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Liewe Graad 12-leerder 

 

Jy is aan die begin van die laaste jaar van jou skoolloopbaan. Hartlik geluk en baie sterkte   

daarmee!   

 

Jy is nou al vertroud met die Telematiese onderrigprojek en weet dat dit nie die klaskameronderrig 
of jou onderwyser kan vervang nie. Dit dien slegs as ekstra ondersteuning om dit wat die onderwyser 
gedurende gewone klastyd doen, vas te lê.  
 

Tydens die VYF telematiese uitsendings vir Grad 12 Afrikaans Huistaal gaan Vraestel 2, Afdeling A 

(Gedigte) en Afdeling B (Roman - Onderwêreld) behandel word. Die uitsendings vir Afrikaans 

Huistaal vind op die volgende dae en tye plaas: 

 

Datum Tyd Onderwerp 

Dinsdag 3 Maart 16:00 – 17:00 Gedig: Vincent van Gogh (DJ Opperman) 

Donderdag 5 Maart 15:00 – 16:00 Gedig: ’n brief van hulle vakansie  

(Breyten Breytenbach) 

Donderdag 16 April 16:00 – 17:00 Onderwêreld: Kontekstuele vraag 

Dinsdag 5 Mei 15:00 – 16:00 Onderwêreld: Opstelvraag 

Dinsdag 4 Augustus 15:00 – 16:00 Onderwêreld: Kontekstuele vraag 

 

Hierdie Bronmateriaal bevat die inligting wat vir hierdie afdelings nodig is en en oefeninge wat jy 

tydens die lesse asook daarna moet doen.  

 

Die lesse sal aangebied word aan die hand van die inligting en oefeninge wat in hierdie bronmateriaal 

saamgevat is. Die antwoorde van die voorbeeldvrae sal aan jul onderwysers beskikbaar gestel en 

ook op die Telematiese webtuiste gelaai word.   

 

Bring skryfpapier (of jou skryfboek vir Vraestel 2) en die Bronmateriaal saam na elke Telematiese 

uitsending en gebruik dit ook wanneer jy vir toetse en eksamens oor hierdie aspekte voorberei.  

 

Die lesse word aangebied deur kundige onderwysers wat spesiaal vir hierdie onderrigprojek 

aangestel is. Die sukses van die projek, en ook jou eie sukses, sal afhang van hoe jy aan die onderrig 

deelneem en hoe jy in jou studietyd verder sal werk aan dit wat in die onderrig na vore gekom het. 

 

Alles van die beste. 

 

 

 

C. J. Banda 

 

Senior Kurrikulumbeplanner: Afrikaans (VOO) 

 

26 November 2019 
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AFDELING A: GEDIGTE 

 

Vincent van Gogh (DJ 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. soos groen sipresse tot ‘n vlam verwring. 

 
(Uit: Heilige beeste, 1947) 

 
 

Opstelvraag: 

 

DJ Opperman gebruik spesifieke woorde en beelde om Vincent van Gogh as geestelike werker en 

skilder uit te beeld. 

 

Bespreek hierdie stelling in 'n opstel van 250–300 woorde.      [10] 

 

 
Benadering tot die opstelvraag 

 

1. Lees die vraag deur om te bepaal waaroor jy moet skryf. 

2. Ontleed die vraag om seker te maak jy gaan al die vereistes insluit. 

3. Onderstreep aanhalings in die gedig wat jy as bewyse in jou opstel kan gebruik. 

(Terloops, jy moet ten minste 3 tot 4 versdele of versreëls aanhaal). 

