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VAK EN GRAAD Afrikaans Eerste Addisionele Taal Graad 12 

KWARTAAL 1 Week 6 

ONDERWERP Gedig:  Pryslied (deur Antjie Krog) 

DOEL VAN LES Bespreking van die gedig (inhoud en verstegniese aspekte) 

Voorbeeldvrae ter voorbereiding vir die formele assesserings en NSS-

eksamen 

BRONNE 

 

Papierbronne Digitale bronne 

Graad 12 Eerste 

Addisionele Taal 

Gedigtepakket  

Klik op die skakel hier onder om na ’n  

bespreking van die gedig Pryslied te kyk:  

https://www.youtube.com/watch?v=XeDHv-jRj0A 

INLEIDING Sukkel jy met die beantwoording van kontekstuele vrae oor gedigte? 

Die onderstaande is dalk van die redes waarom jy sukkel:  

-   Jy ken nie die “storie” van die gedig nie. 

-   Jy het nie die gedig op jou eie gelees en probeer verstaan nie; 

-   Jy het nie die verstegniese aspekte bestudeer en op die gedig van  

    toepassing gemaak nie. 

 

In hierdie les gaan jy wenke kry om sukses in die eksamen te behaal en jou 

punte te verbeter. 

KONSEPTE EN 

VAARDIGHEDE 

Ons gaan eerstens op die titel fokus wat vir ons die gedig saamvat.  

 

Nou wat is ‘n pryslied?  Kom ons fokus op die volgende hoofpunte wat vir 

ons duidelikheid oor ‘n pryslied gee: 

 

● Die pryslied is een van die mees algemeen gebruikte digvorms in 

 Afrika. 

● Daar word op ‘n mondelinge manier hulde (eer/ lof) aan iemand 

 gebring (soos by ‘n huldeblyk).   

● Dis ’n samevatting van die belangrikste eienskappe en detail van 

die  persoon wat geprys word. 

● Dit is gewoonlik ‘n professionele pryssanger of prysdigter wat 

aangestel  word om die leier/koning, ens. toe te dig of sy lof te besing 

en word  ook tydens belangrike gebeurtenisse gedoen. 

● Die pryslied bevat verskillende eiename – eerbenamings, name van 

 voorgeslagte, amper ‘n geslagsregister – m.a.w. waar die persoon 

se  verskillende eienskappe vandaan kom en baie metafore kom dus 

 voor. 

● Die pryslied is belangrik omdat dit ‘n manier is om die volk se 

 geskiedenis te bewaar.                           
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 Die onderstaande kopkaart is een van die maniere om die gedig beter te 

verstaan.  Lees die gedig ten minste twee keer.  Plaas die gedig in die middel 

van twee foliobladsye.  Maak kantaantekeninge (aan beide kante van die 

gedig).   

 

Pryslied   -  Antjie Krog 
 

1. In die sandkliphart                        

2. vandag     

3. staan hy    

4. kop en skraal skouers staan hy bo almal uit  

5. houtskool en as is sy hare   

6.  hy, die sandkleurige seun van uNosekeni    

7.  uNosekeni die ma van Mandela 

8. hy, die man met die vlesige palmkussings  

 

9. hier staan hy  

10. uit die gevestigde familie van uNgubengcuka  

11. die seun van Dalindyebo  

12. die seun van Mandela 

13. hy van die rivieroewers by iNqunu  

14. heelmaker uit die Thembu-stam 

 

 

15. ’n klein swart ster priem sy bolip 

 

 

Gebou van sandklip. Dui op Uniegebou in Pretoria; Setel van SA 

Regering 
Dui die tyd aan; wanneer dit gebeur. Histories teenwoordige tyd. Vandag 
Ook alleengeplaas om die belangrikheid van die dag te beklemtoon 

Omgekeerde woordorde.  Klem op hy: Nelson Rolihlahla Mandela; staan: 2 

betekenisse… 
Letterlik en Figuurlik bedoel: lank en skraal en 

staan nie net letterlik uit nie, maar ook in statuur 

staan hy bo almal uit. 

