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AFDELING A: GEDIGTE 
 
NASIENRIGLYNE 
 

 As 'n kandidaat meer as die verlangde getal vrae gedoen het, word net die eerste 
antwoord/respons nagesien.  (Die kandidate mag nie die opstelvraag en die 
kontekstuele vraag oor dieselfde genre beantwoord nie.) 

 As 'n kandidaat in Afdeling A al vier vrae oor die gesiene gedigte gedoen het, 
word die eerste twee gedigte se vrae nagesien. 

 As 'n kandidaat in Afdeling B en C twee kontekstuele vrae of twee opstelvrae 
gedoen het, word die eerste vraag nagesien en die tweede vraag word 
geïgnoreer.  As 'n kandidaat al vier die vrae in Afdeling B en C beantwoord het, 
word die eerste vraag in elke afdeling nagesien mits een kontekstuele vraag en 
een opstelvraag beantwoord is. 

 As 'n kandidaat twee antwoorde gee en die eerste antwoord is verkeerd, maar 
die tweede antwoord is reg, word die eerste antwoord nagesien en die tweede 
antwoord word geïgnoreer. 

 As antwoorde verkeerd genommer is, word die antwoorde volgens die 
memorandum nagesien. 

 As 'n spelfout die betekenis van die antwoord beïnvloed, word dit verkeerd 
gemerk.  As die spelling nie die betekenis van die antwoord beïnvloed nie, word 
dit as korrek beskou. 

  Daar word aangeneem dat sinonieme ook korrek sal wees. 

 Opstelvraag:  Gedig sowel as die roman/drama. 
As die opstel korter as die verlangde lengte is, word die kandidaat nie 
gepenaliseer nie omdat hy/sy, hom-/haarself, gepenaliseer het. 
As die opstel te lank is, laat 'n oorskryding van 'n maksimum van 50 woorde toe 
en ignoreer die res van die opstel. 
Die memorandum is slegs 'n riglyn, daarom moet ander relevante inhoud as 
korrek beskou word. 

 Kontekstuele vrae:  As 'n kandidaat nie aanhalingstekens gebruik waar 'n vraag 
dit vereis nie, word die kandidaat nie gepenaliseer nie. 

 Vir oop vrae word geen punte toegeken vir JA/NEE/EK STEM SAAM/EK STEM  
NIE SAAM NIE.  Die rede/motivering moet oorweeg word. 

 Vir MENING/LUG JOU MENING-vrae, word die punte verdeel:  1 punt vir 
MENING/LUG JOU MENING en 'n punt vir die rede/motivering/aanhaling. 
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AFDELING A: GEDIGTE 
VRAAG 1: OPSTELVRAAG 
 
Die huis luister – Daniel Hugo 
 
Hierdie vraag word aan die hand van die aangehegte RUBRIEK VIR DIE 
NASIEN VAN DIE OPSTELVRAAG VIR GEDIGTE nagesien. 
 

NASIENRIGLYN: 

 Onderstaande feite is ‘n breë raamwerk van feite waaroor die kandidaat kan 

skryf. 

 Daar word nie van die kandidaat verwag om al die feite te noem nie. 

 Die opstel moet in paragrawe geskryf word sonder spesifieke nommers of 

subopskrifte. 

 Die opstel moet van ‘n inleiding en slot voorsien word. 

 Sigbare beplanning word nie verwag nie, maar die opstel moet in die PIV- of PVI-

metode aangebied word. 

 Sien na met behulp van die meegaande nasienrubriek. 

 Beeldspraak 4 feite, rym 2 feite en eie mening een feit 

 

FEITE RAAMWERK:  

INLEIDING:  Kandidate moet ‘n toepaslike inleidingsparagraaf skryf. 

BEELDSPRAAK en TEMA 

PUNT VERDUIDELIK ILLUSTREER 

Reeds in die titel van die 

gedig word beeldspraak ... 

nl. personifikasie aangetref, in byvoorbeeld, “Die huis 

luister.” 

Die gedig is in die geheel 

voorbeeld van uitgebreide 

beeldspraak ... 

nl. metafoor, want die 

spreker word die huis wat 

luister na alles wat binne 

gebeur 

in byvoorbeeld, “Ek hoor hoe 

die bewoners roesemoes ...” 

‘n Vergelyking kom voor in 

strofe 1 ... 

waardeur die kamers / die 

huis sonder liefde uitgebeeld 

word,  

in byvoorbeeld, “my kamers 

is hol soos ‘n binne-oor”. 

Die metafoor in die slotreël is 

effektief, ... 

want dra by tot die 

universele tema ... 

in byvoorbeeld, “‘n oorskulp 

is buitenste deel van oor / 

onmin strek verder as net die 

huis”. 

Personifikasie is gelëe in die 

woord “oorskulp”, ... 

want dit impliseer dat die 

huis kan luister en “luister” is 

‘n menslike eienskap ... 

soos byvoorbeeld in, “My 

dakplate en ... fluister in elke 

nag se oorskulp.” 
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Verdere personifisering kom 

voor in die gedig ... 

om te wys dat die huis “weet” 

wat binne-in aangaan ... 

soos byvoorbeeld in, “My 

dakplate en julle gebede 

fluister. / Ek bewaar julle 

verlede.” 

HALFRYM 

Halfrym kom voor in die titel 

... 

om die woorde klankmatig te 

verbind ... 

soos byvoorbeeld in, “Huis” 

en “luister”. 

Alliterasie van die v-klank ... beklemtoon die negatiewe 

atmosfeer ...  

soos byvoorbeeld in, “Te veel 

vloeke”. 

Die allitererende h-klank is 

effektief ... 

en dien as bindingsmiddel in 

die gedig 

soos byvoorbeeld in, “huis 

hoor harder om hulp”. 

Assonansie van die o-klank 

... 

gee aan die gedig ‘n sikliese 

inslag omdat dit in eerste en 

laaste reël voorkom ... 

soos byvoorbeeld in, “soos ‘n 

binne-oor ongehoord in elke 

nag se oorskulp”. 

Alliterasie van r-klank ... beklemtoon die emosionele 

aftakeling van die inwoners 

... 

soos byvoorbeeld in, “rame 

roes”. 

MENING oor TEMA 

Ja, ek stem saam met die 

tema, want ...  

die aftakeling van gesins-

lewens bly duidelik sigbaar in 

ons samelewing vandag ... 

soos byvoorbeeld in die hoë 

egskeidingsyfers, ens.  (Eie 

vbe kan genoem word.) 

SLOT:  Kandidate moet ‘n toepaslike slotparagraaf skryf. 

[10] 

 
OF 

VRAAG 2: KONTEKSTUELE VRAAG 
 
“last grave at dimbaza” 
 

Vraag  Antwoord Punt Denkvl 

2.1 Dit is in Engels / verwys na die (dokumentêre) fliek met 
hierdie titel. √ 
 

 
1 

2 

2.2 Die dogtertjie kry hierdie pragtige naam en ons kan aflei 
dat sy mooi was, terwyl sy in haglike toestande gebore is 
– omring deur koerante en kaal klippe.  Haar geboorte en 
kort lewetjie was alles behalwe mooi. √√ 
 
(2 sake moet genoem word) (2 of 0) 
 

 
 
 
2 

2 

2.3 Die Jesuskund is ook in soortgelyke eenvoudige 
omstandighede gebore. 

 
1 

3 
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2.4 Sinekdogee/metafoor √ 
 
(enige een) 
 

 
1 

1 

2.5 beauty douglas is gebore. / 
Die ma benodig geld. / 
Haar man is die pa van haar dogter. / 
Sy is bly dat sy aan 'n dogter geboorte geskenk het 
(lobola). / 
Die mielies/kos is klaar. / 
Sy is in primitiewe omstandighede gebore/in 'n vervalle 
gebou/huis. √√ 
 
Enige TWEE kan deur die kandidaat aangebied word. 
 