4. Skryf jy die opstel na gelang van die vraag. (eers rofwerk) 

5. Gebruik die volgende skryfwyses: (let op die aksiewoorde) 

- Die spreker noem reeds in die titel bv. ‘nog in my laaste woorde’ … 

- In reël a sê hy dat bv. “vaal vergetelheid” … 

- Begin met die aanhaling: bv. “in die bitter vrees van sterwe lê” wys daarop dat … 

6. Jou opstel moet die volgende formaat hê: 

- Inleidende sin 

- Ten minste 3 – 4 paragrawe (word bepaal deur die vereistes van die vraag / gebruik 

die strofes as paragrawe / maak jou eie verdeling indien dit bv. ‘n sonnet is 

- Slotsin  
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Kontekstuele vrae: 

 

1.1. Wie is die aangesprokene in die gedig? 

1.2. Uit watter enkele woord in die eerste vier versreëls weet ons dat die mense nie veel van 

Van Gogh as evangelis gedink het nie? 

1.3. Dink jy die tipografiese skeiding van "miskende" en "heilige" is funksioneel? 

Motiveer jou antwoord met TWEE redes.  

1.4. Na wie se ellende word in versreël 2 verwys? Waarom was die geveg teen 

die ellende "vergeefs"?  

1.5. Wat veroorsaak volgens die gedig dat mens sowel as boom pyn ervaar? 

1.6. Watter vier dinge het Van Gogh, volgens die gedig, graag geskilder? 

1.7. Wat word die stylfiguur in versreëls 7–8 genoem? 

1.8. Watter woord kan "gevlek" die beste vervang? 

Kies uit: haas/ emosie / geverf / mors 

1.9. Haal die versreël uit die gedig aan wat vir ons sê dat Van Gogh se skilderkuns 

Godgeïnspireerd was. 

1.10. Watter woord dui die wending in die gedig aan? In watter TWEE opsigte sluit 

die inhoud by dié wending aan?  

1.11. Watter stemming heers in versreëls 7 tot 14?  

1.12. Benoem die beeldspraak wat in versreël 13 en 14 voorkom. 
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'n brief van hulle vakansie – Breyten Breytenbach 

vir oubaas: 

 

1. Noudat ek uitgeswel van lyf is kan ek treur 

2. oor die eelte van my vader, die lugoë van my ma, 

3. die skamel offerandes van hulle gebede as hulle my 

4. op die knieë van hul Gij Here God lê; 

 

5. noudat ek agter 'n baard kou kan ek huil 

6. as hulle snags my naam fluister met die ruite 

7. donker knippende oë in die wind, oor die visolie 

8. vir my griep, die ingelegde perskes (albertas) op die rak 

 

9. In sy sestigste jaar swem my pa in Stilbaai se see 

10. en stap myle ver oor die sand met sy reguit bene 

11. in 'n kortbroek en speel krieket op die duine 

12. en eet alikruikels in die Sea View-losieshuis 

 

13. want hys 'n bokser dokter boer 

14. 'n kaptein en 'n held 'n indoena tussen grysaards – 

15. En as die reën soos 'n gesluierde bruid oor die see kom 

16. word die lieflinghond (Trixie) lam; 

 

17. drie dae veg die veearts en buig dan die knie 

18. en hulle dra die lyk terug na Kafferskuilsrivier 

19. die plaas van hulle jong liefde en plant die saad 

20. 'n soenoffer in die diep grond se skoot 

 

21. want nou is hulle minnaars 

22. stil bome in die najaar met die wind 

23. strelende drome in die takke 

24. onder komete leeftye lang wêrelde 

 

25. My ooms sterf soos kapok in die son 

26. hartaanval beroerte kanker en tering 

27. en my pa word stiller en meer verskriklik 

28. van dop tot dop 

 

29. Hier waar die harde winters en nat somers 

30. my lyf ongenaakbaar skil, treur ek oor 

31. die soet hart van my moeder 

32. my pa se stil en bitter krag 

 

(Uit: die ysterkoei moet sweet, 1964) 
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Opstelvraag: 

 

In die gedig, " 'n brief van hulle vakansie", dink die spreker na oor sy ouers se 

aftakeling as gevolg van ouderdom. 

 

Bespreek dié stelling in 'n opstel van 250–300 woorde. 