Sy hare is grys - 

metafoor 

Weer die verwysing na die “hy”. sy velkleur is 

bruin soos die sand.  Verwysing na sy ma, wat in 

r.7 herhaal word. Tipografies ingekeep om die 

belangrikheid van die ma te beklemtoon. 

Sy hande word beskryf – sagte handpalms – 

dui op sy sagte aanraking of aanslag 

Herhaling van r.3 

Mandela se stamboom en herkoms 
word hier besing.   
* Hy kom uit die Ngubengcuka-familie 
wat ‘n gevestigde familie is.   
*Sy ma is uNosekeni,  
*sy pa was Mgadla Mandela 
*uNgubengcuka was Mandela se  
oupagrootjie (great-grandfather) 
* Dalindyebo was ‘n Thembo-leier wat 
as voog (guardian) oor hom aangestel is 
nadat sy pa oorlede is 
 *Hy kom van iNqunu, ‘n plekkie in die 

Oos-Kaap, wat by ‘n rivier geleë is.  

 *Verder stam hy ook uit die Thembu-

stam en is die heelmaker van SA. 

‘n Moesie op sy bolip word direk vergelyk met ‘n swart ster 

(Metafoor). Die swart ster priem - personifikasie 

Ons – Suid-Afrika se inwoners 
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Hoe sou jy die gedig in drie reëls opsom?  Dit is die “storie” van die gedig: 

 

1. Nelson Mandela, ‘n man wat as ‘n legende beskou word, word 

vereer. 

2. Sy familie/ stam word genoem. 

3. Sy voorkoms en unieke eienskappe word beskryf. 

 

 

16. ons prys hom  

17. hy wat nie lag nie en nie huil nie  

18. eerste ratelaar van Umkhonto we Sizwe  

19. die swart pimpernel  

20. hy wat nie lag nie en ook nie huil nie 

 

 

21. hier staan hy dan nou voor ons  

22. Nelson Rolihlahla Mandela  

23. getrokke tak van lank gelede  

24. die sleepsel van sy blare lê wyd  

25. legendaries is hy – opspoorder van harte  

26. hy maak die pante bymekaar  

27.  van ’n verskeurde land  

28. hy draai ons na mekaar toe vir mekaar  

28. hy, heelmaker van mense  

30. hy stig vrede  

 

31. vrede, die ma van groot nasies 

Ons – Suid-Afrika se inwoners 

wys nie emosie nie – na alles wat hy vir sy land 

deurgemaak het 

Umkhonto we Siswe – die gewapende/ 

militêre afdeling van die ANC – Mandela 

was die eerste woordvoerder;  ratelaar ook 

‘n metafoor 
Mandela moes 15 maande lank vir die 

sekuriteitspolisie wegkruip voordat hy gevang is. 

Hulle kon hom nie vang nie; dus is hy Swart 

Pimpernel genoem. 
Herhaling v. r.17 om die idee te 

beklemtoon 

Sy volle naam word uiteindelik gegee – wie die “hy” is. 

Herhaling van die staan -idee – tydsaspek 

– nou sluit aan by vandag 

In die metafoor wat hier voorkom, word hy vergelyk 

met ‘n tak wat oor die aarde getrek word en wye 

krapmerke /spore agterlaat. 

Vind die harte van die Suid-Afrikaanse volk 

Hy maak metafories die verskillende dele van 

die land wat verskeur is, bymekaar sodat dit 

weer heel kan word. 

Hy bring versoening en vrede mee. 

Hy help die verdeelde land weer heelmaak. 

Hy verseker ‘n vreedsame verkiesing, stig dus 

vrede. Metafoor – vrede is die ma van groot 

nasies. 
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Kom ons kyk na sommige van die verstegniese aspekte wat in hierdie gedig 

voorkom. 

 

KOLOM A  

Verstegniese 

aspek 

KOLOM B 

Definisie van verstegniese 

aspek 

KOLOM B 

Voorbeeld uit gedig 

Alleenplasing ’n Woord of woorde word vir 

beklemtoning of effek alleen 

in ‘n reël geplaas. 

