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Japan: Agtergrond en kaart

Japan bestaan uit vier hoofeilande – 
Hokkaido, Honsjoe (Honshu), Sjikokoe 
(Shikoku) en Kjoesjoe (Kyushu) – en meer 
as 3 900 kleineres. Honsjoe, die grootste 
eiland, is die tuiste van sowat 80 persent 
van die Japannese bevolking. Tokio is die 
hoofstad van Japan.

Japan is een van die digsbevolkte 
lande ter wêreld omrede die grootste 
landoppervlak beslaan word deur berge. 
In 2006 was daar meer as 123 749 000 
inwoners op ’n landoppervlak van 374 744 
km². Van die 192 vulkane is 40 nog aktief. 
Aardbewings vind gereeld plaas en 
veroorsaak tsoenami’s wat groot skade 
en lewensverlies tot gevolg het, soos die 
2011-tsoenami, wat 15 700 lewens geëis 
en ’n kernramp tot gevolg gehad het. In 
die somer veroorsaak tifone baie skade 
aan ryslande.

Japan het in 1941 die Amerikaanse vloot 
by Pearl Harbour, Hawaii, gebombardeer. 
Die VSA het geantwoord met twee 
atoombomme: Hirosjima op 6 Augustus 
1945 (ongeveer 129 558 sterftes), en op 9 Augustus 1945 in Nagasaki (tussen 60 000 en 80 000 sterftes). 
Ná die Tweede Wêreldoorlog het Japan opgestaan uit die as en is vandag ’n toonaangewende land in die 
vervaardigingsbedryf.

Droomstruktuur

Die dramateks moet gesien word teen die agtergrond van ’n droomstruktuur. Wanneer ’n mens droom, is dit 
gewoonlik nie in chronologiese volgorde nie. Drome bestaan uit fragmente van die werklikheid en soms is 
drome verwarrend en onverklaarbaar. 

Die definisie van die woord en term “droom”: droom1 s.nw. [drome] 1 Onwillekeurige voorstellings/
gedagtebrokke wat in die slaap in die bewussyn kom. 2 Dagdroom, mymering. 3 Voorstelling v.d. 
werklikheid wat ongegrond is; lugkasteel. [Pharos Verklarende Afrikaanse Woordeboek. Pharos: Kaapstad]

In een aand kan jy droom van iets onaangenaams en die volgende oomblik kan ’n vreugdevolle droom 
volg en wil jy nie ophou droom nie. Inderwaarheid is die drama, My Japan, soos ’n droom van Ilse, vandaar 
die oënskynlik verwarrende, losstaande dele. Sodra die drama as ’n droomformaat gesien word, maak alles 
skielik sin, want die dramaturg het volkome vryheid binne die struktuur om karakters en gebeure, wat 
normaalweg nie saamhoort nie, suksesvol saam te voeg in ’n droom.

Ilse, die hoofkarakter van die drama, se lewensdroom is om in Japan te gaan skoolhou. Haar ma keur egter 
nie haar keuse goed nie. Omdat die werklikheid vir haar onaangenaam is, skep sy ’n nuwe wêreld (toneel 2), 
’n plek waar drome waar word en die verlede nie bestaan nie.

In toneel 1 kan ’n slapende Ilse gesien word en die onaangename gebeure van Danie se verdrinking en Ma 
se opname in die senukliniek speel soos ’n nagmerrie op die verhoog af. Van spreekbeurt 43 is die droom 
weer positief en dit gaan oor in toneel 2 met die idilliese beeld van Ilse se Japan in die verbeeldingswêreld. 
Selfs in toneel 3 is Ilse nog in ’n droomwêreld wanneer haar ma haar probeer wakker maak en beskou sy 
haar ma as die monster, Futakuchi-onna.  

