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INSTRUKSIES EN INFORMASIE 
 
Lees die volgende instruksies noukeurig deur voordat die vrae beantwoord word: 
 
1. Die vraestel bestaan uit DRIE afdelings: 
 
 AFDELING A – Poësie: Beantwoord Vraag 1 OF Vraag 2 en 'n verdere TWEE vrae 

uit Vraag 3 tot 6. Jy moet altesaam DRIE vrae in die afdeling 
beantwoord. 

 AFDELING B – Roman: Beantwoord EEN vraag uit die afdeling. 

 AFDELING C – Drama: Beantwoord EEN vraag uit die afdeling. 
 
2. Jy moet EEN KONTEKSTUELE en EEN LANGVRAAG beantwoord uit Afdeling B en 

C. Kies dus die KOMBINASIE: Vraag 7 en 10 OF Vraag 8 en 9. 
 
3. Nommer die antwoorde soos op die vraestel. 
 
4. Die langvraag moet 'n geredigeerde weergawe insluit. 
 
5. Beplan deeglik voordat jy begin beantwoord. 
 
6. Alle vrae moet in volsinne beantwoord word. 
 

7. Skryf asseblief netjies en leesbaar  ons kan nie onleesbare handskrif nasien nie. 
 
8. Die puntetoekenning van elke vraag sal die lengte van die antwoord bepaal. Verskaf 

genoeg feite om die totale punte te behaal. Moenie tyd verspil deur meer informasie te 
gee as wat nodig is nie. 

 
9. Die vraestel en notas van enige student wat oneerlik te werk gaan, sal van hom of haar 

verwyder word. Die Kollege sal dissiplinêre maatreëls toepas om die integriteit van 
hierdie eksamens te beskerm.  

 
10. Indien daar iets verkeerd is met, of uitgelaat was, in die vraestel of antwoordboek, lig 

asseblief dadelik die toesighouer in. As die toesighouer nie oor 'n probleem ingelig 
word nie, sal die Kollege dit nie later kan regstel nie en sal die punte nie aangepas kan 
word as gevolg van die probleem nie. 

 
11. Hierdie vraestel mag van die eksamenlokaal verwyder word na afloop van die 

eksamen. 
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Hierdie vraestel bestaan uit DRIE afdelings: Afdeling A, Afdeling B en Afdeling C. 
 

Vraag Afdeling Punte 

1 

A: POËSIE 

 

 Beantwoord Vraag 1 OF Vraag 2 en 'n 
verdere TWEE vrae uit Vraag 3 tot 6 

30 

2 

3 

4 

5 

6 

7 B: ROMAN 

 

 Beantwoord EEN vraag uit hierdie afdeling 

25 
8 

9 C: DRAMA 

 

 Beantwoord EEN vraag uit hierdie afdeling 

25 
10 

TOTAAL PUNTE: 80 

 
LET WEL: Jy moet EEN vraag uit Afdeling B en EEN vraag uit Afdeling C 

beantwoord. Indien jy die kontekstuele vraag in Afdeling B kies (Vraag 

7), moet jy die opstelvraag (Vraag 10) in Afdeling C beantwoord. 

 

 As jy die opstelvraag (Vraag 8) uit Afdeling B kies, moet jy die 

kontekstuele vraag (Vraag 9) in Afdeling C beantwoord. 
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_________________________________________________________________________ 

AFDELING A – POËSIE (30 PUNTE) 
_________________________________________________________________________ 

BEANTWOORD DRIE VAN DIE VRAE 
_________________________________________________________________________ 
 
ONGESIENE GEDIG (VERPLIGTEND) 
 
BEANTWOORD VRAAG 1 OF VRAAG 2 EN 'N VERDERE TWEE 
VRAE UIT VRAAG 3 TOT 6. JY MOET ALTESAAM DRIE VRAE IN 
DIE AFDELING BEANTWOORD. 
 
VRAAG 1 – OPSTELVRAAG 
 
Lees deur die onderstaande gedig en beantwoord dan die vraag wat 
daarop volg. 
 

