dat daar baie kinders is wat in die skool rondbeweeg. 

(Literally this implies that there are many children moving around in school.) 

 

4 hande altyd woerende vlerke 

5 elke lyfie ŉ seilende gesang –  

Reël 4: Dit beteken die kinders se hande beweeg (move) die hele tyd soos die 

 mossie se vlerke. 

 

        
 Woerende vlerke     Klank: Woer-woer-woer 

 

woerend – is klanknabootsing  

Reël 4 is ook ‘n metafoor. 

 

Reël 5: elke lyfie ŉ seilende gesang is ‘n metafoor,  maar ook personifikasie. 

 Dit is ook sinedogee - lyfie dui op die kind. (lyfie = kind) 

elke lyfie (lyfie = liggaampie: Die kinders is nog klein/baie jonk/nog op laerskool) is 

soos ŉ seilende gesang (sailing song). 

lyfie beteken die kinders is letterlik klein.  

lyfie verwys figuurlik na die toegeneentheid teenoor die kinders/ die mens voel 

gunstig teenoor kinders. (lyfie figuratively refers to the affection towards children/ the 

love for children.) 

Vir die onderwyser (spreker) is elke kind kosbaar (precious) en sy sien elke kind as ŉ 

pryslied. 

 Die woorde mossies en lyfies dui aan dat ons hier te doen het met laerskool-

kinders (primary school children). 

 Sy is dankbaar vir elke kind. 

 ‘n Gesang is ‘n pryslied/geestelike lied. (praise song/hymn spiritual song)  

 Reël 5 kan ook na die getjirp (voëlgesang) van die mossies verwys. 

 Die kinders beweeg so baie dat dit lyk asof hulle vlieg. Hulle swaai hulle arms en 

dit lyk soos voëls wat vlieg. 

 Die beweging is so baie dat ‘n mens dit amper kan hoor (woerende vlerke) 

 Hulle beweging gaan gepaard met baie klank – daarom gesang. 
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 Die woorde stoei; woerende en seilende beskryf die bewegende kinders. 

 Die aandagstreep (dash) in reël 5 beklemtoon die reëls wat volg. 

 

6     vlak bo die waterspieël 

7     van ŉ klipvloergang 

 

    
 

 Die gang van die skool blink en glad en jy kan jou weerkaatsing (reflection) 

daarin sien (soos by water) – waterspieël. 

 Die lyfies van die kinders word gereflekteer op die blink gepoleerde klipvloer van 

die skool se gang soos hulle op en af in die gange beweeg.( The bodies of the 

children are reflected on the brightly polished stone floor of the school corridors 

as they move up and down the corridors.) 

 Vlak bo – naby; digby. 

 Die kinders beweeg oor die gang net soos die mossies oor die blink oppervlakte 

van die water beweeg. 

 
 

 Let op die herhaling van die w en die v- klanke (alliterasie). 

 Dit  gee ritme en atmosfeer aan die gedig.  

 

STROFE 2 

8 vlytig stort die druppels klank 

9 oor haar uit totdat sy verbaas  



Bladsy 7 van 13 
 

 Die onderwyseres hoor die lawaai / geraas / gepraat van die kinders in die gange 

en dit klink vir haar soos druppels klank.  

 Sy kan net vaagweg hoor wat hulle sê.( She can only vaguely hear what they 

say.) 

 Die klank stort (showers) oor die onderwyseres. 

 Dit is personifikasie. 

 vlytig beteken hardwerkend/ fluks 

 vlytig en stort sê vir ons dat die kinders baie energie het. 

 haar = onderwyseres 

 Die onderwyseres is nie meer  ŉ toeskouer nie – sy word deel van die kinders se 

lewens.( The teacher is no longer a spectator here - she becomes part of the 

children's lives.) 

 Die klanke/geluide herinner haar aan haar eie skooldae. 

 Sy is verbaas/verras wanneer sy haar eie skooldae kan onthou. 

 

10 die reuk van bittersoet jasmyn 

11 uit haar skooljare proe 

 

 Toe die onderwyseres die kinders hoor, onthou sy skielik haar eie skooljare. (proe 

= smaaksintuig). 

 Sy onthou hoe sy gevoel het as ’n skoolkind, sy het ook gekla (complain) oor die 

skoollewe. 

 Sy plaas haar in die kinders se skoene. (She puts herself in the children's shoes/ 

situation). 

 Let op die sinestesie (kombinasie van sintuie - synaestesia) in reël 10 en 11. 

“die reuk (ruik - smell) van bittersoet jasmyn / uit haar skooljare proe (smaak -

taste)” 

 Die herinnering aan haar eie skooljare is so sterk dat sy self die reuk van jasmyn 

kan proe.  

 Haar skooldae was egter nie net aangenaam nie; dit sê die woord bittersoet. 

 Jasmyn is ŉ tuinplant met ŉ aangename geur. 
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 Reël 10: die reuk van bittersoet jasmyn – word oksimoron genoem (twee 

teenoorgesteldes (oppisites) is in dieselfde woord (bitter + soet). 

