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Let Wel:
 Die assesseringstake KAN gebruik word, maar is
BESLIS nie verpligtend nie.
 Die doel daarvan is om as riglyn en hulpmiddel te dien en
‘n redelike standaard te stel.
 Die assesseringstake wat u gebruik, moet aansluit by die
ervaringswêreld van die leerders wat u onderrig.
 Moenie elke jaar dieselfde assesseringstake gebruik nie.
 U kan baie meer oorspronklik wees!
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TAAK 1: STELWERK - OPSTEL
PUNTETOEKENNING = 50 PUNTE - ASSESSERING: RUBRIEK

INSTRUKSIES EN INLIGTING
Kies EEN van die volgende opdragte en skryf ŉ OPSTEL van 400 – 450 woorde daaroor.
 Jy moet jou skryfwerk beplan en bewyse van beplanning/redigering gee.
 Dui die VRAAGNOMMER en die TITEL/OPSKRIF duidelik bo-aan die finale skryfstuk/teks aan.
 Dui jou finale produk duidelik aan met: FINAAL.
1.1
1.2
1.3
1.4

Die troeteldier wat my van liefde geleer het.
Vakansie is ...
’n Engel in my huis
Het sport ’n afgod in ons skole geword?
OF

1.5

[50]
1.6

[50]
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1.7

[50]
MEMORANDUM

50 PUNTE

VERHALENDE OPSTEL
• ‘n Sterk oortuigende storielyn
• Dit is opreg en met entoesiasme geskryf.
• Dit gaan oor iets wat gebeur en vertel word.
• Die inhoud is boeiend en interessant, dit oortuig en
ontwikkel logies, daarom is die inhoud
samehangend.
• Die verhaal word uit eie ervaring geskryf, maar
kan fiktief wees.
• Karakterisering oortuig en die
agtergrond/atmosfeer is geslaagd.
• ‘n Treffende inleiding wat die leser boei.
• ‘n Verrassende slot
• Sinstruktuur, spelling, leestekens, taalgebruik,
paragrafering moet aandag geniet.

BEREDENERENDE OPSTEL
• Dit gaan oor iets waar standpunt ingeneem word.
• BEIDE kante van die argument moet beredeneer
word.
• Die inhoud oortuig en ontwikkel logies en helder.
• ‘n Gevolgtrekking word bereik.
• Die leser word deur die skrywer se standpunt
oortuig.
• Oorredende en emotiewe taalgebruik kom voor.
• Sinstruktuur, spelling, leestekens, taalgebruik,
paragrafering moet aandag geniet.

BESPIEGELENDE OPSTEL
• Die probleem, situasie, saak, onderwerp word
beskryf.
• Die onderwerp word bepeins, oordink
BESKRYWENDE OPSTEL
• Verskillende sieninge word teen mekaar
opgeweeg.
• Fyn waarneming en ‘n uitgebreide woordeskat is
gebruik.
• ‘n Eie mening word gevorm (logies en sistematies)
• Al die sintuie word ingespan en die leerder gebruik • Sinstruktuur, spelling, leestekens, taalgebruik,
sy/haar verbeelding.
paragrafering moet aandag geniet.
• Beleef die reaksies van mense en beskryf dit in die
fynste besonderhede.
FEITELIKE OPSTEL
• Beeldspraak word kwistig gebruik en die leerder • Feite word weergegee.
teken met woorde.
• Inligting moet logies en sistemies op mekaar volg.
• Realistiese beskrywings is op die werklikheid gerig. • Ten spyte daarvan dat dit feite bevat, moet die
inhoud aantreklik en interessant weergegee word.
• Sinstruktuur, spelling, leestekens, taalgebruik,
paragrafering moet aandag geniet.
• Sinstruktuur, spelling, leestekens, taalgebruik,
paragrafering moet aandag geniet.
VISUELE PRIKKELS
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TAAK 2 – LITERATUUR: DRAMA (OPSTEL / KONTEKSTUELE VRAE)
50 PUNTE VERWERK NA 40 - ASSESSERING: RUBRIEK / MEMO
VRAAG 1 – OPSTELVRAAG - KRISMIS VAN MAP JACOBS – Adam Small
In hierdie drama tree Map/Johnnie as een van die belangrikste karakters op.
Bespreek hierdie stelling in ’n opstel van 400–450 woorde deur aandag aan die volgende aspekte
te skenk:
• Die redes waarom Map/Johnnie die belangrikste karakter is (TWEE feite)
• Enige vier karaktereienskappe van Map/Johnnie (VIER gemotiveerde feite)
• Hoe Map/Johnnie se karaktereienskappe met dié van Cavernelis kontrasteer (DRIE
gemotiveerde kontraste)
• Jou gemotiveerde mening of Map/Johnnie deur die loop van die drama as karakter ontwikkel
(DRIE gemotiveerde feite)
[25]
EN
VRAAG 2 - KONTEKSTUELE VRAAG - KRISMIS VAN MAP JACOBS – Adam Small
Lees die onderstaande uittreksels aandagtig deur en beantwoord die vrae.
TEKS 1
1. TOMMY:
2. CAVERNELIS:
3.
4. CYRIL:
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11. RICHIE:
12. CAVERNELIS:
13.
14.
15.
16. TOMMY:
17. CYRIL:
18.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3

Hê, stop ’it nou regtig, man! Stop ’it nou!
(hulpeloos, maar dreigend): Julle laat staan vir
Blanchie!
En hoekom nogal? ’Is mos die waarheid. Blanchie
werk oek mos overtime, even Sondae oek! Net soes jy, ou
dad … jy moet jou soft goods en Blanchie, well … Maar
nou ja, geld is geld – it knows no colour, creed or race,
soes daai whitey-vrinne van julle oek sê!
Mister Cavernelis staan net daar met die fiets, sy lippe
beweeg, maar hy sê niks.
Dis colour-blind, ja.
(met lippe wat bewe): Wat het julle teen
Blanchie, hê? Wat het julle teen haar?
wat moeilikheid sien kom, kom nader en staan
tussen Cyril en Cavernelis.
Ek sê, stop ’it nou, man!
(oor Tommy se kop): Nee, nie tien Blanchie nie, ou
dad, nie tien háár nie, dis tien jóú …

In reël 1 is Tommy aan die woord.
Met wie praat Tommy?
Hoe weet jy Tommy bedoel nie wat hy sê nie?
Hoe verskil Tommy se woorde in reël 1 en reël 16 van sy optrede in die drama?
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2.2

Kies die eienskap in KOLOM B om by ’n karakter in KOLOM A te pas. Skryf slegs die letter
(A–D) langs die vraagnommer ( 2.2.1– 2.2.4) neer.
KOLOM A
KOLOM B
2.2.1
Tommy …
A is ’n selfaangestelde politieke kommentator van die buurt.
2.2.2
Cavernelis … B
het ’n ogie op Blanchie en is werkloos.
2.2.3
Cyril …
C
is ’n venynige moeilikheidmaker.
2.2.4
Richie …
D het ’n ogie op Blanchie en is ’n skinderbek.
E
wil vir Blanchie net die beste toekoms verseker.
(4)

2.3 ’n Dramateks bestaan uit die hoofteks en die neweteks/toneelaanwysings.
2.3.1 Hoe word die neweteks/toneelaanwysings in hierdie uittreksel aangedui?
2.3.2 Wat is die funksie van die neweteks/toneelaanwysings in hierdie drama?
2.3.3 Cavernelis is hulpeloos, maar dreigend. Hoe sluit hierdie teenstellende woorde aan by
Cavernelis soos jy hom in die drama leer ken?
2.4
2.5
2.6

Hoekom is dit vir Cavernelis nie die moeite werd om so hard te werk nie?
Waarom voltooi Cyril nie die sin in reël 6 nie?
Dink jy dat Cyril se verwysing in reël 7 na colour, creed or race direk by die tema van ’n
uitsiglose bestaan in hierdie drama aansluit? Motiveer jou antwoord.

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)

2.7

Cavernelis se taalgebruik in reël 12–13 verskil opvallend van die taal wat Cyril in reël 4–8
gebruik.
2.7.1 Watter karaktereienskap van Cavernelis blyk uit sy taalgebruik?
(1)
2.7.2 Teen watter milieu vind hierdie gesprek tussen Cavernelis en Cyril plaas?
(1)
2.8

Blanchie se woorde later in die drama, “Is alles Daddy se skuld”, sluit by Cyril se woorde in
reël 17–18 aan.
Beïnvloed Blanchie se woorde, teen die einde van die drama, haar pa positief of negatief?
Motiveer jou antwoord.
(2)
EN

TEKS 2
1
MAP:
2
3
BLANCHIE:
4
5
6
MAP
7
BLANCHIE:
8
MAP
9
10
11
12
13 BLANCHIE:
14 MAP:
15 BLANCHIE
16
17 MAP:

Daar’s … niks wat ons kan doen nie … Blanchie …
Dit … moet nou … so gebeur …
Daddy … Ek weet … ek … (Dan skielik, hard.)
Johnnie … Wat het … met ons gebeur … Wat … Ek …
is so … sleg …
(sit sy hand op haar mond): Nee! ... Jy’s ... goed ...
Jy lieg ... Jy ... lieg, Johnnie ... lieg, lieg, lieg!!!
(asof hy haar geskreeu nie hoor nie): Dit is ek wat sleg
is ... Dis ... ek ... Blanchie ... Wat het met ons gebeur ...
(Hy hou haar vas, stýf; sy hom. Hy lig sy oë op.) Apostel
George! Here! Ma! ... Blanchie ... Blanchie ... Wat het
met ons ... gebeur ...
Ek is so vuil, Johnnie ...
Jy is ... mooi ...
(saggies): Johnnie ... Wat het ... van ons geword ...
’n Lang stilte
Alles ... en niks ... Blanchie ...
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2.9
2.10
2.11
2.12

Verduidelik waarom Map twee name het.
Waarom sê Blanchie in reël 7 dat Map lieg?
Hoekom roep Map (reël 10–11) na Apostel George en die Here in dieselfde asem?
Is die Alles … en niks …-antwoord wat Map in reël 17 gee geloofwaardig?
Motiveer jou antwoord.

(2)
(1)
(1)
(2)
[25]

OF
VRAAG 1: OPSTELVRAAG - MIS – R de Wet
In hierdie drama tree Meisie as een van die belangrikste karakters op.
BESPREEK hierdie stelling in ’n opstel van 400–450 woorde deur aandag aan die volgende aspekte
te skenk:
• Die redes waarom Meisie ’n belangrike karakter is (TWEE feite)
• Enige vier karaktereienskappe van Meisie (VIER gemotiveerde feite)
• Hoe Meisie se karaktereienskappe met dié van Miem vergelyk (DRIE
• gemotiveerde vergelykings)
• Jou gemotiveerde mening of Meisie deur die loop van die drama as karakter
• ontwikkel (DRIE gemotiveerde feite)
[25]
EN
VRAAG 2: KONTEKSTUELE VRAAG - MIS – R de Wet
Lees die onderstaande uittreksels aandagtig deur en beantwoord die vrae.
TEKS 1
1
MIEM:
(Kyk op. Hard) O ja ... Onthou tog die slopemmer! Dis al twee dae!
2
(Sag aan MEISIE) Weet jy, hy was die hele middag so onrustig.
3
(Tel weer haar voet op en laat dit op ’n stoel rus.)
4
MEISIE:
(knik) Ek het gehoor.
5
’n Sagte huilwind word gehoor.
6
MIEM:
(kyk op) Heen en weer. Heen en weer. Sonder ophou.
7
MEISIE:
Ja.
8
MIEM:
Ek dink hy voel dit aan. Die onheil. As vannag tog net
9
verby wil gaan. Al die verstandiges het voorsorg getref. Slotte
10 MEISIE:
en grendels. Luike toegespyker. Maar jy hoef jou nie te kwel
11
nie, my kind. Ek sal die hele nag by jou waak.
12 MIEM:
Ja, Ma.
13
Sit regop! Hoeveel keer moet ek dit nog sê? As jy ’n man
14
wil hê, moet jy let op jou postuur.
15
Hulle werk verder.
16 MIEM:
(na ’n stilte) Dan is dit altesame tweehonderd. Ek het vanmiddag
17
gaan tel. Die ander honderd-en-sewentig is heeltemal
18
vol en toegewerk.
2.1
Met wie praat Miem in reël 1?

(1)

2.2
’n Dramateks bestaan uit die hoofteks en die neweteks/toneelaanwysings.
2.2.1 Hoe word die neweteks/toneelaanwysings in hierdie uittreksel aangedui?

(1)
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2.2.2 Wat is die funksie van die neweteks/toneelaanwysings in hierdie drama?
2.3
2.4

(1)

Wat is die implikasie daarvan dat Miem volgens die kursiefgedrukte woord in reël 1 hard
praat?
(1)
Miem verwys in reël 8 na Die onheil. Haal EEN woord uit reël 1–7 aan wat die
onheilsatmosfeer versterk.
(1)

2.5
Uit Miem se dialoog (reël 8–12) kan die gehoor baie aflei.
2.5.1 Hoekom maak Miem van sulke kort, onvolledige sinne gebuik?
(1)
2.5.2 Miem verwys na die verstandiges in reël 9. Motiveer dat Miem, te oordeel aan die inhoud
van die drama, self nié verstandig was nie.
(1)
2.6
Lees weer reël 8–14.
2.6.1 Is Miem se optrede en woorde teenoor Meisie in die drama deurgaans presies dieselfde?
Motiveer jou antwoord met ’n duidelike bewys.
(2)
2.6.2 Motiveer uit die drama dat Miem nie opreg is wanneer sy vir Meisie ’n man wil kry nie. (1)
2.7
Die ander honderd-en-sewentig is heeltemal vol en toegewerk (reël 17–18).
2.7.1 Waarom was dit nie vir Miem die moeite werd om so hard te werk nie?
2.7.2 Teen watter milieu vind hierdie gesprek tussen Meisie en Miem plaas?
2.7.3 Op watter manier probeer Meisie en haar ma hierdie omstandighede verbeter?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

KONSTABEL:
MEISIE:
KONSTABEL:
MEISIE:
KONSTABEL:
MEISIE:
KONSTABEL:

MEISIE:
KONSTABEL:
MEISIE:

MEISIE:

Dit is omdat dit so laat is. As dit baie laat word, kan
ek altyd sien.
Regtig?
Ja. En ek is bly ek kan sien, want nou kan ek vir jou
sien. En jy is baie mooi.
(verwonderd) Is ek?
Jy is.
(verleë) Jy het mos gesê sonder skoene.
Ja. (trek die gordyne opsy) Dis net reg so. (Maak
die venster oop)
Sirkusmusiek word gehoor.
Asseblief! Maak toe die venster. Ek mag nie die musiek
hoor nie! Asseblief.
Net vir ’n rukkie. Daar trek so ’n soet luggie. (Glimlag)
(druk haar hande oor haar ore) Die musiek is so hard. Ek
mag dit nie hoor nie.
Die KONSTABEL maak vinnig die deur oop. Die musiek is nou
harder.
Nee! Maak toe die deur! Maak toe die deur! (Hardloop na die
deur)
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2.8

2.8.1
2.8.2
2.8.3
2.8.4

Kies die eienskap in KOLOM B om by ’n karakter in KOLOM A te pas. Skryf slegs die letter
(A–D) langs die vraagnommer ( 2.8.1– 2.8.4) neer.
Miem ...
Meisie ...
Gertie ...
Konstabel ...

A
B
C
D
E

dra eienaardige klere en maak musiek.
is manipulerend en beïndruk ander maklik.
voel ondergeskik en smag na vryheid.
is hardwerkend en dominerend.
is eensaam en smag na manlike aandag smag.

2.9

Meisie tree in hierdie uittreksel (TEKS 2) baie anders op as aan die begin van die drama
(TEKS 1).
Verduidelik die verandering wat plaasgevind het.
(2)

2.10

Waarom staan Meisie net as Meisie bekend en nie as Margareta nie?

(1)

2.11

Waarom is Meisie se reaksie in reël 3, 6 en 8 geloofwaardig?

(1)

2.12

Watter simboliek heg Meisie se ma aan die sirkusmusiek?

(1)

2.13 Lees weer reël 16–19.
2.13.1 Konstabel maak die deur oop, maar Meisie wil dit toemaak. Hoe sluit hierdie
kontrasterende handeling by die tema van die drama aan?
2.13.2 Beïnvloed Konstabel vir Meisie positief of negatief? Motiveer jou antwoord.
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TAAK 2 – MEMORANDUM VAN LITERATUURSTUDIE (DRAMA) TAAK – 40 PUNTE
AFDELING C: DRAMA
VRAAG 1: OPSTELVRAAG - KRISMIS VAN MAP JACOBS – Adam Small
Hierdie vraag word aan die hand van die aangehegte RUBRIEK VIR DIE ASSESSERING VAN DIE
OPSTELVRAAG VIR DIE ROMAN EN DRAMA geassesseer.
LET WEL:
• Dis ŉ breë raamwerk van feite.
• Al die feite hoef nie genoem te word nie.
• Geen opskrifte in die opstel nie. Indien wel, penaliseer met een kategorie by taal en styl.
Inleidingsparagraaf
•

Die kandidaat voorsien die opstel van ŉ gepaste inleiding, bv. In hierdie drama speel
Map/Johnie ŉ belangrike rol.

Redes waarom Map/Johnnie die belangrikste karakter in die drama is (2 gemotiveerde feite)
• Die titel van die drama suggereer dit.
• Al die ander karakters praat oor Map/Johnnie, selfs al is hy nie op die verhoog nie.
• Hy is die belangrikste karakter/hoofkararakter in die drama.
• Die dramagebeure/intrige draai om hom.
• Die leser leer hom die volledigste ken.
• Hy is die karakter wat die duidelikste verandering/groei as gevolg van innerlike konflik
openbaar.
Bespreek enige VIER karaktereienskappe van Map/Johnnie. (4 gemotiveerde feite) Elke keuse
moet bespreek word en nie net genoem word nie.
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Hy is idealisties. Hy streef na beter werk/dinge in die lewe as om ’n bode te wees.
Map is tot ’n groot mate snobisties. Hy wil nie die werk as bode aanvaar nie.
Hy openbaar sterk leiereienskappe. Hy word leier van drie bendes./Hy aanvaar sy leiersrol in
die gemeenskap./Die saksofoon wat opklink suggereer dat hy sy rol en plek in die
gemeenskap inneem.
As leier en mens is hy beїnvloedbaar. Hy gee toe aan druk om toestemming te gee vir
verkragting/hy laat toe dat Apostel George hom ten goede beїnvloed.
Hy openbaar ’n hardheid/hardvogtigheid/wreedheid. Hy word ’n gevreesde bendeleier en
Cyril en Richie noem hom ’n "vark".
Hy is verantwoordelik/aanvaar sy verantwoordelikheid. Hy gee hom oor aan die polisie na
die moord van sy sussie en die verkragting van sy ma.
As kind is hy ’n gelukkige/liefdevolle/onskuldige kind wat mense na hom aantrek. Sy ma is
lief vir hom en Blanchie voel aangetrokke tot hom.
In die tronk openbaar hy ’n inskiklikheid/gehoorsaamheid/gedissiplineerdheid. Dit lei
daartoe dat hy vir vroeë parool in aanmerking kom.
Sy geloof (later) is vir hom ’n saak van erns. Sy bekering lei tot ’n nederige aanvaarding van
sy skuld.
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•
•

Sy geloof is ’n ernstige saak. Hy tree nie gewelddadig op nie en vergeld nie kwaad met kwaad
nie.
Hy is liefdevol en versorgend. Hy tree beskermend en versorgend teenoor sy ma op/teenoor
Blanchie op wanneer haar pa sterf.