 
Kontak deurTheo de Jager 

 
1 Ek kon jou met 'n selfoon bel 
2 om te sê dat ek jou baie mis, 
3 maar die kaart was gekrap, die batterye pap 
4 en die boodskap het in die niet verdamp. 
 
5 Ek het vir jou 'n brief geskryf 
6 en my hart se hoeke daarin uitgewas 
7 maar my pen was krom, my vingers te dom 
8 om die woorde in die koevert te pas. 
 
9 Toe het ek maar 'n duif gestuur 
10 sonder skrif of klank, en nou wag ek, 
11 hoop ek en bid ek dat hy terug sal kom 
12 met 'n takkie blare in sy bek. 
 

 
Die titel verwys na die mens se behoefte om emosioneel en sinvol 
kontak te maak, maar kan ons sê dat dit werklik in dié gedig plaasvind? 
 
Bespreek hierdie stelling deur te verwys na: 
 

 met wie kontak gemaak wil word en of dit suksesvol is (DRIE 
gemotiveerde feite). 

 die negatiewe woorde in die gedig wat kan dui op die futielheid 
van die pogings (DRIE gemotiveerde feite). 

 die progressie of regressie in die gedig (TWEE gemotiveerde 
feite). 

 [10] 
 
 

OF 
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VRAAG 2 – KONTEKSTUELE VRAAG 
 
Lees deur die onderstaande gedig en beantwoord dan die vrae wat 
daarop volg. 
 

 
Kontak deurTheo de Jager 

 
1 Ek kon jou met 'n selfoon bel 
2 om te sê dat ek jou baie mis, 
3 maar die kaart was gekrap, die batterye pap 
4 en die boodskap het in die niet verdamp. 
 
5 Ek het vir jou 'n brief geskryf 
6 en my hart se hoeke daarin uitgewas 
7 maar my pen was krom, my vingers te dom 
8 om die woorde in die koevert te pas. 
 
9 Toe het ek maar 'n duif gestuur 
10 sonder skrif of klank, en nou wag ek, 
11 hoop ek en bid ek dat hy terug sal kom 
12 met 'n takkie blare in sy bek. 
 

 
2.1 Wie word aangespreek in hierdie gedig? (1) 
 
2.2 Hierdie gedig bestaan uit drie strofes wat elk uit vier versreëls 

bestaan. Wat word 'n strofe genoem wat uit vier versreëls 
bestaan? (1) 

 
2.3 Kies die aspek uit Kolom B wat by die aanhaling in Kolom A pas. 

Skryf net die vraagnommer (2.3.1 – 2.3.2) en die letter (A. – D.) 
neer: 

 

Kolom A Kolom B 

2.3.1 "maar my pen was krom" A. personifikasie 

2.3.2 "maar die kaart was gekrap," B. metafoor 

 C. alliterasie 

 D. assonansie 

 
 (2) 
 
2.4 Wat word bedoel met die volgende reël in strofe 2? 
 
 "en my hart se hoeke daarin uitgewas" (2) 

 
2.5 Haal 'n woord uit strofe 2 aan wat daarop dui dat spreker moontlik 

onsuksesvol in sy poging gaan wees. (1) 
 
2.6 2.6.1 Waarvan sou die duif 'n simbool wees in hierdie gedig? (1) 
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 2.6.2 Wat sou dit beteken indien die duif met " 'n takkie blare in 
sy bek" terugkom? (1) 

 
2.7 Verskaf 'n rede waarom jy dink die spreker nie persoonlik met die 

geliefde kontak gemaak het nie. (1) [10] 
 
 

EN 
 
 
BEANTWOORD TWEE VAN DIE VOLGENDE VRAE. 
 
 
VRAAG 3 – KONTEKSTUELE VRAAG 
 
Lees deur die onderstaande gedig en beantwoord dan die vrae wat 
daarop volg. 
 

 
Ekspensive ekstratjie deur Peter Snyders 

 
1 Ek stap eendag in 'n geskietery  
2 van 'n TV - film op Cape Town station; 
 
3 'n man wave sy vinges 
4 en vra vir 'n klompie ekstras -  
5 "Jy, en jy " - en ek daaby 
6 en daar staan ek soes Roger Moore, 
7 roem en sterredom, wag ek kom! 
 
