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OPDRAG 8B: MEMORANUM: GEDIG 5: Ek het ’n huisie by die see  

 

MERK KONTEKSTUELE VRAE EK HET ‘N HUISIE BY DIE SEE   

 

1. 'n Engelse sonnet        (1) 

 

2. Dit maak die gevaar buite/ onheil/ geluide erger/ duideliker. 

 Dit versterk die gevoel van gevaar/ vrees. 

 Dit beklemtoon/versterk die gedagte van veiligheid binne die 

huisie/ onveiligheid buite die huis. 

 Dit beklemtoon dat in die donkerste tye daar altyd lig sal wees (jou 

geloof sal jou dra). 

(Enige EEN of soortgelyk aan bogenoemde)    (1)

  

 

3. Die herhaling/ repetisie van "aaneen".  

 NIE NET:  herhaling XX 

 “Ek hoor) aaneen, aaneen (die golwe slaan”    (1) 

 

4. 4(a) gevaarlike       

 4(b) beskermende        (2)

     

 

5. huil 

 kreun 

 klag/klagend          (3) 

 

6. Dit wys hoe weerloos/ swak/o nveilig die huisie (teen die storm) is. 

 Dit wys hoe klein die huisie teen die storm is. 

 Dit wys hoe magtig die storm (buite die huisie) is. 

 Dit wys daar is min/ klein bietjie lig/ veiligheid/ warmte. 

 Dit wys dat iets kleins (soos die kersie en vuurtjie) vir jou lig/ warmte/ 

rustigheid/ hoop gee. 

 (Op ‘n abstrakte vlak kan dit dui op) geloof/hoop. 

 (Of soortgelyk aan bogenoemde)      (1)
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7. Dit maak die spreker se ervaring (wat hy doen) en beskrywing 

persoonlik. 

 Dit beklemtoon/wys dat dit die spreker se ervaring/huis is. 

 (Enige EEN of soortgelyk)       (1) 

 

8. maar/ tog/ nogtans/ nietemin/ dog/ hoewel/ alhoewel/ ofskoon (1) 

 

9.(a) D " ... aaneen, aaneen die golwe slaan teenaan" 

9.(b) C "maar nog soek en smag ..." 

9.(c) A "Ek hoor die winde huil – 'n kreun, 'n klag, 

 soos van verlore siele in hul nood ... 

9.(d) E " ... hoe loei die storm daar buite ... 

 hierbinne is dit veilig ..."      (4)

         

10. Paarrym          (1)

  

11. C. Die spreker is veilig teen letterlike en figuurlike storms. (1) 

 

 

12. OPTREDE: 

 Die spreker nooi/daag die magtige wind en oseaan uit om hul mag 

teen sy eenvoudige huisie te toets. 

 Die spreker kontrasteer sy huisie met die magtige oseaan. 

 Die spreker maak staat op die rots wat sy huisie veilig hou. 

 Die spreker tree uitdagend op. 

WOORDGEBRUIK: 

 Die woord “kom” word meer as een keer gebruik. 

 Die gebruik van die woord “is” dui op sekerheid/selfvertroue. 

BASIS VAN SELFVERTROUE: 

 Hy kan sy selfvertroue uitdruk omdat hy op sy geloof steun. 

 (Enige EEN of soortgelyk aan bogenoemde – nie net beperk tot 

 sigbare handeling nie)         (1) 
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