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1. Oor die algemeen is die vraestel goed aanvaar deur kandidate wat ‘n deeglike kennis
van die tersaaklike inligting in die handboek, Algemene Inleiding tot Etnologie, gehad
het.  ‘n Kandidaat het ‘n buitengewoon goeie prestasie van 91% behaal, die hoogste
punt ooit in hierdie vak.

2. Met die uitsondering van vraag 4.1 oor die “wyse waarop die bonatuurlike sigself aan
mense openbaar” het kandidate nie enige probleme met die syllabus, van die ander
eksamenvrae of the lengte van die vraestel ondervind nie. In vraag 4.1 het baie
kandidate lang opstelle oor religie in die algemeen geskryf of oor hoe ‘n mens die
bonatuurlike behoort te benader deur middel van gebede of die uitvoering van rites. Uit
hulle antwoorde wou dit voorkom asof hierdie kandidate óf die vraag nie deeglik ontleed
het nie óf hulle nie behoorlik oor hierdie gedeelte van die werk vir die eksamen
voorberei het nie. Waar privaatkandidate deur onderwysers en tutors in hulle
voorbereiding vir  die eksamen georiënteer en gehelp word, moet hulle dit aan kandidate
beklemtoon dat deeglike ontleding van ‘n vraag onontbeerlik is voor die 

beantwoording daarvan.

3. Die vernaamste tekortkoming in die antwoorde van kandidate wat onbevredigende
punte behaal het, was weer eens hulle onvoldoende voorbereiding vir die eksamen. Die
meeste vrae het parate kennis van die werk en ‘n toepassing van hierdie kennis op
sekere situasies (kyk vraag 5 oor die “Ontwikkelingsprobleme in Afrika…”) vereis.
Sonder ‘n deeglike kennis van die relevante inligting in die handbook, Algemene
Inleiding tot Etnologie, wat op die sillabus gebaseer is, kan ‘n kandidaat nie ‘n slaagsyfer
in die eksamen behaal nie. Let op dat voorbereiding vir die eksamen nie onmiddellik
voor die eksamen behoort te begin nie. Dit is ‘n resep vir ‘n ramp wat baie kandidate tot
hulle ontnugtering deur die jare ondervind het. Voorbereiding van die werk met die oog
op die eksamen behoort onmiddellik na registrasie te begin en behoort aan die hand van
‘n goed- beplande tydrooster te geskied. Sonder sodanige beplanning is ‘n mens se
kanse op sukses in die eksamen baie skraal. ‘n Welbekende filosoof het eenmaal gesê
dat ‘n mens jou mislukkings beplan.