  

 
 
 
 
 
 
1 

1 

2.6 Die vrou sê (skryf) vir haar man dat sy 'n dogtertjie 
 gebaar het / geboorte geskenk het aan 'n dogtertjie. / 
daar is vooruitsig van rykdom – 'n dogtertjie gaan dalk 
later lobola beteken. √ 
 

 
1 

1 

2.7 Vir die ma lyk die sterre soos goud, want dit is 'n 
wonderlike oomblik vir die gesin.  Dit skakel ook met 
rykdom – die geboorte van die dogtertjie beteken dat hulle 
finansiële vooruitgang gaan geniet (lobola). √ 
 

 
 
1 
 

3 

2.8 Na die dubbelpunt volg die woorde in die brief wat die pa 
ingelig het dat sy dogtertjie dood is.  
 

 
1 
 

2 

2.9 “beauty douglas was born she died” / 
“droom” teenoor die “dood” (harde werklikheid) / 
“sonskynmiddag” teenoor die dood/saans √ 
 
Beide kante van die kontras moet genoem word vir een 
punt. 
 

 
 
1 
 

3 

  10  

 
OF 

VRAAG 3:  KONTEKSTUELE VRAAG 
 
Sonsverduistering  –  PJ Philander 
 

Vraag Antwoord Punt Denkvlak 

3.1 abba/cddc/efg/efg √ 
 
Leerders moet die hele rympatroon korrek aandui vir 
die punt. 

1 
 

1 

3.2 'n Sonnet √ 1 1 
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3.3 Son dui op lig √ teenoor duister wat op donker dui √ / 
son √ teenoor duister. √ 
  
Leerders moet beide kante van die saak hê.  (2 of 0) 

 
2 

2 

3.4 Enjambement √ 1 1 

3.5 Nee.  Die skaap en die donkie word as die domste diere 
beskou. √  Sodoende word die dwaasheid van die mens 
net meer beklemtoon. √ 
 
Ja/nee verdien nie 'n punt nie 

 
 

2 

3 

3.6 Die oktaaf sou nie afgesluit gewees het nie. / 
Die wending sou nie so duidelik sigbaar wees nie. / 
Die natuurbeeld sou nie afgesluit wees nie. √ 

 
 

1 

3 

3.7 Die bose / 
Die sonde / 
Die kwade √ 

 
 

1 

2 

3.8 Aanvanklik word daar van “gans die mensdom” gepraat 
en dan na “ons”  / 
Aanvanklik word daar universeel na die mens verwys en 
dan meer persoonlik. √ 

 
 
 

1 

3 

  10  

 
OF 

 
VRAAG 4: KONTEKSTUELE VRAAG 
 
Kwatryne  –  Ina Rousseau 
 

Vraag Antwoord Punt Denkvlak 

4.1 “...skerms...” / 
“...gegrimeer...” / 
“...verhoog...” / 
“...glans...” / 
“...kleur...” / 
“...rol...” / 
“...Regisseur” √ 

 
 
 
 
 
 

1 

1 

4.2 “...applous...” √ 1 1 

4.3 “...klug...” √ 1 1 

4.4 Inversie/omgekeerde woordorde √ 1 2 

4.5 B/om vir die spreker riglyne vir die lewe te gee. √ 1 3 

4.6 Na die dubbelpunt in reël 15/kwatryn 13, reël 3/Dit vind 
plaas waar die vraag gevra word. √ 

 
1 

2 

4.7 Is die mens regtig in beheer van sy lewe?/ 
Is daar ‘n hoër krag wat dit vooruit beplan?/ 
Het ek my lewe geleef of het ek net bestaan? √ 

 
 

1 

3 

4.8 Dit rond elke kwatryn tot 'n eenheid af. √ 1 2 

4.9 Kandidate gee hier hul eie mening, bv. 
 
Mense gee soms voor wat hulle nie is nie./ 

 
 
 

3 
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Mense is vals./ 
Mense probeer ontsnap van die werklikheid./ 
Die mens is uitgelewer aan die Regisseur se wil vir jou 
lewe. √√ 

 
2 
 

  10  

 
EN 

 
VRAAG 5: KONTEKSTUELE VRAAG (VERPLIGTEND) 
 
Renoster vir ‘n poacher – Lynné Schoeman 
 
Nr. Voorgestelde antwoorde Punte Barret 

5.1 Afrika. 1 2 

5.2 Stroper. 1 2 

5.3 ‘n Renoster is ‘n waardige , trotse, beskermde dier, maar die 

wyse waarop stropers jag maak op die renosters en hulle 

doodmaak, is vernederend. 

2 3 

5.4 Die enjambement tussen reëls 6 en 7 verbind reëls tot een 

gedagte. 

1 2 

5.5 “gierig” of “geld” 1 1 

5.6 As iemand korrel om te skiet, trek hy sy oog op ‘n “skreef”.  

Dit suggereer ook die sluheid van die stropers in dié geval. 

2 4 

5.7 Na my mening ... 

(Binne gedigkonteks gee die kandidaat ‘n eie mening.) 

1 5 

5.8 Die teikengroep van die gedig is die lesers van Jip / 

jongmense wat Jip lees / jong lesers wat 

natuurbewaringsbewus is, ens. (Gemotiveerde antwoorde.) 

1 1 

[10] 

 

EN 
AFDELING B: ROMAN 
 
Beantwoord EEN vraag. 
 
VRAAG 6: OPSTELVRAAG 
 
DIE KWART-VOOR-SEWE-LELIE  –  Eleanor Baker 
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NASIENRIGLYN: 

 Onderstaande feite is ‘n breë raamwerk van feite waaroor die kandidaat kan 

skryf. 

 Daar word nie van die kandidaat verwag om al die feite te noem nie. 

 Die opstel moet in paragrawe geskryf word sonder spesifieke nommers of 

subopskrifte. 

 Die opstel moet van ‘n inleiding en slot voorsien word. 

 Sigbare beplanning word nie verwag nie, maar die opstel moet in die PIV- of PVI-

metode aangebied word. 

 Sien na met behulp van die meegaande nasienrubriek. 

 

Inleiding: Iris is voortdurend met selfondersoek besig om te probeer agterkom 

wanneer  
                        die tyd vir haar sal aanbreek om te blom. 

Iris is op soek na haar eie blomoomblik 

 Iris hunker na haar blomoomblik, omdat sy na die iris-blom vernoem is, 

byvoorbeeld waar sy aan Billy vertel dat elke mens eenkeer in sy lewe die 

regte ding op die regte tyd moet doen en só ’n moment van volmaakte sintese 

beleef. 

 Van jongsaf is Iris behep met die betekenis van haar naam, omdat sy soos 

die lelie net een blomoomblik sal ervaar, byvoorbeeld sy vereenselwig haar 

met die lelie in Ma se tuin. 