Hoe Map/Johnnie se karaktereienskappe met dié van Cavernelis kontrasteer (3 gemotiveerde
kontraste) Die kandidaat moet minstens drie kontraste by elkeen van hierdie karakters noem.
•
•
•
•

•

Map/Johnnie is snobisties, omdat hy nie tevrede is met werk as bode nie √ Cavernelis doen
twee soorte werk gelyk, hoewel hy vir albei min betaal word.
Map/Johnnie se sterk leierseienskappe veroorsaak dat hy by drie bendes betrokke raak. √
Cavernelis tree nooit as leier op nie.
Map/Johnnie soek na sy eie identiteit en ’n plek in die samelewing. √ Cavernelis is tevrede
met wie hy is, maar wil op ’n ander/beter plek gaan woon.
Map/Johnnie aanvaar verantwoordelikheid vir sy bendedade en dien tronkstraf uit. √
Cavernelis se skuldgevoel dryf hom tot selfmoord./Hy hardloop weg van sy
verantwoordelikheid.
Map se liefdevolle, sagte geaardheid blyk uit die manier waarop hy met sy ma en Blanchie
praat/vir Blanchie probeer beskerm. √ Cavernelis laat toe dat Blanchie misbruik word om sy
eie selfsugtige behoeftes te bevredig.

Jou gemotiveerde mening of Johnnie, as karakter, deur die loop van die drama ontwikkel (3
gemotiveerde feite) Die kandidaat moet wys op die lelike/verkeerde verlede, die nuwe Johnnie
en ’n bewys/voorbeeld gee.
•

•

•

•

Ja, Johnnie het ontwikkel. Hy verskil teen die einde van die drama opvallend van die Map
wat ons aan die begin van die drama leer ken het. Hy het die lelike goed afgelê en is op ’n
positiewe wyse besig om sy leiersrol in die samelewing in te neem.
Map/Johnnie het intense innerlike konflik/skuldgevoel en berou openbaar oor sy verkeerde
dade/moord op sy sussie en verkragting van sy ma wat lei tot sy ommekeer/veranderde
lewenswyse/bekering. Cyril en Richie het voorsien dat hy gaan maak en breek as hy uit die
tronk kom, maar hy vergewe, word nie kwaad nie, vergeld nie kwaad met kwaad nie.
Map/Johnnie se worsteling met sy skuldgevoel veroorsaak kommer of God hom genoegsaam
kan verander om ’n ander/nuwe mens te word. Wanneer hy vrygelaat word, openbaar hy ’n
nuwe gesindheid, sonder aggressie/geweld/wraak wat daarop dui dat hy wél genoegsaam
verander het om sy leiersrol in die samelewing in te neem.
Wanneer hy vrygelaat word, keer hy nie terug na sy wrede/aggressiewe/verkeerde
bendebedrywighede van vroeër nie, maar leef sy nuwe Christenskap uit deur Blanchie te
vergewe, haar te ondersteun en sy leiersrol in die samelewing in te neem.

Slot
Die kandidaat voorsien die opstel van ’n gepaste slot, bv.
•

Johnnie ontwikkel dus deur die loop van die drama.
[25]
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VRAAG 2: KONTEKSTUELE VRAAG - KRISMIS VAN MAP JACOBS – Adam Small
2.1.1 Met Cyril (en Richie) √
1
2.1.2 Hy dra oral stories aan en stook onrus/kwaad hoewel hy self nie by rusies betrokke is nie. √
1
2.1.3 Hy dra gewoonlik stories/skindernuus by Cyril en Richie aan en dra so tot spanning by maar
hier probeer hy spanning ontlont. √ √
2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

D/het ’n ogie op Blanchie en is ’n skinderbek. √
E/wil vir Blanchie net die beste toekoms verseker. √
C/is ’n venynige moeilikheidmaker. √
B/het ’n ogie op Blanchie en is werkloos. √

1
1
1
1

2.3.1 Dit word kursief gedruk./ Dit word tussen hakies geplaas. √
1
2.3.2 Dit dui aan hoe die karakter op die verhoogmoet optree./
Dit gee vir die regisseur en karakter inligting oor hoe die karakter moet optree./
Dit sê vir die leser wat die karakter doen. √
1
2.3.3 Cavernelis tree nooit gewelddadig op nie hoewel hy geïrriteerd is omdat die ander hom
en Blanchie treiter. √
1
2.4

2.5

Hy het met sy eie lewe geboet daarvoor./
Hy verloor in elk geval sy vrou en dogter./
Omdat hy voor die trein inloop, ontsnap hy nooit die situasie nie./
Omdat Cavernelis sterf, kan Maud en Blanchie ook nie hulle situasie ontvlug nie. √
1
Omdat hy respek vir Blanchie het, wil hy nie die woorde sê nie, daarom laat hy dit so in die
lug hang./
Hy het nie nodig om die woorde te sê nie, want almal weet waarna hy verwys./
Die feit dat hy die woorde weglaat, skep spanning en afwagting. √
1

2.6

Ja. Hierdie mense is vasgevang in ’n uitsiglose bestaan en probeer enigiets om hulle
situasie te verbeter./
Cavernelis probeer hard om die uitsiglose bestaan op die Kaapse Vlakte te ontsnap./
Vanweë die politieke situasie is daar spanning tussen die meer gegoede mense (wittes) en
die inwoners van die Kaapse Vlakte wat niks het nie./
Mense wat geen hoop of uitkoms het nie, doen soms vreemde/gevaarlike/ongeoorloofde
dinge om hulle omstandighede te ontsnap. √ √
2
2.7.1 Hy is snobisties./
Hy dink hy is beter as die ander inwoners. √
1
2.7.2 Kleurlinge is as gevolg van die Groepsgebiedewet uit Distrik Ses verwyder en op die Kaapse
Vlakte gehuisves waar hulle arm en werkloos is./
Hulle bly op die Kaapse Vlakte waar hulle omstandighede hulle gevangenes maak van
armoede en ellende./
Kleurlinge word deur witmense uitgebuit. √
1
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2.8

2.9

Negatief
Cavernelis pleeg selfmoord. √ √

2
[19]

Map is die naam wat sy vroeëre lewe/bendelewe/verkeerde lewe/tronklewe
verteenwoordig; Johnnie verteenwoordig sy nuwe lewe na sy bekering in die
tronk. √ √ Kandidaat moet na albei name verwys

2

Sy weet dat sy ook baie verkeerde goed gedoen het (prostitusie/aborsie) en daarom is
sy nie goed nie./
Sy voel skuldig oor haar eie verlede/prostitusie/ aborsie./
Sy dink aan die lelike beskuldiging wat sy teenoor haar pa uitgespreek het en voel
skuldig/nie goed nie./
Sy besef dat sy Johnnie nie kan verwyt vir sy dade nie omdat sy ewe skuldig is. √

1

2.11

Apostel George het hom na die Here (bekering) gelei. √

1

2.12

Ja
Alles dui op die sewe jaar straf wat verby is terwyl niks aandui dat hulle hulle steeds op
dieselfde plek en in dieselfde omstandighede bevind./
Alles sinspeel op sy skuld, tronkstraf en verwydering van almal vir wie hy lief was; niks
dui daarop dat hulle nog dieselfde mense is en hulle omstandighede nie verander het nie./
Alles dui daarop dat hulle albei geweldig verander is deur die sewe jaar wat verby is;
niks suggereer dat hulle nog in wese dieselfde mense is. √√
Kandidaat moet in sy antwoord blyke gee van begrip vir die teenstelling.
2
[6]
[25]

2.10
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VRAAG 1: OPSTELVRAAG - MIS – R de Wet
Hierdie vraag word aan die hand van die RUBRIEK VIR DIE NASIEN VAN DIE OPSTELVRAAG VIR
DIE ROMAN EN DRAMA nagesien.
LET WEL:
• Dis ŉ breë raamwerk van feite.
• Al die feite hoef nie genoem te word nie.
 Geen opskrifte in die opstel nie. Indien wel, penaliseer met een kategorie by taal en styl.
Inleidingsparagraaf
• Die kandidaat voorsien die opstel van ’n gepaste inleiding, bv.
• In hierdie drama speel Meisie ’n belangrike rol.
Redes waarom Meisie ’n belangrike karakter is (2 gemotiveerde feite)
• Meisie kom in feitlik al die tonele voor .
• Die dramagebeure/intrige draai om haar/haar veiligheid/haar ma se kommer oor haar.
• Die leser leer haar baie volledig ken.
• Sy is die karakter wat die duidelikste verandering/groei as gevolg van innerlike konflik
openbaar.
Bespreek enige VIER karaktereienskappe van Meisie. (4 gemotiveerde feite) Elke keuse moet
bespreek word en nie net genoem word nie.
• Meisie is ’n onderdanige/gehoorsame/gedienstige dogter. Sy voer haar ma se opdragte
gedweë uit.
• Meisie is hardwerkend/vlytig/gewillig. Sy werk elke dag saam met haar ma om die mis in
sakke verpak te kry./Sy werk daagliks aan die voorbereiding van die sakke met die oog op
die misverkope.
• Sy is hardwerkend/vlytig/gewillig. Sy was en stryk daagliks hul klere omdat dit na beesmis
ruik./Sy maak daagliks die vensters skoon./Sy gooi haar pa se slopemmer uit.
• Meisie is bygelowig. Sy het ’n onnatuurlike vrees vir uile op die dak.
• Meisie is maklik beїnvloedbaar. Haar ma se siekte/onnatuurlike bewustheid van die
bose/onheil maak van Meisie ’n onseker mens./Sy laat haar deur Konstabel beїnvloed om
saam met hom weg te loop.
• Sy smag na vryheid. Haar ma domineer haar en gun haar geen keuses en/of vryheid/
jongmenslewe nie.
• Sy is bangerig. Sy is bang vir haar eie pa wat reeds sewe jaar in die dak sit. Sy maak melding
van die wit hand en wil nie opkyk nie.
• Sy is opstandig. Haar omstandighede veroorsaak dat niemand by haar kom kuier nie as
gevolg van die misreuk en vlieë/brommers./Hul armoede maak haar skaam.
• Sy het ’n vrye gees. Sy smag na ’n normale jongmenslewe/vriende/sosialisering/vryheid.
Haar huislike omstandighede/haar ma se dominering en inperking ontneem haar van enige
vryheid/ jongmenslewe./Sy het een keer weggeloop sirkus toe tot haar ma se grootste
ontsteltenis.
• Sy is avontuurlustig. Sy smag na die avontuurlike/eksotiese/nuwe/vreemde. Die
sirkusmusiek en –liggies bekoor haar./Sy het een keer van die huis weggeloop en die sirkus
gaan besoek.

Afrikaans HT - Gemeenskaplike Take vir 2013

14
Vergelyk Meisie se karaktereienskappe met dié van Miem. (3 gemotiveerde vergelykings) Die
kandidaatmoet minstens DRIE vergelykings by elkeen van hierdie karakters noem.
• Meisie is onderdanig/gehoorsaam/gedienstig.-> Miem is uiters dominerend/manipulerend
en gun Meisie nie ’n eie lewe nie.
• Meisie is hardwerkend en vlytig. ->Miem is ook bereid om baie hard te werk om ’n inkomste
te genereer.
• Meisie is maklik beїnvloedbaar.-> Miem is altyd seker van haar saak, glo in haar eie vermoë
en staan by haar oortuigings.
• Meisie smag na die lewe buite die huis. -> Miem is tevrede met haar bestaan en sien die
• onheil/bose/gevaar in alles buite die huis.
• Meisie smag na ’n normale jongmensbestaan en sosiale lewe buite die huis. -> Hoewel Miem
se man in die dak sit, is sy tevrede met haar huis en omstandighede.
• Meisie smag na vriende. -> Miem smag daarna dat haar man uit die dak moet kom omdat sy
hom mis.
• Meisie is ongemaklik met die aandag van die Konstabel omdat sy dit nie ken nie. -> Miem is
gemaklik met die vreemde man in die huis en vertrou hom dadelik./Miem wil graag haar
dogter getroud sien (ter wille van haar eie behoefte dat Gabriël uit die dak kom).
• Meisie vertrou Konstabel en is bereid om saam met hom weg te loop. -> Miem wantrou eers
die man en jaag hom uit die huis./Miem vertrou die vreemdeling in die huis.
Jou gemotiveerde mening of Meisie, as karakter, deur die loop van die drama ontwikkel
(3 gemotiveerde feite) Die kandidaat moet wys op die ou Meisie, die nuwe Meisie en ’n
bewys/voorbeeld gee.
• Ja
• Meisie verskil teen die einde van die drama opvallend van die Meisie wat ons aan die begin
van die drama leer ken het. Sy het gegroei van die onderdanigheid en gedienstigheid
waarmee sy in haar ma se huis gewerk/geleef het, tot ’n dansende, bevryde jongmens wat
ontsnap.
• Meisie het innerlike konflik/skuldgevoel ervaar nadat sy ongehoorsaam was en so bygedra
tot haar ma se siektetoestand. Desnieteenstaande kies sy om saam met Konstabel weg te
loop en bewys so dat sy gegroei het tot iemand wat haar eie besluite neem.
• Nee
• Meisie het innerlike konflik oor haar behoeftes en verlangens en haar ma se uitdruklike
opdragte. Sy word wel bevry deur saam met Konstabel weg te loop, maar dis nie duidelik of
dit haar keuse is nie, want Konstabel hipnotiseer haar. Dit lyk of sy nie haarself is wanneer
sy op onnatuurlike wyse teen die einde van die drama die huis verlaat nie.
• Meisie het wel innerlike konflik ervaar oor die stryd tussen haar behoeftes en haar ma se
opdragte, maar sy kies nie om ongehoorsaam te wees nie. Sy word deur Konstabel
gehipnotiseer/gemanipuleer om saam met hom weg te loop. Dis nie ’n keuse en ’n duidelike
groei/verandering nie.
Slot
•
•

Die kandidaat voorsien die opstel van ’n gepaste slot, bv.
Meisie speel ’n belangrike rol in die drama.
[25]
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VRAAG 2: KONTEKSTUELE VRAAG - MIS – R de Wet
2.1
Gabriël/Haar man (in die solder). √
1
2.2.1 Kursiefgedrukte woorde/Dit staan tussen hakies. √
1
2.2.2 Dit dui aan/gee inligting hoe die karakter op die verhoog moet optree./
Dit sê vir die leser wat die karakter doen. √
1
2.3
Sy wil hê Gabriël moet hoor. √
1
2.4
Onrustig/huilwind √
1
2.5.1 Dit dui aan dat sy gespanne/bekommerd is. √
1
2.5.2 Sy het ’n wildvreemde man in die huis toegelaat./Sy het die gevaar in die huis ingenooi.
/Konstabel wat sy innooi, is die een wat Meisie wegvoer. √
1
2.6.1 Nee. Sy probeer Meisie beskerm teen die onheil buite die huis, maar laat toe dat die
vreemde konstabel in die huis inkom./Sy laat Meisie alleen by die vreemde man. √√
2
2.6.2 Sy hoop dat Gabriël uit die dak sal kom wanneer Meisie trou./ Dit gaan eintlik om Gabriël,
en nie om Meisie nie./ Dit gaan eerder om haar eie behoefte aan haar man as oor
Meisie. √
1
2.7.1 In die proses het sy haar dogter verloor. √
1
2.7.2 Gedurende die jare 1929 tot 1936/
Gedurende die Groot Depressie/
Swaarkry en armoede √
1
2.7.3 Hulle verkoop mis. √
1
[13]
2.8.1 D/is hardwerkend en dominerend. √
1
2.8.2 C/voel ondergeskik en smag na vryheid. √
1
2.8.3 E/is eensaam en smag na manlike aandag. √
1
2.8.4 B/is manipulerend en beïndruk ander maklik. √
1
2.9
Meisie se vryheid is deur Miem ingeperk, maar die koms van die konstabel en sy
betowering van Meisie bevry haar./
Meisie transformeer van ’n skaam, onseker, onderdanige meisie tot ’n dansende,
betowerende vlinder. √√
2
2.10 Sy word verteenwoordiger van alle mense./
Sy kry universele betekenis. √
1
2.11

Sy het nooit vriende/mans ontvang nie en is dus nou verleë voor dié opvallende aandag/
verwonderd oor die kompliment./
Sy het nooit sosiale kontak met mense buite die huis ervaarnie en voel dus erg verleë
onder die aandag van Konstabel. √
1

2.12 Die musiek is boos. √
1
2.13.1 Dit verteenwoordig die stryd tussen ingeperktheid/gevangeskap en vryheid. √
1
2.13.2 Negatief Sy verdwyn saam met hom, net om soos die ander meisies waarskynlik te sterf.
Sy verdwyn en sal nooit weer gesien word nie./
Hy gaan haar moontlik doodmaak./
Sy gaan nie vry wees soos sy gedink het nie.
OF
Positief.
Die vryheid waarna sy nog altyd gesmag het, kry sy nou. √√
2
[12]
[25]
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MONDELING TAKE
Taak 3
(Lees)
10

Taak 4
(Luister)
10

Taak 8
(Literêre respons)
20

Taak 12
(Praat)
10

TAAK 3 – LEES – 10 punte
Leerders lees ‘n gedeelte uit Die Kwart-voor-sewe-lelie vir punte. (Twee vlieë met een klap!) [10]
TAAK 4 – LUISTERBEGRIP – 10 punte
Sally Williams Nougat: Aan die onderwyser: Ondersoek die die inhoud van die liedjie. Leerders
luister na die liedjie of u lees die lirieke voor en die leerders beantwoord dan die vrae.

