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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 

TOTAL 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. 
 
 

SMS deur Carla van Eck 
 
1 sms my  
2 elke aand  
3 sê n8  
4 en jy's lief vi my  
5 Los 'n liki op my ipod  
6 En 'n m8riki  
7 o O o  
8 O o O  
9 o O o  
10 |  
11 |  
12 |  
13 wat my foon laat  
14 fLikKeR * FliKkEr  
15 en my herinner  
16 jy maak my  
17 elke d8  
18 D:  
 

 
Die digteres het slim te werk gegaan om die leefwêreld van die 
hedendaagse tiener uit te beeld.  
 
Bespreek hierdie stelling in 'n opstel van 150 – 200 WOORDE. Verwys 
spesifiek na die volgende:  
 
• Die geslaagdheid van die titel (2 gemotiveerde feite)  

• Die tipografie (1 gemotiveerde feit)  

• Taalgebruik (3 gemotiveerde feite)  

• Die geslaagdheid van repetisie (1 gemotiveerde feit) 
 
LET WEL: Skenk aandag aan korrekte spelling en taalgebruik, 

aangesien jy daarvoor ook punte kry. (3 punte) [10] 
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OF 
 
 
VRAAG 2 – KONTEKSTUELE VRAAG 
 
Lees deur die onderstaande gedig en beantwoord dan die vrae wat 
daarop volg. 
 
 

SMS deur Carla van Eck 
 
1 sms my  
2 elke aand  
3 sê n8  
4 en jy's lief vi my  
5 Los 'n liki op my ipod  
6 En 'n m8riki  
7 o O o  
8 O o O  
9 o O o  
10 |  
11 |  
12 |  
13 wat my foon laat  
14 fLikKeR * FliKkEr  
15 en my herinner  
16 jy maak my  
17 elke d8  
18 D:  
 

 
2.1 Waarom slaag die gedig as 'n tipiese tienergedig?  (2) 
 
2.2 Watter kritiek word deesdae teen SMS-taal gelewer? Noem TWEE 

punte van kritiek.  (2) 
 
2.3 Dink jy die tipografie is geslaagd? Motiveer kortliks.  (2) 
 
2.4 Watter stylfiguur kom in reël 14 voor? (1) 
 
2.5  Watter halfrym kom veral in die gedig voor? (1) 
 
2.6  Noem die rymsoort wat in die gedig voorkom en sê hoekom jy dink 

hierdie rymsoort funksioneel is. (2) [10] 
 
 

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

Toemaar die donker man deur Ingrid Jonker 
(Vir Simone) 

 
1 Op die groen voetpad  
2 van die horison ver  
3 om die aarde skat,  
4 stap 'n ou man wat  
5 'n oop maan dra in sy hare  
6 Nagtegaal in sy hart  
7 jasmyn gepluk vir sy oop knoopsgat  
8 en 'n rug gebuk aan sy jare.  
 
9 Wat maak hy, mammie?  
 
10 Hy roep die kriekies  
11 Hy roep die swart  
12 stilte wat sing  
13 soos die biesies, my hart  
14 en die sterre wat klop  
15 tok-tok liefling,  
16 soos die klein toktokkies  
17 in hul fyn-ver kring.  
 
18 Wat is sy naam, mammie?  
 
19 Sy naam is Sjuut  
20 Sy naam is Slaap  
21 Meneer Vergeet  
22 uit die land van Vaak  
23 Sy naam is Toemaar  
24 hy heet, my lam  
25 Toemaar, die donker man   
  
26 Mammie ...  

 
 27 Toemaar, die donker man 
 

 
3.1  In watter vorm word hierdie gedig aangebied? (1) 
 
3.2 Wat is die funksie van die inversie (omgekeerde woordorde) in 

versreëls 1 – 3? (1) 
 
3.3 Waarom, dink jy, word reël 9, 18 en 26 so alleen geplaas? (1) 
 
3.4 Skryf 'n voorbeeld van klanknabootsing neer wat in die gedig 

voorkom. (1) 
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3.5 Die spreker gee haar kind verskeie troetelname in die gedig. 
 