 Iris glo dat sy aanbiedinge soos die modelkontrak moet aangryp, omdat dit 

haar moontlike blomoomblik kan wees, byvoorbeeld wanneer Joe haar na 

agente verwys, maar sy die kontrak afkeur. 

Iris ontsnap van die werklikheid 

 Iris ontsnap uit haar werklike bestaan, omdat mense haar nie ernstig opneem 

nie, byvoorbeeld sy skep ‘n verbeeldingswêreld met Greta, Eduard, Richard 

en Peter. 

 Iris verromantiseer haar lewe, want sy skep ‘n volmaakte werklikheid, 

byvoorbeeld sy lewer kommentaar op haar werklikheid met haar 

fantasieverhaal. 

 Iris aanvaar haar werklikheid en die verantwoordelikhede, omdat sy met 

Peter trou, juis byvoorbeeld wanneer die fantasiekarakters oorbodig raak as 

die lewe vir haar begin sin maak. 

Par.3 - Iris beleef haar eksistensiële periode 

 Iris gaan deur ‘n eksistensiële fase in haar finale jaar, omdat sy die sin van 

die lewe probeer deurgrond, byvoorbeeld sy probeer die sin van haar lewe 

ontdek. 

 Dit is duidelik dat Iris haar teenwoordigheid in die lewe nie as vanselfsprekend 

sinvol ervaar nie, want sy lag nie tydens die fase nie en loop deur die tuin en 



AFRIKAANS HT GRAAD 12 VR 2 MEMORANDUM   VOORBEREIDENDE EKSAMEN 2014 

Bladsy 9 van 24  Blaai om asseblief 
 

top oor haar plek in die wêreld, sy dra byvoorbeeld los jurke, laat haar hare 

stomp afsny, skaf ‘n donker raambril aan en dra swart toerygskoene.  

 

Par.4 - Iris kom tot insig met die hulp van die Engel 

 Die Engel konfronteer Iris met die werklikheid, want sy kom tot insig deur die 

Engel, byvoorbeeld hy leer haar dat die lewe nie ‘n storie is nie en dat sy 

haar werklikheid moet aanpak en sinvol leef. 

 Met die verskyning van die Engel raak haar fantasiewêreld oorbevolk, omdat 

Greta en Eduard verdwyn, byvoorbeeld die Engel lei haar na die besef dat sy 

moet ophou om deur fantasie te ontvlug en verantwoordelikheid neem vir haar 

besluite. 

 Met die Engel se hulp slaag sy daarin om innerlike konflik te oorkom, omdat 

sy haar huwelik en blomoomblik oorkom, byvoorbeeld hy leer haar dat ‘n 

mens se hele lewe ‘n blomtyd is en dat jy soms ongesiens blom. 

Slot: Uit bogenoemde feite blyk dit dus duidelik dat Iris deur haar selfondersoek tot 
insig kom, nl. dat daar nie net een blomoomblik is nie, maar dat ‘n mens   
deurgans in jou lewe kan blom. 

[25] 

 
OF 

VRAAG 7 
 

Vraag Antwoord Punt Denkvlak 

7.1.1 Ek-verteller/Eerstepersoonsverteller  1 1 

7.1.2 Die verteller/Iris se eie ervaring dat niemand vir haar luister 

nie, word aan die leser oorgedra./Dit is ’n subjektiewe 

beskrywing van die karakter se eie ervaring./Die leser kan 

makliker identifiseer met die hoofkarakter se emosies en 

belewenisse./  

Dit is geloofwaardiger aangesien die verteller by al die 

gebeure/intriges betrokke is./ 

Dit is ’n goeie keuse aangesien hierdie roman pertinent op 

Iris se gevoels- en verbeeldingswêreld fokus.  

1 2 

7.2 Waar  

"Pa was nie by nie."  

Indien die kandidaat ONWAAR as antwoord aangebied het, 

maar die motivering korrek is, verdien die kandidaat geen 

punte nie. 

2 2 

7.3 Die karakters (die dokter en haar ma) het nie haar skree 

gehoor nie./Met haar eerste skree, het haar ma reeds 

geslaap./ 

Die dokter was reeds in die gang toe Iris haar eerste skree 

gee./ 

1 3 
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Die kraamsuster was haastig op pad na die volgende 

bevalling./ 

Die pa was by die werk (" hy was nie by nie").  

7.4 Iris was nes die blom, die iris, perserig by geboorte./ 

Haar arms en bene het oor die verpleegster se hande 

geflap.  

1 1 

7.5 Iris vertel haar ma van haar naam se betekenisse terwyl 

haar ma voortgaan met kosmaak en nie daarop reageer nie. 

Iris wou hê haar ma moet haar verbied om met Riekie uit te 

gaan, maar haar ma verstaan nie wat sy eintlik vra nie./ 

Iris se ma het nie met aandag na haar geluister toe sy vertel 

van die katjie wat soos ’n tiertjie lyk nie./toe Iris haar been 

gebreek het nie.   

Gee EEN punt per feit. 

2 1 

7.6.1 C/beskou die lewe as ’n goed gemerkte padkaart; wie dit kan 

lees, kan dit volg.  

1 2 

7.6.2 A/is verstrooid tog is sy ’n goeie waarnemer.  1 2 

7.6.3 D/beleef ’n nonstadium en soek ontvlugting in Middeleeuse  

kuns.  

1 2 

7.6.4  B/sal self haar blomtyd reël en beplan.  1 2 

7.7 C/Vermont  1 1 

7.8 Betty word negatief beïnvloed/raak depressief./Sy voel dat 

die lewe geen sin het nie./ Sy impliseer dat sy selfmoord wil 

pleeg/voel afgeskeep en probeer aandag kry.  

1 3 

7.9 "Niemand het nog ooit regtig na my geluister nie."  

Reël 1/r.1 is nie korrek nie.  

1 2 

7.10 Ja. Peter het nie laat weet dat hy nie betyds by die hotel 

gaan wees nie./Hulle kommunikeer baie gebrekkig deur 

middel van poskaarte./Op grond van poskaarte word baie 

belangrike besluite geneem (bv. Iris gaan vir Peter in 

Amerika kuier)./Peter het nie na Iris geluister toe haar been 

gebreek is nie. 

OF 

Nee. Hy het die hotelverblyf self bespreek. 

Ja/Nee kry nie punte nie, slegs die motivering, dus 2 of 0. 

Oorweeg ook ander korrekte voorbeelde wat in die roman 

voorkom soos wat dit op Iris en Peter van toepassing is 

(m.b.t. gebrekkige kommunikasie).  

2 3 

7.11.1 Junior/Brian se seun/Denise/Brian se kinders  1 1 

7.11.2 Bettie is nie hulle ma nie./ 

Brian se kinders/Junior en Denise hou nie van Bettie nie./ 

Bettie sukkel om met die kinders oor die weg te kom.  

1 1 
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7.12 Die Engel het Iris wakker gemaak en na Bettie in die 

badkamer gestuur 

1 2 

7.13 Hulle het gevrees vir Bettie se lewe omdat hulle verkeerdelik 

gedink het dat sy gif gedrink het terwyl sy haar net ooreet 

het./ 

Die gebruik van die woord krisis is ironies, want dit is nie 

werklik ’n krisis nie./ 

Die werklike krisis was nie Bettie nie, maar lê nog voor in die 

breek van Iris se enkel.  

