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NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN 
AANVULLINGSEKSAMEN – MAART 2019 

 
 
 

AFRIKAANS HUISTAAL: VRAESTEL II 
 

NASIENRIGLYNE 
 
Tyd: 3 uur   100 punte 
     

 

Hierdie nasienriglyne word voorberei vir die gebruik deur eksaminatore en 

hulpeksaminatore. Daar word van alle nasieners vereis om 'n standaardiserings-

vergadering by te woon om te verseker dat die nasienriglyne konsekwent vertolk 

en toegepas word tydens die nasien van kandidate se skrifte. 

 

Die IEB sal geen gesprek aanknoop of korrespondensie voer oor enige 

nasienriglyne nie. Daar word toegegee dat verskillende menings rondom sake van 

beklemtoning of detail in sodanige riglyne mag voorkom. Dit is ook voor die hand 

liggend dat, sonder die voordeel van bywoning van 'n standaardiserings-

vergadering, daar verskillende vertolkings mag wees oor die toepassing van die 

nasienriglyne. 
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AFDELING A LETTERKUNDE 
 
DRAMA 
 

 Een vraag is oor elk van die twee voorgeskrewe dramatekste gestel. 

 Beantwoord VRAAG 1 (oor Die Keiser – Bartho Smit) 
OF  
VRAAG 2 (oor Kanna hy kô hystoe – Adam Small). 

 Elke vraag bestaan uit 'n stelling oor die drama en jou respons moet betogend van 
aard wees.  

 Jou inleiding moet duidelik aantoon of jy met die stelling saamstem of nie en moet jou 
hoofargument hiervolgens verwoord.  

 Ondersteun jou stellings deurgaans met verwysings na en/of aanhalings uit die teks.  

 Jou gevolgtrekking moet terugverwys na jou argument en 'n duidelike slotsom moet 
gegee word. 

 Hoewel dit nie bepunt sal word nie, is deeglike beplanning uiters belangrik. 

 Bring die woordtal (ongeveer 400 woorde) onder jou mini-essay aan. 

 'n Nasienmatriks sal vir die assessering van jou mini-essay gebruik word. 
 
VRAAG 1 DIE KEISER – Bartho Smit 
 
In die drama, Die Keiser, het Bartho Smit vindingryk twee dramatradisies, nl. die komedie 
en die tragedie, met mekaar gekombineer. Smit het die mense laat lag en laat huil. Nogtans 
is dit die komedie (met die hulp van die nar) wat uiteindelik die botoon in dié drama vier. 
 
Verwys in jou mini-essay na die volgende drie prominente vraagstukke, naamlik: 

 die keiser se idealisme 

 leuens teenoor waarhede 

 die sprokie-interteks 
  

RIGLYNE VIR DIE NASIEN VAN VRAAG 1 
 
LW: Wat volg, is slegs voorstelle. Elke kandidaat se benadering moet op eie meriete 
beoordeel word. 
 
Titel: 

 Gee eie gepaste titel wat die vraag verwoord (opsioneel – m.a.w. as kandidaat geen titel 
gegee het nie, mag hulle nie benadeel word nie. Dit is egter 'n aanbeveling.) 
 

Inleiding: 

 Dit is wys om te begin deur na die tekstitel, genre, dramaturg en publikasiedatum te 
verwys, bv. 
 

In Bartho Smit se drama Die Keiser [onderstreep in geskrewe teks] (1977) ... 

 

 Formuleer respons op die stelling; bv. 
... is dit inderdaad die komedie/tragedie wat die botoon vier. 

 Verwoord hoofargument i.t.v. die keiser se idealisme, leuens teenoor waarhede en die 
sprokie-interteks.  
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Paragrawe: 

 Verskillende argumente word hier betoog wat die standpunt (wat in die inleiding gekies is) 
gaan ondersteun. 

 In elke paragraaf gaan 'n argument behandel word – ondersteun met verwysings na en/of 
aanhalings uit die drama. 

