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Een kandidaat het onverklaarbaar ‘n hele reël van Plinius nie vertaal nie. Dit is veral die sterk
kandidate wat teen agterlosigheid gewaarsku moet word: te veel selfvertroue maak hulle
moontlik te mak! Bonuspunte word om verskeie redes toegeken, maar veral vir ‘n natuurlike,
logiese en idiomatiese vertaling uit Latyn.

Die mees algemene foute in hierdie vraestel was die volgende:

Caesar

‘n Teleurstellende 3 kandidate het hierdie vraag beantwoord. Een kandidaat het ‘n baie hoë
punt behaal. Die ander twee kandidate se swak vertaalvermoë is in die tweede vertaling
bevestig. Dit is dus nie moontlik om tipiese foute uit te wys nie.

Cicero

Gedeeltes/woordeskat wat probleme gegee het, was die volgende: amisisset, vestris, die
futurum in esse perituram, frangerer animo propter vitae cupiditatem, florem nobilitatis ac
iuventutis, quamvis.

Plinius
Al die kandidate buiten een het hierdie vraag beantwoord! tamquam tuis haesit was moeilik,
waarskynlik omdat leerders nie die woorde daarin geken  (of herken) het nie. Kandidate is
speling toegelaat by die vertaling van die sin Remitte aliquid…. indulgentiae tuae. Flevit het
baie kandidate gepootjie, asook quia en precibus.

WERKSTUKKE

Die grootste teleurstelling in hierdie afdeling van die werk is die feit dat dieselfde raad feitlik
jaarliks herhaal word en steeds oorgesien word of nie reggestel word in die daaropvolgende
jaar nie.
Daar word voorgestel dat die onderwyser ‘n oorsiglys van al die wenke en raad en kritiek wat
oor al die jare deurgegee is aan die candidate oorhandig voordat hulle met hul opstelle begin.

Let asseblief op die volgende:

1. Verwysing na bronne moet in die teks self gemaak word vir opinies wat uit bronne
verkry is, met die doel om stellings te  illustreer.

2. Integreer aanhalings uit primêre bronne in die teks om iets te illustreer.
3. Moenie meer Internetbronne as boeke as bronne gebruik nie.

Moenie die besoekdatum van Internetbronne gee nie, slegs die datum van die
mees onlangse opdatering.

4. ‘n Inleiding en slot is nie opsioneel nie. Die eerste en laaste hoofstukke behoort
getitel te wees as “Inleiding” en “Slot” om die kandidaat te forseer om sy argument
vir die opstel asook sy opsommende kommentaar uit te stip.



5. Ongelukkig was heelwat bronnelyste weer hierdie jaar verkeerd, en dieselfde foute
is herhaal  Soos verlede jaar versoek, leer asseblief die leerders om die Harvard
verwysingstelsel te volg wat in die riglyne voorgestel word sedert 1985:

• Die plek van uitgawe moet voor die uitgewer geplaas word, geskei met ‘n 
dubbelpunt,  bv. Harmondsworth: Penguin

• Dui aan as die skrywer die vertaler van ‘n bron is. Vertaalde bronne word onder 
die vertaler gelys,  bv.  Radice, B. (vert.)   

• Datum van uitgawe word direk na skrywer/vertaler/samesteller se naam gegee. 
Geen hakies. Gebruik ‘n punt na die datum,    bv. Radice, B. (vert.) 1963.

• Let op leestekens soos voorgestel in die riglyne.
• Let op hoe verwysings in die teks hanteer word (en let veral op die leestekens), 

bv.  “(Grant 1978: 101) of Grant (1978:101) het die volgende te sê…...”
• Vermy voetnotas instede van notas binne die teks. Dit is lomp en oudmodies. Let 

op die leestekens vir sulke verwysing in die teks, bv.  (Ridd 1993:5)  (Daar kom 
geen dubbelpunt na die skrywer se van nie, maar wel tussen jaar en bladsy. Geen

p. of bl. voor die bladsynommer nie.)
6. Dit is onnodig om ‘n bron vir blote feite (bv. “Cicero was consul in 63v.C.”) te erken.

Verwysing na ‘n bron behoort ‘n stelling/opinie in die teks te illustreer.
7. Die insluiting van ‘n kaart kan relevant wees, maar nie noodwendig illustrerend nie.

Verwys eerder in die teks spesifiek na so ‘n kaart, of lig plekke waarna daar in die
teks verwys word uit om dit meer funksioneel en “illustrerend” te maak.

8. Waar moontlik, probeer om te verwys na primêre bronne, ook in opstelle oor die
algemene onderwerpe.

9. Alle boeke (selfs woordeboeke!) moet alfabeties gelys word onder die van van die
skrywer/vertaler/redakteur/samesteller. ISBN-nommers word nie benodig nie.

10. Kandidaat moet in die teks self na elke bron in die bibliografie verwys deur gebruik
te maak van die Harvard metode.

11. Algemene kommentaar van die moderator:

Dit is duidelik dat Latyn nie meer baie studente lok nie, en dat dit ook nie meer noodwendig

die begaafdes is nie. Dit is verder duidelik dat die gemiddelde student veel baat kan vind by

die blootstelling aan akademiese navorsingsmetodes wanneer hierdie projekte gedoen word.