Albei aspekte van die ironie moet genoem word. 

2 2 

7.14 die kalkoen te ryk was./ 

sy nie die kalkoen se vet afgesny het nie./ 

sy te veel geëet het.  

“gedrink/te veel gedrink” is nie korrek nie 

1 1 

7.15 Iris het nie geweet wat sy omtrent Peter en Frederik moet 

doen nie./  Iris was onseker of sy met Peter moet trou./ 

Iris het gewonder wat haar toekoms vir haar inhou.  

1 2 

7.16 Iris besef dat elke dag haar blomgeleentheid is, sy is nou 

geduldig./Iris se lewe bestaan uit onsamehangende flardes./ 

Iris moet haar eie toekoms droom (m.a.w. leef). 

Die lewe is nie ’n storieboek nie./  Sy besef dat ’n naam net 

’n naam is en nie jou lewe bepaal nie.  

1 1 

  [25]  

                     
 

OF 
VRAAG 8: OPSTELVRAAG 
 
MANAKA PLEK VAN DIE HORINGS   – Pieter Pierterse 
 
Hierdie vraag word aan die hand van die aangehegte RUBRIEK VIR DIE 
NASIEN VAN DIE OPSTELVRAAG VIR DIE ROMAN EN DRAMA nagesien. 

LET WEL: 

 Dis 'n breë raamwerk van feite. 

 Al die feite hoef nie genoem te word nie. 
 

Inleiding 
 

Baas help siekes met chlorokies teen malaria, bv. gee sy  medisyne vir Manuel se 
dogtertjie en gee / verkoop vleis aan mense, maar heeltyd is hy kwaad omdat hy 
voel hy dit ten koste van homself doen.  
 As ouma Essie sê hy weet hy is 'n Christen, want hy het Grace gehelp met 
medisyne, stry hy en sê hy is daar om 'n boot te bou.   
 Aanvanklik bid Baas nie saam met ete nie en neem onwillig deel aan ds. Scholtz se 
Nagmaal.   
Baas vererg hom as mnr. Johnnie na hom verwys as 'n goeie man wat honger 
mense kos gee en sê hy is 'n Christen.   
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Baas sê aan Grace hy is nie daarheen gestuur nie, maar is op sy eie daar en jaag 
haar weg. 
 
Dit voel vir Baas asof die geestelike liedere hom herinner aan geestelike ervarings 
met sy ouers / as aanmanings oor sy onverskilligheid teenoor geestelike sake.   
Baas dink terug aan hoe hy as kind saam met sy ouers bidure en dienste bygewoon 
het.   
Hy dink gedurig aan ds. Scholtz se woorde dat die Here die mens gemaak het om na 
Hom te soek.   
Hy wonder wat word van die dooie vrou se siel.   
Mnr. Jos se Bybelvers (Ek het vir julle uitgekies) beklemtoon ds. Scholtz se woorde.  
Geleidelik vra Baas vir Grace, ouma Essie, Nanna en ds. Griesel wat 'n Chirsten is.  
Baas begeer om vir sy ouers te kan vra wat maak van jou 'n Chirsten. 
 
In mnr. Whitey se tent lees hy die Bybelvers (Romeine) wat ouma Essie gesê het hy 
moet.   
Baas gee sy oupagrootjie se Bybel aan mnr. Whitey – die eerste persoon met wie hy 
die Evangelie deel.   
Maak vrede met sy geroepenheid as hy sy naam in die boom uitkerf.   
By die siek ouma Essie bid Baas vir haar (“DankieHere, amen”).  Met dié gebed 
erken hy self sy identiteit as versorger van Manaka.   
Baas herstel die houtbankies – dit sinspeel daarop dat die Woord steeds op Manaka 
verkondig gaan word. 

                     [25] 
 

OF 
 
VRAAG 9: KONTEKSTUELE VRAAG 
 
MANAKA PLEK VAN DIE HORINGS  – Pieter  Pieterse 

 

Vraag  Antwoord Punt Denkvlak 

9.1 Hulle was sendelinge / wou die Christelike boodskap 
kom verkondig. √ 

 
1 

1 

9.2 Dis enkele voorbeelde; neem ook ander reg. 
Nanna:  mensliewend / stel opreg  belang in mense, bv. 

vind uit van Grace se agtergrond of leen vir Grace van 
haar klere as sy natreën. √ 
Ook:  aanpasbaar, goedhartig, ens. 
Griesel:  meerderwaardig / hoogmoedig, was bv. sy 

hande nadat hy mnr Kebbey gegroet het. √ 
Ook:  Stel nie belang in mense se kultuur nie, afsydig, 
onaanpasbaar, wetties, ens. 
(LW:  Die leerders moet 'n verskil tussen die karakters 
noem.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

1 

9.3.1 Personifikasie √ 1 1 

9.3.2 Bv.  Dis 'n goeie uitbeelding van hoe jammer ouma 
Essie vir Baas is. √ 

 
1 

2 

9.4 Baas se boot het weggedryf (is steeds soek); nou kan hy 
nie met die toere voortgaan nie. √ 

 
1 

2 
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9.5 Noem slegs twee: 
- Al Nanna-hulle se bestittings het uitgebrand. 
- Die kerk het afgebrand. 
- Die dekgras en die hoop balke het uitgebrand.  

 
 
 

2 

1 

9.6.1 Chisupo het die kerk aan die brand gesteek. √ 1 1 

9.6.2 Chisupo het Baas se boot losgesny en dit het 
weggedryf. √ 

1 1 

9.6.3 Hy hardloop in die vlamme van die brandende kerk in. √ 1 1 

9.7 Ouma Essie √ 1 1 

9.8 Brindle het Briekwa aan die keel gebyt en hy's later 
daarvan dood  
OF 
Briekwa het met Brindle baklei oor wie die leierhond is 
en Briekwa is dood. √ 

 
 
 
 

1 

2 

9.9.1 Enige twee dinge: 
- Baas gee die mense medisyne teen malaria (Help 

Manuel se siek kind.) √√ 

 
2 

2 

9.9.2 Plek van die horings √ 1 2 

9.10 Byvoorbeeld:  hartseer √ 1 2 

9.11 Oop antwoord:  Nee / Ja, kyk na motivering of 1 of 2 
punte gegee moet word. √√ 
(Geen punte vir net ja/nee nie.) 

 
 

2 
3 

9.12.1 Derdepersoonsverteller/alomteenwoordige 
verteller/alwetende verteller √ 

 
1 

1 

9.12.2 Nie gebonde aan tyd nie/Nie gebonde aan plek nie./Kan 
gedagtes (gevoelens) van karakters lees. √ 
(Enige EEN) 

 
 

1 
3 

9.13 Enige TWEE moontlike temas: 
Gee om vir ander mense en help waar jy kan./ 
Hou aan soek totdat jy ware Christenskap gekry het./ 
Moenie moed opgee nie – hou aan om jou droom te 
volg./ 
Toon respek teenoor almal – ongeag ras of kleur./ √ 
Die mens is afhanklik van die natuur. √ 

 
 
 
 
 

2 

3 

9 14 Ongeveer drie jaar (vandat Baas na Manaka gaan – 
vanaf 1992) √ 

1  

9.15 Waar √ 1 2 

  [25]  

 
 

OF 
VRAAG 10: OPSTELVRAAG 
 
VATMAAR   –   AHM SCHOLTZ 
 
Hierdie vraag word aan die hand van die aangehegte RUBRIEK VIR DIE 
NASIEN VAN DIE OPSTELVRAAG VIR DIE ROMAN EN DRAMA nagesien. 