RUSLAND

S J I N A

NOORD-KOREA JAPANNESE SEE

SUID-KOREA
JAPAN

Hansjoe

Fukusjima

Naka

TOKIO

Hirosjima

Nagasaki
Sjikokoe

Kjoesjoe
STILLE OSEAANOOS-

SJINESE
SEE

SEOUL

PHYONGYANG

Hokkaido

Foto: Die Japanse see © Martine Oger [Dreamstime.com] 



afdelIng b: opsommIng Van elke toneel en kontekstuele Vrae

18

Toneel 2: Ilse se verbeeldingswêreld (deel van subintrige – droom) 
(bl. 29–30)

Amaja (Ilse), Marioka San en Jun  
[André Stolz Produksies]    

Foto: Amaja en Marioka San in hulle kimono’s.  
[André Stolz Produksies]

Karakters: Ma en Ilse (Amaja, Marioka San en Jun) 

Moeilike woorde
tradisioneel – eie aan die tradisie (kultuurwaarde van ’n volk)
kalligraaf – ’n skrywer van sierletters met ’n kwas (skoonskrywer)
ryspapier – sagte, dowwe, melkwit Sjinese papier wat van rysstrooi berei is
delikate teegoed – fyn porseleinkoppies, pierings en ’n teepot
ritueel – handeling volgens ’n bepaalde volgorde
vase – blompotte
hiërogliewe – Egiptiese beeldskriftekens
demone – duiwels/bose geeste
kimono – ’n los oggendjas vir dames met wye moue uit Japan

Opsomming
In toneel 2 verander die atmosfeer en die ruimte. Ilse verplaas haar in haar verbeelding na Japan. Dit is ’n 
voortsetting van die droomstruktuur. 

Die tekens van ’n gelukkige atmosfeer is: die lig wat verander, die tradisionele Japannese musiek wat speel, 
die beskrywing van die skilderagtige bergdorpie, Naka, en die kersiebloeisels wat uit die lug val.  

Ilse noem haarself Amaja en is deel van ’n gelukkige gesin. Marioka San is haar pa en hy leer haar om 
kalligrafie te doen. Jun, haar ma, leer haar om eerbied te betoon. Ilse is die enigste kind. 

Die beskrywing van die Japannese gesin staan in skrille kontras met Ilse se lewe in die werklikheid. Haar 
ouers is geskei, haar ma raas met haar en sy is ’n buitestander by die skool.

Die bose element is steeds teenwoordig in die idilliese afmosfeer van Japan. Ilse verwys na Akashita 
wat die brug weggespoel het, berge wat soos draketande lyk, die son wat net ’n paar uur per dag skyn 
en demone. Wanneer haar ma haar beveel om op te staan en verwys na die rekordeksamen, word sy 
gekonfronteer met die werklikheid.

Ilse skep die droomwêreld om te ontvlug van die werklikheid. In die droomwêreld is sy gelukkig, maar die 
demone van die realiteit kom telkens terug om haar te terroriseer.
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Kontekstuele vrae

2.1 Noem die hulpmiddels wat die regisseur in toneel 2 (bl. 29-30) kan gebruik om die subintrige (Japan) 
aan die gehoor te visualiseer.
 

 

 

 

 

 (5) [3]
2.2 Wat is die Japannese betekenis van “Amaja”?

 

 (1) [1]
2.3 Hoe sluit Jun se naam by haar karakter aan?

 

 

 

 (2) [3]                                                                           
2.4 Haal ’n bewys uit spreekbeurt 55 aan dat Ilse se Japan en die land Japan verskil. Motiveer.

 

 

 

 

 (2) [3]
2.5 Watter woord in die toneelaanwysings ná spreekbeurt 54 beteken dieselfde (sinoniem) as “fyn”?

 

 (1) [2]
2.6 Verduidelik wat bedoel word met “’n hele ritueel”.

 

 

(2) [2]
2.7 Vergelyk Ilse se ouers in die realiteit en in die fantasiewêreld in kolomvorm. Dui beroep, voorkoms en 

karaktereienskappe aan.

Ilse se ouers (Realiteit) Ilse se ouers (Verbeelding)

 (8 × 2) [3]
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7.16 Evalueer die geslaagdheid van invoeging van Danie se verdrinking, binne die konteks van die 
subintrige.
 

 

 (2) [5]
7.17 Watter emosie gaan gepaard met Ilse se woorde in spreekbeurt 333?

 

 (1) [3]
7.18 Wat word geïmpliseer met Ilse se woorde in spreekbeurt 333?

 

 

 (1) [3]
7.19 Gee twee redes waarom Ma en Tessan hulle ore toedruk en vooroor val.

 

 

 

 (2) [3]
7.20 Watter simboliese betekenis kan gekoppel word aan die breek van die tiende bord aan die einde van 

die toneel? 
 

 

 (1) [3]
7.21 Verduidelik waarom hierdie toneel as die klimaks van die drama gesien kan word.