Sally Williams Nougat - Jak de Priester
12 April 2002. Ons was altwee crazy vir Sally Williams Nougat... en ook vir mekaar
Ek het jou dopgehou
Met 'n jas in jou hand
Deur doeane gespook
Na 'n nuwe land
Jou oë was natgehuil
maar jou hart was braaf
Mens is eenkeer jonk
Mens is eenkeer laf
Daar lê 'n vreemde daarbuite
Daar lê 'n pond of twee
Selfs die liefde kan wag
Die tyd sal leer
Maar ek moet nou gaan
Ek sien jou eendag weer
Met die internet kan ons tog kommunikeer
Ek mis die Dinsdagaand movies by die Brooklyn mall
Ek mis die stoei geveg sessies as ek oor jou rol
Ek mis die Sally Williams Nougat by die Groenkloof Spar
Ek mis die lekker sagte leerseats van jou nuwe kar
Ek mis die koffie met die skuim op en jou stywe jean
Ek mis die vat van jou hande soos in 'n moviescene
Ek mis jou naam op my foon en jou sms
Ek mis jou mond en jou hande en ook al die res
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Ek mis die Sondagoggend breakfast en jou DSTVee
Ek mis jou liefde, jy't belowe jy vir my nog sou gee.
'n Brief in die pos is wat ons liefde was
ek en jy is met die tyd belas
vir die eerste maand was my hart verniel
oral waar ek kom is ek 'n derde wiel
maar tyd sal leer
was ons woorde
ek het lief was jou brief
Jy's 'n poet my ding, jy moet aanhou sing
Deur die internet praat ons gou gou weer.
VRAE
Aan die leerders: Luister na die liedjie Sally Williams Nougat. Lees dan deur die vrae en
beantwoord terwyl jy weer na die liedjie luister.
1. In watter plek speel die liedjie se eerste verse af?
1
2. Watter woord in vers 2 is die teenoorgestelde van “lafhartig”?
1
3. Na watter land was Jak se geliefde op pad? Haal ‘n woord uit vers 3 aan om jou antwoord te
staaf.
2
4. Wat moet volgens vers 3 ‘wag’?
1
5. Hoe gaan hulle aanhou om met mekaar te kommunikeer? (vers 4).
1
6. Waarom is die spreker en sy geliefde met ‘tyd belas’ (vers 6)?
1
7. Wie of wat is ‘n ‘derde wiel’ (vers 6)?
1
8. Wat gaan tyd vir hulle ‘leer’ (vers 7)?
1
9. Wie dink jy uiter die reël ‘Jy’s ‘n poet my ding, jy moet aanhou sing’ (vers 7).
1
(10)
ANTWOORDE
1. Lughawe / Vertreksaal
2. Braaf
3. Verenigde Koningkryk / Brittanje (Engeland is nie ‘n land nie en so ook nie London nie)
‘ponde’
4. Liefde
5. die internet (wys daarop dat Jak dit verkeerd uitspreek: ‘ienternet’)
6. Hulle sal mekaar eers oor ‘n lang tydperk weer kan sien, ‘tyd’ is dus vir hulle ‘n ‘las’
7. Die derde persoon by ‘n paartjie – voel uitgesluit en asof hy in die pad is
8. Of hulle liefde sterk genoeg was om die tyd en verwydering te oorleef
9. Sy geliefde / Jak se meisie
(10)
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TAAK 8 - RESPONS OP TEKS – 20 PUNTE
PRE-LEES
U kan die volgende informele besprekings met u leerders voer:
 Redes waarom lande oorlog voer
 Die gevolge van oorloë
 Voorbeelde van hedendaagse oorloë / Voortslepende oorloë van die afgelope dekade
 Aspekte wat mense skei, byvoorbeeld geloof, ras, etnisiteit, voorkoms, status, ens.
 Hulle kan ook oor die volgende debatteer: Tydens oorloë is niemand wenners nie!
Die onderwyser deel afskrifte van die onderstaande teks aan leerders uit. Die teks word gelees
en bespreek.
Lied oor Niemandsland - Jan Rabie
Evert het teruggekeer uit krygsgevangenskap 'n jaar na die dorp in twee gesny is deur die
nuwe grenslyn, en 'n hele ry huise langs die hoofstraat gesloop is om plek te maak vir wagte en
doringdraad. Die ou markplein in die hart van die dorp is omgeploeg en gelykgehark sodat spore
kon wys: toe die koue weer kom het die lang skeidende sleepsel van die dood stekelig en bar
teen die sneeu afgesteek.
Die dag van Evert se terugkeer het sy ou Moeder na die stasie gegaan om te huil en haar
seun huis toe te lei. Toe sy hom vertel wat met die dorp gebeur het, het Evert wit om sy mond
geword en stilswyend aan haar sy tussen die ou gegewelde huise na die plein gehaas. Daar het hy
gaan staan met sy somber gesig na die ander kant gedraai.
“'n Seun is een nag daar tussen die drade geskiet,” het sy moeder gefluister.
Na 'n rukkie het sy weer gefluister: “Kom huis toe, my seun, kom huis toe, wat help dit.”
“Vyf jaar,” het hy skor gesê. “Ek dog ek kom huis toe om Anna te trou.”
“Kom huis toe, dis koud.” Sy moeder het gebewe terwyl sy opstaar in sy gesig so oud en
verwese soos hare.
“Vyf jaar,” het hy dof en stil teenoor homself herhaal.
Nóg daardie aand nóg die dae daarna het Evert weer van haar gepraat, en sy moeder het
haar naam nie een maal genoem nie. Hy het werk gekry in die fabriek agter die stasie, en elke
aand op pad huis toe 'n tyd lank aan die rand van die plein deur die winter-grysheid na die huise
aan die oorkant gestaan en staar.
'n Week na Evert se terugkeer het 'n sneeustorm oor die huise neergeslaan. Na sy terugkeer deur
die warrelende geelgrys skemer van die strate, en terwyl hy net binne die deur gaan staan,
vooroorgeboë om die sneeuvlokke van sy skouers en hare te skud, het hy nie dadelik die meisie
bemerk waar sy selfbewus aan sy moeder se sy voor die vuurherd staan en glimlag nie. Toe hy
naderkom, het sy moeder gesê: “Evert, jy hoef nie jou jeug weg te smyt nie, ek het hoor sê Anna's
verloof aan 'n ander man.”
Hy het hulle aangekyk. In skielike woede-bewing het hy omgespring en die kombuisdeur
oopgeruk en gewys dat die meisie moet gaan, en toe hy dit agter haar sluit, teen sy kitaar
aan die muur gestamp sodat dit van die spyker val.
Later het sy moeder gesê: “Die oorkantse mense is sleg, hulle gooi klippe oor na ons, en
hulle vloek ons met nuwe name wat hulle aan die ander kant geleer het.”
“Julle begin hulle nou al haat,” het haar seun in 'n dowwe, bitter stem gesê. Maar hy het sy
arms om haar skouers gesit toe sy begin huil.
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“Ek is oud, Evert,” het sy gesnik, “ek sal nie lank meer lewe nie. Maar sterwe sal draaglik
wees as ek eers 'n kleinkind in my arms kan hou.”
Die volgende dag het sonskyn bleek deur die wolke gesukkel. In die strate het die sneeu in
'n vuil pappery verander, maar op die plein het dit skoon en wit geglans. Evert het vinniger as
gewoonlik, verby die plein, reguit huis toe geloop. Sy oë het gegloei in sy skraal, verbete gesig toe
hy die kitaar van die muurspyker lig. Hy het geen woord teen sy angstige ou moeder gesê nie. Hy
het na die rand van die plein gegaan, en toe langsaam verder in die diep skoon sneeu tot waar die
wagte gestaan en kyk het. Hulle het hul gewere dreigend gelig. Evert het nog nader gegaan in die
diep wit sneeu.
“My meisie is aan die ander kant,” het hy stil gesê.
“Wat daarvan ... !” het een van die wagte gevloek, “sy's jou vyand nou!” Hy was afkomstig
uit 'n ander provinsie en hy het sy twee jaar diensplig gehaat, en die mense van die dorp waar hy
gestasioneer was, met die haat verbind.
Evert het verby die soldate na die oorkantse huise getuur waar die aand skaduwig teen die
mure aan die aanblou was.
“Ek respekteer mos jul heining,” het hy gesê.
Hy het sy kitaar omgeswaai en dadelik 'n wysie wat hy vroeër veel gespeel het omdat dit
Anna se lieflingslied was, uit die snare begin slaan.
Die wag het weer gedreig, maar sy maat het gelag en gemeen: “Laat ons sien of sy nog sy
meisie is.”
Evert het gestaan en speel met sy oë gevestig op die huise agter die doringdraad-wronge.
Dit was nog nie so donker dat hy die mense wat voor die huise verbygaan, nie kon onderskei nie.
Hy kon sien hoe die bleek ovale van hul gesigte sy kant toe draai en dan weer met die skemer
saamsmelt. Hy het meer liedere wat hy en Anna saam geken het, gespeel. Die wagte het die spot
met hom gedryf: “Dalk is sy haastig om te kom,” het hulle gelag. Hy het sy kop gebuig en begin
sing met sy stem eers hees voor dit sterker in die polsende roep van die snare kon styg. Toe die
donker daal, het hy omgedraai en teruggehaas deur die menseklompie versamel aan die rand van
die plein.
Hy was koud. Hy het geril voor die vuur en toe sy ou moeder hom aanspreek, het hy haar
met 'n vreemde glimlag aangekyk wat haar bang en stil in haar skommelstoel laat terugsit het.
“Moeder,” het hy gesê, “as Anna kom, sal ek trou met wie Moeder ook al wil.”
Die volgende aand het Evert weer in die sneeu voor die doringdraad en die geweer-monde
gaan staan. Die wagte het hom met hoonroepe begroet, maar hy het soos vantevore begin speel
terwyl hy somber bly staar na die huise aan die ander kant van die wit skemerende sneeu. Hy het
alleen 'n kort tydjie gespeel voor vreugde in sy oë gelaai het. Want van die ander kant het 'n
meisie langsaam asof met moeite oor die diep sagte sneeu aangestap gekom. Hy kon haar rooi rok
sien swaai en haar vlegsels sien glinster weerskante van haar gesig terwyl sy tot dig by die drade
kom. Hy het nie opgehou met speel nie. Sy hande het die akkoorde vanself gevind, en sonder dink
het hy die wysie se woorde begin sing. En saggies, terwyl sy met geboë hoof aan die ander kant in
die diep, wit sneeu staan, het sy saam met hom gesing.
Die wagte het gestaan soos verkoolde boomstamme in 'n oop plek waar voëls nog sing. Na
agter, aan albei kante van die plein, het die dorpenaars swyend versamel om te luister. En vir hulle
asof hulle ook saamsing, het die twee eenvoudige stemme vertel van al die pyn en seer en verlang
en onmoontlik verlangde vreugde wat ook hulle s'n was.
Toe die lied klaar is, het Evert die kitaar in albei hande vasgehou. “Dankie, Anna,” het hy
vinnig, omrede die wagte, gesê.
“Evert,” het sy saggies gesê terwyl sy nog steeds met geboë hoof staan. “Evert, dis waar, ek
is verloof aan 'n ander.”
Sy gesig het skaars vertrek.
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“Dit maak nie saak nie,” het hy gesê, “jy't gekom.”
Toe het sy in sy oë opgekyk. Skreeuend het die wagte hul terugbeveel.
“Dit maak nie saak nie,” het hy baie vinnig gesê, “eendag sal die dorp weer een wees, en dan,
miskien, kan ons kinders trou. Die Here waak oor jou.” Voor hulle teruggedrywe kon word en hy
haar naam wild sou roep, het hy omgedraai in die blou skemering wat orals deel van die hemel
was.
Maar vir een aand, en vir ‘n lang tyd in herinnering, het sang niemandsland oorkruis om ‘n
trotse vrede uit een man se pyn te skep, en vir almal wat gehoor het, ‘n boodskapper te wees.
POST-LEES

1. Het jy van die verhaal gehou?
2. Kon jy jou met Evert vereenselwig?
3. Is die verhaal aktueel?
4. U kan onderstaande in u bespreking van die verhaal gebruik.
BESPREKING
TITEL:
Die lied waarvan in die titel gepraat word, is die lied wat Evert en Anna saamgesing het. Die lied
het dus oor die skeiding van die doringdraad tussen die twee areas getrek om hulle twee te
verbind as ’n eenheid. Dit het nie net vir hulle verenig nie, maar ook al die mense wat na die lied
geluister het – ook die wagte. Die “niemandsland” waarvan gepraat word, is die area aan beide
kante van die doringdraad – ’n gebied wat letterlik aan niemand behoort het nie. Die naam is nie
met ’n hoofletter geskryf nie – dit beteken ook dat dit enige “niemandsland” oral oor die wêreld
kan voorstel. Die verhaal sluit dan ook af met “...het sang niemandsland oorkruis om ’n trotse
vrede uit een man se pyn te skep, en vir almal ’n boodskapper te wees.”
VERTELLER:
Ons het hier ’n derdepersoonsverteller, wat dus nie ’n karakter in die verhaal self is nie en vir jou
alle karakters se gedagtes en handelinge kan beskryf. Die karakters openbaar hulself ook deur die
manier waarop hulle optree.
AGTERGROND:
Die verhaal herinner sterk aan die Berlynse muur, alhoewel die verhaal gepubliseer is vyf jaar voor
die oprigting van hierdie muur (die verhaal is gepubliseer in 1956 en die muur is opgerig in 1961).
Die dorp is in twee verdeel en Evert en Anna bly nou aan verskillende kante van die doringdraad.
’n Hele ry van huise is gesloop om plek te maak vir die doringdraad. Die ou markplein (gewoonlik
’n bymekaarkomplek vir die gemeenskap) is ook gesloop. Die draad (skeiding) word nou deur
wagte bewaak en mense word (soos Evert en Anna) van mekaar en hul geliefdes, vriende en
familie geskei. “Die lang skeidende sleepsel van die dood” is ’n metafoor en laat die draad klink na
’n wrede, giftige en gevaarlike slang. Dit is die omstandighede waarin hierdie mense moet leef.
KARAKTERS:
Evert is die hoofkarakter. Hy kom ná vyf jaar in ’n krygsgevangenekamp terug na sy tuisdorp, wat
intussen heelwat verander het. Hy is emosioneel en geskok. Hy is wit om sy lippe en sy gesig lyk
oud en somber. Hy praat ook nie veel nie. Hy het werk gekry in ’n fabriek en hy wou met Anna
trou, maar sy is aan die ander kant van die skeiding. Hy wil dan vir haar kitaar speel en sing. As sy
na die skeiding kom om te luister, sal hy berusting vind en met sy lewe aangaan.
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Sy ma weet hy kan nou nooit weer daaraan dink om met Anna te trou nie. Sy voel baie jammer vir
hom en sy vertel hom dat Anna aan ’n ander man verloof is. Sy wil ook nie sien dat hy sy jongmenslewe weggooi nie en stel hom voor aan ’n ander meisie, aangesien sy graag ’n kleinkind wil
hê voor sy sterf.
Anna is die ander karakter wat die storie dryf. Sy praat ook nie veel nie, maar daag op toe Evert
nodig gehad het om haar te sien. Sy bevestig dat sy met iemand anders gaan trou en Evert kan
dus berus daarby en met sy lewe aangaan. Dit is duidelik dat die liefde tussen die twee mense nie
verbreek kan word deur ’n mensgemaakte skeiding nie.
VRAE OOR INHOUD
1.
Watter geskiedkundige gebeurtenis het plaasgevind terwyl Evert in ’n oorlogskamp
opgesluit was?
2.
Hoe is die nuwe grenslyn beskerm?
3.
“die lang skeidende sleepsel van die dood” Watter beeldspraak kom hier voor? Verklaar
die
beskrywing.
4.
Wat het Evert se ma by die stasie gaan doen?
5.
5.1
5.2

“sy gesig so oud en verwese soos hare”
Met wie word Evert se voorkoms hier vergelyk?
Wat, dink jy, het hiertoe gelei?

6.
6.1
6.2

“.....het Evert wit om sy mond geword.”
Hoe het Evert gevoel?
Waarom het hy so gereageer?

7.
8.
9.

Hoe het Evert gevoel terwyl hy die huise aan die ander kant van die grenslyn dophou?
Hoekom herhaal hy “vyf jaar”?
Wat was Evert se ma se grootste begeerte?

10.
10.1
10.2
10.3

“Ek respekteer mos jul heining”
Hoe het Evert die heining gerespekteer?
Met wie praat Evert?
Waar bevind hy hom en waarom?

11.

Waarom was een van die wagte so aggressief?

12.

“Die volgende aand het Evert weer in die sneeu voor die doringdraad en geweermonde
gaan staan”.
Watter tipe beeldspraak is “geweermonde”?
Verklaar waarom “geweermonde” so gepas is.

12.1
12.2
13.
14.
15.
16.
17.

Wat gebeur toe Anna aan die ander kant van die draad kom staan het.
Watter effek het die samesang van Anna en Evert gehad?
Wat verklap hul lyftaal?
“.........het sang niemandsland oorkruis om .....’n boodskapper te wees”.
Watter boodskap het die lied oorgedra?
Anna het ’n rooi rok aangehad. Waarvan is rooi simbolies?
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18.
19.
20.

Waarvan is die lied simbolies?
Verklaar die titel van die verhaal.
Wat is die boodskap van die verhaal?

21.

Dui aan of onderstaande stellings WAAR of ONWAAR is. Verstrek ’n rede vir jou
antwoord:
Die wagte was baie simpatiekgesind teenoor die inwoners.
Evert se ma het hom by die mark gaan haal.
Evert het op sy viool by die grensdraad gaan speel.
Na die verdeling van die dorp het die ou markplein behoue gebly.
Anna het ’n wit rok aangehad toe sy na die doringdraad kom.

21.1
21.2
21.3
21.4
21.5
22.

22.1
22.2
22.3
22.4
22.5
23.

Maar vir een aand, en vir ’n lang tyd in herinnering, het sang niemandsland oorkruis om
’n trotse vrede uit een man se pyn te skep, en vir almal wat gehoor het, ’n boodskapper
te wees.
Watter “sang” is hier ter sprake?
Waarop dui “maar”?
Na wie verwys die “een man”?
Waarom het hy pyn ervaar?
Waarvan word die sang ’n boodskap?
LANGER VRAAG
Noem en bespreek die tipes konflik wat in hierdie verhaal aangetref word.