8 Ôs wid geskiet soe elke ier 
9 want ôs moet wag vir 'n Cape Flats-trein; 
10 dié ekstra gan mos ekstra laat kom, 
11 byrie wêk, ja, 
12 maar nie vir sterredom. 
 
13 Nou, as ek op TV gaan wies 
14 dan moet amil mos sien my technicolour taai; 
15 soe dadelik koep ek 'n colour TV 
16 en nooi allie ere-menere vannie dorp. 
 
17  Die hys is vol van my admirers 
18  wat gekom het ommie superstar te sien; 
19  "Hie kommie trein! 
20  Hou dop nou mooi! 
21  Hou dop nou mooi! 
22  DAA'S EK! Twaalfde van links!" 
 
23 Maar voor hulle kan sien 
24             is alles 
25                  verby. 
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3.1 Waarom kan ons sê dat hierdie gedig in vrye vers geskryf is? 
Noem TWEE redes. (2) 

 
3.2 Wie is die spreker in die gedig? (1) 
 
3.3 Die spreker maak nie van standaardtaal gebruik nie. 
 
 3.3.1 Wat noem ons hierdie soort taal wat in die gedig gebruik 

word? (1) 
 
 3.3.2 Waarom is dit so gepas vir die gedig? (1) 
 
3.4 In reëls 6 – 7 vergelyk die spreker homself met Roger Moore op 

grond van twee dinge. Noem enige EEN van die dinge. (1) 
 
3.5 Om watter rede is "DAAR 'S EK!" in reël 22 met hoofletters 

geskryf? (1) 
 
3.6 Reëls 23 – 25 bevat inkeping. Wat is die funksie van die inkeping? (1) 
 
3.7 Sê kortliks, in EEN sin, wat die tema van die gedig is. (2) [10] 
 
 

EN / OF 
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VRAAG 4 – OPSTELVRAAG 
 
Lees deur die onderstaande gedig en beantwoord dan die vraag wat 
daarop volg. 
 

 
troetelwoorde vir ogilvie douglas deur Marlene van Niekerk 

 
('n bosbouer van 'n nedersetting by Grabouw het op 'n reëndag met 

sy mongoolkind op sy skoot gesit) 
 
1. kyk oggeliefie druppeldou 
2. jakkals trou met wolf se vrou 
3. ag die stomme wêreld wou 
4. dat jy my kind sou wees 
5. my kind hier in ons eie dorp 
6. agter die bosrug van grabouw 
7. my droomoogkind 
8. met jou oophangmond 
9. wat kwyl 
10. soos heuningdruppelsdou 
11. kyk daar's druppels op jou mou 
12. kyk daar's druppels teen die ruit 
13. o oggeliefie douglas 
14. elke druppel is 'n sonnetrou 
15. dit reën 
16. jou pa kan nie vandag 
17. sy boom gaan kap 
18. o nooit volprese God 
19. wat ook oor wurms 
20. wag moet hou 
21. seën die oggeliefiekind van my 
22. en my sy pa 
23. en daar sy maltrapma 
24. o oggeliefie druppeldou 
25. o jakkals trou met wolf se vrou 
 

 
Die gedig handel oor hoe die mens nie net vreugde en voldoening uit 
die perfekte en volmaakte  moet put nie. Vanweë sy mensheid, moet hy 
ook besef skoonheid is ook te vinde in die onvolmaakte.   
 
Bespreek hierdie stelling in ŉ goedgestruktureerde opstel van 250 tot 
300 WOORDE deur te verwys na: 
 

 Waarom die kind in die gedig as onvolmaak gesien kan word 
(EEN gemotiveerde feit) 

 Watter beelde in die gedig gebruik word om op die skoonheid van 
die kind te fokus (DRIE gemotiveerde feite) 

 Die aanwending van rym en beeldspraak om die boodskap oor te 
dra (DRIE gemotiveerde feite). [10] 
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EN / OF 
 
 
VRAAG 5 – KONTEKSTUELE VRAAG 
 
Lees deur die onderstaande gedig en beantwoord dan die vrae wat 
daarop volg. 
 