 3.5.1 Noem EEN troetelnaam wat die spreker haar kind gee. (1) 
 
 3.5.2 Waarom gee die spreker haar kind al die troetelname? (1) 
 
3.6 Wat is die funksie van die elips in reël 26? (1) 
 
3.7 Die man na wie daar verwys word,  is 'n "donker man".  
 
 3.7.1 Noem twee redes waarom 'n mens nie bang vir hom hoef 

te wees nie. (2) 
 
 3.7.2 Wat is die literêre naam wat ons aan die verskynsel gee 

wanneer die teenoorgestelde gebeur van wat verwag 
word? (1) [10] 

 
 

EN / OF 
 
 
VRAAG 4 – OPSTELVRAAG 
 
Lees deur die onderstaande gedig en beantwoord dan die vraag wat 
daarop volg. 
 
 
27 april 1994 deur Vincent Oliphant 
 
1 uiteindelik vou ek die verlede toe  
2 knyp sy vlerk tussen duim en vinger vas  
3 tot hy veilig deur 'n gleuf in die geskiedenis glip  
4 en anderkant  
5 wonderbaarlik  
6 vry  
7 die duif van vrede sy blou vlerke sprei 
  
8 sodat my nuutgebore stem na woorde smag  
9 om 'n lied vir my land  
10 soos 'n vlag aan die tong te laat sweef  
11 bo die geruislose val van skanse van die vel  
 
12 sodat ek vry uit die vervreemding tree  
13 om in die oë van vergetenes en langverlorenes  
14 uiteindelik myself te kan sien  
15 soos iemand wat ek nooit geken het nie  
 
16 om aan hulle die hand te gee  
17 en te voel hoe vlees en vlees ontmoet  
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18 want een lyn van bloed loop deur die eeue  
19 loop deur die ganse geskiedenis  
20 loop deur elke uithoek van die land  
21 loop deur my en loop deur jou  
22 van Genesis tot nou  
 

 
In hierdie gedig slaag die digter daarin om die inhoud van die gedig 
aan te pas by die kenmerke van die gedig as vrye vers. 
 
Bespreek hierdie stelling in 'n opstel van 150 – 200 WOORDE. Verwys 
spesifiek na die volgende:  
 
• Die titel en inhoud van die gedig (twee feite) 

• Die kenmerke van vrye vers wat in die gedig voorkom (vier feite) 

• Die funksionaliteit van vrye vers in die gedig (een feit) 
 
LET WEL: Skenk aandag aan korrekte spelling en taalgebruik, 

aangesien punte daarvoor toegeken word. [10] 
 
 

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) 
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5.2 Wie is die "agies" in reël 1? (1) 
 
5.3 Noem EEN tegniek wat die digter aanwend om die apie se heftige 

bewegings aan te dui. (1) 
 

5.4 Watter emosie ervaar die apie as hy in reël 9 die sak oor "sy hoof" 
vou? (1) 

 
5.5 5.5.1 Skryf die woord in die gedig neer wat in kontras staan 

met "skater" in reël 8. (1) 
 
 5.5.2 Verduidelik kortliks die kontras wat deur hierdie twee 

woorde uitgelig word. (2) 
 
5.6 Wat is die funksie van die dubbelpunt aan die einde van reël 12? (1) 
 
5.7 5.7.1 Watter stemming word deur die slotreël van die gedig 

geskep? (1) 
 
 5.7.2 Motiveer jou antwoord in Vraag 5.7.1. (1) [10] 
 
 

