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Gr. 12: Afrikaans Eerste Addisionele Taal    MEMORANDUM 

Junie 2013         Vraestel 2 

AFDELING A:  KORTVERHALE 

VRAAG 1: OPSTELVRAAG 

Antwoord moet ‘n inleiding hê: kort kennismaking met Johanna en haar omstandighede as 
huishulp. 
 

 haar seuns, Thomas en Kid 

 Kid het onlangs eers rigting begin kry, sy verwyt haar daarvoor 

 sy sien in Kid ‘n heenkome vir haar oudag 

 soeke na Kid laat haar terugdink aan haar moeilike omstandighede 

 sy was nooit ‘n ware ma vir haar twee seuns nie, ander het hulle grootgemaak 

 sy het nie ‘n keuse gehad nie – hul pa het hulle verlaat toe hulle nog klein  was 

 as enkelouer moes sy hulle verlaat om geld te verdien, sy moes hulle gedurig verlaat, weet 
nie hoe hulle grootgeword het nie 

 dit pla haar so, die besef dat sy hulle nooit sien speel het nie, hulle was in die sorg van 
ander, dat sy visioene kry oor hul kleintyd 

 met Kid se dood besef sy dat hulle nooit ‘n gesin was nie en nooit een sal wees nie 
 
Slot:  Sy kom tot die slotsom dat haar kinders eintlik net vir haar geleen is.  Haar toekoms is nou 
weer so onseker soos dit altyd was. 
 

 Slegs riglyne 

 Assessering vind plaas m.b.v. ‘n rubriek 
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VRAAG 2 – KONTEKSTUELE VRAAG 

Agter ‘n Baard – Hennie Aucamp 

2.1 Bennie 1 

   

2.2 Hy was vaak en wou gaan slaap, maar hy wag vir sy pa. 1 

   

2.3 Sy is haastig, want sy wil sonder sy baard sien.  √√ 2 

   

2.4 Hy wil ontslae raak van die herinneringe van die oorlog. 1 

   

2.5 Hy moet van sy baard ontslae raak. 1 

   

2.6 Hulle sal ‘n treffende koerantfoto maak wat die lesers emosioneel raak /  
Hulle lyk soos die perfekte gesinnetjie vir die geleentheid /  
Dit is die prentjie van die terugkerende soldaat en sy gesinnetjie wat vir hom 
inwag wat mense sal laat goed voel / 
Dit pas by die geromantiseerde siening van oorlog  (enige 1) 

 
 
 
 
2 

   

2.7 Bennie 1 

   

2.8 Hy hou sy seun soos ‘n trofee in die lug / 
Hy soen hom wild op sy gesig / 
Hy het Bennie se gesig heftig teen syne gedruk  (enige 1) 

 
 
1 

   

2.9.1 teleurgesteld  

2.9.2 masker  

2.9.3 brandewyn  

2.9.4 bloed 4 

   

2.10 B  sy gaan hom sonder sy baard sien. 1 

   

2.11 Hy het gesukkel / moeite gehad om die baard te kweek.  √ 
Die baard bedek / versteek baie opofferings / swaarkry / lyding.  √ 

 
2 

   

2.12 Die drank / brandewyn wat hy gedrink het. 1 

   

2.13.1 Onwaar 1 

2.13.2 Hulle maak nie emosioneel kontak nie. / 
Die baard en sy brandewynasem irriteer haar. / 
As hy sê hy wil vroeg bed toe gaan, voel sy bedreig en bedruk. / 
Hul gesprek aan tafel bly oppervlakkig en onpersoonlik. / 
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Hy eet nie entoesiasties aan al sy gunstelingkosse wat sy voorberei het nie.  
(enige 1) 

 
2 

2.13.3 boontjiebredie / slaphakskeentjies  (slegs 1) 1 

   

2.14.1 terroriste 1 

2.14.2 Dit is ‘n woord wat hy wil vergeet / vermy, want dit roep onaangename 
herinneringe van die oorlog op. 

 
2 

   

2.15 Alomteenwoordige verteller / eksterne / derdepersoons verteller 1 

   

2.16 Dit gee die karakters se gedagtes en gevoelens objektief weer. / 
Is nie aan tyd en plek gebonde nie. 

 
1 

   

2.17.1 personifikasie 1 

2.17.2 Die wind kan ‘n blom se kop afwaai. 2 

   

2.18.1 Waar 1 

2.18.2 Dit laat Deon dink aan die oorlog waar hy mense moes doodmaak. 2 

   

2.19 Sommige soldate vergeet nooit wat hulle op die gevegsfront ervaar het nie en 
dit het ‘n negatiewe invloed op hulle en ook hul families.   
(leerders kan hulle eie mening gee.) 

