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 In this lesson you will be required to answer questions based on certain chapters of Lien 
 Read through the extracts and answer the questions 
 You will also be required to answer questions on “Rondom my” 
 Do this task neatly on a page which will be checked at school 
 Please answer honestly and mark your work against the memo 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
ROMAN : LIEN SE LANKSTAANSKOENE  -   Derick van der Walt 
 
Lees die uittreksel hieronder deur en beantwoord die vrae wat daarop volg. 
 
 

     Rusland was nooit op haar lysie nie, maar die fliek het haar geboei. Nie die simpel 
storie wat nooit einde wou kry nie, maar sy onthou die sneeubedekte vlaktes en ‘n  
perdekarretjie wat geruisloos deur die sneeu voortgebeur het. Sy onthou die  
sneeukristalle teen ‘n venster van ‘n eensame huis, wat die lig in die wonderlikste  
kleure  weerkaats het. Sy onthou die stilte, die sneeu, alles skoon en vars.                        5 
                         

*  *  *  * 
Sy hou haar ma dop terwyl sy kou. Christien Jooste was eenmaal ‘n beaut. Nou lyk sy 
oud en verwaarloos. Myle opgesit die laaste twee jaar. Sy het ‘n slordige, vormlose 
bloes aan, en haar digte swart hare is ongekam. Sy gebruik nooit weer grimering nie. 
 

*  *  *  * 
Dan bars die hel los. Die pianis is nou in vyfde rat en daar is geen sprake van ‘n wysie 
meer nie. ‘n Kakofonie van klanke, sê Lien in haar kop. Waar het sy dit onlangs gehoor?   10 
Ka-ko-fo-nie-van-klan-ke, sê sy stadig weer in haar kop. 
     “’n Kakofonie van klanke,” sê sy hardop. 
 

*  *  *  *  
Lien staan in die deur van die coffee shop en sien ‘n ronde oranje bal wat bokant die 
glastoonbank teen die linkermuur van die winkel uitsteek. Kort-kort hop die oranje bal 
bokant die toonbank uit en duik dan weer weg. Dit moet tant Malie se kop wees. Tannie     15  
Bets het iets van oranje hare gesê.   
     Malie Dry se hare is oranje, nie ‘n ligterige oranje of ‘n bruinerige oranje nie,  
lemoen-oranje. 
 

 *  *  *  * 
Die res van die middag verloop sonder voorval en Lien is bly toe die tannie sê dis tyd 
om te sluit. Sy voel soos ‘n aap oor die R10 wat Wouter vir haar op die tafel los toe hy         20 
betaal. Sy wil dit nie vat nie, maar hy dring aan. Hy wag vir haar totdat die winkel sluit. 
  

 
1.1 “Christien Jooste was eenmaal ‘n beaut ”     (reël 6) 
 1.1.1 Kies die KORREKTE antwoord uit dié tussen hakies: 
 
   Uit hierdie aanhaling kan ‘n mens aflei dat Lien se ma (‘n aantreklike vrou was/ 
   ‘n onaantreklike vrou was)          
 
 1.1.2 Wat suggereer die woord “eenmaal”?        
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1.2 Kies die KORREKTE antwoord om die sin mee te voltooi. Skryf slegs die letter (A-D) 
 langs die vraagnommer (1.2) neer. 
 
 Die land wat Lien ook nou wil besoek is _____, want sy onthou die stilte en die sneeu 
 in die fliek.             
 
 A  Suid-Afrika 
 B  Rusland 
 C  Londen 
 D  Tibet 
 
1.3 Christien Jooste het “die laaste twee jaar myle opgesit”      (reël 7) 
 
 1.3.1 Wat beteken die onderstreepte woorde?        
 
 1.3.2 Wat impliseer die “twee jaar”?         
 
1.4 “’n Kakofonie is mooi, melodieuse musiek”.    Motiveer hoekom hierdie stelling  
 ONWAAR is.             
 
1.5 Kies elke keer die naam in KOLOM B by die aanhaling in KOLOM A. Skryf slegs die 
 vraagnommer (1.5.1 – 1.5.4) en die korrekte letter neer (A - E) neer. 
 