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

Vincent van Gogh deur D.J. Opperman 
 
1 Jy het as 'n miskende 
2 heilige vergeefs geveg teen die ellende 
3 en die onreg in die krotte van die myn, 
4 in agterbuurtes en op landerye; slegs die pyn 
5 en skriklike stryd van God 
6 leer ken, wat mens en boom verknot 
7 in Sy kramptrekke; maar eers toe jy die koringgerwe 
8 in aanbidding van die son kon verwe, 
9 boere, wasvrouens en gepynigde gesigte, 
10 die kantelende landskap in die snelle ligte 
11 geel en groen en blou – alles met koorsige gevlek 
12 tot branding van die skone kon verwek, 
13 toe is Sy hartstog eers in jou volbring 
14 groen sipresse tot 'n vlam verwring. 
 

 
6.1 Skryf twee woorde uit die gedig neer wat met armoede te doen 

het. (2) 
 
6.2 Hoe verskil die rymskema van hierdie gedig van dié van die 

tradisionele Engelse sonnet? (2) 
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6.3 Skryf die woord neer wat 'n wending in die gedig aandui. (1) 
 
6.4 Kies enige kleur uit die gedig en gee die moontlike betekenis 

daarvan. (2) 
 
6.5 Waarom skryf die digter "verwe" in plaas van "verf"? (2) 
 
6.6 Wat noem ons hierdie verskynsel in Vraag 6.5? (1) [10] 
 
 

TOTAAL AFDELING A: 30 
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_________________________________________________________________________ 

AFDELING B – ROMAN (25 PUNTE) 
_________________________________________________________________________ 

BEANTWOORD EEN VAN DIE VRAE 
_________________________________________________________________________ 
 
PROSA: VASELINETJIE deur ANOESCHKA VON MECK 
 
LET WEL: INDIEN JY 'N OPSTELVRAAG UIT HIERDIE AFDELING KIES, MOET JY 

'N KONTEKSTUELE VRAAG UIT AFDELING C KIES. INDIEN JY 'N 
KONTEKSTUELE VRAAG UIT HIERDIE AFDELING KIES, MOET JY 'N 
OPSTELVRAAG UIT AFDELING C KIES.  

 
VRAAG 7 – KONTEKSTUELE VRAAG 
 
Lees deur die onderstaande uittreksels en beantwoord dan die vrae wat 
daarop volg. 
 
LEESSTUK 1 
 
 
 Haar maag grom van lus kry vir eet. By die koshuis kry sy maar min die kans om 
regtig versadig te word. Óf die kinders gaap haar aan, óf die kos sit sommer net in haar 
keel vas van te veel huis toe verlang. En wanneer sy wel kan eet, is die kos gewoonlik so 
min dat sy nog steeds honger van die tafel af opstaan. 
 
 Snags droom sy soms van kos, en dan sê Killer sy maak grillerige kougeluide in haar 
slaap. By die skool sien sy hoe die Peppies kos by die dorspkinders bedel, steel of 
sommer net afvat. 
 
 Eenkeer het sy iemand se skooltoebroodjies langs die wasbak in die toilette gekry. 
Daar was net een happie uit gevat en sy wou dit so graag hê dat sy aspris gewag het tot 
die laaste meisie uit die hokkies was voor sy dit blitsig onder haar skooltrui ingedruk het. 
Maar op die ou end kon sy dit nie geëet kry nie van skaam voel omdat dit iemand anders 
se weggooikos was. Dit het haar te veel na 'n weggooi-iemand laat voel. 
 
 Party pouses loop sy tot agter die snoepie sodat sy net die warm geur van die 
hotdogs en pies kan ruik. Ander dae wanneer haar honger op sy grootste is of die verlang 
te vlak sit, waag sy dit nie naby die snoepie nie. Netnou kan sy haarself  nie keer nie en 
dan steel sy ook iets. 
 

