
MEMORANDUM: 
 
(antwoorde vir vrae : 19/05/2020) 
1. visserman 
2. Hy dra sy kennis oor visvang aan die minder ervare vissers oor. 
3. Ons weet, want die spreker noem dat hulle op ‘n roeiboot is.    OF 
 Hy noem dat die roeier hulle toewys  maak. 
4. handlyne 
5. “Ons” (versreël 1) 
6. “as jy een voel, ruk vining, hard.” (versreël 4) 
7. Dit word so beskryf omdat die snoekvangproses vinnig, presies en dodelik moet wees. 
8. “. . . versigtig vir die tande!”  (versreël 6) 
9. Die hoek word uit die vis se bek gehaal en die vis se nek word gebreek. 
10. Dit wek die gevoel van ‘n lewe beeïndig op ‘n baie gewelddadige en wrede manier. 
 (it awakens the feeling of a life ending in a very violent and cruel manner) 
11. Dit dui op tydsverloop: die visserman is nou by die huis en nie meer op die boot nie. 
12. “kiewe gulp”  (versreël 15) 
13. “waterlug”  vir die snoek/vis is die water die plek waar hy leef en asemhaal. 
14. “sy stert sou swingel”   (versreël 14) – versterk die aksie van die spartelende vis 
       OF 
 “snags sou aanhou staar?”   (versreël 17) – versterk die starende oë van die vis wat die 
 visserman nei kan vergeet nie. 
15. Die digter oordeel nie iemand spesifiek nie, maar hy oordeel mense se waardes as hulle 
 diere mishandle en doodmaak sodat mense dit kan eet of voordeel daaruit kan trek. 
 
(antwoorde vir vrae 28/05/2020) 
16. visserman 
17. “ruk vinnig, hard” 
18. Die visserman moet baie versigtig vir die tande van die vis wees. 
19. “vasgebyt” beteken letterlik die snoek het die hoek vasgebyt. 
 “vasgebyt” beteken figuurlik dat die vis spartel en vasbyt om aan die lewe te bly. 
20. “sy stert sou swingel” (alliterasie moet aangedui word) 
 Die tegniek is alliterasie. 
21. B  (neologisme) 
22. “gulp” 
23. retoriese vrae 
24. Die visserman voel sleg omdat hy die vis van sy lewe beroof het. 
 (the fisherman feels bad only because he robbed the fish of his life) 
 Die vraag of die vis ook die reg het om te bly lewe. 
 (the question of the fish also having the right to stay alive) 
25. Jou mening oor die reg van visse om te bly lewe. 
 (your opinion about the right of fishes to stay alive) 
26. 26.1 dadelik 
 26.2 inkomste 
 26.3 ervaring 
 26.4 snags 
 26.5 nekbreek 
 26.6 ongelukkig 
 26.7 elmboog 
 26.8 kiewe 
 