 

 

 (1) [3]

Post-lees: Blokkiesraaisel

7.22 Voltooi die volgende blokkiesraaisel:

     1 4

  1

 2   

      3

 2

 3  

  4 5

 

5  

  

  6  
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Toneel 10:  (bl. 52–56)
Die karakters hang items aan die wasgoeddraad (hede)
Ilse lewer haar toespraak (hede)
Ma soek na Danie (terugflits)

Foto: Die karakters by die wasgoeddraad. Ilse is op die voorgrond. [André Stolz Produksies]

Karakters: Al die karakters

Moeilike woorde
krieseltjie – ’n baie klein gedeelte van iets
hiërargie –  rangorde (liggaam, stelsel, amptenare of organisasie) wat in beheer van sake is
endemies – heersende toestand onder ’n volk of land
manga – Japanse strokies- of prentverhale
inhiberend – onderdrukkend
vooruitstrewend – soekend na vooruitgang/iets beters
Richterskaal –  wiskundige tegniek om aardbewings te meet (logaritmiese indeling van die grootte 

aardbewings, gebaseer op die hoeveelheid krag wat vrygestel word in 7 grade)
wolkekrabbers – hoë gebou met baie verdiepings (stapelgebou) 
pendulum – ’n slinger van ’n klok
myl – ongeveer 1,6 kilometer
puin –  verbrokkelde, vergane stukke (afval of rommel wat oorbly ná verwoesting)

Opsomming
Al die karakters vorm deel van hierdie toneel. Die karakters hang 
items aan die wasgoeddraad, wat toon dat die skanse afgebreek is 
en hulle nie meer wil voorgee om iets te wees wat hulle nie is nie. 
Verskillende karakters lewer ’n bydrae tot Ilse se toespraak deur 
inligting oor Japan te verskaf. Die emosionele belewing van die 
tsoenami, deur Jun en Marioka San, en die geluid van die tsoenami 
wat al hoe harder word, maak die toespraak geloofwaardig. (Die 
aardbewing op 11 Maart 2011 word ook na verwys.) 

Ilse se toespraak oor die tsoenami word ondersteun deur die 
akteurs wat hulle voete op die verhoog stamp, byklanke, figure 
wat heen en weer oor die verhoog hardloop, figure en klere wat op die verhoog lê, mense wat huil en Ma 
wat tussen die puin na Danie soek.

Ma se soeke na Danie word gelykgestel aan die oorlewendes van die tsoenami se soeke na hulle geliefdes. 
Suster en Matrone gee bruin pilletjies aan Ma en die oorlewendes om hulle te help om die verlies te oorkom.  

Hierdie toneel vorm die hoogtepunt van die intrige in die drama. Ilse leef haar so in haar toespraak in dat 
sy flou raak. Lukas sê sy gaan breek soos ’n bord. Dit verwys na die klimaks in die verhaal van Okiku.

Foto: Ilse flou in Lukas se arms.  
[André Stolz Produksies]
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Kontekstuele vrae

10.1 Watter handeling voer die karakters uit om te wys dat hulle nie meer voorgee om iets te wees wat 
hulle nie is nie? Verduidelik.
 

 

 

 

 (2) [2]
10.2 Voltooi:

10.2.1 Ilse hang haar                aan die draad. Dit wys dat sy  
nie ’n                is nie.

10.2.2             hang haar skoene op. Dit wys op die Japannese se gewoonte  
om                             .

10.2.3 Gerrit en Wim se identiese pakke simboliseer                      
                 .

10.2.4 Lukas is ’n                (persoonsnaam),  en hy is verlief 
op               .

10.2.5 Elzette dra graag swart. Die uittrek van die swart klere simboliseer dat sy wil         
                      .

 (8) [2]
10.3 Doen navorsing oor selfdood in Japan. Kyk na statistieke en dink krities na oor die statistieke. Wat, dink 

jy, is die rede vir selfdood onder Japannese beroepslui?
 

 

 

 

 (2) [4]
10.4 Waarom is die rooi sonsimbool (die kol) op die Japanse vlag?

 Foto: Japanse vlag: © Steve Allen. [Dreamstime.com]

 

 

 (1) [2]
10.5 Verduidelik kortliks wat Japannese manga (spreekbeurt 436) is.