 
7.1 Die verteller speel 'n baie belangrike rol in 'n teks.  
 
 7.1.1 Watter soort verteller vind ons in die uittreksel?  (1) 
 
 7.1.2 Noem TWEE voordele van hierdie vertelswyse. (2) 
 
7.2 Om watter rede gaap die kinders Vaselinetjie aan? (1) 
 
 
  



Afrikaans Huistaal Tweede Vraestel 
 

© ICG 12 NSS Graad 11 

7.3 Verwys na die name Killer en Peppies wat in die uittreksel 
gebruik is. Verduidelik nou waar elk van die name vandaan kom. (2) 

 
7.4 Vaselinetjie noem dat die optel van die toebroodjies in die toilette 

haar soos 'n "weggooi-iemand'' sou laat voel. Verduidelik die 
ironie in hierdie uitlating. (2) 

 
7.5 Watter soort konflik ervaar Vaselinetjie in bostaande uittreksel? (1) 
 
7.6 ". . . dan steel sy ook iets" kom in die laaste reël van die uittreksel 

voor. 
 
 Watter afleiding kan die leser na aanleiding van die onderstreepte 

woord maak? (1) 
 
 

EN 
 
 
 
 Terug in Gauteng het die nuus van wat in die Kaap gebeur het soos 'n veldbrand 
versprei. Dit het vir Vaseline gevoel of dit al is waaroor die hele kinderhuis en die dorp 
weke lank gegis het. 
 
 Daar was selfs 'n beriggie in die plaaslike koerant wat tannie Hilde uitgeknip en vir 
hulle gewys het. Cape Gangsters Attempt to Kidnap Orphans, was die opskrif. 
 

 
7.7 Kies die KORREKTE antwoord om die sin mee te voltooi. Skryf 

slegs die vraagnommer en die letter (A. – D.) neer. 
 
 Vaseline en van die kinders by die kinderhuis is Kaap toe om: 
 

A. hul ouers te gaan besoek. 
B. 'n vakansie by die see te geniet. 
C. by Madiba 'n besoek af te lê. 
D. weg te kom van die kinders wat weggeloop het. (1) 

 
7.8 Wie is tannie Hilde? (1) 
 
7.9 Vaselinetjie is een van die "orphans" na wie daar verwys word. 
 
 Wie is die ander "orphan" na wie daar verwys word? (1) 
 
7.10 Die "Cape Gangsters" was nie totale vreemdelinge en heeltemal 

onbekend nie. 
 
 7.10.1 Is bostaande stelling WAAR of ONWAAR? (1) 
 
 7.10.2 Motiveer jou antwoord in Vraag 7.10.1. (2) 
 
7.11 Verduidelik kortliks hoe hierdie "orphans" daarin geslaag het om 

van die "gangsters" te ontsnap. (2) 
 
7.12 Hoe oud was Vaselinetjie toe hierdie insident plaasgevind het? (1) 
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7.13 Tot watter belangrike insig kom Vaselinetjie nadat hulle uit die 
kloue van die "gangsters" ontsnap het? (2) 

 
7.14 Wat dink jy is die ander storie waarvan die hele kinderhuis ook 

baie gepraat het nadat hulle uit die Kaap teruggekeer het? (1) 
 
7.15 In 'n roman kan ons onderskei tussen chronologiese en 

achronologiese tydsverloop. 
 
 7.15.1 Watter een is van toepassing in Vaselinetjie? (1) 
 
 7.15.2 Motiveer jou antwoord in Vraag 7.15.1. (1) 
 
7.16 Noem enige tema wat in hierdie roman bespreek word. (1) [25] 
 
 
VRAAG 8 – OPSTELVRAAG 
 
Naamgewing speel 'n belangrike rol in dié roman. Bespreek wat elkeen 
van die onderstaande karakters se regte name is, hoe hulle aan hul 
byname gekom het en die rol wat hulle in die verhaal speel (ongeveer 5 
feite oor elke karakter):  
 
• Vaselinetjie (5 feite) 

• Killer (5 feite) 

• Puck (5 feite) 
 
Die inhoud van jou opstel moet 350 – 400 WOORDE beslaan. Dui aan 
hoeveel woorde jy gebruik het. 
 