Vandag (om die 

belangrikheid van die dag 

te beklemtoon) 

Alliterasie Dieselfde konsonant word in 

dieselfde versreël herhaal. 

swart ster priem sy bolip 

Assonansie Dieselfde vokaal word in 

dieselfde versreël herhaal. 

hy maak die pante 

bymekaar 

Boodskap Die idee of gedagte wat die 

digter aan die leser gee om 

oor na te dink. 

‘n Mens se optrede het ‘n 

impak op andere 

Denotatiewe 

of letterlike 

betekenis 

Die eenvoudigste en direkte 

betekenis 

Nasies 

Hier verwys dit letterlik na 

mense 

Enjambement Een versreël gaan oor na die 

ander een sonder enige 

leestekens tussenin. 

 

ons prys hom (reël 16) 

hy wat nie lag nie en nie 

huil (reël 17) 

Daar is geen komma 

tussen “hom” en “huil” nie. 

Herhaling 

 

Dieselfde klank, woord/ frase/ 

sinsnede word meer as een 

keer in die gedig gebruik om 

’n aspek te beklemtoon. 

 

• Klankherhaling is wanneer 

alliterasie, assonansie of 

klanknabootsing gebruik 

word.  

• • Woordherhaling word 

gebruik om iets te 

beklemtoon of om 'n 

gedig te bind. 

die seun van  Dalindyebo 

die seun van Mandela 

 

Die belangrikheid van sy 

herkoms word beklemtoon. 

 

Kontras 

Twee dinge met 

teenoorgestelde betekenis / 

eienskappe staan teenoor 

mekaar 

lag versus huil  (reël 17) 
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Konnotatiewe 

of figuurlike 

betekenis 

Die woorde het ‘n ander of 

dieper betekenis, 

byvoorbeeld dis ‘n blou 

Maandag beteken dinge 

loop skeef 

‘n klein swart ster ... 

Hier verwys dit na die 

moesie op sy bolip. 

Metafoor Twee sake word gelyk aan 

mekaar gestel op grond van 

een gemeenskaplike 

eienskap. 

die swart pimpernel 

Mandela word met die 

swart pimpernel vergelyk. 

Mandela is soos die swart 

pimpernel lank deur die 

polisie gesoek 

Omgekeerde 

woordorde/ 

inversie 

Woorde wat normaalweg 

aan die begin geskryf word, 

staan nou agter 

staan hy 

Inkeping 

 

‘n versreёl staan verder van 

die kantlyn as die ander reёls 

in die gedig 

Reёl 27 

          van ‘n verskeurde 

land 

Stemming 

 

Dit verwys na die atmosfeer 

wat geskep word (deur die 

gebruik van woorde asook 

punktuasie) 

vrolik/ lighartig 

Tema 

 

Dis die sentrale idee Die verering van mense 

wat bygedra het tot 

nasiebou 

 

Vul hierdie lysie met jou eie voorbeelde aan. 

 

Dink jy dat hierdie gedig ‘n vrye vers is?  Bestudeer die volgende kenmerke 

van ‘n vrye vers.   

 

Vrye versvorm  

• die strofes en versreëls is nie ewe lank is nie.  

• die gedig het ook nie 'n vaste rympatroon nie. 

• die rym, metrum en strofebou is onreëlmatig 

• enjambemente word as bindmiddel gebruik 

 

Die gedig is beslis ‘n vrye vers.   
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AKTIWITEITE/ 

ASSESSERING 

 

Lees die volgende vrae.  Doen eers die antwoorde op jou eie voordat jy die 

memorandum raadpleeg. 

 

1. Watter tipe verteller tref ons in die gedig aan?  Hoe sluit dit by die  

gedig aan?                                                                                               (2) 

2. Wie is die “hy” na wie in die gedig verwys word?  Waarom is die 

herhaling van “hy” funksioneel in die gedig?                                       (2) 

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

letter (A-D) langs die vraagnommer neer. 

 Hierdie gedig is ‘n voorbeeld van ‘n vrye vers, want… 
 

 A  daar is baie voorbeelde van beeldspraak. 

 B   sekere woorde word deur herhaling beklemtoon. 