 
Harlekyn van die dieretuin deur S. J. Pretorius 

 
1. Hy sien die agies . . . 
 
2. dan wip hy, skielik mal, 
3. van paal na klip, 
4. van klip na krip 
5. en spat die water 
6. venynig-woes 
7. dat almal keer en koes, 
8. maar as hul skater 
9. vat hy die sak en vou 
10. dit oor sy hoof; 
11. verlate oor 'n ashoop rou 
12. hy oor wat hulle van hom roof: 
13. vér vlaktes en blou dolomiet- 
14. 'n hopie grys verdriet. 
 

 
5.1 Die "Hy" in reël 1 verwys na 'n apie. Waarom word hy met 'n 

"Harlekyn" vergelyk? (1) 
 
5.2 Wat is die funksie van die ellips aan die einde van die eerste 

versreël? (1) 
 
5.3 5.3.1 Skryf die versreël neer wat die apie se heftige bewegings 

beklemtoon. (1) 
 
 5.3.2 Watter verstegniese middel word gebruik om hierdie 

versreël te beklemtoon? (1) 
 
5.4 Die apie wil graag die mense vermaak. 
 
 5.4.1 Is bostaande stelling WAAR of ONWAAR? (1) 
 
 5.4.2 Motiveer jou antwoord op vraag 5.4.1. (1) 
 
5.5 Waarom kan ons sê dat daar in versreël 8 'n wending voorkom? (2) 
 
5.6 Wat is dit wat die mense werklik van die apie "roof" (versreël 12)? (1) 
 
5.7 Watter beeldspraak kom voor in "hopie grys verdriet" 

(versreël 14)? (1) [10] 
 
 

EN / OF 
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VRAAG 6 – KONTEKSTUELE VRAAG 
 
Lees deur die onderstaande gedig en beantwoord dan die vrae wat 
daarop volg. 
 

 
Stad in die mis deur D. J. Opperman 

 
1. Met gespanne spier 
2. loop ek deur die mis 
3. want om my sluip 'n dier 
4. onder wit duisternis; 
5. ek hoor hom knor en in oop mote 
6. waggel sy pilare-pote 
7. en sy kantelende rug metaal; 
8. op hoeke van strate blink 
9. sy oë bloedbelope, 
10. en met sy hap sluit staal op staal. 
 

 
6.1 6.1.1 Waarna verwys die "dier" in reël 3? (1) 
 
 6.1.2 In watter vorm word die gedig dus aangebied? (1) 
 
6.2 Watter woord dui aan dat die spreker eintlik bang vir die "dier" is ? (1) 
 
6.3 Verwys na "wit duisternis" in reël 4: 
 
 6.3.1 Benoem die stylfiguur wat voorkom. (1) 
 
 6.3.2 Verduidelik wat met hierdie beeld bedoel word. (2) 
 
6.4 Vanaf versreëls 5 tot 10 ondergaan hierdie "dier" ontwikkeling. Dui 

die progressie aan deur slegs na die dier se handeling te kyk. (2) 
 
6.5. Verduidelik die tema van hierdie gedig. (2) [10] 
 
 

TOTAAL AFDELING A: 30 
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_________________________________________________________________________ 

AFDELING B – ROMAN (25 PUNTE) 
_________________________________________________________________________ 

BEANTWOORD EEN VAN DIE VRAE 
_________________________________________________________________________ 
 

LET WEL: INDIEN JY 'N OPSTELVRAAG UIT HIERDIE AFDELING KIES, 
MOET JY 'N KONTEKSVRAAG UIT AFDELING C KIES. INDIEN JY 
'N KONTEKSVRAAG UIT HIERDIE AFDELING KIES, MOET JY 'N 
OPSTELVRAAG UIT AFDELING C KIES.  

 
PROSA: VASELINETJIE deur ANOESCHKA VON MECK 
 
VRAAG 7 – KONTEKSTUELE VRAAG 
 
Lees deur die onderstaande uittreksels en beantwoord dan die vrae wat 
daarop volg. 
 