MOONTLIKE ANTWOORDE
1.
Die dorp waar hy grootgeword het, is in twee verdeel deur ’n nuwe grenslyn.
2.
Dis deur wagte en ’n doringdraad beskerm.
3.
Dis ’n metafoor. Dit verwys na die gevaarlike doringdraadheining in die sneeu wat die dorp
in twee verdeel.
4.
Sy het haar seun gaan haal om hom huis toe te lei.
5.1
Sy gesig word met sy ma s’n vergelyk.
5.2
Hy is vyf jaar in ’n oorlogskamp opgesluit.
6.1
Hy was geskok.
6.2
Sy moeder het aan hom verduidelik dat die dorp deur ’n doringdraad in twee verdeel is.
7.
Hy het hartseer of bedruk gevoel.
8.
Dit beklemtoon dat hy vir so lank die droom gehad het om met Anna te trou.
9.
Sy wil ’n kleinkind in haar arms hou voor sy sterf.
10. 1 Hy het aan sy kant van die heining bly staan en dit nie probeer oorkruis nie.
10.2 Hy praat met die soldate.
10.3 Hy was naby die grenslyn waar die soldate wag gestaan het.
11.
Hy het die verpligte diensplig gehaat en dit ook op die mense van die dorpie waar hy
werksaam was, oorgedra.
12.1 personifikasie
Die monde van die gewere waaruit haat en dood kom, word teenoor Evert se mond gestel
waaruit klanke van liefde kom.
13.
Hy het aanhou speel (op sy kitaar) en die wysie se woorde gesing; sy het saam begin sing.
14.
Die mense aan albei kante van die plein het vergader om te kom luister.
15.
Dit verklap pyn, seer en verlange.
16.1 Dit is ’n uiting van dieselfde pyn, lyding en verlange wat hulle ook ken.
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17.
18.
19.
20.
21.1
21.2
21.3
21.4
21.5
22.1
22.2
22.3
22.4
22.5

Dis ’n simbool van passie en liefde.
Liefde en hoop bly voortbestaan, ondanks skeiding.
Die lied het die grenslyn oorkruis om vrede asook hoop vir die aanhoorders te bring.
Ware liefde kan nie beëindig word nie al word ’n mens van jou geliefde geskei.
ONWAAR. ’n Seun is tussen die drade doodgeskiet.
ONWAAR Sy het hom by die stasie gaan haal.
ONWAAR Evert het op sy kitaar gespeel.
ONWAAR Die ou markplein is gesloop
ONWAAR Sy het ’n rooi rok aangehad.
Dit verwys na die samesang van Anna en Evert.
Alhoewel hulle nie bymekaar kan wees nie of ’n toekoms saam kan hê nie, het die sang
vrede vir hulle gebring.
Dit verwys na Evert.
Hy is van sy geliefde Anna geskei.
Dit word ’n boodskap van vrede en hoop.

23.
Innerlike konflik word by die hoofkarakter, Evert, bespeur. Hy het vir vyf jaar die hoop gekoester
om met Anna te trou. Anna bevind haar egter aan die ander kant van die grens nadat die dorp in
twee verdeel is. Sy ma het hom egter vertel dat sy aan ’n ander man verloof is. Hy besef dat hy
slegs sielerus sal vind as hy sekerheid kan hê - as hy weet dat sy steeds vir hom omgee. Hy noem
haar steeds “my meisie”.
Uiterlike konflik word tussen die dorpsmense en die soldate bespeur. Die soldate bewaak die
grens wat die dorp in twee skei. Hulle het al ’n seun tussen die drade geskiet. Een van hulle het
op Evert gevloek en hom gedreig. Hulle het Evert hardop bespot en beledig toe hy by die
doringdraad gestaan het.
OPDRAG:
Die opdrag kan handel oor van die vlg. aspekte:
TITEL, VERTELLER, AGTERGROND, KARAKTERS, KONFLIK
OF leerders kan die vlg. vraag in hul mondeling respons beantwoord:

Toe Evert na vyf jaar as krygsgevangene na sy tuisdorp terugkeer, het daar vir hom net
hartseer in plaas van vreugde gewag.
Jy moet na die vlg. verwys:

Wat hy sien toe hy op die dorp aankom

Hoe hy voel oor die veranderinge en veral hoe dit sy verhouding met Anna raak

Wat hy doen om sy hartseer te verwerk
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MEMORANDUM: Respons op teks: ‘Lied oor Niemandsland’.

Lied oor Niemandsland – Jan Rabie
Inleiding
Lyf
Wat sien hy?
 dorp in twee gesny
 nuwe grenslyn
 hele ry huise langs hoofstraat gesloop
 wagte en doringdraad = lang skeidende sleepsel van die dood
 dorpsplein omgeploeg/gelyk gehark/sneeu
Hoe voel hy oor die veranderinge?
 haastig om dit te sien
 teleurgesteld dat hy 5 jaar moes wag en nou lyk dit so
 kwaad toe sy ma iemand anders aan hom wil voorstel
 bitter omdat die dorpenaars mekaar begin haat het
 is tevrede nadat Anna uitgekom het
 aanvaar nou die situasie
 hoopvol dat dit in die toekoms sal verander
Hoe verwerk hy sy hartseer?
 praat nie meer oor Anna nie
 ŉ week lank net elke aand op rand van plein gaan staan en staar na die oorkant
 vir twee aande die wagte trotseer en by die grensdraad gaan staan en
kitaar-speel
 homself en sy ma belowe hy sal met enige meisie van sy ma se keuse trou indien Anna
reageer op sy kitaarspel
 toe sy wel opdaag, sing hulle saam
 verseker Anna dit maak nie saak dat sy aan iemand anders verloof is nie
 spreek die vertroue uit dat alles eendag sal regkom sodat hul kinders kan trou
Slot
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TAAK 12 – PRAAT – 10 punte
Leerders kies EEN van die onderstaande onderwerpe en lewer ‘n praatjie daaroor in die klas.
(1)

Daar behoort ’n streng verbod op jag (in Suid-Afrika) gestel te word. /Daar behoort nie ’n
streng verbod op jag (in Suid-Afrika) gestel te word nie.

(2)

Die toenemende werkloosheid en genadelose kompetisie om die bestaande
werksgeleenthede maak dit al hoe belangriker dat elke Suid-Afrikaner die beste opleiding
sal ontvang. Bespreek hoe jy die opleidings- en werksmoontlikhede van die toekoms sien.
Gee ook moontlike oplossings vir werkloosheid aan die hand.

(3)

(4)

Jy word opdrag gegee om namens die graad 12’s ‘n motiveringspraatjie oor skooltrots vir
die graad 8’s te lewer.

ASSESSERING: RUBRIEK VIR MONDELINGE AANBIEDING: VOORBEREIDE TOESPRAAK HT
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TAAK 5 – TOETS 1 – BEGRIP & TAAL – 70 PUNTE - VERWERK NA 40 PUNTE [70 X 4/7]


Hierdie taak bestaan uit DRIE AFDELINGS:
o AFDELING A: Leesbegrip
(30 punte)
o AFDELING B: Opsomming
(10 punte)
o AFDELING C: Taal
(30 punte)
 Skenk veral baie aandag aan spelling en sinskonstruksie.
_________________________________________________________________________________

Afdeling A: Leesbegrip
VRAAG 1
Lees die onderstaande leesstuk uit RAPPORT aandag deur en beantwoord dan die vrae ELK IN EEN
SAAKLIKE VOLSIN.

Geweld in gesin ken geen grense, vele faktore speel belangrike rol
1. Meer as 26 mense het die afgelope twee weke gesterf in gesinsgeweld. Mishandeling is, helaas,
so oud soos die berge, maar dit kry steeds hopeloos te min aandag.
2. In die onlangse voorvalle van gesinsgeweld was ’n man telkens die aggressor. Geweld binne
gesinsverband ken geen grense nie. Sielkundige, persoonlikheids-, en kulturele faktore speel
almal ’n rol in die aanloop tot sulke geweld.
3. In ’n peiling ’n paar jaar gelede in Amerika het 40% van die 400 vroue wat deelgeneem het aan
die studie, erken dat hulle fisiek deur hul manlike eggenote aangerand is. Nog 55% het erken
dat hulle emosioneel deur hul huweliksmaat mishandel is. In nog ’n studie is mishandeling
ondersoek tussen verskillende kultuur- en rasgroepe en is gevind dat meer as die helfte in elke
groep – plattelands teenoor stedelik, wit teenoor swart- die slagoffers van geweld binne
gesinsverband was, ongeag die herkoms.
4. Hoewel die man weens die tradisionele rol van die geslagte gewoonlik die geweldenaar is, kan
die vrou in enkele gevalle ook die aggressor wees. Dit gebeur byvoorbeeld waar ’n ouer man
met ’n heelwat jonger vrou getroud is.
5. Die aggressiewe man tree soos ’n bullebak op om sy eie lae selfbleed te bevorder deur sy vrou
– hy sien haar as sy eiendom – te mishandel. Die aggressiewe dade vind gewoonlik plaas
wanneer die man frustrasie ervaar – sy dit by die werk, by die huis of in die geselskap van ander
mans.
6. By ons, waar baie mans tans hul werk verloor weens rasionalisasie en herstrukturering, dra dit
by tot die gevoel van onbevoegdheid, hulpeloosheid, ’n swak selfbeeld en eiewaarde en dat bose
magte hul lewe manipuleer.
7. Ongeduldig en impulsief verplaas so ’n man sy gevoel van frustrasie jeens andere op sy vrou, en
toets so terselfdertyd haar lojaliteit. Dit is ook ’n verwronge uiting van ’n begeerte om sy
manlikheid te bewys en die vrou te onderwerp. Soos in verkragting is dit in die aggressor se oë
geoorloof solank die vrou sy “eiendom” is.
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8. So ’n man, wat probleme met geweld wil oplos, kom dikwels uit ’n huis waar geweld gebruik is
as oplossing vir probleme tussen ouers of waar hy moontlik die slagoffer was van kindermishandeling.
[Effens verkort en aangepas uit : RAPPORT]

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1.11
1.12

Verduidelik kortliks die uitdrukking: Geweld in gesin ken geen grense.
[2]
Waarom, dink u, is mans gewoonlik die aggressor in gevalle van gesinsgeweld?
[2]
Watter bykomende faktor dra by tot geweld binne die gesingsverband in Suid-Afrika? [2]
Wat is die moontlike oorsprong van aggressiewe mans se (wan-) optrede?
[2]
Mans word dikwels as die aggressor in gevalle van gesinsgeweld gesien. Noem ’n geval
waar die vrou as die aggressor in gevalle van gesinsgeweld gesien word.
[2]
Noem TWEE kenmerke van mans se gedrag as hulle hul werk as gevolg van rasionalisasie
en herstrukturering verloor het.
[2]
Watter TWEE faktore speel ’n belangrike rol in die aanloop tot gesinsgeweld?
[2]
Noem TWEE redes waarom die aggressiewe man soos ’n bullebak optree.
[2]
Haal ’n word aan uit die leesstuk wat “kontroleer of beheer” beteken.
[1]
Kies die gepaste antwoord hieronder en skryf dit neer:
Wat beteken impulsief in paragraaf 7 (jy tree op sonder dat jy daaroor nadink / liefdevol /
jy doen iets waaroor jy diep nagedink het).
[1]
Watter menslike aktiwiteit, dink u, is so oud soos Metusalem?
[1]
Noem TWEE maniere waarop vrouens in Amerika deur hulle huweliksmaats aangerand is.
[2]
/21/

Bestudeer die onderstaande advertensie en beantwoord die vrae wat daarop volg:
Beëindig die kragstryd. Santam is daartoe
verbind om jou te help om die uitwerking van
kragonderbrekings op jou huishouding of
besigheid te verminder deur afslag op die
aankoop van alternatiewe energiebronne
soos opwekkers en bystandbatterye te
beding.
Praat met jou makelaar of bel 0822 333 444*
om uit te vind hoe Santam jou kan help om
hierdie en ander risiko’s te bestuur, of indien
jy jou bestaande bystandbatterye wil laat
nagaan.
*Bepalings geld. Besoek www.santam.co.za
of bel 0822 333 444.
Santam is ‘n gemagtigde finansiëlediensverskaffer (lisensienommer 3416)

Rus verseker
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1.13

Na watter “kragstryd” word verwys in die volgende aanhaling uit die advertensie: “Beëindig
die kragstryd.”?
(1)
1.14 Wie is die adverteerder in die advertensie?
(1)
1.15 Hoe benut of eksploiteer die adverteerder die krisis in die land om meer kliënte en besigheid
te kry? Noem TWEE dinge.
(2)
1.16 Wie is die teikenmark vir hierdie advertensie?
(1)
1.17 Hoe, dink jy, is die adverteerder van plan om uit hierdie buitengewone diens aan kliënte geld
te maak?
(1)
1.18 Waarna verwys “vonk” in die hoofopskrif “Gee die volk vonk”?
(1)
1.19 Skryf die adverteerder se slagspreuk uit die advertensie neer.
(1)
1.20 Watter soort werk doen ŉ makelaar?
(1)
[9]
Totaal: Afdeling A = 30
AFDELING B: OPSOMMING
VRAAG 2:
Lees die onderstaande teks en voer die opdrag uit wat daarna volg.
Ou foute van verlede dra ook by tot Eskom-kragkrisis
Dit wil voorkom of die afskaling van die 90’s en die demokratiseringsproses sy tol op
kragvoorsiening eis. Elektrifisering het saam met die Heropbou-en-Ontwikkelingsprogram die
grooot slagspreuk geword, met die oogmerk om aan soveel arm gesinne elektrisiteit te voorsien as
moontlik. Om die tekort aan kapasiteit op te los, is besluit om van die ouer kragstasies weer in
bedryf te stel. Dié proses verloop egter nie so vlot as wat beoog is nie. Eskom se probleme kom
egter al ’n lang pad.
In die laat 1970’s en vroeë 1980’s het Eskom verskeie ‘sixpack’-kragstasies [ses eenhede van
600MW elk] in die Oos-Transvaal gebou – van die grootste en mees innoverende in die wêreld.
Hierdie reuse het ongelukkig aanvanklik heelwat tegniese probleme gegee en groot eise aan die
kragnetwerk gestel.
Op Vrydag, 5 Desember 1975, het die kragnetwerk weens ’n fout in die netwerkbeveiliging by ’n
substasie naby De Aar in duie gestort. Die Kaap is van die res van die land afgesny en het onder
wydverspreide kragonderbrekings deurgeloop.
Ná die voorval is die gasturbines by Arcacia in Goodwood, wat nou so hard werk, geïnstalleer.
Eskom was sedert sy ontstaan dikwels in die spervuur. Hy wou in 1977, soos nou, sy tariewe
opstoot, maar is ná ’n ondersoek en hewige kritiek deur die Raad van Handel en Nywerheid erg
gekritiseer. Die prysaanpassings wat daarna gedoen is, was onvoldoende en Eskom het gespartel
om die ligte aan die brand te hou.
In September 1981 tref ’n onverwagte sneeustorm die Hoëveld en verstop die steenkoolbergplekke en vervoerbande. Kragonderbrekings het weens die verhoogde vraag na elektrisiteit
gevolg.
’n Nuwe kragstasie het ook meer as die gewone kwota probleme gegee en in November 1983 het
gelyktydige foute by verskeie kragstasies byna tot ’n landwye katastrofe gelei.
In 1984 het ’n skandaal Eskom geruk toe die assistent-hoofrekenmeester met ’n slenter R8 miljoen
verduister het en later in hegtenis geneem is.
Afrikaans HT - Gemeenskaplike Take vir 2013

29
Groot opgewondenheid het geheers toe konstruksie in 1983 aan die Majuba-kragsentrale by
Volksrust begin is. By voltooiing 14 jaar later is ’n groot beplanningsfout egter ontdek - die
steenkool van die naasliggende myn het te veel doloriet bevat en was haas onbruikbaar. Steenkool
moes van Ogies vervoer word.
Dr. Holtzhausen is deeltyds navorser aan die US se departement elektriese en elektroniese ingenieurswese.
[Verkort en effens aangepas uit: Sake24, 18 Julie 2008]

OPDRAG:
Maak ’n puntsgewyse opsomming van die probleme waarmee Eskom oor die jare te kampe gehad
het.
Skryf in volsinne en rangskik jou sinne in chronologiese volgorde. Jou opsomming moet uit sewe
sinne bestaan en mag nie meer as 70 woorde bevat nie (datums en jaartalle uitgesluit).
Puntetoekenning:
Aantal feite = 7
Taal en styl = 1
Formaat = 1
Aantal woorde = 1
TOTAAL VIR AFDELING B: [10]
AFDELING C: TAAL
VRAAG 3

GOD GREW TIRED OF US
Fliek dwing jou tot dankbaarheid
Resensie deur Marguerite Robinson
1. Daar word na hulle verwys as “die verlore seuns van Soedan” – ŉ groep van 25 000 tussen die
ouderdomme van drie en dertien wat weens die burgeroorlog wat in 1983 uitgebreek het landuit
gevlug het. Ná ŉ vyf jaar lange swerftog te voet – onder meer deur die gebiede suid van die
Sahara – het sowat 12 000 uiteindelik ŉ heenkome in ŉ vlugtelingkamp in Kenia gevind.
2. Dit is hiér waar regisseur Christopher Dillon Quinn in 2001 by hulle aangesluit het om die wel en
wee van ŉ bepaalde groep wat gekies is om hulle in Amerika te hervestig, te volg.
3. Die prent strek oor etlike jare en dokumenteer die proses aan die hand van die ervarige van drie
verlore seuns van Soedan – John Bul Dau, Daniel Abol Pach en Panther Blor.
4. God Grew Tired of Us is een van daardie seldsame prente wat ŉ mens in ŉ oordrewe
verbruikerswêreld momenteel tot stilstand ruk. Om die Westerse “beskawing” deur die oë van
dié drie jong mans te sien, bied voorwaar baie stof tot nadenke.SIONALE
5. Terwyl Quinn komies en keurig eerste ervarings – slegte kos op die vliegtuig, roltrappe, die
gebruik van elektriese toebehore – inwerk, is dit kommentaar op en insigte in Westerse gebruike
wat die meeste tref. Met hul eerste Kersfees in Amerika wonder een: “Is Kersvader in die Bybel?
Hoe is hy verbind aan Jesus Christus?”
6. ŉ Ander merk op dat Amerikaners nie vriendelik is nie. Mense sluit hulle in hul huise af, hulle
groet mekaar nie en rassisme slaan helaas deur wanneer daar vir hulle gesê word hulle moet
asseblief nie in groepe plekke besoek nie. (Dit ontsenu mense as ŉ groep van vyf of ses swart
mans saam by ŉ winkel instap ...)
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7. Die land van geleenthede, van oorvloed en oordaad staan in skerp kontras met die verskriklike
ontberinge wat hulle moes deurmaak. Hulle het hongersnood geken, hulle weet wat dit is om as
kind vir ŉ ander kind ŉ graf te grawe en hulle hunker na hul vaderland.
8. Terwyl sommige aan hul oorspronklike waardes en kultuur probeer vasklou, sien ŉ mens by ŉ
reunie groot blydskap maar helaas ook dat die Amerikaanse golf reeds oor ŉ paar gespoel en
hulle ingesluk het. God Grew Tired of Us laat ŉ mens by tye kopskuddend oor die liewe
mensdom, maar dit dwing jou ook tot dankbaarheid. En dit gee ŉ mens tog hoop.
[Verwerk uit: Tydskrif Rapport, 6 April, 2008]
3.1