LET WEL: Skenk aandag aan spelling en korrekte taalgebruik 
aangesien punte daarvoor toegeken word. (10 punte) [25] 
 
 

TOTAAL AFDELING B: 25 
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_________________________________________________________________________ 

AFDELING C – DRAMA (25 PUNTE) 
_________________________________________________________________________ 

BEANTWOORD EEN VAN DIE VRAE 
_________________________________________________________________________ 
 
VOORT MET DIE SPEL – saamgestel deur JAN B VERMAAK 
 
LET WEL: VRAAG 9 KAN NET BEANTWOORD WORD INDIEN 

VRAAG 8 IN AFDELING B BEANTWOORD IS. 
 
VRAAG 9 – KONTEKSTUELE VRAAG 
 
'N SEUN NA MY HART deur INGRID JONKER 
 
Lees die onderstaande uittreksel en beantwoord dan die vrae: 
 
 
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! Julle 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 alleen, '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. 

 
9.1 In watter ruimte (gebou) vind hierdie gesprek plaas? (1) 
 
9.2 Watter inligting wat die uittreksel voorafgaan bewys dat die plek 

vervalle is? (1) 
 
9.3 9.3.1 In watter toestand het Simon by sy ma aangekom? (1) 
 
 9.3.2 Waarom kan ons sê dat dit ironies is? (2) 
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9.4 Wat kan ons uit bostaande uittreksel aflei oor die verhouding 
tussen Anna en Simon? (2) 

 
9.5 9.5.1 Na wie verwys Anna in reël 15? (1) 
 
 9.5.2 Hoe het dié persoon volgens Anna gesterf? (2) 
 
9.6 In bostaande uittreksel speel Maria 'n bepaalde rol. Verduidelik 

kortliks wat hierdie rol is. (2) 
 
9.7 Simon is 'n diepgelowige mens wat daarvan hou om voor in die 

kerk naby die preekstoel te sit. 
 
 9.7.1 Is bostaande stelling WAAR of ONWAAR? (1) 
 
 9.7.2 Motiveer jou antwoord in Vraag 9.7.1. (2) 
 
9.8 Waarom kan Anna eintlik as 'n baie selfsugtige vrou beskou word? (2) 
 
9.9 Bespreek kortliks hoe die tema van eensaamheid op elkeen van 

die onderstaande karakters van toepassing is. 
 
 9.9.1 Anna (2) 
 
 9.9.2 Maria (2) 
 
 9.9.3 Simon (2) 
 
9.10 Bespreek die figuurlike betekenis van die titel van die drama. (2) [25] 
 
 

OF 
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LET WEL: VRAAG 10 KAN NET BEANTWOORD WORD INDIEN 
VRAAG 7 IN AFDELING B BEANTWOORD IS. 

 
VRAAG 10 – OPSTELVRAAG 
 
DIE SOLDERKAMER deur HENNIE AUCAMP 
 
Die solderkamer is 'n plek waar 'n mens kan onttrek, dis 'n plek waar jy 
kan soek na antwoorde op jou probleme en peins oor die lewe. 
 
Bespreek nou hoe elkeen van die volgende karakters introspeksie doen 
in die solderkamer en daar antwoorde op hul onderskeie probleme kry. 
 
• Hannie (5 punte) 

• Annatjie (5 punte) 

• Ma (5 punte) 
 
Jou antwoord moet tussen 350 EN 400 WOORDE lank wees. Dui aan 
hoeveel woorde jy gebruik het. 
 
LET WEL: Skenk aandag aan korrekte spelling en taalgebruik, 
aangesien punte daarvoor toegeken word. [25] 

 
 

TOTAAL AFDELING C: 25 
 
 
 
 
 

GROOTTOTAAL: 80 PUNTE 
 


