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Graad 10 Afrikaans Me. Retief Week 15 (6-10 Julie) Werksplan 

 

Liewe Graad 10’s, ek is baie jammer dat alles in ons wêreld so baie deurmekaar geword het en dat 

julle elke dag deur alles affekteer word.  My hart se wens is dat dit met jou en jou familie goed gaan 

en dat jy moed sal hou in hierdie moeilike, moeilike tye.  Jy moet asseblief probeer om vas te hou 

aan die feit dat dit weer beter sal word.  Moenie jou drome laat gaan nie.  Bly hard werk om jou 

beste te doen.  Dit maak ‘n verskil.  Doen elke dag wat jy kan doen om die beste te wees wat jy kan 

wees.  Dit bou ook jou karakter – en dit is so belangrik in die fase waar julle nou is.  Ek glo dat in 

Graad 10, 11 en 12 moet ‘n mens aan jou karakter bou.  Jy moet nou die mens begin word wat jy 

eendag wil wees.  Een dag op ‘n slag, sê ons in Afrikaans.  Dit beteken dat jy elke dag doen wat jy 

doen.  Maar een dag word twee en dan drie en so aan.  En dit is hoe dit is om te lewe.  Jy doen elke 

dag wat jy kan doen.  En dit is goed genoeg.  Mag jy en jou familie in hierdie tyd seën ontvang. 

Liefde 

Mev. Retief 

6 Julie Hier is ‘n lys van alles wat jy sal moet hê wanneer ons weer by VG is: jou opstel, die  

literatuur projek (collage, gedig en dagboek van die storie All is fair in love and war), jou 

klaswerkboek met al die taalwerk wat klaar gemerk is, jou mondeling se notas. 

As jy nog nie jou Halala Afrika gedig se antwoorde vir my gestuur het nie, moet jy dit doen. 

As jy nog nie jou formele brief van verskoning vir my gestuur het nie, moet jy dit doen. 

• Soek al hierdie werk en sit dit saam in jou Klaswerkboek sodat jy alles vir my kan gee 

wanneer ons by VG is. 

• Lees nou vandag die vrae van die gedig Versoening wat ons hierdie week sal doen.  Vind 

hierdie vrae op p. 2 hier onder. 

7 Julie Lees vandag die gedig hier onder op p. 3 en dan weer die vrae hier onder op p. 2. 

Dink oor wat die gedig jou wil vertel. 

8 Julie Gaan na die Bespreking (discussion) op p. 3 onder die gedig.  Werk dit deur – lees dit en 

maak notas vir jouself op die gedig.  Doen vandag van die begin van Bespreking tot aan die 

einde van strofe 2 – p. 3 en 4 vir vandag. 

9 Julie Lees vandag weer eerste die gedig.  Werk nou deur die bespreking van strofe 3, 4 en 5.  Vind 

dit op p. 5 hier onder.  Maak vir jou notas op jou gedig.  Lees nou weer die gedig. 

10 Julie Antwoord die vrae hier onder op p. 2 op papier.  Doen vrae 1-14.  Doen dit in pen.  Wanneer 

ons by VG is, moet jy dit vir my gee in ons eerste les. 
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Lees op 6 Julie.         Antwoord op papier op 10 Julie en sit dit by jou Afrikaans werk. 

Versoening       Lucas Malan 

1. Watter emosie voel die spreker in reël 1 as hy die gesprek (conversation) met sy  

pa begin met “Ag, Pa, laat ons nou vrede maak”?     (1) 

 

2. Reël 2 skok (shock) die leser.  Waarom kan ons hierdie stelling maak?  (1) 

 

3. 3.1. In watter konteks gebruik ons in die gewone (normal) lewe die werkwoord  

              “skaaf”?         (1) 

3.2. Motiveer waarom die aksie “skaaf” binne die konteks van hierdie gedig    

             effektief is waar die seun voel dat sy pa aan iets bly “skaaf” wat hulle lankal              

             moes vergeet het.        (1) 

 

4. Soek uit strofe 1 ‘n ander woord wat ook by hierdie beeld (image) inpas.  (1) 

 

5. Wat is Oliewenhoutsfontein?       (1) 

 

6. Benoem die rympatroon in strofe 2.       (1) 

 

7. Wat kan die leser uit strofe 2 aflei (deduct) het die pa, toe hy ‘n boer was, in sy  

vrye tyd gedoen?         (1) 

 