Vorm ŉ byvoeglike naamwoord van Soedan sodat dit in die volgende sin korrek lees.
Die (Soedan) seuns het vyf jaar lank deur die streke suid van die Sahara geswerf.
3.2
Gee die meervoud van swerftog (par. 1).
(1)
3.3
Skryf die afkorting van regisseur (par. 2) neer.
(1)
3.4
Gee die antoniem vir seldsame in par. 4.
(1)
3.5
Wat is die stam waarvan dokumenteer (par. 3) afgelei is?
(1)
3.6
Watter betekenis word by implikasie aan die woord “beskawing” geheg deur dit tussen
aanhalings te plaas (par. 4)?
(1)
3.7
Vorm ŉ samestelling van kos op die vliegtuig.
(1)
3.8
Skryf ŉ selfstandige naamwoord uit paragraaf 5 neer waarvan die volgende ŉ verklaring is:
Begrip deur die verstand gevorm van die wese van iets
(1)
3.9
Beantwoord die eerste vraag van die jong mans in die ontkennende vorm:
“Is Kersvader in die Bybel?” (par. 5).
Begin jou antwoord met Nee, ...
(1)
3.10 Verklaar die betekenis van die voorvoegsel oor- in oorvloed en oordaad (par. 7).
(1)
3.11 Vervang die emotiewe woord hunker in par. 7 met ŉ neutrale woord.
(1)
3.12 Korrigeer die woord met die spelfout in par. 8. Skryf dit korrek oor.
(1)
3.13 Die Amerikaanse “golf het reeds oor ŉ paar gespoel en hulle ingesluk.” (par. 8). Het ons hier
te doen met denotasie of konnotasie?
(1)
3.14 Gebruik die homoniem van hoop (par. 8) in ŉ verklarende sin.
(1)
3.15 Verbind die volgende sinne deur die voegwoord tussen hakies te gebruik:
Hulle het hongersnood geken.
Hulle hunker na hul vaderland. (tog)
(1)
3.16 Wat is die persoonsnaam vir resensie?
(1)
[15]
VRAAG 4
Lees die leesstuk ONDERNEMER IN Leë DOODSKIS TOEGESLUIT (Die Burger) aandagtig deur en
beantwoord dan die daaropvolgende vrae:
ONDERNEMER IN LEë DOODSKIS TOEGESLUIT
VERA SCHOEMAN

1) CALA. – ŉ Plaaslike begrafnisondernemer het die naweek met die donker kant van sy produkte
kennis gemaak, toe gewapende rowers hom in ŉ leë doodskis toegesluit het.
2) Die ondernemer, wat nie sy naam genoem wil hê nie, was Sondag omstreeks 11vm in sy sy
onderneming besig, toe twee mans ingestap en ŉ kwotasie vir ŉ kis gevra het.
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3) Volgens kaptein Gconikeya Taleni, polisiewoordvoerder, wou die twee weet wat dit sou kos om
ŉ lyk van ŉ buurdorp na Cala te vervoer. 4) Die ondernemer was besig om sy sommetjies te
maak, toe die mans glo pistole uitgehaal en dit teen sy kop gedruk het.
5) Hulle het geld geëis. Nadat die ondernemer die till leeggemaak en alles daarin aan hulle gegee
het, was hulle steeds nie tevrede nie.
6) Taleni het gesê hulle het die man aan sy kraag beetgekry en saam met hom tussen die kiste
deurgeloop. Nadat hulle een gevind het wat naastenby die regte grootte was, het hulle hom
gedwing om in te klim en plat te lê. Hulle het die deksel toegeklap, die kis gesluit en met die buit
gevlug.
7) Volgens Taleni het die ondernemer ŉ geheime slotjie aan die binnekant van die kis oopgewikkel
en uitgeklim.
8) Die rowers was teen gistermiddag nog nie aangekeer nie.
4.1
4.2.
4.3.
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

Wat is die funksie van die twee kommas in paragraaf 2? (reël 3)
(1)
Waarom is daar ŉ komma tussen WAS en HET in paragraaf 4? (reël 11)
(1)
Verklaar die funksie van die deelteken op die woord GEëIS in paragraaf 3. ( reël 8 )
(1)
Die skryfwyse van 11.00 vm. is verouderd. Skryf hierdie spesifieke tyd oor op die moderne
manier.
(1)
Gee ŉ antoniem vir die woord TEVREDE in paragraaf 3 (reël 9) en maak ŉ sin daarmee. (1)
Gee ŉ suiwer Afrikaanse woord vir “TILL” in paragraaf 3. (reël 8)
(1)
Gee die afkorting vir die woord VOLGENS in paragraaf 3. (reël 14)
(1)
Wat noem ons die onderstreepte -S- in die woord DOOD-S-KIS?
(1)
Gebruik die homoniem van die woord LYK as ŉ koppelwerkwoord in ŉ sin.
(1)
Skryf die leesstuk se opskrif oor in die BEDRYWENDE VORM.
(1)
[10]

Bestudeer die onderstaande teks en beantwoord dan die daaropvolgende vrae:

Wat maak ons

aarbeie …

Ons aarbeie behou al hul natuurlike, soet geur, helder kleur, vitamine C en mangaan, want ons
gebruik topverskaffers, gevorderde afleweringsmeganismes, onafhanklike ouditeure en ons hou
streng by internasionale voedselveiligheidstandaarde. Ja, daar is 'n stelsel aan't werk hier, maar
daar is ook ons gevoel vir varsheid, wat ons verder en varser laat reik vir jou.
[Verwerk uit: dit, Maart 2006]
4.11
4.12
4.12
4.13
4.14

Skryf die kop (opskrif) van die advertensie oor en voeg hoogstens twee woorde ná 'aarbeie'
in.
1
Waarom word 'aarbeie' in groter letters geskryf?
1
Na wie verwys 'jou' in die slotreël van die advertensie?
1
'Ons aarbeie behou al hul natuurlike, soet geur.'
Brei die onderwerp met 'n byvoeglike bysin uit.
1
Herskryf 'wat ons verder en varser laat reik vir jou' en voeg 'n leesteken op die korrekte
plek in, sodat 'vir jou' beklemtoon word.
1
[5]
TOTAAL AFDELING = 30
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TAAK 5 – TAALTOETS 1 – MEMORANDUM – PUNTE = 40 (70 verwerk na 40)
VRAAG 1
1.1
“Geweld in die gesin ken geen grense …” beteken dat geweld in enige tipe gesin/
familie kan voorkom / dit kan verskillende vorme aanneem.
1.2
Baie mans sien hul tradisionele rol as een van die hoof / leier / baas van die gesin
wees.
1.3
Werkloosheid as gevolg van rasionalisasie en herstrukturering dra by tot geweld binne
die gesin in Suid-Afrika.
1.4
Aggressiewe mans kom dikwels self uit gsinne waar geweld die norm was of waar hulle
ook mishandel was.
1.5
Dit kom voor wanneer ’n ouer man met ’n heelwat jonger vrou getroud is.
1.6
Dit dra by tot die gevoel van onbevoegdheid; die gevoel van hulpeloosheid; ’n swak
selfbeeld en eiewaarde.
1.7
Sielkundige, persoonlikheids- en kulturele faktore.
1.8
Om sy eie lae selfbeeld te bevorder deur sy vrou – wat hy sien as sy eiedom – te
mishandel.
1.9
manipuleer
1.10 Jy tree op sonder dat jy daaroor nadink.
1.11 Skending van mensregte / kindermishandeling / gesinsgeweld.
1.12 Fisiese en emosionele teistering / aanranding / misbruik.
[21]
1.13
1.14
1.15

1.16
1.17
1.18
1.19
1.20

Die gereelde kragonderbrekings (deur ESKOM)/beurtkrag.
SANTAM
Hulle bied aan om alternatiewe kragbronne vir hul kliënte teen afslag te koop.√
Hulle sal help as jy jou bestaande bystandbatterye wil laat nagaan.√
Hulle help om hierdie en ander risiko’s te bestuur. (ENIGE TWEE)
Huiseienaars/huurders/besighede/mense wat kragonderbrekings ondervind
Risikobestuur/sal kliënte verseker/lenings gee. (ENIGE gepaste antwoord.)
Energie/krag/elektrisiteit
Rus verseker
Iemand wat koop en verkoop vir/namens ander mense/Verkoop Santam se
versekering/polisse aan ander

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[1]
[1]
[1]
[2]

1
1

2
1
1
1
1
1
[9]

AFDELING B
VRAAG 2
1. Desember 1975: Die kragnetwerk stort in duie weens foutiewe netwerkbeveiliging.
2. 1977: Onvoldoende prysaanpassings plaas Eskom onder druk.
3. 1981: ’n Sneeustorm verstop die steenkoolbergplekke en die verhoogde elektrisiteitsvraag lei
tot kragonderbrekings.
4. (November )1983: Gelyktydige foute by verskillende kragstasies lê byna die netwerk lam.
5. 1984: ’n Rekenmeester steel R8 miljoen.
6. 1997: Weens ’n beplanningsfout kon die steenkool naby die Majubakragsentrale nie gebruik
word nie en steenkool moes vanaf Ogies aangery word.
7. Hede: Die herinbedryfstelling van ouer kragstasies veroorsaak probleme (sukkel/lol?)
7+1+1+1 = 10
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VRAAG 3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16

Soedanese (spelling tel)
1
swerftogte
1
reg. (punt verpligtend)
1
Alledaagse/gewone/algemene
1
dokument
1
Dit is ons idee van wat beskawing is/Is dit werklik so beskaafd?/Sogenaamde beskawing
/ander mag nie dink dis beskaaf nie/(enige gepaste antwoord)
1
vliegtuigkos
1
insigte
1
Nee, Kersvader is nie in die Bybel nie (dubbel nie verpligtend)
1
te veel/baie
1
verlang (nie smag nie!)
1
reünie
1
konnotasie
1
Ek het nog ŉ hoop werk om af te handel./hoop vullis/sand in die tuin (enige gepaste sin) 1
Hulle het hongersnood geken; tog hunker hulle na hul vaderland.
1
resensent
1
[16]

VRAAG 4
4.1.
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14

Dit wat tussen kommas staan, is ‘n bystelling.
[1]
WAS en HET is twee werkwoorde wat langs mekaar in die sin staan / twee afson=
derlike gesegdes (werkwoorde)
[1]
Die deelteken dui ‘n nuwe lettergreep aan / verseker die korrekte uitspraak
[1]
11h00 / 11:00
[1]
ontevrede ( enige gepaste sin )
[1]
kassierskas / geldlaai / toonbanklaai / kasregister /
[1]
vlgs.
[1]
verbindingskomponent / verbindingsklank / voegsel.
[1]
Die weer LYK dreigend.
[1]
Hulle het die ondernemer in ‘n leë doodskis toegesluit.
[1]
gesond
[1]
Aarbeie word beklemtoon
[1]
Ons aarbeie, wat altyd vars is, behou hul natuurlike, soet geur.
[1]
‘wat ons verder en varser laat reik – vir jou.’
[1]
[14]
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TAAK 6 – LETTERKUNDE: ROMAN – DIE KWART VOOR SEWE LELIE – 50 PUNTE
OPSTELTIPE EN KONTEKSTUELE VRAE
VRAAG 1: OPSTELVRAAG - DIE KWART-VOOR-SEWE-LELIE – Eleanor Baker
Voor Iris se ontmoeting met Peter het sy verskeie fantasiekarakters geskep om die werklikheid te
ontvlug. Na haar ontmoeting met Peter is die werklikheid vir haar interessanter, verdwyn haar
fantasiekarakters en ontwikkel sy ook as karakter.
Skryf ‘n opstel van 400 – 450 woorde oor die stelling en verwys in jou antwoord na die volgende
aspekte:
• Die redes waarom Iris ‘n fantasiewêreld skep.
• Verskeie fantasiekarakters soos:
o Richard
o Eduard
o Greta en Peter
• Peter wat deel van die werklikheid is.
• Jou mening of Iris as karakter ontwikkel het.
[25]

EN
VRAAG 2: KONTEKSTUELE VRAAG - DIE KWART-VOOR-SEWE-LELIE – Eleanor Baker
Lees die onderstaande uittreksels noukeurig en beantwoord dan die vrae wat daaroor gestel
is.
“Nie bedags nie.” Hy het my aan die arm gevat en ons het begin loop terwyl hy feite aframmel,
soos hoeveel bome daar groei, hoe groot die oppervlakte is, hoeveel mere en dammetjies daar
is en waarvoor die park alles gebruik word. As hy ‘n besondere mooi sneeubelaaide boom gesien
het, moes ek met my nuwe stewel soontoe ploeg sodat hy ‘n foto kon neem. Dit was vir my
onbegryplik waarom hy my wou afneem, ek was ongegrimeer en ek het geweet my neus raak
rooier en natter hoe verder ons loop. Daarby was daar vir my iets twyfelagtigs in my gewilligheid
om tog te doen wat hy vra. Waarom sit ek so maklik my glas (of koppie) neer en volg as iemand
vir my sê: “Kom”?
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Waar bevind Iris haar?
(1)
Wie is die hy waarna verwys word?
(1)
Waarom wil hy Iris afneem?
(1)
Hoe skakel hierdie gedeelte met die titel van die boek?
(2)
Een van die betekenisse van Iris se naam is ‘n gedeelte van die oog wat ook ‘n iris genoem
word. Hoe is hierdie betekenis van toepassing op die aangehaalde gedeelte?
(2)
By watter ander geleentheid het Iris net so gewilliglik haar glas neergesit en gevolg? (1)

Redding het uit ‘n onverwagte oord gekom. Toe ons om ‘n draai gestap kom en ek skielik weer
vir Fifth Avenue anderkant die reling sien, het ek die een bekende gesig op ‘n bankie sien sit, ‘n
oop kartondosie op sy skoot en ‘n plastiekbekertjie aan sy lippe. Die swart taxibestuurder.
2.7
2.8

Wie is hierdie taxibestuurder?
Wat is vreemd ten opsigte van hulle verhouding? Noem twee aspekte.
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Sy, wat ‘n kop langer was as Jonsie, het onomwonde verklaar dat sy nooit so iets sou doen nie.
Geen man sou vir haar voorskryf wat sy met haar lewe moet doen nie.
“Dit was nie net Peter nie,” het ek my verdedig. “Ek was self nie lus daarvoor nie.”
Dit het haar nie tevrede gestel nie. Sy het Peter eintlik net uit foto’s geken, maar sy het die
familie bestook met vrae oor sy karakter en herkoms. As Jonsie so redelik was, waar kom die
chauvinisitiese vark vandaan? wou sy weet.
2.9
2.10
2.11
2.12

Na watter gebeure verwys Merel hier?
(1)
Ons lees ook van twee ander geëmansipeerde vroue in die verhaal. Wie was hulle? (2)
Het hulle siening enigsins deur die loop van die verhaal verander? Verduidelik.
(2)
Iris gebruik ook in haar fanasieë ‘n sterk vroue-karakter, Gretha. Om watter rede kan ons sê sy
pas by die twee vroue genoem in Vraag 2.10?
(1)

En daar, doodluiters voor die venster, het die Engel gestaan, rustig besig om sy vlerke glad te
stryk.
“Nou het jy te ver gegaan,” het ek getier en gesorg dat die deur toe is. “Jy behoort van jou vlerke
gestroop te word. Jy moet herroep word vir indiensopleiding.”
2.13
2.14
2.15
2.16

Hoe het Iris aan die engel gekom?
Wat is die funksie van die engel in Iris se lewe?
Tot watter insig bring die engel Iris?
Die storielyn/intrige vind binne drie vlakke plaas. Noem hierdie drie vlakke.

(1)
(2)
(2)
(3)
[25]
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TAAK 6 – LETTERKUNDE (KV7L) – 50 PUNTE - MEMORANDUM
VRAAG 1: OPSTELVRAAG - DIE KWART-VOOR-SEWE-LELIE – Eleanor Baker
Hierdie vraag word aan die hand van die RUBRIEK VIR DIE NASIEN VAN DIE OPSTELVRAAG VIR
DIE ROMAN EN DRAMA nagesien.
LET WEL:
• Dis ŉ breë raamwerk van feite
• Al die feite hoef nie genoem te word nie
• Geen subopskrifte in die opstel nie
• Indien wel, penaliseer met een kategorie by struktuur en taal
• Vir volpunte by inhoud word die getal feite by die subopskrif aangedui
INLEIDING: Die kandidaat voorsien die opstel van ŉ gepaste inleiding, bv.
• Die mens skep vir hom /haar dikwels ŉ fantasiewëreld om die harde realiteite te ontvlug.
Iris skep vir haar ŉ fantasiewêreld
• Iris glo dat niemand na haar luister nie.
• Tussen haar susters voel sy soos ŉ Aspoestertjie (alhoewel hul haar nie stief behandel het nie).
• Sy glo dat sy ŉ alledaagse bestaan lei teenoor haar susters se interessanter en opwindender lewe.
• Sy ontsnap van die werklikheid (omdat mense haar dikwels nie ernstig opneem nie) en vind
kompensasie in dagdrome oor aantreklike jong mans en romantiese avonture in oorsese lande
(omdat die gebeure en persone in die werklikheid nie romanties genoeg is nie).
• Iris gebruik die fantasieë om vraagstukke vir haarself uit te werk en dinge te ervaar waarvan sy nog
net gedroom het.
• Selfs haar beroepskeuse (om by ŉ tandarts te werk) is gedoen sodat werk nie haar gedagtes kon
wegneem van haar verbeeldingsvlugte nie (Sy kon die werk doen en steeds fantaseer).
• In haar fantasieë gee Iris baie aandag aan klein besonderhede, kleredrag en die uiterlike van die
karakters.
• Weer eens dinge wat sy nie in haar werklike lewe doen nie.
• Die fantasiewêreld is vir Iris ŉ verbetering van haar belewing van die werklikheid.
Richard
• Hy is die fantasiekarakter wat Iris skep, na aanleiding van Riekie (haar “eerste” verhouding).
• Riekie het sweterige hande en ŉ benoude asem.
• Iris verander sy naam na Richard – uitgespreek Rigardt.
• Riekie se bruin borselkop tower sy om in golwende donker hare.
• Riekie se praktiese, stomp hande het sensitiewe, lang vingers gekry.
• Sy oë het intens en versiende geword.
• Sy fantaseer oor hul verhouding en probeer die fantasie volhou.
• Sy omskep Riekie tot Richard sodat hy die teenoorgestelde van Riekie kan wees.
• Deur Richard word die leser meer bewus van Iris se wense en toekomsvisie.
• Maar die werklikheid in die vorm van Riekie verdring Iris se fantasie van Richard.
Eduard
• Die fantasiekarakter ontstaan met Elsa se troue.
• Iris fantaseer oor romantiese troues en Elsa se troue is te alledaags.
• Iris fantaseeer oor hom as strooijonker.
• Sy naam dui weereens op Iris se fantasie met name wat mense van oorsee suggereer.
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• In haar fantasie bly Eduard na die troue in Suid-Afrika aan en Iris wys hom die land.
• Die werklikheid is dat Riekie die strooijonker is wat nie aan Iris se romantiese verwagtinge voldoen
nie.
• Elsa, die praktiese beplanner en onromantiese bruid, verdring Iris se fantasieë.
Greta en Peter
• Dié fantasie begin met Elsa se swangerskap.
• Greta word Iris se alter- ego. (alhoewel sy na haarself in die derde persoon verwys)
• Die fantasie het een van haar meer uitgebreide verbeeldingsvlugte geword.
• Greta was ŉ moderne, geëmansipeerde jong vrou, maar word ook swanger.
• Iris ontsnap van die werklikheid deur haar.
• Die fantasie hou Iris maande besig.
• Die leser leer ook Iris deur dié fantasie beter ken.
• Iris verweef nou elemente van die werklikhede in die fantasie.
• In die fantasie is daar weer ŉ Eduard en Peter.
• Peter was ŉ losbol, rokjagter, haastig, onlogies impulsief en het baie meisies.
• Hy bring meisies in die moeilikheid.
• Hy aanvaar nie sy verantwoordelikhede nie.
Peter (werklikheid)
• Fantasie en werklikheid word duidelik geskei deur Peter wat ŉ werklikheid is.
• Iris besef dat ŉ denkbeeldige karakter nie opgewasse is teen die harde werklikheid (van Peter) nie.
Sy begin voel dat haar lewe oorbevolk is met werklike en fantasiekarakters.
• Die werklikheid saam met Peter word meer aanvaarbaar vir Iris en interessanter as die fantasie.
• Eduard en Greta (en daarmee ook haar fantasiewêreld) verdwyn.
• Hulle (die fantasiekarakters) is nie meer bestand teen Peter se fisiese werklikheid en sy humorsin nie.
• Sy probeer haar voorstel hoe ŉ getroude lewe saam met Peter sal wees.
Mening of Iris as karakter ontwikkel het
• Die kandidaat spreek ŉ gemotiveerde mening uit.
• Die fantasiewêreld dui op sekere karaktertrekke van Iris en die verandering wat sy deur die loop van
die verhaal ondergaan het.
• Sy verander van ŉ jong, onvolwasse persoon met ŉ behoefte aan fantasieë na ŉ volwasse persoon
wat die werklikhede aanvaar.
• Sy besef die lewe is nie ŉ storie of fantasie nie.
• ŉ Mens is in ŉ groot mate self verantwoordelik vir jou besluite en wat in jou lewe gebeur as gevolg
daarvan.
• ŉ Mens moet aanspreeklikheid vir jou keuses aanvaar.
• Sy kom ook tot die besef dat ŉ naam net ŉ naam is en dat sy nie so gretig moet wees om te blom nie.
[25]
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VRAAG 2: KONTEKSTUELE VRAAG - DIE KWART-VOOR-SEWE-LELIE – Eleanor Baker
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.