 C  die strofes en versreëls is nie almal ewe lank nie. 

 D  die gedig handel oor vryheid.                                                           (1) 
 

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

 Wat is die denotatiewe en konnotatiewe betekenis van hierdie  

 versreël?                                                                                                   (2) 

5. “legendaries is hy” (reël 25) 

 Motiveer waarom hierdie stelling WAAR is.                                         (1) 

6. Watter twee APARTE woorde beskryf die “hy” se hare?                   (2)  

7. Watter DRIE OPEENVOLGENDE woorde in strofe 3 sluit direk  

 by die titel aan?                                                                                     (1) 

8. Voltooi die sinne hieronder deur die ONTBREKENDE WOORDE in  

 te vul.  Skryf slegs EEN woord langs die vraagnommers neer. 

 ‘n Mens kan die pryslied se inhoud duidelik uiteensit. 

8.1 In reёls 4 tot 8 beskryf die pryssanger vir ons hoe Mandela… 

8.2 Reёls 6 tot 14 stel ons aan sy … voor. 

8.3 Reёls 16 tot 20 dui aan dat hy gedurende die vryheidstryd ’n ratelaar 

was.  Dit beteken dat hy die … van Umkhhonto we Siswe was. 

8.4 Sy tweede naam was Rolihlala en in reёls 21 tot 23 word die … van sy 

naam verduidelik.                                                           (4) 

9.  Kies die term uit KOLOM B wat by die voorbeeld in KOLOM A pas. 

 Skryf slegs die letter (A-C) langs die vraagnommer neer. 

 

KOLOM A KOLOM B 

9.1   getrokke tak van lank gelede 

9.2   legendaries is hy 

A    inversie 

B     metafoor 

C    herhaling 

                                                                                                              (2) 

10.  Is dit wenslik om mense openlik te vereer?  Motiveer jou antwoord.    (1)                                                                       

                                                                                                 [18] 
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MEMORANDUM 

 

1.  1.  Derdepersoonsverteller    

2.       In ‘n pryslied word ‘n persoon altyd deur iemand anders geprys.  

3.  2.   (Nelson) Mandela/ Madiba; Suid-Afrika se eerste demokratiese president. 

4.        Dit beklemtoon sy belangrikheid in ons geskiedenis. 

5.  3.   C (die strofes en versreëls is nie almal ewe lank nie) 

6.  4.   Letterlik: Hy was 'n lang man./Hy was 'n groot man. (Of soortgelyk aan  

7.         bogenoemde)   

8.        Figuurlik: Hy presteer/doen/is beter as al die ander mense/hy is 'n leier/hy is  

9.        iemand om te bewonder (nie belangriker nie). (Of soortgelyk aan  

10.        bogenoemde) 

11.  5.  Hy is internasionaal bekend vir sy rol in die Suid-Afrikaanse geskiedenis. 

12.  6.  houtskool, as 

13.  7.  “ons prys hom” 

14.  8.1  lyk 

15.  8.2  familie/ stam/ voorgeslagte/ voorouers   

16.  8.3  leier 

17.  8.4  betekenis/ simboliek 

9.1 B (metafoor) 

9.2 A (inversie) 

10.  Jou eie mening.  Jy moet “JA” of “NEE” antwoord en dan ’n rede gee      

       wat by JA/NEE pas.  

KONSOLIDASIE • Probeer om die antwoorde eers op jou eie te doen.  Gee die 

memorandum aan ‘n familielid om jou antwoorde mee na te sien. Gaan 

na waarom jou antwoorde foutief is.   

• Oefen om in meer gevalle jou eie mening te gee. Jou antwoord moet 

binne die konteks van die gedig pas.   

• Vraag 10 kan in ’n eksamen ook op ’n ander manier gestel word. 

Voorbeeld:  Dink jy dis geregverdig dat mense vereer moet word? Die 

woord “geregverdig” beteken “is daar ’n goeie rede daarvoor”.  Jy 

moet dus sê of daar ’n goeie rede is om mense te vereer of nie. 

WAARDES Toewyding, Erkenning                                      
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