 
 
2 

   

  [35] 
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AFDELING B:  GEDIGTE 

VRAAG 3:  Wie’s hy? – Adam Small 

3.1 gebroke rym ½ 

   

3.2.1 C  geleerde persoon 1 

3.2.2 A  digter 1 

3.2.3 D  gewone persoon 1 

   

3.3 B  onbekende waarnemer 1 

   

3.4 hoofletters / leestekens / rym  (enige 2) 2 

   

3.5 Dit is om spanning te skep / om die leser kans te gee om te dink oor 
digterskap.  (enige 1) 

 
1 

   

3.6.1 Kaapse 1 

3.6.1 digterskap 1 

   

3.7 “djulle het so baie bek oor die poet” / 
“Is hy rêrag soes djulle dink” / 
“Wat in sy study sit en poems dink?”  (enige 1) 

 
 
1 

   

3.8 In strofe 1 vra die spreker wie die digter regtig is  √ 
en in strofe 2 gee hy self die antwoord wie die digter eintlik is.  √ 

 
2 

   

3.9 Die gewone mens op straat is bewus van verkeerde dinge wat ander doen en 
besluit dan om rekenskap van hulle te eis. 

 
2 

   

3.10 “rêrag” 1 

   

3.11 “djulle’s mistaken” 2 

   

  17½ 
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VRAAG 4: Brief – Fernel Abrahams 

4.1 ‘n jongman / ma se seun ½ 

   

4.2 “Sommer so, nes Antjie” 1 

   

4.3 Mammie  

 Mamma 2 

   

4.4.1 B  eenvoudig  

4.4.2 C  rebels  

4.4.3 D  swak smaak 3 

   

4.5.1 Onwaar 1 

4.5.2 “wil” 1 

   

4.6 C  Antjie Krog 1 

   

4.7 Sy ma het styl / goeie smaak en plastiekblomme en wit skoene is nie stylvol nie 
/ ordinêr. 

 
2 

   

4.8.1 verskoning 1 

4.8.2 groot 1 

   

4.9 “s’kuus” 1 

   

4.10 Elke strofe lei ‘n nuwe gedagte in. 1 

   

4.11 “ek skrik soms vir myself” 
“ek bid byna nooit” 
“en ek glo nie sommer net in God nie” 
“skryf selfs oor die dood”  (enige 1) 

 
 
 
1 

   

4.12 “en ek glo nie sommer net in God nie” 1 

   

  17½ 

 

  



6 
 

©S. Wynford (UHS) 

VRAAG 5 – Die Hanswors – SJ Pretorius 

5.1 kwatryn ½ 

   

5.2 sy kollegas 1 

   

5.3 “bitterder” 1 

   

5.4.1 dit lei die direkte rede in 1 

5.4.2 ‘n verduideliking volg 1 

   

5.5 “toe” 1 

   

5.6.1 D  vreesloos 1 

5.6.2 C  hoor 1 

5.6.3 A  afsondering 1 

5.6.4 B  sien 1 

   

5.7.1 briewe 1 

5.7.2 diere 1 

   

5.8 kruisrym 1 

   

5.9 Hy lok toeskouers na die sirkus. 1 

   

5.10 Die mens kyk nie dieper as wat hulle sien nie – dit gaan om die lyding van die 
ongelukkiges as gevolg van die mens se wreedheid. 

 
2 

   

5.11 Sy ma. 
Hy het ook ‘n ruggebrek soos sy; dit is moontlik ‘n oorerflike / oorgeërfde 
toestand 

1 
 
1 

   

  17½ 
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VRAAG 6 – Kabouterliefde – Ingrid Jonker 

6.1 Die digteres se dogter ½ 

   

6.2 visie / visuele 1 

   

6.3 Dit is ‘n uitroep van ekstase / opgewondenheid / vreugde 1 

   

6.4 Sy sê die kabouter het dit self vir haar gesê (dit is nie net stories nie). 1 

   

6.5 Herhaling beklemtoon die kleure (en is treffender as bloedrooi en potblou.) 1 

   

6.6.1 C  personifikasie 1 

6.6.2 D  klanknabootsing 1 

6.6.3 E  assonansie 1 

6.6.4 B  alliterasie 1 

   

6.7 gebroke rymskema 1 

   

6.8.1 aand / laat in die nag 1 

6.8.2 “slaap” 1 

6.8.3 sekelmaan 1 

   

6.9.1 “gistraand” / die vorige nag/aand 1 

6.9.2 die hemp 1 

6.9.3 “hart” 1 

   

6.10.1 personifikasie 1 

6.10.2 wind 1 

   

  17½ 

 

 