 

 

 
 

Kontekstuele vrae: 

 

2.  

2.1. Watter rol speel die subtitel ten opsigte van die spreker se verhouding met sy 

pa?  (1) 

2.2. Hoe sluit versreël 1 en versreël 5 bymekaar aan ten opsigte van die spreker 

se ouderdom en watter afleiding maak jy uit die feit dat beide reëls met 

“noudat” begin?  (3) 

2.3. Wat is die verband tussen versreël 9 en die titel van die gedig?  (1) 

2.4.  

2.4.1. Watter konnotatiewe betekenis kan aan die woord “Stilbaai” in versreël 9 

gegee word?  (1) 

2.4.2. Sou jy sê dat die metafoor in versreël 22 effektief gebruik word? 

Motiveer jou antwoord en sê ook wat die verband tussen die woord “Stilbaai” en  

versreël 22 is.  (2) 

2.5. Watter stemming heers in versreëls 25-28?  (1) 

2.6. Herlees versreëls 31-32 

Sou jy sê dat die eienskappe van ’n ma en pa wat hier genoem word op alle 

ouers van toepassing kan wees? Motiveer jou antwoord deur na die gedig te 

verwys.  (1) 

 

 

Jy kan ook ’n video oor Prof. Louise Viljoen (Universiteit Stellenbosch) se 

bespreking van hierdie gedig kyk deur die onderstaande QR-kode te 

skandeer of op die skakel onderaan te kliek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   https://qrgo.page.link/uPkLP 

 

 

 

 

https://qrgo.page.link/uPkLP
https://qrgo.page.link/uPkLP
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AFDELING B: ROMAN 

 

ONDERWêRELD 

 

DIE KONTEKSTUELE VRAAG 

 

Om die kontekstuele vraag oor die roman te beantwoord moet jy die volgende 
ken:   

 

• Die inhoud van die roman  

• Die impak van literêre kenmerke op die boodskap wat die skrywer aan die leser wil oordra 

• Die onderliggende idees, gedagtes en ideologieë wat die verloop van die roman bepaal  

• Die interaksie tussen karakters (hoe karakters mekaar beïnvloed) 

• Intrige en subintrige / spanningslyn (eksposisie, verwikkeling, konflik, klimaks, 

afloop/antiklimaks, ontknoping/ denouement, voorafskaduwing en terugflits)  

• Karaktereienskappe en karakterontwikkeling 

• Karakterisering (Watter tegnieke word gebruik?) 

• Innerlike en uiterlike konflik 

• Rol van die verteller / perspektief 

• Temas en boodskappe 

• Agtergrond en milieu (ruimte) en invloed daarvan op karakter en tema 

• Verband tussen agtergrond, milieu, vertelling en handeling  

• Toon en stemming  

• Ironiese wending / afloop 

• Tydsverloop (chronologies, terugflitse, tydspronge) 

 
EN 

 

− Jy moet die woordeskat/ taalgebruik van die vraestel verstaan. 

− Jy moet jou antwoorde duidelik formuleer en seker maak dat jy beantwoord wat gevra is. 

 

 

Die taalgebruik van die vraestel 

 

Baie leerders ken dalk die inhoud van die roman, maar presteer benede hul vermoë omdat hulle 

nie die taalgebruik van die vraestel verstaan nie. 

 

Woord/ uitdrukking Verklaring 

tweërlei  

gemoedstoestand  

geregverdig  

geloofwaardig  

weerspreek  

uitgehef  

onderskeidelik  

aansluit/ sluit … aan  

verwagting  

weerlê  

wanpersepsie  
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   Ek staar net na hom, skrik dan, want vir die eerste keer besef ek ek het nog 

nooit behoorlik gekyk hoe hy lyk nie.  Nog nooit lánk nie.  Die beeld van hom wat 

al die jare in my kop ingeprent lê, is meer dié van die belangrike sakeman met die 

afsydige houding en die verwagtinge as die man self. 