 

 

 (1) [2]
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Hoe om argumente/hoofgedagtes/feite te formuleer:

Argumente/hoofgedagtes/feite word soos volg geformuleer:

Jy maak ’n stelling wat gevolg word deur WANT/OMDAT waarin die stelling verklaar word en dan volg HOE 
wat die voorbeeld uit die drama is. Voorbeeld van die PVI-metode:

(Punt/Stelling) ..., want/omdat (verklaring ... bv. (illustrasie) ...

NB

....................., want .................... bv. ....................... .

Elke paragraaf sal plus-minus soos volg lees:

Een van die karaktereienskappe van Ilse is dat sy haar nie deur ander laat voorskryf nie (stelling), want sy 
wys Ma se toespraak wat sy geskryf het ferm van die hand (verklaring). Dit dui op haar onafhanklikheid. Sy 
skryf haar eie toespraak en kry 90% daarvoor. Hoewel dit die ander leerders skok, gee hulle tog ’n beleefde 
handeklap (illustrasie).

Onthou:
!! Jy mag nie subopskrifte gebruik nie. Die formaat is dieselfde as by vraestel 3 se opstelvraag.
!! Jy mag nie die storie oorvertel nie. (Jou onderwyser ken reeds die verhaal.)
!! Die grootste fout wat jy kan maak, is om deurmekaar te raak met die karakters.
!! Formuleer ’n toepaslike inleiding en slot.
!! Toon insig en bly gefokus.
!! Skryf ’n paragraaf oor elke hoofgedagte
!! Tel die hoeveelheid woorde en dui dit onderaan die skryfstuk aan.
!! Maak seker dat jy goeie, aanvaarbare taal gebruik. Engelse woorde en krutaal is onaanvaarbaar en jy sal 

gepenaliseer word indien jy dit gebruik.
!! Geniet die opdrag!

Aangesien vraestel 2 baie leerwerk is, 
kan jy die nodige inligting in tabelvorm 
skryf vir leerdoeleindes. Sodoende kan 
jy enige opstelvraag beantwoord. Op die 
volgende bladsy is ’n voorbeeld van hoe 
jy te werk kan gaan om baie inligting in 
’n kort tydjie te leer.  
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5. Gee ’n definisie van die ontknoping.
 

 

 

 (1) [1]

Karakteriseringstegnieke
Die leser/toeskouer leer die karakters op verskillende wyses ken. Die volgende karakteriseringstegnieke 
word in die drama gebruik:
1. Karakterlys (voorstelling van die karakters). 
2. Dit wat die karakter self sê (monoloog en dialoog).
3. Dit wat ander karakters van hom/haar sê (dialoog).
4. Die handeling van die karakter (toneelaanwysings).
5. Die kleredrag en voorkoms van die karakters (kostuums).
6. Die hantering van konflik (woordewisselings).

Karakters

Ilse (hoofkarakter/protagonis)
Ilse is die protagonis. Sy is die hoofkarakter in die drama en die 
gebeure ontwikkel rondom haar. Sy is ’n ronde karakter omdat sy 
karakterontwikkeling ondergaan en aan die einde van die drama tot ander 
insigte kom. 

Karakterlys/Agtergrond
Ilse word in die karakterlys voorgestel as ’n 17-jarige matriekmeisie. Sy 
rebelleer teen haar ma se toekomsverwagting vir haar. Sy wil graag soos 
haar niggie, Engela, in Japan Engels onderrig, terwyl haar ma wil hê dat sy 
’n kopieskrywer moet word, soos sy. Ilse se ouers is geskei. Haar pa woon in 
Australië, terwyl sy en haar ma, Mercia, in Pretoria woon.

Ilse hou baie van lees, veral grilboeke, maar is traag om huiswerk te doen. 
Sy fantaseer en wil graag spookstories skryf. Sy kan nie kook nie omdat 
haar ma haar nooit geleer het hoe om dit te doen nie. Daar is ’n gebrek aan 
kommunikasie tussen Ilse en haar ma en dit dra by tot die konflik.

Ilse se verbeeldingswêreld
Ilse ervaar skuldgevoelens oor haar broer, Danie, se verdrinking omdat 
sy veronderstel was om na hom te kyk en dit voel vir haar asof Ma haar 
ook veroordeel.