 Die betogende styl van die kandidate moet deurgaans gesien word. 
 

Tragedie voer botoon 

 Keiser se idealistiese natuur veroorsaak dat hy uit voeling is met sy volk en nie besef sy 
ministers draai hom 'n rat voor die oë nie.   

 Hy glo die Wewer en Tiengelieng se leuens en dit veroorsaak 'n netwerk van bedrog aan 
die hof. 

 Hofnar word as bedreiging gesien aangesien hy die ministers se leuens ontmasker en 
daarom neutraliseer of diskrediteer. 

 Sprokie-interteks word op sy kop gedraai: wat voorheen 'n kinderverhaal was, word nou 'n 
bedrogspul met gewelddadige gevolge. 

 Keiser se foute en onkunde lei tot sy ondergang; dus 'n tragedie. 
 

Komedie voer botoon 

 Keiser se idealisme kom belaglik voor – soveel so dat dit simpatie wek by die gehoor. 

 Hofnar se grappe – manier om waarheid na vore te bring – stel die leuens van die 
ministers asook die wewers aan die kaak deur humor. 

 Keiser se oë wat uiteindelik oopgaan – sien deur die leuens en belaglikheid van travestie. 
(Komiese voorstelling van 'n ernstige letterkundige werk.) 

 Nogtans speel hy saam in die spel rondom die aantrek en uittrek van die onsigbare klere 
– 'n heerlike spel van dramatiese ironie. 

 Uiteindelik word die keiser deel van 'n volk wat in armoede gehul is, maar die ironiespel 
word hierdeur voortgesit aangesien hy bykans kaal voor hulle uitloop.  

 Lighartigheid van sprokiegegewe dra by tot die dramatiese komedie wat uitspeel 
aangesien die gehoor reeds weet hoe die klugspel gaan eindig. Die geweld speel dus af 
teen die veilige agtergrond van die sprokie. 

 

Slot: 

 Hoofpunte word saamgevat – kom tot 'n eindbetoog. 

 Die stelling word finaal bewys of afgekeur, nl. tragedie voer die botoon/komedie voer 
die botoon. 

 

VRAAG 2 
 

Adam Small konfronteer sy gehoor dus met 'n saak waarin sowel die "ontwikkeldes" van watter 
agtergrond ook al as die magshebbers verhoor word. Hulle word ook skuldig bevind aan 'n gebrek aan 
medemenslikheid en 'n verbreking van wat die "sosiale kontrak" genoem kan word. 

[Bron: <http://www.scielo.org.za>] 
 

Die drama, Kanna hy kô hystoe, slaag daarin om die gehoor te betrek by die tema van skuld 
en daarom is die drama steeds relevant in Suid-Afrika.  
 

Verwys in jou mini-essay na die volgende drie prominente vraagstukke, nl: 

 Wie se skuld is dit dat Kanna nie huis toe kom nie? 

 Het Diekie die doodstraf verdien of nie? 

 Wie is almal daaraan skuldig dat Makiet, wat haar lewe lank haar bes gedoen het vir 
ander, in sulke omstandighede beland het? 

  

http://www.scielo.org.za/pdf/tvl/v49n1/v49n1a05.pdf
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RIGLYNE VIR DIE NASIEN VAN VRAAG 2 
 
LW: Wat volg, is slegs voorstelle. Elke kandidaat se benadering moet op eie meriete 
beoordeel word. 
 
Titel:  

 Gee eie gepaste titel wat die vraag verwoord (opsioneel – m.a.w. as kandidaat geen 
titel gegee het nie, mag hulle nie benadeel word nie. Dit is egter 'n aanbeveling.) 

 
Inleiding: 

 Dit is wys om te begin deur na die tekstitel, genre, dramaturg en publikasiedatum 
te verwys, bv. 
 
 

In Adam Small se drama Kanna hy kô hystoe [onderstreep in geskrewe teks] (1965) ... 

 

 Formuleer respons op die stelling, bv.  
 