   Maar nou kýk ek, soos ’n mens sal kyk na die gesig van ’n sieke in ’n 

hospitaalbed. Sonder om ’n oog te knip. Al die jare tussen ons, en ek het hom nog 

nooit genuinely geken nie.  Ek het nooit kon dink hy sou deurmekaar raak met iets 

so afrysliks soos wat met die virus gedoen kan word nie. 

   “Ek weet, Pa …” Dis al wat ek vir hom sê, en ek verwens my eie stem wat nou 

so dun is. 

   Hy staan net daar.  Sy kakebeen beweeg nog effens en stop dan.  Klem saam.  

Die vel by sy wangbeen maak ‘n duikie. 

   Wat dink hy? wonder ek. 

   En demmit, ek wil nie, maar ek voel hoe ek begin hartseer word.  Ek wil vloek.  

Maar ek wil ook sê ek is jammer. Ek wil sê:”Pa, hoe kon jy dit doen?”  Ek wil my 

vuiste bal en hom slaan soos ek vir Eckardt geslaan het.  Maar somehow doen ek 

nie een van die dinge nie. 

   Dis tyd vir grootword. 

   En terwyl ek so na my pa kyk, sien ek vir die eerste keer hoe hy pynlik oomblik 

vir oomblik afgetakel word.  Sy skouers sak laer. Sy fors houding verkrummel. 

Skanse breek. 

   “Wat is die storie van die regter, Pa?” 

   “Die regter?” 

   “Asseblief, Pa!” 

   Selfversekerd. Onverskrokke. Dis hoe ek dink hy sal reageer.  Dis hoe ek hom 

ken. 

   Maar nee, die woorde breek stukkend oor sy lippe.  “Ek wou nie hê jy moes 

weet nie. Maar …oukei …oukei …”  Hy laat sak sy kop vir ’n oomblik voor hy 

verder praat.3 

Stiplees ter voorbereiding vir kontekstuele vrae: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergelyking; pa nou 

afgetakel soos ‘n 

sieke 
Afsydig = 

ongevoelig; niks 

raak hom nie (vgl. 

bl. 66) 

Verwagtinge: van 

sy gesin en sy 

werkers (vgl. ble.  

48, 99, 106 & 165)  Ken 

mekaar 

nie regtig 

nie; 

weens pa 

se 

afsydig-

heid 

“Voëlgriepvirus”; 

PNR; Pa is 

Candlestickmaker.  

Wat die virus kan 

doen: bl. 167 - 169 

Emosioneel 
Anders 

as sy 

houding 

en 

optrede 

voor-

heen 

Gemengde 

gevoelens: woede 

en simpatie  

G. se karakter-

ontwikkeling; bereik 

nie heeltemal 

volwassenheid nie; 

steeds op pad 

daarheen.  

Pa se 

fisiese 

aftake-

ling (vgl. 

bl. 222 

vir 

emosio-

nele 

verbrok-

keling) 

Vgl. ble. 48, 

105.  

Nie meer 

onverskrokke en fier  

(regop) nie; nou 

skaam 

Herlees bl. 

221 & 222 

asook die 

Proloog 
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Watter proses(resep) gaan jy volg om die kontekstuele vraag in die eksamen te 
beantwoord? 
 

1. Lees eers die uittreksel aandagtig deur.  (x2) Moenie oorhaastig wees nie. 
2. Waar pas hierdie uittreksel in die roman? Probeer die uittreksel binne die konteks van 

die roman te plaas. 
3. Lees eers AL die vrae(en onderafdelings) by die betrokke vraag deur.  
4. Onderstreep  dan die aksiewoord(e).(Noem/verwys/ motiveer/gee redes/gee een 

bewys, sê, ens.). Dit bepaal wat presies gevra word. 
5. Onderstreep die kenniswoorde. (d.w.s. die literere kennis wat van jou verwag word om 