8. 8.1. Soek ‘n woord uit strofe 3 wat beteken lank gelede.  Skryf net die woord. (1) 

8.2. Soek ‘n woord uit strofe 3 wat beteken so met die tyd.  Skryf die woord. (1) 

 

9. Die leser vind in strofe 4 watter gedagte (thought) die seun al die tyd pla (bother) 

wanneer hy aan sy pa dink.  Wat is dit wat hom pla?    (1) 

10. Verduidelik die simboliek van die bome wat die seun agter in sy eie tuin geplant  

het.           (1) 

 

11. Haal een woord aan wat wys dat die seun nie ou bome het nie.   (1) 

 

12. Benoem ‘n strofe met 4 versreëls.       (1) 

 

13. 13.1. Kyk na die titel.  Onder watter omstandighede (circumstances) moet daar 

              versoening tussen twee mense kom?     (1) 

13.2. Binne die konteks van hierdie gedig sal versoening baie moeilik (difficult) 

             kan gebeur.  Waarom so?       (1) 

 

14. Wat dink jy is besig om met die seun te gebeur in strofe 5?    (1) 

/17/ 
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Lucas Malan  Lees die gedig op 7 Julie 

 

 

Bespreking Werk deur op 8 Julie 

Versoening beteken om vrede te maak met iemand – to reconcile.  Waarom is dit so ‘n 

moeilike ding om met iemand vrede te maak?  Lees nou strofe 1 van die gedig. 

Met wie wil die spreker vrede maak?  Hoe voel ‘n mens wanneer jy begin praat en jy sê “Ag” 

(oh)?  Dit is hoe hierdie spreker voel oor vrede wat hy wil hê.  In reël 2 is daar ‘n groot skok 

(shock) – “in jou kis”.  ‘n Kis = coffin.  Wat weet ons nou van die pa?  Waarom sal dit ons nou 

laat dink dat dit baie moeilik sal wees om vrede te maak met die pa? 

In reël 3 is daar die beeld (image) van die pa wat houtwerk (carpentry) doen.  Hy skaaf aan 

‘n kwas.  ‘n Kwas in hierdie konteks van hout is ‘n harde, donker plek in die hout.  In Engels 

noem ons dit ‘n knot.  Wat dink jy is die simboliek daarvan?  Die pa wil die kwas skaaf.  Dit 

beteken dat hy dit wil wegvat – hy wil dit glad (smooth) maak.  He wants to plane it down.   

In reël 4 sê die spreker (die seun) dat hierdie kwas “lankal reeds vergete is” – dit is verby – 

dit is in die verlede.  Dit is ‘n ou ding, ‘n ou probleem, wat tusen die pa en die seun was.  

Maar, die pa is nou al dood – in sy kis – maar die seun sê die pa “raas” (making a noise) in sy 
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kis.  Dit is nie die pa wat iets doen nie, want hy is dood.  Dit is alles in die seun se hart en 

kop.  Hy dink altyd aan hierdie konflik tussen hom en sy pa.  Hy onthou altyd hoe daar iets 

was wat sy pa uit hom wou “skaaf” – uit hom wou wegvat (take away).  Daar was iets wat 

vir die pa ‘n probllem was met die seun.  En nou, na die pa se dood, wil die seun loskom (to 

be set free) van hierdie probleem wat sy pa altyd met hom gehad het.  Dit is of hy altyd sy pa 

se kritiek voel.  Maar die pa is dood.  Hoe maak ‘n mens vrede met iemand wat dood is?  

Daardie probleem is nou in jou eie kop en jou eie hart. 

 

Strofe 2 begin met die naam van die plaas – Oliewenhoutsfontein.  Die olien is die boom van 

die olyf (olive).  Die woorde “dik en gaaf” wys (show) hoe mooi die bome op die plaas 

gegroei het.  Maar, nou vertel strofe 2 dat hierdie bome nie meer so goed kon groei nie.  