LEESSTUK 1 
 

 
 "Jou hare het mos al 'n bietjie teruggegroei, dis mos nie meer 
poenskop nie?" Meneer Kedibone sit sy groot hand op Vaseline se 
skouer. "Vaseline, jy bly jou oupa en ouma se kind. Altyd. Al word jy 
hoe groot en al lyk jy ook hoe anders as toe hulle jou laas gesien het." 
 

 
7.1 Verduidelik kortliks hoe dit gebeur het dat Vaselinetjie 'n 

"poenskop" gekry het. (2) 
 
7.2 Wie is "Meneer Kedibone"? (1)  
 
7.3 Die naam "Vaseline" in die uittreksel suggereer dat Vaselinetjie 

groot geword het. 
 
 7.3.1 Is bostaande stelling WAAR of ONWAAR? (1) 
 
 7.3.2 Motiveer jou antwoord. (2) 
 
7.4 Vaselinetjie is bang om huis toe, na haar ouma-hulle, te gaan. 

Noem enige TWEE dinge wat sy nie wil hê haar ouma-hulle moet 
uitvind nie. (2) 
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7.5 Kies die beskrywing uit Kolom B wat die beste by die karakter in 
Kolom A pas. Skryf net die vraagnommer en die letter neer. 

 

Kolom A Kolom B 

7.5.1 Tannie Snorre A. 'n goeie straatbakleier 

7.5.2 Lolita Havenga B. het as huismoeder bedank 

7.5.3 Texan Kirby C. herinner Vaselinetjie aan haar ouma 

7.5.4 Mev. Claerhout D. Puck se regte naam 

 
 (4) 

 

EN 
 
LEESSTUK 2 
 

 
Puck speel of lag nie weer saam met Vaseline nie. Vir lang rukke hou 
sy op om met haar te praat. Sy maak ook nie meer vir hulle koffie of 
sê Vaseline moet gou-gou skelm saam met haar op die balkon rook 
as Maud weg is nie. 
 
Partykeer as Vaseline Cyril se magie kielie tot hy lag, tel Puck sommer 
die baba op en gaan sit hom in sy kot. "Los die blerrie kind uit." 
 

 
7.6 Waarom is Puck so kort-af en geïrriteerd met Vaseline? (2) 
 
7.7 Die episode by Maud se huis eindig op 'n tragiese manier. 

Verduidelik kortliks wat met Puck gebeur het.  (2) 
 
7.8 Verduidelik waarom Vaseline meer positief oor haar lewe is 

wanneer sy kort na bostaande episode teruggeneem word 
kinderhuis toe. (2) 

 
7.9 Noem TWEE temas wat in die storie van Vaselinetjie bespreek 

word. (2) 
 

EN 
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LEESSTUK 3 
 

 
 Vaseline vat die koevert gretig by hom aan. 
 "En die koerant, Dadda? Die uitslae verskyn mos vandag!" 
 Oupa Simon haal die koerant onder sy blad uit en vou dit op die 
bed oop. 
 Vaseline probeer als gelyk doen. Sy skeur Killer se brief haastig 
oop terwyl sy terselfdertyd met haar vinger teen die rye en rye name 
afgaan. 
 "Waar's ek dan?" byt sy haar onderlip, maar dan sien sy dit: 
Helena Bosman. 
 "Jippiee!" Sy spring op dat haar album van die bed afval. "Ek's 
deur, ek's deur!" Sy hop op en af en omhels om die beurt haar oupa 
en ouma. 
 "Haai, oe, hene!" Ouma soek haar sakdoekie in haar boesem. 
"Dat my kind nou so ver gekom het ten spyte van als, hetetjie darem." 
 "Dadda?" Vaseline vat haar oupa om die nek. "Sal julle nou vir 
my vertel? . . . " 
 

 
7.10  "Dat my kind nou so ver gekom het ten spyte van als, hetetjie 

darem." 
 
 Wat bedoel Oumie met "ten spyte van als"?  (2) 
 
7.11 "Sal julle nou vir my vertel? . . ." 
 