2.15.
2.16.

In Londen
1
Joe
1
Hy wil haar ‘n modelkontrak in NY aanbied.
1
Die kwart-voor-sewe-lelie blom slegs een keer. Hierdie geleentheid kan dalk Iris se een in ‘n
leeftyd blomgeleentheid wees.
2
Die kameralens kyk met ‘n fyn/skerp oog. So ook Iris.
2
Tydens Paula se partytjie waar sy Peter ontmoet het.
1
Billy
1
Dit was in die apartheidsjare toe wit en swart nie vriende was nie
2
Peter het Iris belet om die modelkontrak te aanvaar.
1
Kara
Elsa
2
Ja. Kara en Elsa het getrou, kinders gekry en was vir ‘n ruk net huisvroue.
2
Sy aanvaar nie geld van Eduard nie.
Sy dwing nie Peter om met haar te trou nie.
1
Sy het hom by haar ouma geërf.
1
Hy hou haar geselskap.
Hy bedien haar van raad.
Hy is haar beskermengel.
2
Sy besef dat ‘n doodgewone geroetineerde voorstedelike bestaan, ook sy blom-oomblik
kan hê.
2
Realiteit
Fantasiewêreld
Metafisiese
3
[25]
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TAAK 7 – STELWERK: LANGER TRANSAKSIONELE TEKSTE – 60 verwerk na 50 punte
VRAAG 1
 Kies TWEE van die opdragte hieronder en skryf ŉ SKRYFSTUK van 180 tot 200 woorde.
 Jy moet jou skryfwerk beplan en bewyse van beplanning/redigering gee.
 Dui die lengte van jou skryfwerk aan. Tel die woorde en dui dit tussen hakies aan die einde van
die skryfstuk aan.
 LET WEL: Trek ŉ streep deur die beplanning NADAT jy jou finale poging oorgeskryf het.
1.1

Jy word gevra om vir onderwysersdag ’n kort huldeblyk aan al julle onderwysers te lewer.

(Bron:givacaricature.com)

Moenie onderwysers uitsonder nie, maar bedank in jou huldeblyk jou skool se onderwysers
oor die algemeen.
Jy moet hierdie huldeblyk tydens ’n saalopening lewer.

(30)

OF
1.2

Skryf ’n informele geselsbrief aan ’n vriend of vriendin waarin jy wenke gee oor hoe om ’n
gebalanseerde lewe te leef.
(30)
OF

1.3

Skryf ’n formele brief aan die skoolhoof om hom te oortuig dat dit tog belangrik vir die
leerders is om selfone skool toe te bring.
(30)
OF
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1.4

Mowana Safari Lodge, digby Chobe Nasionale Park, aan die noordelike grens van
Botswana, bied besoekers die geleentheid om wildritte in die Nasionale Park, Afrikasonsondergange, bootritte op die Chobe-rivier en puik restaurant- etes asook
safaripieknieks te geniet. Skryf ’n resensie waarin jy jou lesers oortuig dat dit ’n avontuur is
wat nie misgeloop moet word nie.

(30)
OF
1.5

In die vorige klas het jy in ‘n groot penarie of verleentheid beland. Skryf ‘n brief aan jou
vriend(in) waarin jy hom of haar van die insident vertel.
(30)
OF

1.6

Verbeel jou jy is die teksskrywer van ‘n sepie op TV. Skryf nou die dialoog van ENIGE TWEE
karakters in die sepie. Jy mag die name van die karakters uit jou gunsteling sepie gebruik.
(30)

TOTAAL: 30
.
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TAAK 9: LETTERKUNDE – GEDIGTE – 30 PUNTE
Versjoernaal - L Malan, e.a.
Beantwoord die vrae soos volg:
• Vraag 1 tot 3 : Enige twee vrae: 20 punte
• Vraag 4 tot 5 : Een vraag:
10 punte
Vraag 1
Lees die onderstaande gedig deur en beantwoord daarna die opstelvraag:
Een sprong vir ... Joan Hambidge
1 Jy wil weet
2 waarom herstel ek nie –
3 want jy het my die maan,
4 sterre en uitspansel beloof.
5 Jy stuur my na die maan
6 en à la Neil Armstrong beweeg
7 ek in die lugdrukvrye atmosfeer,
8 karteer die kraters, die stil verwoesting
9 wat jy saai, plant ‘n vlaggie van rekapitulasie
10 (dis verby, dis verby, dis ...) op die klein silw’rige planeet.
11 Danksy die verbinding tussen my en die lugskip van glas
12 genaamd poësie, keer ek weer terug na die aarde,
13 wys my foto’s vir diegene wat wil sien,
14 neem stukkies maankors saam
15 en weet ná maande
16 die maan is hiér.
17 Jy wil weet
18 waarom vergeet ek nie –
19 omdat ek weet die maan
20 is beslis nie van kaas.
1989

Uit: Kriptonemie,

In Een sprong vir ... verwoord die spreker haar seerkry ná ‘n gebroke verhouding. Bespreek die
verwysings na die maan as bindende motief in hierdie gedig in ‘n opstel van 250 – 300 woorde.
Gebruik gerus die volgende indeling:
•
•
•

Verklaar die verwysing na die maan in die titel en strofe 1 binne konteks van die gedig.
Gaan alle direkte en indirekte verwysings na die maan in strofes 2 en 3 na. Stel jou
bevindinge/interpretasie in ‘n paragraaf van ongeveer 12 reëls.
Watter betekenis verkry die verwysing na die maan in die slotstrofe?
-10-
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Vraag 2
Lees die onderstaande gedig en beantwoord die vrae wat volg:
‘n tipe epistomologie van water - Breyten Breytenbach
1 Die hemel was somber suf van die gietende reën
2 skeef gearseer, gebuig deur windstrome ...
3 Dit was getint in vuur se kleure voortgebring uit bliksemskigte
4 wat die wolke gereep en verfladder het, die fakkels
5 waarvan die groot waters oor die oorspoelde valleie
6 geslaan en oopgekloof het, en waar dié ontbloot is
7 het die omgebuigde boomkruine sigbaar geword in die dieptes ...
8 dat jy daar kon sien saamgewriemel op die baie bergspitse
9 allerlei diere die marmotjies die girafs die skuifelende reptiele
10 oplaas getem met die peupel mans en vroue wat boontoe
11 gevlug het met kind en kraai. En die landerye
12 onder water se brandertoppe was besaai van tafels,
13 katels, arke, balies, kosyne, stompe, karavane, vrieskaste,
14 kateders, kroegtoonbanke en ‘n flottielje vlotte
15 saamgeflans in nood en vrees vir die dood
16 (so glibberig, so log), waarop ‘n norring vare en moere met kroos
17 kon hurk terwyl hulle arpeggio’s eoniese krete
18 en verwyte en jammerklagte uiter, lamgeslaan
19 deur die wind se woede wat die waters laat rol
20 laat rol laat rol het ... tesame met die glinsterende
21 groen lyke van die verdrinktes, ‘n mompeling
22 van dooie vleis weer en weer en weer ...
Uit: Die ongedanste dans, 2005

2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

2.9
2.10

Die titel van die gedig verwys na ‘n soort kennisteorie oor water en die spreker wil dit aan die
leser oordra. Watter boodskap moet die leser duidelik verstaan oor water (ná die lees van die
gedig)?
[1]
Die gedig bestaan uit drie sinne, bv. die inleiding tot die ramptoneel word in r. 1 en 2 uitgebeeld.
Wat word in die tweede sin (r.3-11) uitgebeeld?
[1]
Identifiseer die woorde in r.1 - 2 wat aandui dat die reën skuins val as gevolg van die sterk wind.
[1]
Watter klanke in r.7 dra by tot die skep van ‘n atmosfeer van dreigende gevaar?
[1]
Watter inligting in r.11 – 16 bevestig dat huise ook weggespoel het?
[1]
Wat sou ‘n moontlike oorweging vir die spreker in die gedig kon wees vir die woordkeuse
“arpeggio’s” in r.17?
[1]
Hoe beïnvloed die woord “eoniese” (r.17) die leser se ervaring van die mense op die vlotte?
[1]
Die mense op die vlotte was “lamgeslaan/ deur die wind se woede wat die waters laat rol laat
rol laat rol het” (r.18/19). Skryf jóú interpretasie van die personifikasie in hierdie reël neer.
[1]
Lyke is nie normaalweg “groen” (r.21) nie. Wat, dink jy, het die spreker waarskynlik hier in
gedagte gehad?
[1]
In die slotreëls verwys die spreker na “’n mompeling van dooie vleis” – iets wat tog nie sin maak
nie. Wou die digter die leser probeer beïndruk met sy dramatiese woorde? Of het hy dalk iets
spesifieks aan die leser probeer oordra? Gee jou eie verklaring vir dié beeld in een of twee
volsinne.
[1]
-10-
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VRAAG 3
Nuus uit die binneland - Peter Blum
Vir Dirk Opperman

1 Soms in die winter as die reën sag stuif
2 op grasperke, dig en diep soos ‘n tapyt –
3 as hy die rotsige bergreeks wegskuif
4 agter ‘n misgordyn – as voor die ruit
5 popliere, eike en kastaiingbome drome
6 saamvloei, en ons versink in blaargroen drome
7 terwyl ons oor ‘n ou beskawing lees –
8 dan gryp die onwerklikheid ons met die loop
9 van waters wat kalmeer, en in die gees
10 vou grys en sat die graafskap Surrey oop.
11 Soms in ‘n najaarsdag se skemerty
12 stap ons in ‘n stil straatjie en gewaar
13 deur ‘n ou bolig, kunstig uitgesny
14 in vlegtende patroon van druif en blaar,
15 die lig van verre dae: Ons word gesluk
16 soos deur ‘n mond; die luiterse getik
17 van ‘n ou horlosie vervang ons ontstoke
18 harte se ritme in die kamerhoek,
19 en ons gestaltes kwyn tot stywe spoke
20 in die vernislaag van ‘n Delftse doek.
21 Maar as die bergwind so rukkerig waai
22 en tussen ons rondkrap soos ‘n stok
23 in ‘n miershoop – in die palms blaai
24 nes ‘n barbaar in ‘n keurige boek –
25 dan is ons rillend buite alle mure
26 wat ons opstapel in redelike ure
27 met doel en plan –
28 ruik ons droogte en brand, en gerug
29 van sprinkaan, aardbewing en oproer
30 op daardie skroeiende binnelandse lug
31 – dan, dan
32 weet ons op watter vasteland ons boer.

3.1
3.2

3.3

Uit: Steenbok tot Poolsee, 1955

Watter invloed het die s-alliterasie in die eerste vier reëls op die stemming in die gedig?
[1]
Watter een van die onderstaande aangehaalde gedeeltes/reëls uit strofe 1 vorm die hooffokus
van dié strofe?
A “as die reën sag stuif op grasperke” (r.1/2)
B “as hy die rotsige bergreeks wegskuif” (r.3)
C “en ons versink in blaargroen drome” (r.6)
D “dan gryp die onwerklikheid ons” (r.8)
[1]
Interpreteer die metafoor “ons versink in blaargroen drome” (r.6) en skryf jou antwoord in ‘n
enkele volsin neer.
[1]
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3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Verklaar die verwysing na “ou beskawing” (r.7) deur die moontlike verband(e) daarvan met “die
graafskap Surrey” (r.10) en die “Delftse doek” (r.20) aan te dui.
[2]
Watter wêreld wil die verteller met sy vergelykings in strofe 3, bv. “soos ‘n stok/in ‘n miershoop”
(r.22/23) en “nes ‘n barbaar in ‘n keurige boek” (r.24), oproep?
[1]
Vergelyk die titel van die gedig met r.32 en stel dan die verband tussen die twee in ‘n enkele volsin.
[1]
“dan is ons rillend ...” (r.25)
Wat was waarskynlik die rede(s) waarom die spreker die woord “rillend” hier gebruik het?
[1]
Was dit ‘n goeie idee van die spreker om die bergwind (r.21) met ‘n “stok in ‘n miershoop”
(r.22/23) te vergelyk? Verduidelik jou antwoord in ‘n volsin.
[1]
Strofe 1 en 2 se rympatrone kom ooreen. Bespreek die geslaagdheid daarvan om strofe 3 se
rympatroon te laat afwyk/verskil van die ander strofes s’n.
[1]
-10-

VRAAG 4: OPSTELVRAAG - ONGESIENE GEDIG
Lees die gedig hieronder en beantwoord dan die vrae wat volg.
CASUAL VICTIM OF THE STRUGGLE - Bernard Odendaal
Solmon Kamohelo Metsing (5/1/1957 – 7/11/1987)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2008

Kamohelo Metsing, eens van Pa se plasie Harmonie,
oop hom eendag tromp-op teen ‘n oproer om democracy.
Sy jeugfaam ten spyt (“Ntja”, want hondsnel agter hase),
raak hy toe verdrentel in ‘n toyi-ende massa.
Boomklim kon hy akrobaties, kat-agtig teen die stam.
Daar, eensklaps onhandig, laat hy sy inkoopsakke val.
“Namane – grootoog soos ‘n kalf,” het hy my graag geterg
en min geweet hoe eendag groot-verras sý blik sou rek.
Kortom, hy wat strikke ken en ieder voël kon lok,
die kry ‘n dwaalkoeël agterlosig in die kop.
Totaal ‘n amateur, verspeel hy daar en dan,
aaklig openbaar, die uitgelese rol van martelaar.
Ek, wat sindsdien dood probeer te rym met sin en doel,
voel my betrap deur daardie klinkklaar antwoord van ‘n koeël.

- Groot Verseboek,

Skryf ‘n opstel van 250 – 300 woorde waarin jy die lewensverhaal van Kamohelo Metsing vertel. Gebruik
die volgende indeling vir jou paragrawe:
-

Sy jeugjare as kind op die plaas.
Sy dood.
Die spreker se kommentaar op sy dood.

OF
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VRAAG 5: KONTEKSTUELE VRAE
5.1
5.2

Op watter historiese tydvak in die Suid-Afrikaanse geskiedenis het die titel
heelwaarskynlik betrekking?
Hoe weet die leser uit strofe 1 dat Kamohelo Metsing nie meer op die plaas bly nie?

[1]
[1]

5.3
5.4
5.5
5.6

5.7
5.8
5.9
5.10

Stel vas waarvoor Kamohelo Metsing in sy jeug bekend/beroemd was en formuleer jou
antwoord in ‘n enkele volsin.
[1]
Reël 2 en reël 4 hou verband met die omstandighede waarin Kamohelo Metsing dood is.
Verduidelik hierdie omstandighede in ‘n enkele volsin.
[1]
Watter teenstelling/teenstrydigheid wil die spreker in strofe 3 aan die leser voorhou? [1]
Tussen die eerste en tweede versreël van elk van die eerste vyf strofes is daar ‘n duidelike
tydsprong. Stel vas wat hierdie tydsprong behels en formuleer jou antwoord op ‘n
duidelike wyse.
[1]
Hoe beïnvloed die inligting in r.10 jou siening omtrent die veiligheid van die mense in die
hedendaagse gemeenskap?
[1]
Watter verkeerde daad/dade/neiging, wat in dié gedig aangespreek word, kom steeds in die
hedendaagse samelewing voor?
[1]
Haal die reël aan wat suggereer dat die spreker nie kan vrede maak met Kamohelo Metsing se
dood nie.
[1]
Van watter strofebouvorm maak die digter deurgaans gebruik?
[1]
[10]
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TAAK 9 – MEMORANDUM
Afdeling A [40]
VRAAG 1 (Gebruik departementele assesseringsinstrument)
Een sprong vir...
1. Die titel verwys na die eerste man op die maan (Neil Armstrong) se woorde toe hy in 1969 sy eerste
tree op die maanoppervlak gegee het: “One small step for man, one giant for mankind”. √
In strofe 1 verwys die verteller na die idioom “om iemand die maan en sterre te beloof”. Daarmee
bedoel sy dat haar geliefde entoesiasties beloftes gemaak het, maar dit nooit nagekom het nie. √
[ 2 punte]
2. In strofe 2 het die geliefde die verteller die verrukking van die liefde laat ervaar, maar haar ook in
die steek gelaat: “Jy stuur my na die maan”. √
Die spreker beweeg as’t ware in ‘n droomwêreld, maar verwysings na die kraters op die maan
suggereer die spreker het die stryd om die verhouding te red verloor. √
In strofe 3 word Armstrong se maantuig ‘n metaforiese “lugskip van glas”. Al herinnerings wat sy het
van haar verhouding is foto’s en stukkies “maankors” en sy weet uiteindelik “die maan is hiér”.
Daarmee besef dat sy nie haar liefde/heil – die onbereikbare en geheimsinnige maan - by ander
plekke moet soek nie, want dit is hier naby haar beskikbaar. √
[3 punte]
3. In die slotstrofe kom die spreker tot die insig dat die maan “beslis nie van kaas” gemaak is nie. Met
hierdie idioom dui sy aan dat sy haar nie meer so maklik dinge gaan laat wysmaak nie, sy is nie meer
liggelowig oor die liefde nie. Met hierdie beeld/verwysing bereik die maanmotief ‘n hoogtepunt in
die gedig. √
[1 punt]
Inhoud : 6 ; Taal en styl : 4 = [10]

VRAAG 2

2.1

Voorgestelde antwoord
Vloedwater het ‘n vernietigende uitwerking op die omgewing (mens en dier; ook dinge).