... word die gehoor uiteindelik ook aanspreeklik gehou aangesien hulle gedwing word 
om ... Die drama is steeds relevant in Suid-Afrika ... 

 
Paragrawe: 

 Verskillende argumente word hier betoog wat die standpunt (wat in inleiding gekies is) 
gaan ondersteun. 

 In elke paragraaf gaan 'n argument behandel word – ondersteun met verwysings na 
en/of aanhalings uit die drama. 

 Die betogende styl van die kandidate moet deurgaans gesien word. 
 

Kanna en gehoor word skuldig bevind.  
 

Wie se skuld dit is dat Kanna nooit terugkeer nie – Kanna skaam vir familie of geen 
plek in SA samelewing nie?  

 Gehoor gekonfronteer met hulle eie aandeel aan die skep (en instandhouding) van 
hierdie siklus van armoede.  

 Diekie was skuldig aan moord, maar wat gee aanleiding?  

 Die regstelsel is ongenaakbaar en hou 'n dowe oor vir enige omstandighede wat sy 
straf sou verlig.  

 Die gehoor word jurie om 'n oordeel te vel.  

 Gehoor dalk meer simpatiek as regter en sy uitspraak, maar dan moet ons onsself 
afvra: is ons as buitestanders nie dalk net so ongenaakbaar as dit by die plek van 
armes en hulle regte kom nie?  

 Makiet het nooit die kans om haar plek in die samelewing te verbeter nie.  

 Sy was altyd afhanklik van mans om te kan oorleef – uiteindelik in die mees 
ontmagtigde posisie binne enige samelewing. 

 Sy het alles opgegee vir Kanna om vooruit te gaan in sy lewe.  

 As blinde ou vrou is sy uitgelewer aan 'n samelewing waar selfs die wat nou vir 
haar verantwoordelik behoort te wees (Kanna) nou te 'goed' is om sy deel te doen.  

 Kanna verhoor homself vir sy aandeel aan haar (en die res van die familie) se lot.  
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Kanna en/of gehoor kan nie skuld erken nie. 
 
Moeiliker om van hierdie kant af te motiveer, maar 'n poging kan dalk as volg daar 
uitsien: 

 Kanna ontsnap en as hy sou terugkeer, sou hy nooit werklik suksesvol kon wees in 
sy nuwe lewe nie. Die verlede sou hom telkens inhaal. 

 Sy familie sou telkens net weer terugval in die siklus van armoede, selfs al het hy 
probeer help. 

 Moord bly moord en kan nooit verskoon word vanuit omstandighede nie. Diekie kon 
homself gekeer het – dis tog wat selfbeheersing is! Om juis in die moeilikste van 
omstandighede die morele keuse te kan maak. 

 Makiet het nooit enige kans gestaan om haar omstandighede te ontsnap nie. Sy 
het geen mag gehad nie en sou dit ook nooit kon kry nie. Die futiliteit van haar 
situasie maak dit onmoontlik dat sy anders sou kon optree.  

 Kanna se sukses oorsee is juis afhanklik daarvan dat hy geheel en al breek met sy 
verlede. Hy pas nie meer daar nie. 

 

Slot: 

 Hoofpunte word saamgevat – kom tot 'n eindbetoog. 

 Die stelling word finaal bewys of afgekeur. Kanna hy kô hystoe slaag/slaag nie 
daarin om die gehoor te betrek by die tema van skuld (nie) en drama steeds/nie meer 
vandag relevant in Suid-Afrika (nie). 

 

PROSA 
 

 Twee vrae is oor elk van die twee voorgeskrewe romans gestel. Beantwoord slegs 
een vraag oor die roman wat jy bestudeer het: 
Vraag 3 OF Vraag 4 (oor frats – Chris Karsten)  
OF  
Vraag 5 OF Vraag 6 (oor Toorberg – Etienne van Heerden). 

 Jou literêre opstel moet beredenerend van aard wees.  

 Hoewel dit nie bepunt sal word nie, is deeglike beplanning uiters belangrik. 