die vraag te kan beantwoord) 
6. Is daar woorde wat jy nie verstaan nie? Omkring dit. Probeer die word in kleiner dele 

verdeel en kyk of jy dan die betekenis snap (Woordaanpakvaardighede) 
7. Verwys so ver moontlik na die uittreksel en die res van die roman in jou antwoord. 
8. Kyk hoeveel vrae/opdragte in die een vraag gevra word. Is daar onderafdelings of word 

dit geskei deur ‘n voegwoord (en) of ’n leesteken ? 
9. Maak seker van die puntetoekenning (per vraag). Dit sal jou lei  oor hoeveel jy per 

vraag moet skryf. 
10. Lees die vraag weer saam met die antwoord teen die einde om seker te maak dat jy 

die vraag reg beantwoord het. 
 

 

Oefening 1 

 

Lees die uittreksels hieronder aandagtig deur en beantwoord dan die vrae wat daarop 
volg. 

 

TEKS A 

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 

7 

 

8 

9 

 

10 

11 

12 

 

13 

 

14 

15 

Met die loper in my hand stap ek na Eckardt se kamer. Sluit dit oop, glip 

vinnig in, druk die deur toe en wag in die donker … Luister of iemand my 

gevolg het. Dis stil buite in die gang. Toe eers sit ek die kamerlig aan. Dit is 

die plek waar ek Ekk-0 se onderwêreld leer ken het. 

 

Die kamer lyk nog net soos ek dit laas gesien het. So die polisie het nog niks 

kom vat nie. Daardie ou van die uniformtak het mos gesê hulle los dit vir die 

speurders. En húlle was nog nie hier nie. 

 

Dit voel of iets my vasdruk. Dwing om te … wat? ‘n Beeld van John se bleek 

hand, opgekrulde vingers flits deur my geheue. 

 

Ek voel skielik naar. Dis die onbekende wat dit doen, weet ek. Die 

onbeantwoorde vrae. Soos die goed wat weggesteek word tussen HTML 

tags wat die websurfer nie veronderstel is om te sien op die webpage nie. 

 

Ek gaan sit op die stoel voor die lessenaar. My kop draai. 

 

Môre kom die Sondagkoerante uit. Dan sal ek sien wat daardie joernalis wat 

ek laat kom het, geskryf het. Wat sy alles uit die skool kon kry? 
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16 

17 

18 

19 

 

Ek voel beter, my oë kan weer fokus. Teen die muur hang die notabord wat 

ek daardie aand per ongeluk afgestamp het. Maar iets is anders aan die bord 

… die flentertjies papier, skoolrooster, studieprogram … Iets is weg. Iets is 

uit plek. Soek. 

 

1.1. Wat is die verband tussen die verhaaltitel, Onderwêreld, en Eckardt 

se kamer?  (1) 

1.2. Waarom is Eckardt se kamer gesluit en moet Greg ‘n loper gebruik 

om in te kom?  (2) 

1.3. Wat is die rede vir die verwysing na John in reël 8?  (1) 

1.4. Lees reël 10. 

1.5. Gee enige twee onbeantwoorde vrae wat Greg skielik naar laat voel het.  (2) 

1.6. Greg se optrede om die joernalis te laat kom getuig van sy opstand teen 

Dok Pienaar. 

Op watter manier kontak Greg die joernalis? Waarom stel die verskyning van  

die Sondagkoerant vir Greg teleur? Wie ry Greg se planne met die joernalis 

in die wiele ry en hoe het die persoon dit reggekry?  (4) 

1.7. Om die joernalis te laat kom, wys dat Greg opstandig is. 

Gee nog ’n voorbeeld uit die roman om Greg se opstandigheid te bevestig. 

Dink jy Greg se opstandige optrede pas by sy hoofseunskap? Motiveer jou 

antwoord deur na die roman te verwys. Gee ook enige positiewe  

karaktereienskap van Greg.  (3) 

1.8. “Iets is weg. Iets is uit plek.” (reël 18 – 19). 