 Saam met die soet herinneringe (lekker/goeie tye – sweet memories) is daar ook 

die bitter (die minder onaangename herinneringe – bad memories). 

  

12 waar sy ook kon mor 

13 en protesteer: 

 Die spreker (onderwyseres) onthou hoe sy altyd oor skool gekla het. 

 Reël 12 en 13: Let op  die assonansie – herhaling van die “o”-klank: kon mor en 

protesteer: 

 Let op die dubbelpunt  in reël 13:  ŉ verduideliking gaan volg. 

 Na die dubbelpunt volg ŉ lys van die dinge waaroor kinders mor/kla. 

 Dit wat sy in haar skooljare gedoen het, doen kinders vandag ook nog doen, nl. 

“mor” en “protesteer”. 

 Die mor en protesteer dui aan dat die spreker soms ook ontevrede was op skool. 

 

STROFE 3 

 

14             waarom is alles altyd ver 

15   waarom is alles altyd hier 

16   waarom moet ek leer 

17   van optel aftrek deel 

18   van dooie digters 

19   uit die toentertyd 

20   en watter land sit waar 

21   en waarom draai die son 

 

 In hierdie strofe kry ons al die vrae waaarop kinders vandag nog antwoorde soek. 

 Dit is dieselfde vrae/klagtes wat die spreker ook baie lank terug (toentertyd) 

gehad het. 

 Let op die herhaling van waarom; dit beklemtoon die vrae van die kinders. 

 Hulle wil weet hoekom hulle al die dinge moet leer. 

 Kinders bevraagteken altyd hul omstandighede. (Children always question their 

circumstances.) 

 Die kinders mor en protesteer oor al die inligting wat hulle moet leer wat hulle 

dink nie altyd nodig is nie. 

 Reël 18: let op die alliterasie – herhaling van die “d”-klank: dooie digters 

 Vakke (subjects) waarvan hier gepraat word. 

 Versreël 17 = Wiskunde 

 Versreël 18 = Afrikaans 

 Versreëls 20-21 = Aardrykskunde 
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 Die herhalende vrae bind die gedig tot ŉ eenheid. (The repetitive questions bind 

the poem to a unity.) 

 Let op die die afwesigheid van die leesteken (die vraagteken (?))  (the absence of 

punctuation). 

 Die vrae volg vinniger op mekaar. (The questions follow one another faster.) 

 Dit skep die gevoel van dringendheid. (It creates the sense of urgency.) 

 

STROFE 4 

Die onderwyser gebruik haar herinneringe as ŉ leerder om die kinders voor haar te 

help. 

 

22 toe maak sy die dag weer oor –  

 

Sy (spreker/onderwyser) is nog steeds in die skoene van die leerder, maar sy 

verander haar houding (she changes her attitude). 

 Sy begin nou anders dink (sy maak die dag oor). 

 Sy besef dat die kind belangrik is/ besef haar rol in die kind se lewe. 

 Sy, as onderwyser, moet die kind positief beïnvloed. 

 Let op die aandagstreep. Dit beklemtoon die reëls wat volg. 

 

23 met elke skoolklok werk sy 

24 namens mossiekind: 

 

Sy verwys nou na die kind as mossiekind. 

Die kinders is net so kosbaar/ belangrik soos die klein mossies in God se heelal 

(God’s univers). 

Die dubbelpunt wys dat daar ’n verduideliking of uitbreiding van die gedagte gaan 

kom. 

 

STROFE 5 

 

25     kom ons pars die wind 

26     met wange soos soldaatjies 

Kom – is ’n uitnodiging (invitation).  

Die woord ons wys dat die onderwyseres haar as een van die kinders sien.  

pars: As ‘n mens ‘n vars blom pars, sit jy die blom of ‘n blaar van die blom tussen die 

blaaie van ŉ dik boek om dit plat te druk. 

Jy kan die gedroogde blare gebruik om byvoorbeeld op ŉ boekmerk te maak.   

Jy bewaar dus die blom/ blaar om ŉ spesiale geleentheid te onthou 
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Letterlike betekenis van reël 25 en 26: 

 Mossies het wit/swart wange met sagte donsies bedek wat in die wind lyk soos 

die soldaatpette met flappe.( Sparrows’ white / black cheeks with soft downs 

resemble soldier's caps with flaps blowing in the wind.) 

                                             
 Die mossies se sagte veertjies word ook deur die wind teen hulle wange 

gepars/ platgedruk. 

“Ons” = die onderwysers moet die kinders voorberei op die lewe (pars). 

met wange soos soldaatjies – is ‘n vergelyking 

 Leerders/kinders moet soos soldate opgelei word om gereed te wees vir wat op 

hulle wag in die lewe. (The children must be trained like soldiers to be ready for 

what is waiting for them in life.) 

 Die mossiekind moet nou ŉ dapper soldaat wees. (The sparrow child must now 

be a brave soldier.) 

 Toegerus om die lewe met sy swaarkry en probleme suksesvol aan te vat. 

(Equipped to successfully tackle life with its hardships and problems.) 