1

2.2

Die uitwerking van die vloed op die natuurlike omgewing, die diere en die mense.

1

2.3
2.4
2.5

“skeef gearseer”
Die b-alliterasie en die ui-assonansie.
Die kosyne, tafels, katels en vrieskaste het op die landerye onder water gedryf.

1
1
1

2.6

Arpeggio’s verwys na akkoorde waarvan die note eers al hoër word en dan al laer. Dit dui
op die verskillende stemme/ toonhoogtes van die mense se noodkrete.
Die leser ervaar dit as uiters ontstellend, want die krete van die mense hou lank aan/stop
nie/ is skynbaar nimmereindigend.
Die mense is geskok; hulle voel magteloos en ontredderd.

1

Die lyke is met slyk/plantemateriaal/ blare omhul.
Hy suggereer dat die drywende lyke afgryslik is om te aanskou.
Hy is magteloos om die ellende van die gestorwenes aan die leser oor te dra.

1
1

2.7
2.8
2.9
2.10

1
1

[10]
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VRAAG 3

3.1
3.2
3.3

Voorgestelde antwoord
‘n Droom-stemming heers; ‘n stemming van dromerige romantiek. Dit word versterk deur
die s-klanke wat die geluid van die sagte reën naboots
D : “dan gryp die onwerklikheid ons”
Die sagte atmosfeer wat deur die motreën geskep word, laat die “ons” dink aan
aangename/belofteryke dinge.
Dit laat die ons in gedagtes verlore raak. 3.8Alles versink in ‘n wasige droomwêreld.

1
1
1

3.4

Surrey en Delft roep die illusie van ou beskawings op – ‘n beeld van ‘n rustige bestaan, nl.
die dromerige onwerklike romantiek van Surrey en die valse rustige beelde van Delft.

2

3.5
3.6

Die Afrika-wêreld.
Die nuus uit die binneland is dat die natuurelemente (soos die bergwind, miershoop,
droogte, brand) die binnelander laat besef hy is in Afrika; hier maak hy sy bestaan; hier
woon hy.
“rillend’ beteken sidder/gril a.g.v. al die negatiewe dinge wat in strofe 3 genoem word
wat ‘n aanslag maak op die veilige bestaan binne skuilings en wonings.
Ja. ‘n Bergwind kan mens omkrap / irriteer / ongedurig maak soos wat ‘n stok waarmee jy
in ‘n miershoop krap, die miere kan omkrap.
Die ongenaakbare natuurelemente word sodoende beklemtoon.

1
1

3.7
3.8
3.9

1
1
1
10

VRAAG 4 (Gebruik departementele assesseringsinstrument)
Sy jeugjare as kind op die plaas.
• KM het groot geword op die plaas Harmonie, waar die verteller se pa die eienaar was. √
• As seun was hy bekend daarvoor dat hy vinnig kon hardloop. Hy was besonder rats as hy
boomklim. Hy kon strikke stel en byna elke soort voël daarheen lok. √
• Daar het ‘n mooi verhouding tussen hom en die verteller geheers, want KM het daarvan gehou
om die verteller oor sy groot oë nes dié van ‘n kalf te terg. √
[3 punte]
Sy dood.
• As volwassene raak hy (toevallig?) betrokke by massa-optrede tydens die apartheidsopstande
en word op ‘n dag deel van die massa wat toyi-toyi. √
• Tydens dié geleentheid skiet die polisie (dalk een uit die skare?) en word hy deur ‘n dwaalkoeël
in die agterkop getref; hy sterf as ‘n soort toevallige martelaar. √
[2 punte]
Die spreker se kommentaar op sy dood.
• Die spreker sien hom nie as ‘n ervare betoger nie. Sy dood is vir die spreker (sy jeugvriend) aaklig
en hy vind geen sin en doel in MK se vroeë dood nie. √
[1 punt]
Inhoud : 6
Taal en styl : 4
Totaal: [10]
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VRAAG 5

5.1
5.2
5.3
5.4

5.5
5.6

5.7

5.8

5.9
5.10

Voorgestelde antwoord
Die apartheidsjare.
Die woord “eens” suggereer dat ‘n lang tyd verloop het.
Hy kon vinnig hardloop, goed boomklim en maklik voëls met strikke vang.

1
1
1

Hy het toevallig/onbeplan deel geword van ‘n massa betogers wat vir die verkryging
van ‘n demokratiese bestel betoog het; ‘n dwaalkoeël in die agterkop het sy lewe
beëindig.
Waar hy bekend was vir sy vermoë om rats te kon boomklim, laat hy nou sy inkopiesak
“onhandig” val – natuurlik toe die koeël hom getref het.
Elke eerste reël hou verband met sy kinderjare op die plaas.
Die tweede reël verwys na sy volwasse lewe of sy lewe in die woonbuurt.

1

Mense is nie meer veilig in hulle gemeenskappe nie. Hulle raak maklik
onskuldig/toevallig by betogings betrokke en word só die onskuldige slagoffers van
misdaad. Die samelewing is vol geweld.
Die polisie raak te gou gewelddadig.
Mense dryf hulle behoeftes so ver dat emosies buite beheer raak.
Die stryd om demokrasie lei tot lewensverliese wat gemeenskappe weer die
gevangenes van hulle eie onbeholpenheid maak.
r.13: “Ek, wat sindsdien dood probeer te rym met sin en
doel”
Koeplette.

1

1
1

1

1
1
10

TAAK 10 – JUNIE EKSAMEN –DISTRIKSVRAESTELLE 1, 2 & 3 SAL BESKIKBAAR GESTEL WORD AAN
ONDERWYSERS WAT DIT KAN/WIL GEBRUIK
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TAAK 11 – OPSTEL – 50 PUNTE
Kies EEN van die volgende opdragte en skryf ‘n opstel van 400 – 450 woorde.
Jy moet jou skryfwerk beplan en bewyse van beplanning en redigering ingee. Dui jou finale produk aan.
1.1
1.2

1.3

‘n Opstel getiteld: Toe kom die brief en krap alles om.
OF
Toe sy vir oom Groot Piet voor sy *makuku sien, het sy met haar ingebore sesde sintuig besef:
as die ou gryse sterf voordat hy sy lewenskennis met haar gedeel het, gaan sy vir altyd met ‘n
selfverwyt opgesaal sit.
* (‘n Makuku is ‘n klein informele woning wat gebou is met afvalmateriaal soos byvoorbeeld
sink en karton of ander herwonne materiaal.)
OF

Die langste drie minute in my lewe ...
OF

1.4

Kry ‘n grootbeksmile … Doepa vir die lewe!
Sommige mense se strak gesigte laat jou dink dat ‘n nasionale ramp ons almal getref het. Maar
dit sal ‘n groter ramp wees as mense verleer het om te skater, want lag het soveel voordele.
OF

1.5

Die toenemende werkloosheid en genadelose kompetisie om die bestaande werksgeleenthede
maak dit al hoe belangriker dat elke Suid-Afrikaner die beste opleiding sal ontvang. Bespreek
hoe jy die opleidings- en werksmoontlikhede van die toekoms sien. Gee ook moontlike
oplossings vir werkloosheid aan die hand.

1.6

Kies EEN van die prente en ontwikkel jou eie tema.
Die aard van die opstel kan verhalend, beskrywend, beredenerend, feitelik, betogend of
bespiegelend wees.

1.7
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1.8

1.9
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TAAK 13 – TOETS 2 – LEESBEGRIP & TAAL - 40 punte
VRAAG 1

Kenners verdeeld oor Afrikaans
Talle meen dit is neusie verby, ander dink dis oorreaksie
1. Afrikaans is in ‘n ernstige situasie, maar dit is te vroeg om te sê wat die uiteinde gaan wees. Dit is die
siening van taalkenners met wie MAGDEL FOURIE gepraat het na aanleiding van die digter Breyten
Breytenbach se opmerking dat Afrikaans in sy leeftyd nog gaan uitsterf.
2. Die skrywer, Etienne van Heerden, stem saam met Breytenbach. Afrikaans se verlies aan hoër funksies
is die saak wat die grootste kommer by hom wek. “Dit is nie meer genoeg om te sê Afrikaans gaan op
kunstefeeste en rock-konserte en in sitkamers oor die TV-stelle oorleef nie.” Hy is van mening dat
Afrikaans se hoër funksies (onder meer as regstaal, mediese taal en onderrigtaal aan universiteite) beslis
nou in gevaar verkeer. “Ek dink dus Afrikaans se sterfte lê op die hoër vlak eerder as op straatvlak.”
3. Breytenbach het in ‘n onderhoud op Talk Radio 702 gesê hy en ‘n vriend, professor Ampie Coetzee,
het al geskerts oor hoe bevoorreg hulle is om ‘n taal in hulle leeftyd te sien sterf. Coetzee het daarna
gevra waarom bittermin Afrikaanse skrywers hulle soos Breytenbach oor die stand van Afrikaans uitlaat:
“Wáár is hulle? Indien Afrikaanse skrywers van akademiese materiaal nie hulle stemme laat hoor nie
gaan Afrikaans binnekort aan geen tersiêre instansie beskikbaar wees nie!”
4. Die historikus, prof. Hermann Giliomee, wys daarop dat universiteite soos dié op Stellenbosch en
Pretoria reeds op groot skaal dubbelmedium in hulle onderrig gebruik ondanks die bewese gevare wat
dit vir kleiner tale inhou. “By Tukkies is daar tekens van ‘n kentering, maar Maties ploeter voort”, sê hy.
Die ander gevaar, sê hy, is dat ‘n deel van die sake-elite nie bereid is om vir Afrikaans op tersiêre vlak te
veg nie. “Hoe dink hulle kan Afrikaans nog as literêre taal, toneeltaal en vaktaal oorleef terwyl dit as
tersiêre taal sneuwel? Druk universiteite waar dit seermaak, ter wille van Afrikaans!” pleit hy.
5. Professor Joan Hambidge, digter en akademikus, wil daarvan wegskram om té pessimisties te wees. Sy
beklemtoon dat te veel mense Afrikaans praat en te veel belangrike boeke steeds in Afrikaans
gepubliseer word. “Daarom is dit ‘n gevaarlike stelling om te maak dat Afrikaans doodgaan.”
Professor Theo du Plessis wys daarop dat ‘n taal wat sy hoër funksies verloor nie noodwendig beteken
dat so ‘n taal besig is om uit te sterf nie. Talle verrassings is moontlik, sê hy. In hierdie verband noem hy
die voorbeelde van Wallies en Hebreeus wat beide amptelike tale van hulle onderskeie lande geword het
ondanks die feit dat nie een van hierdie tale amptelike funksies vervul nie.
6. Meneer Christo van der Rheede, direkteur van die Stigting vir Bemagtiging van Afrikaans (SBA),
waarsku ook sterk teen verdoemende uitsprake teen Afrikaans. Hy is van mening om te sê Afrikaans sterf
uit, is dieselfde as om te sê ‘n groot aantal bruin mense in die Wes-Kaap gaan óók uitsterf. “Sulke
stellings het geweldige implikasies – as ‘n mens sê Afrikaans is daarmee heen, sê ‘n mens ook die land is
daarmee heen! Daarom het ons juis mense nodig wat kan hoop en glo en ons taal kan bemagtig eerder
as bitterbekke wat niks anders het om te sê nie.
(Aangepas en verkort uit Volksblad: 29 Maart 2010)

1.1
1.2
1.3

Herlees die opskrif en die subskrif. Voorspel waaroor “kenners verdeeld” is.
(1)
“Afrikaans is in ‘n ernstige situasie...” (par. 1). Is hierdie stelling ‘n feit of ‘n mening? Motiveer
jou antwoord.
(1)
Kies die korrekte antwoord: Die insident wat aanleiding tot die skryf van hierdie artikel gegee
het, was:
A. dat kenners oorgereageer het.
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1.4
1.5
1.6
1.7

1.8
1.9

1.10
1.11

1.12
1.13

1.14

1.15
1.16
1.17

1.18

1.19

B. dat ‘n Afrikaans-digter die ondergang van Afrikaans verkondig het.
C. dat Afrikaans al hoe minder op kunstefeeste gebruik word.
D. dat Afrikaans in ‘n ernstige situasie is.
(1)
Identifiseer die drie maatstawwe wat gewoonlik gebruik is om te bepaal hoe gesond Afrikaans
se situasie was.
(3)
Verduidelik wat Van Heerden bedoel as hy sê dat Afrikaans as ‘n mediese taal ‘n hoër funksie
moet hê?
(2)
Haal EEN woord uit die derde paragraaf aan wat aandui dat Breytenbach en Coetzee in ‘n ligte
luim na Afrikaans se toekoms verwys het.
(1)
Bepaal of die volgende stelling waar of onwaar is? Motiveer jou antwoord met ‘n FRASE wat jy
uit die derde paragraaf sal vind. Prof. Ampie Coetzee is van mening dat Afrikaanse skrywers se
stilbly oor Afrikaans se “ernstige situasie” ‘n negatiewe invloed op Afrikaanssprekende
studente se loopbaanvoorbereiding gaan hê.
(2)
Op watter wyse bevestig die toedrag van sake aan die Universiteite van Pretoria en
Stellenbosch dat prof. Coetzee se vrees dalk nie ongegrond is nie?
(1)
Identifiseer die stelling wat NIE PAS NIE.
As die “sake-elite” nie vir Afrikaans as ‘n onderrigtaal aan universiteite veg nie, sal:
A. Afrikaans as onderrigtaal mettertyd verdwyn.
B. Afrikaanse publikasies nie meer lank voorbestaan nie.
C. Afrikaans nie meer ‘n bedreiging vir kleiner tale inhou nie.
(1)
“Druk universiteite waar dit seermaak ...” (par. 4) is in konnotiewe verband gebruik. Watter
soort druk het prof. Giliomee hier in gedagte?
(1)
Ontleed proff. Joan Hambigde en Theo du Plessis se standpunte oor Afrikaans en dié van
Etienne van Heerden en Breyten Breyetenbach. Vergelyk nou dié vier kenners se verskillende
standpunte deur dit in EEN volsin op te som. Waak teen ‘n antwoord wat te lank is.
(2)
Identifiseer die twee feite wat prof. Du Plessis gebruik om sy standpunt te staaf dat ‘n taal nie
altyd oor hoër funksies hoef te beskik om te oorleef nie.
(2)
Op watter manier oortuig mnr. Christo van der Rheede die leser dat Afrikaans nie sommer sal
uitsterf nie?
(1)
Die “ek” op die kennisgewingbord verwys
na die dood. Verduidelik hoe die
kunstenaar hierdie
betekenis by die
leser probeer tuisbring.
Na wie verwys die “jou” op die
kennisgewingbord spesifiek?
Lei af op watter tyd van die jaar hierdie
prent waarskynlik van toepassing is.
Formuleer enige verkeersreël wat in
hierdie prent oortree word in jou eie
woorde.

(1)
(1)

(1)
(1)

Kies die korrekte antwoord. Die strekking van hierdie spotprent se boodskap is:
A. informatief van aard.
B. waarskuwend van aard.
C. formeel van aard.
D. verhalend van aard.

(1)

Waarom is die woorde “Cheers!” van die motoris in die sportmotor ironies?

(1)
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Beantwoord die vrae nadat jy die advertensie bestudeer het. (Vir ingeval die teks nie duidelik
leesbaar is nie, is dit oorgetik langsaan.)
Ons het meer as 10 000
mense laat saamsing by
Applous.
Ons Crescendo het meer
as
2 000 mense laat liedjies
skryf.
Ons Riel laat honderde
mense dans.
Ons het meer konserte
aangebied as wat jy kan
tel.

Dis mos Afrikaans!
Die ATKV bevorder
Afrikaans en Afrikaanse
musiek met oorgawe.
Benewens ons oorde wat
‘n unieke Afrikaanse
vakansie-ervaring bied, en
ons baie ledevoordele, bly
die mooiste taal die ware
musiek in ons ore. Dis
hoekom ons dit praat,
bevorder en sing. Word
deel van die magtige
dreuning! Klik op
www.atkv.org.za en vind
uit hoe.
Trots Suid-Afrikaans in
Afrikaans

1.20
1.21
1.22
1.23
1.24

Na wie verwys die “ons” in hierdie advertensie?
(1)
Wie is die teikenleser wat hierdie advertensie probeer bereik?
(1)
Op watter wyse sluit die teks en die grafika van hierdie advertensie by mekaar aan?
(2)
Een van die aktiwiteite waarna daar in die teksrame verwys word, sou as ‘n hiperbool beskou
kon word. Skryf dit neer.
(1)
Herskryf die opdrag wat in hierdie advertensie se slagspreuk voorkom in jou eie woorde.
Beperk jou volsin-antwoord tot ‘n maksimum van SES woorde.
TOTAAL AFDELING A: 30

Afrikaans HT - Gemeenskaplike Take vir 2013

54
AFDELING B: OPSOMMING
VRAAG 2
Lees die onderstaande teks aandagtig deur en identifiseer SEWE prestasies in Nádine se
sangloopbaan. Som hierdie sewe prestasies in ‘n enkelparagraaf op. Die lengte van jou
opsomming mag nie langer as 90 woorde wees nie.

1.
Nadat Nadine verlede jaar vir die eerste keer ‘n album oorsee bekendgestel het, is sy besig
om die musiekwêreld met haar besonderse stem en talent te oorrompel. Dit het haar lank geneem
om die beeld van die jong-meisie- sangeressie-beeld af te skud, maar deesdae is daar aan hierdie
ster geen keer nie. Selfs die internasionale musiekwêreld neem deesdae deeglik kennis van hierdie
kunstenaar se talent.
2.
Nádine se eerste optrede was 15 jaar gelede by die KKNK en sedertdien het haar loopbaan
net van krag tot krag gegaan. Alhoewel sy al ‘n veteraan in die plaaslike musiekbedryf is, sê sy sy
raak steeds opgewonde elke keer wanneer sy een van haar liedjies oor die radio hoor. “Met my
eerste Goue-toekenning in 1986 was ek in trane! Sedertdien het ek al by nie minder nie as 11 feeste
opgetree en nege albums die lig laat sien.”
3.
Haar nuutste album wat onlangs in Duitsland bekend gestel is, het reeds op eie bodem goue
status bereik en haar platemaatskappy voorspel dat hierdie maar net die begin van ‘n lang loopbaan
van Nádine-treffers gaan wees. “Vanjaar gaan sy ook gereeld tussen Suid-Afrika en Europa vir
optredes en opnames pendel”, sê haar platebestuurder, Jan du Toit.
4.
In Februarie 2010 is Nádine by die internasionale World Peace Song Festival met die eerste
prys bekroon vir haar liedjie “This time I know it’s for real”. Platemaatskappye van 30 lande het hulle
beste liedjies vir 2009 vir hierdie kompetisie ingeskryf. Hierdie liedjie is ook die titelsnit op haar
nuutste album. Die lirieke daarvoor is deur Harald Stone geskryf en Nádine het hand bygesit met die
musiek.
5.
Nádine is ook die eerste Suid-Afrikaanse sanger wat dit reggekry het om verlede jaar in
België ‘n DVD voor ‘n gehoor van 13 000 mense op te neem – haar aanhangers sal gaande oor dié
DVD wees. Benewens die konsert bied dit ook onderhoude en ‘n kykie na haar lewe agter die
skerms. Later vanjaar gaan Nádine op uitnodiging van die Bond van Suid-Afrikaners in Perth,
Australië, ‘n toekenning ontvang vir haar bydrae tot die bevordering van Suid-Afrikaanse musiek
oorsee.
(Aangepas en verwerk uit Huisgenoot: 22 April 2010)

TOTAAL VIR AFDELING B: [10]
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AFDELING C: TAAL IN KONTEKS
VRAAG 3
Lees die onderstaande tekste en beantwoord die vrae wat daarna volg.