Wat is daardie iets?  (1) 

 

TEKS B 

1 

2 

3 

4 

 

5 

 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

 

 

“Maar hoekom ek?” bars dit uit my uit. “Hoekom nie iemand soos Kwanele, TJ 

Plank of …” 

“Want Greg, hulle het niks met die virus of die vaksine of die tonne geld wat 

daarmee gemaak kan word, uit te waai nie. En jy het.” 

 

“Ek het nie! Wat bedoel jy?” 

 

Eckardt bly ’n ruk stil. Die uitdrukking op sy gesig is dié van ’n skaakspeler wat 

sy opposisie in skaakmat gaan sit. “Jy weet nou dat Dok Pienaar nou die Butch 

is, Greg. Hy was die ou wat die plan gemaak het vir die virus-scam. Die Baker 

sal jy nie ken nie. Hy is ’n doktor in Virologie. Dis hy wat die Butcher se plan 

uitgevoer het en die vaksine ontwikkel het. Maar die Candlestick-maker, Greg, 

vir hom ken jy goed …” Weer stilte. “Jy sien, Greg, om ’n virus te maak en vir 

jouself te hou is soos om ’n winkel in ’n donker straat oop te maak. Niemand sal 

daarvan weet as daar nie ’n lig in die straat opgesit word nie. Nie totdat jy die 

boodskap uitkry by die mense nie … nie totdat jy die media begin gebruik nie…” 
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15 

 

16 

17 

 

18 

Vir ’n oomblik lank hou ek op met asemhaal. 

 

Dis hoe vrees voel: Vuur blits deur jou lyf, elke senuwee ruk wakker, adrenalien 

gooi jou gedagtes in snelrat, jou oë sper oop, jou asemhaling hou op … 

 

“Sien jy nou hoekom dit juis jý moes wees, Greg?” 

 

1.9. Wie is die Candlestick-maker en watter aandeel het hy in die Butcher se 

plan gehad? Gee die rede waarom hy by hierdie plan betrokke geraak het.  (3) 

1.10. Watter ooreenkoms is daar tussen Greg se gemoedstoestand in reëls 8 en 9 

van Teks A en in reël 15 van Teks B? Het jy begrip vir Greg se gevoelens? 

Motiveer jou antwoord met twee redes.  (3) 

1.11. Reëls 16 – 17 is ’n herhaling van die inleiding van hierdie verhaal. 

Wie se vrees word hier beskryf en waarom het hy hierdie 

angstigheid ervaar?  (2) 

1.12. Die slot van die jeugroman hou die moontlikheid in dat Greg en sy pa se 

verhouding kan verbeter. Motiveer hierdie stelling.  (1) 

1.13. Tussen watter TWEE vertellersperspektiewe wissel die verteller in die  

jeugroman. Motiveer waarom die wisseling effektief is.  (2) 

 [25]

 

Oefening 2 

 

Lees die uittreksels hieronder aandagtig deur en beantwoord dan die vrae wat daarop 
volg. 

 

TEKS C 

1 

2 

 

3 

4 

5 

 

6 

7 

8 

 

9 

 

10 

11 

 

12 

 

13 

 

"Meneer hoef nie daaroor te worry nie," glimlag ek my fake smile wat ek hou vir 

geleenthede soos hierdie wanneer ek met onderwysers te doen kry.   

    

My kamer is, soos die res van die Matrieks s'n, op die boonste verdieping van die 

koshuis. Heel onder is die graadagts, dan neges, en so aan. My ma maak dadelik die 

venster oop. Sy het 'n ding omtrent vars lug. 

 

"Sit eerder die aircon aan, Ma," sê ek en beduie na die remote control teen die 

muur.  Sy maak die venster weer toe en maak soos ek gevra het. Ek hou haar 'n 

ruk lank in stilte dop terwyl sy die eerste tas oopknip. Haar hande bewe.   

 

"En nou?"    

