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OPDRAG 7B: MEMORANDUM: GEDIG 3: DEMOKRASIE (PITY) 

LIMITED 

 

1. MERK DIE KONTEKSTUELE VRAE VAN HIERDIE GEDIG. 

2. LEER DIE GEDIG VIR DIE EKSAMEN. 

 

 

1. In die titel word Pty vervang met Pity. Hiermee sê die spreker dat 

 die demokrasie in Suid- Afrika eintlik jammerlik en beperk is. (2) 

 

2. Deur die woordspeling word die IRONIE in die gedig beklemtoon, 

 naamlik dat die demokrasie in Suid-Afrika beperk en jammerlik is.

            (2) 

3. Hy waarsku leser teen die gevare in die nuwe beperkte 

 demokrasie.          (1) 

 

4. Wies aware wat om jou aangaan 

 tjek yt die plek 

 waar djy jou kô kry.         (1)

   

 

5. Die strofes is nie ewe lank nie. 

 Geen vaste rympatroon nie.       (1) 

 

6. Jy moet bewus wees van alles wat rondom jou aangaan./ 

    Jy moet mense wat aanwysings vra of iets aan jou wil verkoop op 
 ‘n afstand hou.         (1) 
 
7. Die verkoper kan jou aandag aflei en iemand anders kan jou 

 beroof./  

 As jy jou beursie uithaal om te betaal, kan dit gesteel word. (1) 

 

8. Bly kalm. 

 Kyk wat rondom jou aangaan. 

 Moenie terugbaklei nie.       (3) 

 

9. Jy kan beseer word as jy terugbaklei.     (1) 
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10. “as”           (1) 

 

11. Dit laat die gedig vloei./ 

 Dit bind die baie instruksies.       (1) 

 

12. Dit vestig die leser se aandag op die byvoeging.   (1) 

 

13.  Pakkies of selfone in ‘n motor kan ‘n misdadiger aanmoedig om by 

 jou motor in te breek en die items te steel.    (1) 

 

 14  In reëls 1en 2 word jy aangeraai om altyd bewus te wees van  jou 

 omgewing.   

  Dit is ook van toepassing op die bekende omgewing van jou oprit 

 en motorhuis. Jy moet dus altyd versigtig wees.   (2) 

 

15.1. Alleenplasing         (1) 

 

15.2. Dit beklemtoon die feit dat mense altyd bewus moet wees van wat 

 rondom hulle aangaan, selfs al is die omgewing bekend.  (1) 

 

16. Dit beklemtoon dat dit ook belangrik is om motorvensters toe te 

 hou, nie net die deure nie.       (1) 

 

17. ‘n Mens stop by robotte en stopstrate. Dit is dan maklik vir 

 misdadigers om in jou motor te klim.     (1) 

 

18. Daar is nie genoeg polisiemanne nie.  

 Die polisiemanne is oorwerk en word te min betaal.   (2) 

 

19.1.   is – ennie vensters oek. – C.assimilasie 

19.2. skelms en criminals - D. toutologie   

19.3. Demokrasie (Pity) Limited – F. ironie 

19.4.  Kyk (strofe 4) – E. alleenplasing   

19.5. en underpaid en. – A. Polisindeton      (2) 

 

20. “nuwe demokrasie”        (1) 
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21. Die nuwe demokrasie in Suid-Afrika is ‘n gevaarlike plek. Dit bring 

 juis nie mense bymekaar nie, maar verdeel hulle.    (1) 

 

22. Ja, die misdaad in die land maak dit onveilig./ 

 Nee, daar is baie positiewe dinge in ons demokrasie soos ... (1) 

 

[33] 

 

 