Hulle was nie so goed dat die meubelmakers (makers of furniture), wanneer hulle droom, 

kon tafelblaaie uitsaag nie en ook aan die begin van strofe 3 sideboards nie.  ‘n Tafel van 

hout word gemaak uit sleepers hout wat langs mekaar gesit word soos blaaie – 

planks/beams – en maak jy die tafel uit die stam (die trunk) van die boom.  Dit laat die leser 

dink aan die idee van die seun (die spreker) wat kom uit die pa as die boom, die stam.  Dink 

aan die beeld van die familiestamboom.  As jy iets prakseer (begin van strofe 3), beteken dit 

dat jy ‘n plan maak omdat iets baie moeilik (difficult) is en jy nie weet hoe om iets te doen 

nie, maar jy sal ‘n plan maak om dit te laat uitwerk.  Jy doen dit omdat dit vir jou belangrik 

is.  Dink nou aan die pa in strofe 1 wat ons weet ‘n probleem met die seun gehad het.  Daar 

was iets wat vir die pa ‘n probleem was oor (about) sy seun.  Hy was soos die boom wat 

gedroom het oor wat sy seun sal wees (be), maar, dit was ‘n droom.  En ‘n droom is nie die 

realiteit nie.  In strofe 2 sien ons die gebruik van kruisrym (e f e f).  Hierdie strofes wat almal 

4 reëls het, noem ons kwatryne. 
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Werk deur op 9 Julie 

In storfe 3 lees ons dat die plaas Oliewenhoutsfontein naby Pelgrimsrus was.  Ons vind ook 

uit dat daardie plasie nou lank gelede – vergange – verkoop (sold) is.  Die geld wat hulle 

gekry het uit hierdie plasie wat verkoop is (die opbrengs), het hulle so soos die tyd 

aangegaan het (gaandeweg) opgebruik (verkwis).  Die geld is alles gebruik.  Daar was nie 

geld wat oorgebly (remain) het nie. 

 

Strofe 4 begin met die uitdrukking (expression) “You never sowed your wild oats”.  Dit wys 

na die pa wat nooit promiskuees was nie.  Die pa het die korrekte ding geoen.  Hy het met ‘n 

vrou getrou en toe het hy ‘n kind met haar gehad – die spreker van die gedig.  In reël 14 en 

15 lees ons dat die seun voel dat hy, as die pa se seun wat hy by sy vrou met wie hy getroud 

was gehad het, nooit geword het (became) wat die pa gedink het sy seun moet wees (be) 

nie.  Maar hy het hierdie kind gehad – dit was sy seun.  Die pa se “saad (was) klaar gestort” – 

the father’s seed was shed, he has conceived this son.  It was done – dit was klaar.  Die seun 

was wat hy was.  Dit kon nie verander (changed) word nie. 

 

In strofe 5 praat die seun, die spreker, oor (about) sy eie tuin (garden) waar hy bome plant.  

Dit laat die leser dink aan die plasie waar daar ook bome was.  Die seun het tambotie en 

kiaat bome geplant.  En elke jaar (“elke somer) wat verbygaan (pass), word hierdie bome 

sterker en groter.  Die bome “praat” “van swaar en digte (dense) greine (grains).   

Dit is nou nie meer op die plaas nie.  Dit is nie meer die bome op die plaas nie.  Dit is ‘n 

nuwe begin vir die seun.  Die tyd van die plaas, en die tyd van die pa, is verby ((over).  Maar, 

soos die tyd verbygaan (pass), word hierdie nuwe bome nou groter en sterker.   

Wat is die simboliek van hierdie idee dat die pa se bome weg (gone) is, maar die seun het 

nuwe bome geplant en daardie bome van die seun groei sterker en sterker?  Dink hieroor. 

 

Dink aan die boom as ‘n beeld van iets wat gebruik word om iets anders (different) te word 

(become).  Jy gebruik die boom om hout te kry en dan maak jy ‘n tafel.  Die boom gaan dood 

en dan word die boom iets nuuts (something new).  Die seun het nie geword wat sy pa wou 

gehad het nie.  Hy was anders (different) van die pa se droom.  Maar hy is ‘n sukses – sien 

strofe 5.  Hy is soos ‘n nuwe boom.  Hierdie boom word ook groter en sterker soos die jare 

aangaan. 

Die seun se probleem is dat hy vrede soek met sy pa.  Daar was altyd konflik, want hy was 

nie wat die pa droom sy seun moet wees (be) nie.  Nou is die pa dood en die seun kan nie 

met die pa praat nie.  Die pa kan nie vir die seun vertel dat hy hom aanvaar (accept) nie.  

Maar die pa is dood en sy tyd is verby.  Die seun sal moet aanbeweeg (move on).  Hy moet 

sy eie (own) lewe maak.  Hy moet nou met die pa vrede maak – versoen – al (even though) 

is die pa dood. 

 