 

STROFE 6 

27     totdat elkeen net die geur 

28     van jasmyn kan boekmerk 

 Eendag kan die leerder terugblaai na daardie dae van vrede en geluk (reuk van 

jasmyn = aangenaam). 

 Hulle kan die goeie dae van skool onthou. 

 Dit is spesiaal. 

 Boekmerk = bv. die blom wat gepars is in ŉ boek. 

29     teen die onheil van ons 

30     ellelange reis 
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Onheil verwys na die slegte tye in ŉ mens se lewe, maar dit help as jy iets moois het 

om aan terug te dink/ om te onthou/ waarheen jy kan terugblaai. 

In reël 30 is die alleenplasing ellelange reis  wat verwys na ons lewensreis (journey 

in live). 

 Op die kind se lewensreis kan hy terugblaai (terugdink)  na sy “boekmerk” en die 

goeie herinneringe van vrede en geluk onthou. 

 

E. BOODSKAP 

Onderwysers speel ŉ  belangrike rol in kinders se lewe.   

Onderwysers moet kinders help deur vir hulle ŉ “boekmerk” (die goeie tye op skool) 

te gee, sodat wanneer daar slegte tye in hulle lewe is, kan hulle terugblaai na die 

“boekmerk” en die goeie tye onthou. 

Die taak van onderwysers is nie net om kinders feite te leer nie, maar ook om hulle 

voor te berei op die lewe. 

 

F. ENJAMBEMENTE 

Een versreël loop oor in die volgende versreël sonder die gebruik van leestekens. 

 Dit laat die gedig vloei. 

 Dit beeld die kinders se beweging/aktiwiteit uit. 

 

G. PROGRESSIE 

Die onderwyser is eers net ŉ toeskouer, maar dan dink sy later aan haar eie 

skooldae en leer sy die kinders oor die lewe (reëls 25 en 29). 

 

H. RYMSKEMA 

Dit is ‘n vrye vers - geen vaste rymskema nie. 

 

I. HERHALING 

Versreël 2 en versreël 26 en  die herhaling van waarom = bind die gedig tot ŉ hegte 

eenheid saam.( bind the poem together into a close unit) 

(Reël 2: met wange soos mossies en reël 26: met wange soos soldaatjies) 

 

J. TIPOGRAFIE 

Alleenplasing = versreël 1 en 30. 

Inkepings (indents) = (versreëls 6-7/14-21/25-30) 

 Beklemtoon die boodskap van die gedig. 
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2. BEANTWOORD NOU DIE VOLGENDE VRAE OOR BOEKMERK IN JOU 
 SKRIF (EXERCISE BOOK). (PLEASE  DON’T SUBMIT THIS POEM!) 
 
1. Watter TWEE dele van die kinders se lyfies sien die onderwyseres 

 dadelik soggens raak?         (2) 

 

2. Kies die KORREKTE antwoord om die sin mee te voltooi. Skryf slegs die 

 vraagnommer (2) en die letter (A–D) neer. 

 ''woerende vlerke'' (Reël 4) 

 Die gebruik van ''woerende'' is effektief omdat dit ... 

 A. twee dinge aan mekaar gelykstel. 

 B. die kinders se lyfies mooi beskryf. 

 C. klank en beweging saam voorstel. 

 D. die hande en arms duidelik aandui.      (1) 

 

3. As skoolkind was die onderwyseres ook dikwels ontevrede met dinge by die 

 skool. 

 Haal TWEE APARTE woorde uit strofe 2 aan om die stelling WAAR te maak.

            (2) 

4. Lees reëls 22–30 en voltooi dan die volgende paragraaf deur die woorde in 

 die lys hieronder te gebruik. Skryf slegs die woord langs die vraagnommers 

 (4(a) tot 4(d)) neer. 

 

terugdink;        mooie;        boekmerk;        proe;        spesiale 

  

 Hier verstaan ons dat die onderwyseres van elke skooldag 'n (a) ... dag wil 

 maak. Leerders sal altyd daaraan wil (b) ... Sy wil dus hê elke dag moet soos 

 'n (c) ... wees waarheen leerders kan teruggaan en (d) ... herinneringe hê. (4) 

 

5. Kies die KORREKTE antwoord uit dié tussen hakies. Skryf slegs die 

 vraagnommer (5) en die antwoord neer. 

 Uit reëls 14–21 is dit duidelik dat die kinders (van skoolgaan hou/nie van 

 skoolgaan hou nie).         (1) 

 

6. Verwys na reëls 22–28. 

 (a) Skryf die vergelyking in hierdie reëls neer.     (1) 

 (b)  Noem TWEE redes waarom die spreker hierdie beeld in VRAAG 6(a) 

  gebruik.          (2) 

 

7. Gee TWEE redes waarom hierdie gedig 'n voorbeeld van vrye vers is. (2) 

 

8. Waarom kan ons sê dat hierdie gedig met 'n positiewe boodskap eindig? 

 Verwys in jou antwoord na die figuurlike betekenis van die geur van jasmyn. 

            (1) 
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9 Watter goeie invloed het onderwysers of onderwyseresse, soos die een wat in 

 hierdie gedig beskryf word, op leerders?      (1) 

 

[17] 