LET WEL: 

 Dis ‘n breë raamwerk van feite. 
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 Al die feite hoef nie genoem te word nie. 
 
Inleiding 
 

Die titel van die roman is die naam van die nedersetting wat deur Chai, Ta 
Vuurmaak en Corporal George Lewis na die Anglo Boere-oorlog, vyf myl buite Du 
Toitspan, gestig is.   
Die woord vatmaar dui ook op 'n gees van ruimhartigheid wat in die Griekwa-kultuur 
gewortel is en heeltemal anders as  steel vir die inwoners beteken. 
 
Chai met die hulp van die Cape boys het plaashuise wat hulle moes afbrand 
gestroop: vensters, sinkplate, hout, huisraad.  Hulle het hierdie gesteelde goed 
vatmaar-goed genoem.  Die naam verwys dus letterlik na gesteelde goed, 
oorskieitgoed, uitgooigoed, goed wat onteien is en na die oorlog uitgedeel is, tussen 
Chai-hulle verdeel is, aan bruinmense gegee is.   
Ta Vuurmaak moes tydens die oorlog na hierdie gesteelde goed omsien.  Toe Chai 
die idee van 'n nedersetting kry, het hy die naam aan die nedersetting gegee. 
 
Die mense van Vatmaar het omtrent alles gedeel.  Dit sluit aan by die Griekwa-
filosofie (volgens Ta Vuurmaak) dat jy met jou broer moet deel wat behoefte het en 
dit sal vermenigvuldig terugkom.  'n Broer wat behoeftig is, kan dus vat by een wat 
beter daaraan toe is.   
Die kinders kon byvoorbeeld nie weerstaan om “'n draai met ander man se bicycle te 
ry nie”.   
Volgens Ta Vuurmaak was “ons in onse wildgeit bereid om te deel wat ons het”.  
Hulle het nooit gedink “die wêreld is net ons s’n nie”. 
 
Die gedagte “om maar te vat” sluit aan by Ta Vuurmaak se woorde.   
Hy sê die kinders van Vatmaar het nooit van die Agste Gebod (jy mag nie steel nie) 
geweet nie.  Die konsep van “steel” het met die wit kolonialiste gekom.  “Onse 
voormense het nooit 'n woord vir steel gehad voor die witmense gekom het nie”.  Die 
witmense het goed met hulle geruil, gesteel en soms uit hulle goed verneuk.  Maar 
wanneer hulle die goed wou terugvat, soos dit maar in hulle kultuur is, het die 
witmense dit steel genoem.  Hulle kon van toe af nie meer hul vatmaar-gees uitleef 
nie, omdat hulle daarvoor sou boet. 
 
Die naam van die nedersetting en die ingesteldheid van die inwoners is dus 
onlosmaaklik deel van mekaar.   
Die vatmaar-gees is 'n gees wat bereid is om te deel wat joune is en 'n gees wat nie 
die woord steel verstaan nie. 
 
Slot  

 
                  [25]       

OF 
 
VRAAG 11: KONTEKSTUELE VRAAG 
 
VATMAAR  –  AHM SCHOLTZ 
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Vraag Antwoord Punt Denkvlak 

11.1.1 Ek-verteller / eerstepersoonverteller √ 1 1 

11.1.2 Na die jong kinders wat na Ta Vuurmaak se stories kom 
luister het. √ 

 
1 

1 

11.1.3 Dit verwys na Ta Vuurmaak se geskiedenis / die stories 
wat hy vertel het. √ 

 
1 

1 

11.2 Ta Vuurmaak √ 1 2 

11.3 Goedhartigheid / ruimhartigheid / mededeelsaamheid  
(Enige een) 

 
1 

2 

11.4 Ja / Een van die seuns vertel hier wat Ta Vuurmaak vertel 
het. √ 

 
1 

3 

11.5 Waar / Ons leer nie net sy goeie of slegte eienskappe nie, 
maar sy hele persoonlikeheid. √√ 

 
2 

3 

11.6.1 Dit verwys na die vatmaar-goed (gesteelde goed) van Chai 
en Corporal George waarna Ta Vuurmaak moes omsien. 

 
1 

2 

11.6.2 Hulle moes die plaashuise met alles daarin uitbrand, / 
maar het eers die huise gestroop en toe uitgebrand. 

 
2 

2 

11.7.1 Hy sê dat hulle een is as hulle  by mekaar is / dat hulle 
harte soos een klop / dat hulle asemhaling een is / en dat 
die tyd vir hulle stilstaan. 

 
 

1 

2 

11.7.2 Eksplisiet:  George moes bogade (lobola) betaal. √ 
Implisiet:  Hulle moes toesien dat hulle kinders (wat bruin 
sou wees) nie Ruth se mense sal verstoot nie. √ 

 
 

2 

3 

11.7.3 George was wit en Ruth swart, √ maar hulle liefde het 
verby die kleurgrens gestrek. √ 
(Enige ander aanvaarbare verduideliking.) 

 
2 

2 

11.8.1 Die mense van Vatmaar het alles met mekaar gedeel √√ /jy 
kon dus maar vat van iemand wat meer as hy het/ √√ 
(Enige ander aanvaarbare antwoord.) 

 
2 

3 

11.8.2 Ja / Die dorp is fiktief. √√ / Dit bestaan nie werklik nie.  
(Enige EEN rede) 

2 3 

11.9 Die taalgebruik is gepas omdat dit die diverse, hegte 
gemeenskap van Vatmaar verteenwoordig  √√/ die 
taalgebruik van die verskillende rassegroepe dra by tot die 
pragtige uitdrukkings en beklemtoon die uniekheid van die 
groepe / die direkte en soms pejoratiewe taalgebruik dra by 
tot die egtheid, geloofwaardigheid van die nedersetting 
Vatmaar. 
(Slegs EEN) 

 
 
 
 
 

2 
 

3 

11.10 Ja / Aktuele en universele sake soos drankgebruik / -
misbruik / vriendskap oor die kleurgrens / en steel / √√ kom 
voor. 
(Slegs EEN) 

 
2 

3 

  [25]  

        
TOTAAL AFDELING B:             25 

 
EN 
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AFDELING C: DRAMA 
 

Beantwoord EEN vraag. 
 
VRAAG 12: OPSTELVRAAG 
 
KRISMIS VAN MAP JACOBS  –  Adam Small 
 
Hierdie vraag word aan die hand van die aangehegte RUBRIEK VIR DIE 
NASIEN VAN DIE OPSTELVRAAG nagesien. 

 
LET WEL: 

 Dis 'n breë raamwerk van feite. 
 

NLEIDING:  Leerders moet ‘n toepaslike inleidingslotparagraaf skryf.  

RUIMTE / OMGEWING  

MAP  

1. 
MAP is in die tronk, want hy het sy beste vriend vermoor, bv. hy vertel in sy 

skulderkenning dat hy hom aanhou steek het. 

 

2. 

MAP bevind hom ook in ŉ geestelike ruimte, want hy dra aan die las van sy dade, bv. hy 

vra oor en oor dat Antie Grootmeisie hom moet vergewe en dat die Here hom moet 

vrymaak. 