VAN TOEKA NA DIE TOEKOMS
1. “Tale is ‘n potjiekos, niks bly ‘static’ nie, alles verander gedurig. Van die begin af het ons die taal
gebruik soos dit van die begin was, ‘n mengsel van ander tale uit die pen van Hans Nel en Catherine
Henegan. Daarom is dit my grootste wens dat Afrikaans weer deur almal gepraat word: wit, bruin en
swart.”
2. Só sê Moenier Adams, ‘n lid van die teatergroep Afrikaaps, wat die jeug wil help om weer
Afrikaans te praat soos hy gepraat móét word. Afrikaaps word by vanjaar se KKNK deur hierdie
groep talentvolle akteurs en sangers opgevoer.
3. Die sterre van die produksie is die hip-hop-digter en musikant Jitsvinger, die jazz-klavierspeler
Kyle Sheperd, die sangeres Blaq Pearl, die baskitaarspeler Shane Cooper en die ‘rapper’,
Bliksemstraal. Die groep wat hulleself die argitekbekke noem, bring ‘n mengsel van style met
gedigte, ‘beats’ en (tradisie) style soos Ghoema en die Kaapse Klopse na die verhoog. 4. Die
regisseur, Catherine Henegan, sê die Afrikaanse hip-hop-beweging in Kaapstad probeer reeds
geruime tyd die kulturele herkoms van die taal (vier/fier) en die Afrikaanses van die 21ste eeu
herdefinieer. 5. Vir Bliksemstraal (23) van Kaapstad is die hele proses een groot les. “Ons leer by
mekaar en sedert ons verlede jaar aan die produksie begin werk het, het ons baie oor ons
geskiedenis geleer en waar ons vandaan kom.” Moenier (24) van Mitchells Plain sê Afrikaaps het
hom selfvertroue gegee om te praat soos hy praat: “Die toekoms vir Afrikaans lyk ‘bright en ek gaan
hard probeer om dit te bevorder.” 6. Jitsvinger (27) van Kuilsrivier sê die leuse waarby hulle vir dié
produksie hou, is “van toeka na die toekoms.” En indien die produksie wel daarin slaag om grense te
verskuif is die leuse nie net knap nie, maar ook profeties.
(Verwerk uit Kuier: 31 Maart 2010)

3.1
3.2
3.3
3.4 I

3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Vervang die woord “toeka” in die opskrif van die artikel met ‘n gepaste sinoniem.
(1)
Bepaal wat die stam van die woord “potjiekos” in paragraaf 1 moet wees en skryf dit neer. (1)
Skryf die afkorting wat in paragraaf 2 voorkom volledig uit.
(1)
dentifiseer die sin uit die volgende moontlikhede wat oor ‘n byvoeglike bysin beskik. Skryf die
ooreenstemmende letter saam met die korrekte antwoord neer en onderstreep NET DIE
BYSIN.
A. Afrikaaps is ‘n mengsel van ander tale uit die pen van Hans Nel en Catherine Henegan.
B. Dit is my wens dat Afrikaans weer deur almal gepraat moet word.
C. Moenier Adams is ‘n lid van Afrikaaps wat die jeug help om weer Afrikaans te praat.
D. Afrikaaps word by vanjaar se KKNK deur hierdie groep talentvolle akteurs en sangers
opgevoer.
(1)
Verduidelik die koppeltekengebruik in woorde soos “hip-hop-digter” en “jazz-klavierspeler” in
paragraaf 3.
(1)
Bliksemstraal is ‘n “rapper”. Vervang die Engelse woord met ‘n erkende Afrikaanse term wat as
‘n neologisme beskou kan word.
(1)
Skryf die korrekte vorm van die woord neer wat in paragraaf 3 tussen hakies geskryf is.
(1)
Verduidelik in ‘n volsin wat die regisseur, Catherine Henegan, se werk by die teatergroep
Afrikaaps behels.
(1)
Kies die korrekte woord uit die twee moontlikhede tussen hakies in paragraaf 4.
(1)
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3.10
3.11
3.12

Bepaal wat die betekenis van die premorfeem in die woord “herdefinieer” in paragraaf 4 is en
skryf dit neer.
(1)
Skryf Moenier se woorde in paragraaf 5 in die indirekte rede oor.
(2)
Kies die korrekte antwoord: Die woorde ‘static’, ‘rapper’ en ‘beats’ is in hierdie teks
aangewend as:
A. informele taal.
B. emotiewe taal.
C. sleng.
D. figuurlike taal.
(1)
[13]
EN

Uitvinders uit eie bodem!
Het jy geweet hierdie bekende goed is deur Suid-Afrikaners uitgevind?

Pratley Putty
1. George Pratley, ‘n ingenieur van Krugersdorp, het in 1948 Pratley Putty ontdek. Dit is ‘n taai
kleefstof wat op enige manier gevorm kan word en baie hard word as dit droog word. Boonop is
dit waterdig en dit kan ook gebruik word om swembaddens te seël. Dit word hoofsaaklik gebruik
om gebreekte goed te herstel.
2. George het Pratley Putty per ongeluk ontdek toe hy na ‘n manier gesoek het om die stukkende
deeltjies van ‘n elektriese kragboks aan mekaar te plak.
3. Pratley Putty is die enigste Suid-Afrikaanse uitvindsel wat al op die maan was. Dit is in 1969
gebruik om die dele van die Apollo II-ruimtetuig aan mekaar vas te hou. ‘n Paar honderd ton van
hierdie gom is al regoor die wêreld verkoop.
(Uit : April 2010 – Uitgawe 26)

Kreepy Krauly
1. Ferdinand Chauvier het in 1974 dié outomatiese swembadskoonmaker ontwerp. Die Kreepy
Krauly was die eerste van sy soort in die wêreld en voor dit uitgevind is, moes swembaddens
skoongemaak word met ‘n net en ‘n apparaat wat op die bodem rondgestoot moes word.
2. Ferdinand Chauvier was ‘n hidrouliese ingenieur wat in 1951 van die Belgiese Kongo na SuidAfrika gekom het. Hy het die Kreepy by sy huis in Springs ontwerp.
Meer as 1,5 miljoen van hierdie masjientjies is al regoor die wêreld verkoop.
(Uit : April 2010 – Uitgawe 26)

3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18

Pratley Putty plak items aan mekaar vas. Gebruik nou die onderstreepte woorde as EEN
WOORD in ‘n nuwe sin sodat die betekenis daarvan duidelik sal wees.
(1)
Vervang die onderstreepte gedeelte in die onderstaande sin met EEN WOORD. Pratley was ‘n
persoon wat sy eie sakeonderneming opgerig het.
(1)
Verander die eerste sin van paragraaf 3 in ‘n ontkenning. Begin jou antwoord met: “Pratley
Putty is die enigste ...”
(1)
Skryf die intensiewe vorm van EEN van die onderstreepte woord neer. Die 3.16.1 duur Kreepy
Krauly is deesdae ‘n 3.16.2 bekende produk.
(1)
Herskryf die laaste sin van paragraaf in die lydende vorm.
(1)
Skryf die korrekte vorm van die woord tussen hakies neer. Chauvier was ‘n (Kongo) wat in 1951
na Suid-Afrika gekom het.
(1)
[6]
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3.19
3.20

Wat is Lucy se houding in prentjie 1? Verskaf EEN bewys om jou antwoord te bewys.
(2)
In prentjie 5 sê Lucy ’n groot waarheid. Hoe stel sy ’n mens teleur in prentjie 6 met wat sy vir
die hond sê?
(1)
[3]
EN
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3.21
3.21.1
3.21.2
3.22
3.23
3.24

“Ben, ek sien glad nie uit na vanaand se ete nie” (raampie 4).
Verduidelik wat jy onder die term denotiewe betekenis verstaan.
(1)
Besluit nou wat die denotiewe boodskap van Babsie se woorde is.
(1)
Op watter wyse stereotipeer Babsie haar gasvrou in raampie 6?
(1)
Gee ’n voorbeeld van ’n goeie sosiale waarde wat een van die sprekers kommunikeer.
(1)
Waar in die strokiesprent verstaan ons, as die lesers, die regte boodskap van die strokiesprent?
(1)
[5]
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 HALF NELSON
 Soort fliek: Drama
 Hoofspelers: Ryan Gosling en
Anthony Mackie





Regie: Ryan Fleck.
Ouderdom: 16
Jaar: 2006
Lengte: 107 min
 Gradering: *****
3.25

3.26.
3.27
3.28

1. Jy sal dalk sê: “Nóg ’n prent oor dwelms!” Maar jy
3.25 MOET dit sien! Dan, die geskiedenis-onderwyser,
is ook die afrigter van die meisies-basketbalspan by ’n
hoërskool. Alhoewel hy baie hartseer is en probleme
sien, geniet hy sy werk.
2. Dan het elke dag met tieners te doen – tieners uit
arm huise en 3.26 (breek) gesinne. Hy is verskriklik
gewild 3.27 ... die leerlinge, maar hulle is onbewus van
een van die geheime wat Dan met hom saamdra: hy is
’n dwelmslaaf.
3. Die eensame tiener, Drey, betrap vir Dan met sy pyp
in die kleedkamer. Sy help dat hy veilig by sy huis kom.
Sy vertel nie vir haar ma, ’n oorwerkte polisievrou,
daarvan nie.
4. ’n Vriend van Drey se broer is 3.28 as gevolg van
dwelmhandel in die tronk. Die vriend probeer Drey by
hulle aktiwiteite inkry. Dan, met wie sy vriende
geword het, sien wat aangaan; daarom doen hy iets
daaraan. Is dit die enigste tema in die fliek? Nee, … .
5. Soms fokus die kamera op ’n kind uit Dan se klas
wat dan meer oor sy of haar lewe vertel. Dit maak
hierdie lang, ernstige drama nog interessanter.
6. Die hoofspelers (Gosling en Shareeka Epps) is
uitstekend en die storie is eerlik, onsentimenteel en
raak aan jou hart. Gaan koop nóú kaartjies!

Die hoofletterwoord wat in paragraaf 1 ook in donker gedruk is, dra die betekenis van
beklemtoning oor. Herskryf dié woord op ‘n ander manier sodat dit nog steeds beklemtoning
oordra.
(1)
Skryf die korrekte vorm van die woord tussen hakies in paragraaf 2 neer.
(1)
Voltooi die sin deur slegs die gepaste voorsetsel wat ontbreek in te vul.
(1)
Skryf die volledige afkorting vir die onderstreepte frase neer.
(1)
[4]
GROOTTOTAAL: 70 PUNTE
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TAAK 13 – TOETS 2 – 40 PUNTE - MEMORANDUM
AFDELING A:
VRAAG 1
1.1
Kenners is verdeeld oor die toekoms van Afrikaans / Kenners is verdeeld of Afrikaans besig is
om uit te sterf of nie / Kenners is verdeeld of dit “neusie verby” is met Afrikaans / Kenners is
verdeeld of Afrikaans gaan oorleef of nie.
(1)
1.2
‘n Mening: dit is wat kenners dink / dit is kenners se mening / dit is hoe kenners persoonlik oor
Afrikaans voel.
(1)
1.3
C. dat ‘n Afrikaans-digter die ondergang van Afrikaans verkondig het.
(1)
1.4
kunstefeeste√, rock-konserte√√en oor TV-stelle√√
(3)
1.5
Boeke oor mediese wetenskappe moet ook in Afrikaans gepubliseer√ word en Afrikaans moet
ook as mediese wetenskapstaal uitgebou √ word.
(2)
1.6
“... geskerts ...”
(1)
1.7
Waar: √“... gaan Afrikaans binnekort aan geen tersiêre instansie beskikbaar wees nie.” √
(2)
o Kandidaat kan geen punt verdien indien die eerste deel van die antwoord korrek is, maar
diebewys is verkeerd nie.
o Indien die eerste deel van die antwoord verkeerd is, maar die kandidaat het die regte
motivering as bewys aangehaal, kan hy vir die motivering een punt kry.
o Indien die kandidaat die hele sin as motivering aangehaal het en nie slegs die frase nie,
verloor hy die punt vir die motivering.
1.8
Dié twee universiteite gebruik reeds dubbelmedium as onderrigmodel /
Afrikaans is nie meer die enigste onderrigtaal aan dié twee universiteite nie /
Dubbelmediumonderrig hou ‘n bewese gevaar vir kleiner tale in /
Omdat minder studente Afrikaans praat, kan Engels as ‘n onderrigtaal ‘n gevaar vir Afrikaans
inhou.
(1)
1.9
C. Afrikaans nie meer ‘n bedreiging vir kleiner tale inhou nie.
(1)
1.10 finansiële druk
(1)
1.11 Van Heerden en Breytenbach glo Afrikaans is besig om uit te sterf √
terwyl die ander twee kenners glo dat dit nie so maklik sal gebeur nie. √ √
(2)
o Indien kandidate se antwoorde hier onnodig lank blyk te wees, penaliseer met 1 punt.

1.12
1.13
1.14

1.15
1.16
1.17
1.18

Wallies en Hebreeus beskik nie oor hoër funksies nie √, maar beide het later amptelike
landstale √√ geword.
(2)
Daar is te veel (bruin) mense wat Afrikaans praat.
(1)
Hy maak gebruik van ‘n skelet / ‘n sens met bloed / ‘n swart kledingstuk wat dood kan beteken.
(1)
o Indien kandidate iets oor “the grim reaper”skryf, moet u hulle maar krediet daarvoor gee.
Motoriste wat drink en bestuur / Motoriste wat onverskillig bestuur /
Motoriste wat verkeersreëls verontagsaam / Motoriste wat kanse op ons paaie waag.
Vakansietyd / lang naweek / wanneer daar kwaai verkeersdruk op die paaie is.
Moenie drink en bestuur nie / Moenie op ‘n sperstreep verbysteek nie /
Moenie die spoedgrens oorskry nie.
B. waarskuwend
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(1)
(1)
(1)
(1)
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1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24

Hy is onbewus daarvan dat hy besig is om die lewe te “groet” – hy gaan waarskynlik in ‘n
motorongeluk sterf.
(1)
Die ATKV
(1)
Alle Afrikaanssprekendes / almal wat ‘n belang by Afrikaans het / almal wat lief is vir Afrikaans
/ Almal wat van Afrikaanse musiek / toneel hou.
(1)
Die teks maak melding van sang, musiek en danse terwyl die grafika ‘n collage van
bogenoemde genres visueel voorstel.
(2)
“Ons het meer konserte aangebied as wat jy kan tel.”
(1)
Bevorder Afrikaans / Wees trots op Afrikaans / Bemark Afrikaans / Moenie skaam wees vir
Afrikaans nie.
(1)
[30]

VRAAG 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nadine het verlede jaar vir die eerste keer ‘n CD oorsee bekendgestel.
Haar eerste Goue-toekenning is in 1986 aan haar toegeken.
Sy het al by 11 feeste opgetree en nege albums vrygestel.
Haar nuutste album het reeds goue status bereik.
Sy gaan vanjaar ook baie oorsee reis om op te tree.
Sy is tydens ‘n internasionale musiekfees met ‘n eerste prys beloon.
Sy is die eerste Suid-Afrikaner wat in België ‘n DVD voor ‘n gehoor opgeneem het.
[10]

VRAAG 3
3.1
verlede / gister
3.2
pot + kos
3.3
Klein Karoo Nasionale Kunstefees
3.4
C. Moenier Adams is ‘n lid van Afrikaaps wat die jeug help om weer
Afrikaans te praat.
• Indien kandidaat nie die bysin korrek aandui nie verbeur hy die punt.
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11

3.12

(1)
(1)
(1)
(1)

Samestellings met vreemde woorde aan die begin van die samestelling
(1)
rymkletser / kletsrymer
(1)
tradisionele
(1)
Sy rig toneelspelers af / Sy is die spelleier / sy is die toneelbestuurder /
Sy behartig die regie van ‘n produksie.
(1)
vier
(1)
her = weer
(1)
Moenier ... sê dat die toekoms vir Afrikaans ‘bright’ lyk en dat hy hard gaan probeer om dit te
bevorder.
(1)
• Assesseer vir die woordorde van lyk ‘bright’ wat verander na ‘bright’ lyk
• Assesseer vir “ek” wat na hy verander
• Assesseervir die woordorde “gaan hard “ wat verander na hard gaan ...
o Indien enige van bogenoemde foute, geen punte.
C. sleng.
(1)
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3.13
3.14
3.15
3.16.1
3.16.2
3.17
3.18
3.19

aanmekaar = sonder ophou: enige sin met hierdie betekenisverband
(1)
entrepreneur (spelling word geassesseer)
(1)
Pratley Putty is die enigste Suid-Afrikaanse uitvindsel wat nog nie op die maan was nie.
(1)
peperduur
wêreldbekende
(1)
Die Kreepy is by sy huis in Springs ontwerp.
(1)
Kongolees
(1)
Sy is vol selfvertroue.
die manier waarop sy agteroor lê / die woorde: “redaksionele koningin
(2)
3.20 As ‘n “redaksionele koningin” is, behoort sy te weet dat die woord “skielik” wel die korrekte
woord is / Sy bevraagteken die korrektheid van ‘n woord wat nie deur ‘n ander een vervang
kan word nie.
(1)
3.21.1 Dit is die letterlike betekenis van ‘n woord.
(1)
3.21.2 Sy voel nie baie lus om te gaan nie.
(1)
3.22 Sy dink dat dit swartmense se kultuur is om sprinkane en mopaniewurms te eet / Sy dink dat
haar gasvrou vir hulle sprinkane en mopaniewurms gaan voorsit.
(1)
3.23 Raampie 2: Ben sê: “Wel, ek dink dit is hoog tyd dat ons mekaar beter leer ken.”
(1)
3.24 Raampie 7
(1)
3.25 móét
(1)
3.26 gebroke
(1)
3.27 by
(1)
3.28 a.g.v.
(1)
[30]
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