Ilse se onverwerkte emosies oor Danie se dood het tot gevolg dat sy 
vir haarself ’n fantasiewêreld skep waar sy deel is van ’n gelukkige 
gesin, wat in harmonie saamleef. In die fantasie is haar naam Amaja, 
wat “nagreën” beteken. Amaja is ’n gehoorsame meisie wat by haar pa, 
Marioka San, leer om kalligrafie te doen, terwyl haar ma, Jun, haar leer 
om haar ouers te respekteer.  

Dit is insiggewend dat Ilse en Jun geen konflik ervaar nie, maar in die 
werklikheid is sy en Mercia gedurig besig om te stry.

Foto: Ilse.  
[André Stolz Produksies]

Foto: Ilse as Amaja. 
 [André Stolz Produksies]
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Ma hang wasgoed op  
(toneel 1).

Fokuspunt van die 
speelruimte

Ma en Ilse praat by die 
wasgoedlyn (toneel 3).

Elzette se dans voor die 
wasgoedlyn (toneel 6).

Ma berispe Ilse voor die 
wasgoedlyn (toneel 9).

Ilse en Lukas gesels voor 
die wasgoedlyn (toneel 11).

Die wasgoeddraad word in toneel 10, deur die ophang van verskillende items, gebruik om karakters se 
persoonlikhede en karakterverandering uit te beeld. In toneel 11 word die wasgoed deur die tsoenami van 
die wasgoeddraad afgeruk en vorm deel van die puin wat deur die tsoenami agtergelaat word.

Kontekstuele vrae: Veelsydige ruimte

1. Teken die verhoog soos dit in toneel 1 voorkom. Dui die volgende aan: dekor, coulisses, Ma, Ilse, Danie, 
Matrone, Suster  en rekwisiete.

 (3) [5]
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Afdeling F: Terminologie
TERM BETEKENIS VOORBEELD UIT DIE DRAMA

alliterasie Herhaling van die medeklinker 
aan die begin van ’n woord.  “katjie met kloue soos knipmesse”

antagonis Teenstellende karakter (bose 
teenstander)

Ma (Mercia) en Ilse is in konflik oor 
onbenullighede soos die hoender wat sy 
nie gaargemaak het nie (toneel 9).

atmosfeer Toon/stemming
Daar heers ’n ontspanne atmosfeer in 
toneel 2 wanneer Ilse Amaja se lewe in 
Naka beskryf.

buitestander Nie deel van ’n groep nie Juffrou Venter verwys na Ilse en Elzette 
as buitestanders in toneel 4.

coulisse ’n Beweegbare toneelskerm Die wasgoedlyn

denotatief Letterlik ’n Bitter pil in toneel 8 kan na die smaak 
van die pil verwys.

dramatiese doelstelling Die reaksie wat die dramaturg 
wil ontlok.

Die dramaturg skok die leser in toneel 10 
met die toespraak oor die tsoenami.

dramatiese ironie Onkunde van een of meer 
karakters.

In toneel 6 weet die ander karakters dat 
Grootvlei Inrigting ook as Gotham City 
bekend staan, maar Ilse is nie bewus 
daarvan nie.

droomstruktuur Die droom vermom as 
werklikheid/Ilse se drome.

Ilse se droom om in Japan te bly word 
in toneel 2 in die vorm van ’n droom 
aangebied. 

eksposisie
Die aanloop/begin van die 
drama: ruimte, tyd en karakters 
in openingstoneel.

Die karakterlys aan die begin van die 
drama stel die karakters bekend aan die 
leser. In toneel 1 leer die leser vir Ma en 
Ilse ken.

ellips
Die weglating van woorde 
(…) om ’n sekere effek te 
bewerkstellig/dui ’n pouse aan.

Woorde word weggelaat in toneel 11 om 
Ilse se verwarring te illustreer.

fantasie Verbeelding Toneel 2 is ’n voorbeeld van Ilse se 
verbeelding.

handeling Dit wat die karakter doen. Ma hang wasgoed in toneel 1 op, dit 
toon dat sy hardwerkend is.

hiperbool Buitensporige oordrywing Sy tel die hare op my kam (toneel 8).

hoofteks Dialoog Woorde van die karakters (enige 
spreekbeurt).

houding ’n Manier/wyse van optree/
gedrag.

Die meisies wys dat hulle nie van seekos 
hou nie, deur te maak asof hulle naar 
word (toneel 5).