  

KOLOM A KOLOM B 

1.5.1     “Haar oë is toe, haar gesig teenaan die CD 
              speler” 
 
1.5.2     “Bets sê jy het die werk nodig” 
 
1.5.3     “Ek gaan die klavier vir kos verkoop” 
 
1.5.4     “Relax man, môre sal dit beter gaan” 

A     Tant Malie 
 
B     Wouter 
 
C     Christien Jooste 
 
D     Tannie Bets 
 
E     Lien Jooste      

                 
 
1.6 Wie of wat is die “oranje bal” wat bokant die toonbank hop?      (reël 14)    
 
 1.6.1 Hoekom word sy (1.6) so beskryf?        
 
 1.6.2 Verduidelik hoekom “Malie se tuin” ‘n gepaste naam vir die koffiewinkel is.   
 
1.7 Hoekom, dink jy, wil Lien nie die R10 wat Wouter op die tafel gelos het, aanvaar nie?  
 
1.8 Wat is die naam van Lien se nuwe skool en in watter stad is dit?     
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
                        
  

 
 
 

 
 



Lees die gedig hieronder deur en beantwoord die vrae wat daarop volg. 
 
   

Rondom my  -  Dawie de Jager 
 
1        Ek wil my tyd vat hierdie keer 
2        ek moet my tyd vat hierdie keer 
3        want die haastigheid in my 
4        het my al veels te veel keer 
5        ondergekry 
6        my ondergekry. 
 
7        Ek wil my tyd vat hierdie keer 
8        ek moet my tyd vat hierdie keer 
9        Ek sien die blou in jou deur die bietjie in jou oë. 
10      Ek weet daar is dinge wat jou ook nog pla 
11      dinge wat jou terughou. 
12      Kom wys my wie jy is en wie jy graag wil wees. 
13      Kom wees net jy, kom wees net jy. 
 
14      As jy wil tyd vat hierdie keer 
15      kom vat ‘n rukkie hier by my 
16      As jy wil tyd vat 
17      kom wees hier rondom my 
18      kom wees hier rondom my 
19      net as jy wil . . . 
20      net as jy wil.  

 
  2.1.1    Watter soort spreker is daar in hierdie gedig?      
 
      2.1.1.1    Hoe weet jy dit?         
 
  2.1.2    Motiveer waarom die stelling hieronder WAAR is. 
 
      ‘Rondom my’ is ‘n liriese gedig          
 
  2.1.3    Kies die KORREKTE antwoord om die stelling mee te voltooi. Skryf slegs 
      die vraagnommer (2.1.3) en die letter (A – D) neer. 
 
      Die karaktertrek wat die spreker se vorige verhouding laat faal het was _____.  
 
      A vrolikheid 
      B behulpsaamheid 
      C haastigheid 
      D geduldigheid 
 

 2.1.4    Wat is die stemming of bui van die gedig?      
 
 2.1.5    Verduidelik in jou eie woorde wat die spreker in die refrein (versreël 1 en 2)  
      sê.             
 
 2.1.6    Skryf ‘n voorbeeld van alliterasie in strofe 2 neer en onderstreep die klanke 
      wat herhaal word.           
 
  



 2.1.7    Kies die aanhaling in KOLOM B wat by die beskrywing in KOLOM A pas. 
      Skryf net die vraagnommer (2.1.7.1 – 2.1.7.4) en die letter (A – E) neer.   
 
       

KOLOM A KOLOM B 

2.1.7.1    alleenplasing 
 
2.1.7.2    ellips 
 
2.1.7.3    metafoor 
 
2.1.7.4    herhaling 

A    ‘ Ek sien die blou in jou deur die bietjie 
        in jou oë’  
 
B    ‘ Ek wil my tyd vat hierdie keer / ek moet 
        my tyd vat hierdie keer’ 
 
C    ‘ …wie jy is en wie jy graag wil wees’ 
 
D    ‘ ondergekry’ 
 
E    ‘ net as jy wil …’ 

 
  2.1.8    Wat wil die digter beklemtoon deur die herhaling van “ondergekry” in  
      versreëls 5 en 6?           
 
   2.1.9   Gee TWEE redes waarom versreëls 19 en 20, ‘net as jy wil’, herhaal  word.  
 
  2.1.10    Kies die KORREKTE antwoord tussen hakies. Skryf slegs die vraagnommer 
      (2.1.10) en die antwoord neer. 
 
      Die spreker kan die onsekerheid in sy geliefde se ( oë / hart ) sien.   
 
  2.1.11    Bespreek die titel in jou eie woorde.        
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