 Verduidelik kortliks wat Oupa Simon se antwoord was. (2) 
 
7.12 In hierdie uittreksel is Oupa Simon die draer van goeie nuus. 

Watter ander goeie nuus het hy later ook vir Vaselinetjie gebring?  (1) [25] 
 
 

OF 
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VRAAG 8 – OPSTEL 
 
In die roman, Vaselinetjie word die hoofkarakter aan twee ruimtes 
blootgestel. Die een het 'n positiewe invloed op haar terwyl die ander 
een negatief voorgestel word.  
 
Bespreek, in opstelvorm en in 350 tot 400 WOORDE, hierdie ruimtes in 
die roman deur te verwys na: 
 

 die ruimte waarin Vaselinetjie haar vanaf geboorte tot ongeveer 11 
jaar oud bevind; 

 die ruimte nadat sy van haar grootouers weg is; 

 verwys ook in jou antwoord watter een van die twee ruimtes 'n 
positiewe invloed op Vaselinetjie het. 

 
Onthou dat jou opstel 'n inleiding, ten minste drie inhoudsparagrawe en 
ŉ slot moet bevat. [25] 
 
 

TOTAAL AFDELING B: 25 
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_________________________________________________________________________ 

AFDELING C – DRAMA (25 PUNTE) 
_________________________________________________________________________ 

BEANTWOORD EEN VAN DIE VRAE 
_________________________________________________________________________ 
 
LET WEL: VRAAG 9 KAN NET BEANTWOORD WORD INDIEN VRAAG 8 

IN AFDELING B BEANTWOORD IS. 
 
VOORT MET DIE SPEL – saamgestel deur JAN B VERMAAK 
 
VRAAG 9 – 'N SEUN NA MY HART deur INGRID JONKER 
 
Lees die onderstaande uittreksel en beantwoord dan die vrae: 
 
LEESSTUK 1 
 

 
1 ANNA: Agge ja, Here. Dis vandag al weer die elfde. So gaan dit ... al 
      amper veertien jaar. Begryp jou aan. Amper veertien jaar. (Sy staan 
      op en loop koppie in die hand na die almanak en tuur daarna. Haar 
              skouers sak. Dan roep sy teen die deur.) Maria! (Teenoor haarself.) 
5      Maar waar bly Maria vanaand? Maria! 
 MARIA: Maar jy weet mos ek kom, Anna! Ek het net n stukkie kaas 
      uitgesit vir die rotte. (Die klap van Maria se kamerdeur kan gehoor 
      word; dan maak sy die van Anna oop en kyk in. Sy is nog ouer as Anna 
      en dra 'n rok van geblomde stof wat te laag uitgesny is oor die maer 
10      hals.) 
 MARIA: En toe! Is daar al tee? 
 ANNA: Lekker warm bostee. Het jy nog 'n paar sigarette? 
 MARIA: Net vier. 
 ANNA: Nou maar hoekom bring jy hulle nie? Bring hulle, dan vertel ek 
15       jou van hom. Jy weet mos . .. 
 

 
9.1 9.1.1 Wat, dink jy, het volgens Anna veertien jaar gelede op die 

elfde gebeur? (1) 
 
 9.1.2 Wat doen Anna nou op die elfde? (1) 
 
 9.1.3 Wat sê die herhaling van hierdie gebeurtenis (vir die 

afgelope veertien jaar) vir ons van Anna se karakter?  (1) 
 
9.2 Wat impliseer Anna met die woorde "Jy weet mos . . ." in reël 15? (1) 
 
9.3 Anna en Maria het glad nie so 'n goeie verhouding as wat in 

bostaande uittreksel voorgegee word nie. 
 