 

CAVERNELIS  

1. 
Hy bly in die townships teen sy wil, want hy werk baie hard om daar weg te kom, bv. hy 

sê oor en oor dat hy wil weg. 

 

2. 

Alhoewel mense soos Richie en Cyril hul lot aanvaar, koester Cavernelis steeds ŉ droom 

en werk hard daarvoor, want hy verkoop vroue-onderklere in die aand en bedags werk 

hy in ‘n poloniefabriek.  Ons lees bv. hoe hy in die aande met sy fiets en tassie rondry. 

 

BLANCHIE  

1. 
Blanchie koester groot ideale om ŉ kontrak in Parys los te slaan, want sy is mooi en 

doen haar bes met modelwerk, bv. Tommie vertel hoe sy daarvoor in die koerant was. 

 

2. 

Blanchie se droom om uit die township te kom, verhef haar bo die omstandighede, want 

sy kies om nie met die “gespuis” te meng nie, bv. sy kyk net anderpad as Richie en Cyril 

met haar gesels. 

 

INNERLIKE KONFLIK  

K
o

n
fl

ik
 

(I
n

n
e

rl
ik

) 

MAP  

Na matriek het Map drome gehad om baie geld te maak, maar sy omgewing het 

veroorsaak dat sy drome daarmee heen is, want met Apartheid kan hy net ŉ 

“messenger” wees, bv. hy vertel dat die rede waarom hy by bendes betrokke was, is 

omdat hy nie behoorlike werk kan kry nie. 
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Map bevind hom in ŉ omgewing van die Kaapse Vlakte waar bendes hoogty vier.  Hy 

raak die leier daarvan, want hy wou iewers opgang maak, bv. hy sê dat hy die leier was 

van drie bendes. 

CARVERNELIS  

Binne in Cavernelis is daar ŉ innerlike stryd, want hy voel hulle is beter as hul omgewing 

en daarom kry hy teenstand van mense in sy omgewing, bv. hy kom gedurig in konflik 

met Cyril en Richie wat hom spot. 

Carvernelis voel of hy nie goed genoeg is nie, want dis nou al vir jare dat hy so dubbele 

werk het in die “poloniefabriek” en met die verkoop van die vroue-onderklere 

onderneming, want hulle is steeds nie verlos van hul “tronk”, hierdie omgewing, nie, bv. 

Maud en Blanchie verwyt hom en hy pleeg selfmoord. 

 

BLANCHE  

In Blanchie se hart ervaar sy ŉ gevoel van meerderwaardigheid, want sy meng nie met 

die township se mense nie en dit veroorsaak innerlike konflik, bv.sy moet heeltyd die spot 

verduur. 

Toe Blanchie hoor sy het  nie die kontrak gekry nie, ervaar sy innerlike konflik, want sy 

voel gebruik, bv. Maud noem die mans wat haar ‘n kontrak sou gee, “robbiesse en 

moffies”. 

 

RUIMTE  SE  INVLOED  OP  BLANCHIE  SE  DROME 

1. Alhoewel Blanchie ook in die township woon waar werkloosheid en doelloosheid seëvier, 

koester sy groot ideale om deur middel van ŉ groot kontrak die township te kan verlaat, 

want sy is baie mooi en suksesvol in haar modelwerk, bv. Cyril en Richie vertel hoe sy in 

die koerant gepryk het. 

 

2. Die droom wat sy koester om uit hierdie troostelose omgewing te ontsnap, verhef haar bo 

die omstandighede, want sy kies om nie met die plaaslike mense te meng nie, bv.sy kyk 

anderpad as Cyril of Richie plaerig raak en geselsies wil aanknoop. 

 

3. Uiteindelik voel Blanchie verneder, want die modelkontrak val deur die mat en haar 

drome is aan skerwe, bv. sy kry ŉ brief waarin die modebase bevestig dat hulle haar nie 

die kontrak gaan aanbied nie. 

 

RUIMTE SE INVLOED OP MAP SE DROME / IDEALE  

1. MAP bly op die Kaapse Vlakte, want hy was deel van die tyd in die politieke geskiedenis 

toe die Kleurlinge daarheen verskuif is en dit beïnvloed sy drome, bv. Willy la Guma 

gesels met Cavernelis daaroor. 

 

2. Hy droom van ŉ mooi toekoms na matriek, maar word teleurgestel, want hy kry slegs  ŉ 

pos as boodskapper as gevolg van die blankes wat die beter poste kry en MAP vertel, 

bv. dit verontwaardig vir Blanchie in die terugflits in die tronk daarvan. 

 

3. Om iets van sy drome terug te kry, raak hy by bendes betrokke, want op die Kaapse 

Vlakte waar hy hom bevind, is dit aan die orde van die dag, bv. MAP vertel hoe hy ŉ leier 

van drie bendes was. 
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4. MAP begin in die tronk nuwe drome droom, want hy kom tot bekering, word skoon gewas 

en kry  ŉ  kans op  ŉ  nuwe begin as Miss Africa hom aanmoedig om als uit te praat, 

bv.Apostel George lei hom deur die proses en sê telkens hy’t wit klere aan. 

 

5. MAP se nuwe drome van ŉ toekoms na parool word vinnig verydel,  want “sy” mense op 

die vlakte wil hom nie weer aanvaar vir werk nie, bv. MAP vertel dat hy al vir elf poste 

aansoek gedoen het. 

 

RUIMTE SE INVLOED OP CAVERNELIS SE DROME  

1. Cavernelis verdrink homself in sy werk, want hy werk by die polonie-fabriek en verkoop 

op sy fiets vroue-onderklere om uit die Kaapse Vlakte te ontsnap, bv. Richie en Cyril spot 

hom gedurig omdat hy deurentyd  werk. 

 

2. Die mense van sy ruimte, die Kaapse Vlakte, staan hom nie aan nie en staan in die pad 

van sy ideale vir sy dogter.  Hy hoop dat sy ŉ geleentheid sal kry om uit die township te 

kom.  Hy keur dit nie goed as Blanchie belangstelling in MAP toon toe hulle op skool was 

nie. 

 

3. Sy drome word uiteindelik die rede vir sy selfmoord, want hy voel of hy homself en sy 

gesin in die steek gelaat het.  Hy loop bv. voor  ŉ  trein in nadat Blanchie hom beskuldig 

toe haar kontrak nie realiseer nie. 

 

SLOT:  Leerders moet ‘n toepaslike slotparagraaf skryf.  

 
OF 

 
VRAAG 13: KONTEKSTUELE VRAAG 
 
DIE KRISMIS VAN MAP JACOBS  –  Adam Small 
 

Vraag Antwoord Punt Denkvlak 

13.1.1 Map se vrylating (op die sewende Desember)  1 1 

13.1.2 Hy word deur Tommy in die rede geval./ Hy wil nie daaroor 

praat nie.  

1 2 

13.2.1 Map dien sewe jaar (van die tien) tronkstraf uit. 1 1 

13.2.2 Dui op die sewe jaar wat Map vir Blanchie moes wag (soos 

Bybelse Jakob)./Sewe is die volmaakte getal wat daarop 

dui dat Map se lewe beter gaan wees./Map en Blanchie is 

versoen wat aansluit by die simboliese volmaaktheid van 

sewe./ Map en/of Blanchie en/of Antie Grootmeisie se lewe 

word beter ná Map se bekering in die tronk en ’n nuwe 

lewe breek vir hulle aan./Die tydsduur van sewe jaar word 

gelykgestel aan die sewekoppige draak wat oorwin is.  