 

Sy kyk op, teen die muur vas. "Jou pa," sê sy sag ná 'n ruk stilte. "Hy is nie regtig so 

hard nie ... Hy ís lief vir jou. Jy weet dit, nè, Greg?"    

 

"Natuurlik."   

 

Sy draai haar kop na my toe. Die hartseer lê vlak. "Jy sal nie ook, soos John ..."  
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14 

 

15 

16 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

21 

"Ma, moenie worry nie." Ek trek haar nader en druk haar teen my. "Ek is oukei."   

 

"Dankie. Dankie." Na 'n ruk maak sy haar arms los en vat 'n oomblik lank my hande, 

kyk daarna. Sy glimlag. "Ietsie ekstra vir jou," sê sy en haal 'n klomp 

honderdrandnote uit haar handsak.  

 

"Ek kry mos sakgeld."   

 

"Ek weet." Sy haal haar skouers op.   

 

Daarna kom die uitpakkery. My ma wil dit doen. Ek laat haar begaan, trek net die 

kamerdeur toe dat die ander ouens nie sien nie. 

2.  

2.1. Wat gee aanleiding tot Greg se antwoord in reël 1?    (1) 

2.2. Die skoolsekretaresse ervaar ook Greg se valsheid. Bewys hierdie stelling   (1) 

2.3. Hoekom probeer Greg se ma hom oortuig van sy pa se liefde? Watter vrees in  

haar probeer sy hier besweer?  (2) 

2.4. Herlees reël 10 en 11.  Wat ís sy pa se ander kant?  (1) 

2.5. Watter DRIE omstandighede in Greg se ouerhuis maak hom ontvanklik vir  

Eckardt se invloed?  (3) 

2.6. Herlees reël 15 en 16.   

 Dui met TWEE voorbeelde aan dat geld die gesin "gemaak" het, en noem ook  

 TWEE voorbeelde om te bewys dat geld die gesin "gebreek" het.   (4) 

2.7. Is dit vir jou aanvaarbaar dat Greg se ma sy uitpakkery behartig? Motiveer jou   

antwoord met TWEE redes.    (2) 

 

 

TEKS D 

1 

 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

 

8 

 

9 

10 

11 

 

12 

13 

 

Toe is ek op die mails. Ek gebruik Dok se private key om die eerste een te ontsluit.  

 

Die password wat ek moet intik, keer my. Mense is lui as dit kom by passwords kies, 

het Eckardt gesê, van die passwords kan jy sommer raai. Ek besluit om dit te probeer 

en tik die algemeenste passwords in: admin, administrator, password, secret, alec, 

pienaar, alecpienaar. 

 

Ek probeer dit met hoof- en kleinletters. Ek probeer die huidige maand, voeg die 

maand by die name. 

 

Toe kry ek dit: die password is net Lawson. 

 

Nou Iê die ontsyferde mail voor my. Ek begin lees. Frons, want ek verstaan nie lekker 

wat ek lees nie. Dit Iyk na die een of ander terugvoerverslag.  Die mail praat iets van 'n 

Project Nursery Rhyme. Dis geteken deur The Baker. 

 

My oë blits na die bokant van die mail. Dit was gerig aan The Butcher. Baker, butcher 

… iewers lui 'n klokkie. 
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25 

Ek maak nog 'n mail oop. Dit vertel van die vordering wat gemaak is  

met die projek. Weer gerig aan die Butcher en komend van die Baker.  

 

As die boodskappe in Dok se inkomende mail files was, dan beteken dit mos dat hy 

die Butcher is. Maar hoekom? Waarna verwys dit?  

 

Toe onthou ek weer iets waaraan ek 'n paar dae gelede gedink het. Eckardt  

het iewers in 'n maatskappy se files gehack en op iets afgekom. Dis tog  

ook wat sy blog sê. 

 

Hulle weet ek was in hulle systems. Hulle weet wat ek gedoen het.  

Hulle weet wie ek is. 