 9.3.1 Wat word die literêre begrip genoem wanneer iets glad 

nie is soos wat mense voorgee nie? (1) 
 
 9.3.2 Verstrek die rede waarom Anna nie groot respek vir Maria 

het nie. (1) 
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 9.3.3 Watter handeling later in die drama bewys dat Anna nie 
veel vir Maria omgee nie? (2) 

 
9.4 Waarom kan ons dan sê dat Maria deur Anna misbruik word? (2) 
 

EN 
 
LEESSTUK 2 
 

 
1. SIMON: Mammie . . .  
 MARIA (staan op): Kom binne, meneer, kom in. (Sy gee hom 'n sigaret en 
             lei hom aan die arm die kamer binne. Hy is gebreklik en loop met die  
             hulp van krukke.)  
5.  SIMON: Watter lekker kamertjie! JulIe lyk so tuis, so tuis. Kom ons drink 
             'n glasie wyn! Is jy nie tog bly nie? Ons drink 'n glasie wyn, nè? Nie?  
             Glad nie? Dan maar aIleen, 'n slukkie uit die bottel. (Hy drink uit 'n  
             bottel "Golden Jubilee".) Dankie, dankie vir die sigaret, mejuffrou. 
             Hartlik. Mammie . . .  
10. ANNA: Maria, die dae is nes mossies.  
 SIMON: Weet jy, Mammie, die bordeel om die draai was stampvol van- 
             aand. Net die ou Malinda was daar, en ek hoor vertel sy't tien pond 
             gemaak. Maar sy't ons almal gesoen, sodat ek nog die smaak in my  
             mond het van rook en rosyntjies.  
15. ANNA: Daar het niks van sy gebeente oorgebly nie.  
 SIMON: Toe ek daar uit is . . .  
 ANNA (met nadruk): Niks.  
 MARIA: Anna, hy sa . . .  
 SIMON: Toe ek daar uit is, sien ek die mense saamdrom om 'n kerk.  
20. ANNA: Hy had 'n kop so groot en swaar, wat hy agteroorgooi as hy bid,  
             sodat die patrone van die lig op sy gesig skyn, blink in die sweet van sy 
             wange, nes rose.  
 MARIA: Ja, ja, pers en rooi.  
 SIMON: Die swaar deure was wydope en die ligte aan, sodat 'n mens die 
25.     preekstoel kon sien glim.  
 ANNA: Dit is die waarheid, Maria. 
 

 
9.5 In watter toestand het Simon daar by sy ma aangekom? (1) 
 
9.6 Noem die TWEE byname wat daar aan Simon gegee word.  (2) 
 
9.7 Verwys na reëls 5 – 9. 
 
 9.7.1 Waar is hierdie kamertjie waar Anna en Maria so tuis 

voel? (1) 
 
 9.7.2 Waaruit kan ons aflei dat Simon glad nie so voorbeeldig 

in sy optrede is nie? (1) 
 
9.8 9.8.1 Verduidelik in 'n kort paragrafie hoe die Simon wat ons 

hier ontmoet, verskil van die Simon wat Anna aanvanklik 
voorgestel het. (Gebruik die onderstreepte gedeeltes in 
die uittreksel as leidrade om jou antwoord te formuleer.) (5) 
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 9.8.2 Hoe tree Anna in die uittreksel teenoor Simon op? (1) 
 
 9.8.3 Waarom tree sy so teenoor hom op? (2) 
 
9.9 Die vernaamste botsing in die drama is tussen Anna en Simon. 

Wat is die literêre name wat aan hierdie botsende karakters in 'n 
drama gegee word? (2) [25] 

 
 

OF 
 
 
VRAAG 10 – DIE SOLDERKAMER deur HENNIE AUCAMP 
 
Die solderkamer is 'n nostalgiese ruimte, 'n plek waarin mense hulleself 
kan onttrek om weer sin te maak van die lewe wanneer alles vir hulle te 
veel word. 
 
Bespreek die gewigtige sake wat die drie vrouens, Hannie, Ma en 
Annatjie, elkeen in die gesig staar en hoe hulle daar in die solderkamer 
gehelp word om die probleme te oorbrug. 
 
Jou antwoord moet tussen 350 en 400 WOORDE lank wees. 
 
Onthou dat jou opstel 'n inleiding, ten minste drie inhoudsparagrawe en 
'n slot moet bevat. [25] 

 
 

TOTAAL AFDELING C: 25 
 
 
 
 
 

GROOTTOTAAL: 80 PUNTE 
 