1 2 

13.3 toneelaanwysings/neweteks  1 1 

13.4 Dit lyk of stilte ’n positiewe eienskap is, maar in Antie 2 2 
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Grootmeisie se geval is dit die negatiewe bewys van haar 

trauma. /Antie Grootmeisie se “silence” is nie “golden” nie.  

Albei aspekte van die ironie moet genoem word  

13.5 Map se boetedoening moet afgehandel word./Antie 

Grootmeisie moet vir Map vergewe./Map moet sy skuld 

bely om ook sy ma se heelword te verseker./Cavernelis se 

boetedoening moet afgehandel word.  

1 2 

13.6 Hy is ongemaklik in die nabyheid van Cyril en Richie omdat 

hulle hom (en Blanchie) dikwels treiter./Hulle praat altyd 

vreeslik baie wat beteken dat hy nie maklik wegkom 

nie./Hy wil nie die waarheid hoor nie./ Hy dink hy is beter 

as hulle en wil nie met hulle praat nie.  

1 2 

13.7.1 Hy wil genoeg geld maak om sy gesin van die Kaapse 

Vlakte na ’n beter woonbuurt te neem. 

1 1 

13.7.2 Hy is dood/het selfmoord gepleeg. 1 3 

13.8.1 Hierdie mense woon op die Kaapse Vlakte in armoede 

enellende/sonder werk en/of hoop omdat hulle deur 

dieApartheidsbeleid/ Groepsgebiede-wet gedwing is om te 

verhuis./ Drama speel af teen die agtergrond van die 

gedwonge verskuiwing van bruin mense van Distrik Ses na 

die Kaapse Vlakte terwyl maatskaplike probleme gedy. 

(Soortgelyke antwoorde mag aangebied word mits die 

kandidaat na maatskaplike omstandighede én/of politieke 

situasie verwys.) Een punt word vir elkeen toegeken. 

2 1 

13.8.2 Dit sluit aan by die tema/protes van mense wat in ’n 

uitsiglose bestaan vasgevang is en alles probeer om dit te 

ontsnap. 

1 2 

13.9.1 B/is venynig in die meeste uitsprake teenoor 

ander./E/speel bedags kerrim, want hy het nie werk nie.  

1 2 

13.9.2 E/speel bedags kerrim, want hy het nie werk nie.  1 2 

13.10 Hy het self ’n ogie op Blanchie.  1 3 

13.11.1 Hy’s vals, want hy gebruik al die inligting later as hy dit 

oorvertel./ Hy gee voor, want agteraf stook hy kwaad./Hy 

dra later stories by Map aan wat bewys dat hy vals is.  

1 2 

13.11.2 Hy gee deurgaans voor dat alles wat die ander karakters 

sê nie sy besigheid is nie./Hy gebruik dit om kwaad te 

stook./Hy is juis die een wat al die inligting gebruik om Map 

in te lig oor Blanchie se doen en late./Hy is die tritagonis. 

1 2 
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13.12 Ja. Sy is baie ontsteld oor haar pa se reaksie./ Sy loop vir 

Johnnie raak en is bang vir sy reaksie op haar 

betrokkenheid by ander mans. 

OF  

Nee. Iemand wat op 'n lelike wyse met haar praat, kan nie 

direk daarna so opreg ontsteld wees nie. Blanchie het 

geweet dis verkeerd om ’n prostituut te wees. 

2 3 

13.13 Ja. In die tronk het hy baie innerlike konflik ervaar oor sy 

verkeerde lewe./ Hy het verander/gegroei/tot bekering 

gekom./Hy verander ten goede./ Na sewe jaar se wroeging 

in die tronk het hy ’n ander sort mens wat die Map-deel van 

sy lewe verteenwoordig afgelê./ Hy wil met die Johnnie-

deel van sy lewe begin. / Na die swaarkry in die tronk en sy 

bekering weet hy dat alles wat met Map te doen gehad het, 

verkeerd was./ Hy wil nou positief met sy lewe as Johnnie 

voortgaan.  

Hier kan nie ’n Nee-antwoord aangebied word nie; 

Johnnie/Map is ’n ronde karakter. 

2 3 

  [25]  

 
  OF 
VRAAG 14: OPSTELVRAAG 
 
INLEIDING:  Leerders moet ‘n toepaslike inleidingsparagraaf skryf. 

 Punt Verduideliking Voorbeeld 

MEISIE SE OMSTANDIGHEDE 

1 Meisie woon in ‘n 

armoedige huisie. 

Hul voer ‘n karige 

bestaan. 

Hulle verkoop mis in 

tuisgemaakte goiingsakke 

om ‘n bestaan te voer. 

2 Meisie voer ‘n mislike 

bestaan. 

Haar lewe word deur mis 

oorheers. 

“Ek vee en stof, vee en stof, 

maar dit help nie.  En elke 

dag moet ons was en stryk, 

want ons klere ruik na mis.” 

3 Meisie leef baie 

afgesonderd. 

Sy het geen kontak met 

ander jongmense nie 

a.g.v. die misreuk. 

Sy moet die hele dag werk 

om ‘n bestaan te voer – “In 

die somer is dit baie erg. Die 

stank … en die vieslike 

vlieë”. 
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4 Meisie is vasgevang 

in hierdie 

beklemmende en 

neerdrukkende 

omstandighede. 

Sy werk die hele dag tot 

laat saans. 

“Ek kry my werk nooit klaar 

nie.”  ”My ma sê dit hou ons 

aan die lewe.  Die mis.  Maar 

dit stink!” 

5 Meisie werk saam 

met haar ma om ‘n 

bestaan te voer – sy 

kan nie wegkom nie. 

Daar is niemand anders 

om te help dat hulle 

oorleef nie.  Sy het ‘n 

verantwoordelikheid 

teenoor haar ma – lojaal 

teenoor ma. 

“My ma het my hier nodig.  

My ma het net vir my.” 

6 Meisie wil wegkom uit 

haar haglike 

omstandighede. 

Sy sien die sirkus as ‘n 

bevryding  - wil na 

eksotiese sirkus ontsnap. 

Sy loer telkens na die groot 

tent en al die liggies. 

7 Meisie het geen 

keuse oor haar 

omstandighede en 

wat sy doen nie. 

Sy word deur Miem 

gedomineer en moet 

doen wat Miem beveel. 

Miem beveel haar om die 

sakke te gaan tel en die skêr 

te slyp. 

MOTIEWE:  SIRKUS 

8 Meisie verlang om na 

die eksotiese sirkus 

te ontsnap. 

Die sirkus beklemtoon die 

kontras tussen die 

opwindende wêreld van 

die sirkus teenoor die 

saai, armoedige lewe van 

Meisie. 

“Is daar baie liggies en is die 

tent groot?” 

9 Die sirkus met al sy 

versoekinge en 

sensuele verleidings, 

dien as teenvoeter vir 

haar mislike bestaan 

en sy smag na die 

vryheid van die 

sirkus. 

Die opwindende sirkus is 

wêrelde verwyder van 

haar wêreld waar sy mis 

in sakke moet stop om ‘n 

bestaan te voer. 