Is dit die mense van wie hy praat, hierdie Butcher en Baker? 

 

Ek maak nog mails oop en kry een van nog 'n persoon. The Candlestick- 

maker. 

 

2.8. Wat behels Project Nursery Rhyme?   (2) 

2.9. Hoekom dink jy word Dok Pienaar, die Doktor in virologie en Greg se pa 

onderskeidelik die Butcher, Baker en die Candelstick-maker genoem? (3) 

2.10. Wat lei ons van hierdie drie mans af as hulle as die drie karakters in die  

kinderrympie "Rub a dub dub" uitgebeeld word? (1) 

2.11. Bespreek hoe die skrywer ons samelewing kritiseer deur die uitbeelding van  

 die drie mans se deelname aan Project Nursery Rhyme. (2) 

2.12. Watter afleiding wil Eckardt hê moet Greg uit sy bloginskrywing maak  

(reëls 20 en 21)?  (2) 

2.13. Waarom is ‘n eerstepersoonsverteller in hierdie teks funksioneel?    (1) 

 

 [25] 

 

 
 

DIE OPSTELVRAAG 

 

ŉ Opstelvraag is jou beantwoording van ‘n langvraag in die vorm van ‘n opstel oor die roman 

wat jy bestudeer het. In hierdie soort vraag kan daar van jou verwag word om in opstelvorm 

te reageer deur jou eie mening oor ŉ onderwerp of tema uit die gekose genre te gee.  

 

‘n Opstelvraag is nie ‘n opsomming of samevatting van die storie nie – by hierdie opstel 

moet jy interpreteer, ontleed en evalueer. Jy sal moet bewys dat jy insig in die genre het, 

jou eie afleidings moet maak, ‘n mening kan uitspreek en/of gevolgtrekkings kan maak – 

alles moet met bewyse uit die teks gestaaf word. 

 

Jy mag geen opskrifte gebruik in jou opstel nie. Skryf dit in paragraafvorm. 
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Jy móét die volgende terme baie goed verstaan om ‘n goeie literêre opstel te kan skryf, 

want dit is waarskynlik die aspekte wat in ‘n opstelvraag gevra kan word: 

 

➢ Temas en boodskappe  

➢ Intrige en subintrige/ spanningslyn 

➢ Konflik/botsing 

➢ Rol van die verteller en vertellersperspektief 

➢ Agtergrond en milieu en invloed daarvan op karakter en tema 

➢ Karakteruitbeelding of karakterisering 

➢ simbole  

➢ Stemming, ironiese wending / afloop 

➢ Tydsverloop (chronologies, terugflitse, tydspronge) 

 

 

Stappe by die beantwoording van die opstelvraag: 

 

1. Lees die onderwerp aandagtig deur en maak seker jy verstaan wat van jou verwag 

word: 

• Onderstreep die kernwoorde. 

• Omkring die aksiewoorde. 

• Op wie moet gefokus word? 

• Parafraseer volledig wat van jou verwag word.  

2. Maak ‘n breinkaart of ‘n vloeidiagram van al die punte wat jy moontlik in jou opstel 

kan gebruik. 

3. Besluit watter punte belangrik is en orden dit sodat jy ‘n plan het vir wat in elke 

paragraaf van jou opstel gaan wees. 

4. Besluit watter verwysings en aanhalings jy kan gebruik om jou argument te staaf 

5. Maak seker dat daar duidelike skakels tussen die paragrawe is (Gebruik 

verbindingswoorde). 

6. Dit moet duidelik wees dat jy die onderwerp verstaan en die teoretiese agtergrond 

het om die vraag te beantwoord. 

7. Inleiding en slot 

 

 

 

Voorbeeldvraag: 

 

In die roman Onderwêreld ervaar verskeie karakters verlies, maar elkeen reageer op ’n 

eiesoortige manier daarop.  

 

Bespreek hierdie stelling in ’n opstel van 400 – 450 woorde.  

 


