
 

 

AANTEKENINGE BY "Die Karnaval" deur ID Du Plessis  
GRAAD 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  [1]Hy kyk na die prag 

2  Van [2]sy Karnavalpak 

3  En nael deur die gang 

4  Met [3]geen duit in sy sak, 

5  Maar [4]′n hart wat verlang  

6  Om die jawoord te kry. 

7  Hy pluk [5]die kitaar   Madjiet is ‘n romantiese figuur met skit 

 

8  En sing wild en vry  

9  Van sy liefde vir haar. 

10  Soos die lied van ′n voël 

11  Vry van sorg en verdriet, 

 

12  Soos die sang van ′n voël 

13  Is die lied van Madjiet: 

  

Die digter het graag ballades oor die Kaapse Moslems geskryf. 

Die woord ballade beteken om te dans.  

In poësie het ballade betekenis gekry deurdat ‘n verhaal, gebeurtenis of 

situasie in ‘n gedig op ‘n sangerige manier wyse weergegee word. 

Ons lees van die feestelikheid aan die begin van die jaar in die Kaap.  

Die Kaapse Klopse lei die Nuwejaar in met hul flambojante optogte. 

 

 

 

[1]Madjiet is ‘n romantiese figuur                       

[2]met skitterende klere                                   

hy is [3]armoedig                                               

[4]hy het die brandende hart van ‘n 

minnaar           

[5]die kitaar van ‘n troebadoer 

 



 

 

14  Vanmôre gee Galima my die jawoord; 

15  Vanmôre swaai Galima deur die straat. 

16  Vanmôre gee Galima my die jawoord; 

17  Vanmôre gee die lewe my ′n  maat. 

 

18  Dra sy ′n rooi rok, 

19  Dan jok sy vir my. 

20  Dra sy ′n groen rok, 

21  Dan kan ek haar kry. 

 

22 Kleurbont 

23  En bont van sinne 

24  Trek die troepe 

25  Waalstraat binne: 

 

26  Voorlopers, bokspronge, banjo's, kitare –  

27  Woes pluk Madjiet die geteisterde snare! 

28  Blou, groen en pers, skarlaken en roos 

29  Blink in die more. Die pakke is voos, 

30  Maar vandag sal die dansers met pouvere pronk, 

31  Vandag maak kitare en danse hul dronk! 

32  Tussen die walle van rooi fezze deur 

33  Stroom hulle straat af, ′n stortvloed van kleur 

34  Wat bruis teen die hoek van die grys katedraal. 

35  Kanaldorp vier fees met kortstondige praal. 

  

 

In reël 22-33 val die 

aksent op die 

veelkleurigheid van die 

bont stoet wat die Kaapse 

strate vanaf die 

Moslembuurt binnekom. 

 

Die aksent val nou op 

die beweging van die 

Kaapse Klopse. 

 

Die refrein word voorafgegaan 

deur ‘n dubbelpunt.                                          

Die lied word tipografies deur die 

kursief van die vertellende strofe 

geskei.                                                     

Die refreinstrofe verskil ook wat sy 

metrum en ritmiese vaart betref.                                      

In die refrein versterk die herhaling 

die sangerigheid. 

 



 

 

36  Galima se groen rok 

37  Gly blink deur die straat; 

38  Galima se oë 

39  Soek net na haar maat. 

40  En rats soos ′n ribbok 

41  Wat skrik eer jy skiet, 

42  Spring hy uit die bende, 

43  Hoor sy vir Madjiet: 

 

44  Vanmôre gee Galima my die jawoord; 

45  Vanmôre swaai Galima deur die straat. 

46  Vanmôre gee Galima my die jawoord; 

47  Vanmôre gee die lewe my ′n maat. 

48  Sy dra die groen rok, 

49  Die groen rok vir my. 

50  Vanaand sal ek seker 

51 ‘n Soen van haar kry! 

 

Bron: Beeld 22 April 1993 

 

 

 

 

 

 

Besoek www.woemaboeke.com vir oefeninge, hulpbronne en inspirasie vir die Afrikaans 
Addisionele Taal klas. 

 

Kontak ons by info@woemaboeke.com vir meer inligting oor Woemaboeke of memorandums. 

 

Vanaf reël 36 word die 

waarneming toegespits op 

Galima.                                                  

Sy dra die regte kleur rok.                                             

Die onsekerheid van reël 18-21 

het verander.                                                   

Galima se groen rok is die 

bevestiging van haar liefde en die 

soen wat hy later sal kry. 
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