Sy vra vir Gertie en die 

Konstabel uit oor die sirkus – 

is baie nuuskierig, maar 

Miem wil nie toelaat dat sy 

na die sirkusliggies kyk nie.  

Miem beskou die sirkus as 

boos: “Dit is ‘n euwel.” 

MOTIEWE:  VENSTER 

10 Die venster waardeur 

Meisie na die 

sirkusliggies kyk, sluit 

direk aan by die tema 

van bevryding. 

Deur die venster kan sy 

die liggies en tent sien – 

dit gee haar ‘n blik op die 

eksotiese sirkus 

waarheen sy uiteindelik 

Daar word dikwels in die 

neweteks verwys na Meisie 

wat deur die venster kyk en 

dit bied haar die ontsnapping 

uit haar ingeperkte klein 
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ontsnap. huisie 

 

11 Die konstabel ruik 

aan Meisie en sê dan 

die aandblom ruik 

soeter. Dit sluit aan 

by die tema. 

Hierdie verwysing verwys 

na Meisie en dit berei die 

weg voor vir haar 

ontvlugting saam met die 

Konstabel.  

Sy begin hom vertrou en vra 

hom gretig oor dinge uit. 

 

MOTIEWE:  BLOMME 

12 Meisie plant rose voor 

haar venster 

Sy hoop die roosgeur kan 

die misreuk verdoesel. 

Die een keer wat sy gehad 

het om ‘n jong man te 

onthaal, het die huis na rose 

geruik, maar toe draai die 

wind.  Daarmee saam is haar 

hoop op uitkoms en 

bevryding verydel, want die 

misreuk lok brommers – 

kenmerk van haar bestaan. 

MOTIEWE:  VLINDER 

13 Aan die einde van die 

drama wanneer 

Meisie in die kombuis 

kom, fladder sy soos 

‘n vlinder rond. 

Dis asof Meisie nou soos 

‘n vlinder uit ‘n papie kom 

en haar vlerkies ontdek.  

Sy toets haar vryheid 

deur te dans. 

Hoe meer Meisie die 

bevryding proe en ontwaak , 

hoe uitbundiger dans sy. 

14 Meisie was nog altyd 

skaam en 

teruggetrokke. 

Hierdie beeld van ‘n 

vlinder sluit aan by Meisie 

wat uit haar dop kruip. 

Meisie word in die drama 

beskryf as “ingetoë, maar as 

jy haar aanmoedig, kruip sy 

uit haar dop.” Ook hier kom 

die ontwikkeling, ontwaking 

en bevryding na vore. 

MOTIEWE en TEMA 

15 Ja, die motiewe 

ondersteun die tema 

(rede van leerder) (voorbeeld om rede te staaf) 

16 Nee die motiewe 

ondersteun nie  

niedie tema 

(rede van leerder) (voorbeeld om rede te staaf) 

SLOT:  Leerders moet ‘n toepaslike slotparagraaf skryf. 
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25 

 

 

VRAAG 15:  KONTEKSTUELE VRAAG 

Mis – Reza de Wet 

Nr. Voorgestelde antwoorde Punte Barre

t 

15.1 Gertie is jaloers.  Gertie wil nie hê dat Konstabel en Meisie moet 

gesels nie.  Gertie wil self Konstabel se aandag hê. 

1 2 

15.2.1 Gabriël – Miem se man / Meisie se pa. 1 1  

15.2.2 Gabriël bevind hom in die solder.  Toe die Groot Depressie 

begin het, het hy hulle familieplaas verloor, hom onttrek en nou 

bly hy in die solder vir die afgelope sewe jaar. 

2 2 

15.3 Miem is ‘n kwaai vrou wat gereeld raas en ander mense berispe 

volgens haar eie waardestelsel. 

1 5 

15.4 Meisie kry moontlik koud  - dis einde winter en dis ‘n koue aand. 

Meisie het goeie nuus van die konstabel gekry oor sy planne om 

haar te bevry/weg te neem. 

2 3 

 

 

 

15.5 Meisie maak die agterdeur toe omdat hulle bang is vir die 

moontlike moordenaar-verkragter wat op die laaste aand van 

Augustus rondloop.  Sy maak ook die deur toe om nie die 

sirkusmusiek te hoor nie. 

Meisie is bang vir haar ma.  Hulle verhouding is een van vrees 

en onderdanigheid.  Hier is Miem en Meisie sieninge oor die 

sirkus verskillend, want Meisie vind die sirkus opwindend en wil 

graag soontoe gaan, maar Miem is vas oortuig daarvan dat die 

sirkus boos is en verbied haar dogter om soontoe te gaan. 

3 3 

15.6 Die sirkusmusiek beklemtoon die kontras tussen Miem-hulle se 

armoedige huisie en die eksotiese sirkus. 

1 3 

15.7 “Mis” volgens die titel en reëls 2 tot 4 beteken “verkeerd”.  Miem 

het die verkeerde indruk van Konstabel se bedoeling.  Hy gee 

voor dat hy blind is. 

1 2 

15.8 Konstabel verwys na die vroue se onvermoë om die waarheid in 

verband met die verdwynings raak te sien, maar hy is eintlik die 

skuldige wat maak asof hy blind is en weet wie werklik agter die 

verdwynings sit – dit is hysélf.  

2 3 
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15.9 Meisie kyk na die sirkusliggies deur die venster. 1 1 

15.10 Konstabel verruil sy uniformbaadjie, hoed, witstok en bril vir ‘n 

hofnar-baadjie en verander van ‘n blinde polisieman / 

gesagsfiguur en verteenwoordiger van reg en geregtigheid √   

na ‘n siende magiese figuur en flambojante towenaar / hofnar. √  

2 1 

15.11.1 Meisie is, soos die twee meisies wat verdwyn het, kaalvoet en 

het hul wit aannemingsrok aan. 

1 4 

15.11.2 Meisie en Konstabel het afgespreek wat sy sou aantrek.  Dit 

bevestig dat Konstabel by die ander twee meisies se verdwyning 

betrokke was. 

1 2 

15.12.1 Ja. 1 1 

15.12.2 Meisie is soos ‘n prinses in ‘n sprokie in haar omstandighede 

vasgevang.  Sy moet baie hard werk en wag vir ‘n prins om haar 

te kom red / bevry.  Konstabel is die prins wat haar kan 

wegvoer. Hy lei haar uit die neerdrukkende omstandighede na 

bevryding. 

2 3 

15.13 Ja, Konstabel se optrede in hierdie gedeelte is oortuigend.  

Wanneer Meisie hom nie herken in sy nuwe gewaad as hofnar 

nie, stel hy haar gerus met die swak verklaring dat hy altyd 

daardie tyd van die nag anders lyk en kan sien.  Hy laat haar 

dans op maat van die sirkusmusiek en sy word sy willose 

marionet. 

2 4 

15.14 Meisie se gedrag is aanvaarbaar.  Sy soek bevryding en het ‘n 

drang om van haar ma en haar omstandighede weg te kom. 

 

Meisie se gedrag is onaanvaarbaar.  Sy is nie wêreldwys nie – 

sy ken nie die lewe buite haar huis en omstandighede nie en 

daarby is Konstabel ‘n vreemdeling wat sy nie goed ken nie. 

1 4 

[25] 
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