 Jou inleiding moet reeds duidelik aantoon wat die uitgangspunt(e) van jou opstel is. 

 Ondersteun jou stellings deurgaans met verwysings na en/of aanhalings uit die 
teks.  

 In jou gevolgtrekking moet jy terugverwys na jou hoofargument en telkens die 
verwagte inhoud, soos aangedui by elke vraag, aanspreek. 

 Bring die woordtal (ongeveer 600 woorde) onder jou literêre opstel aan. 

 'n Nasienmatriks sal vir die assessering van jou literêre opstel gebruik word.  
 

FRATS – Chris Karsten 
 

Beantwoord Vraag 3 OF Vraag 4. Beide vraag 3 en 4 het betrekking op die aanhaling 
hieronder. 
 

Petra Müller sê die volgende in haar resensie van frats op Litnet: 
 

In frats het Chris Karsten die waagmoedige ding gedoen om op die spore van haar [Sarah 
Baartman se] lewe 'n werklik aangrypende roman te konstrueer waarin haar gevoelslewe as 
objekgeworde vrou-mens die hartklop van die boek word. 

[Bron: <http://www.litnet.co.za>] 

http://www.litnet.co.za/i-frats-i-deur-chris-karsten-n-waagmoedige-roman-met-hartklop/
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VRAAG 3 
 

Beredeneer, in 'n literêre opstel van ongeveer 600 woorde, hoe die vertelsituasie en  
-styl asook die taalgebruik in frats tot die ondersoek van Khoena se "gevoelslewe as 
objekgeworde vrou-mens" bydra. 
 

RIGLYNE VIR DIE NASIEN VAN VRAAG 3 
 

LW: Wat volg, is slegs voorstelle. Elke kandidaat se benadering moet op eie meriete 
beoordeel word. 
 

Titel:  Gee eie gepaste titel wat die vraag verwoord (opsioneel, tog 'n aanbeveling). 
 

Inleiding: 

 Dit is wys om te begin deur na die tekstitel, genre, skrywer en publikasiedatum te 
verwys, bv. 
 
 

In Chris Karsten se roman frats [onderstreep in geskrewe teks] (2007) ... 

 

 Formuleer standpunt. 

 Vooruitwysing hoe die literêre opstel aangepak gaan word waarbinne hoofargumente 
afgebaken word. 

 

Paragrawe: 

 Verskillende hoofargumente word beredeneer. 

 Elke paragraaf hanteer 'n hoofargument – ondersteun met verwysings na / aanhalings uit 
die teks. 

 Die beredenering van die kandidaat moet deurgaans duidelik blyk. 
 

Vertelsituasie 

 Deurentyd derdepersoonsverteller. In elke hoofstuk gefokaliseer deur 'n ander 
karakter. Aanvanklik word elkeen van die ander perspektiewe afgewissel met dié van 
Khoena, maar later in die roman raak haar perspektief heeltemal weg, net soos haar 
menslikheid verdwyn. 

 Khoena word nogmaals nie haar eie stem gegee nie, maar dalk met goeie rede: 
reële verteller wil haar gevoelslewe of 'menswees' nie nogmaals koloniseer deur vir 
haar te praat nie.  

 Afwisseling van fokalisering bou spanning – ons hoor wat ander karakters in die mou 
voer. 

 Ons kry ook 'n perspektief op hoe iemand soos Dolly ontmagtig is deur haar lewe. 

 Die fokus bly dus nie net op Khoena nie, maar vertel ook van die verontmensliking 
wat ander moes deurgaan. 
 

Vertelstyl en taalgebruik 

 Meestal binne realisme, maar heelwat humor (veral in die naamgewing).  

 Ook magiese elemente, veral in Khoena se verhouding met haar broer en hulle 
stories. 

 Gee haar standvastigheid in hoop dat sy eendag sal kan terugkeer na waar mames 
begrawe is. 

 Sy dink aan hierdie tyd van haar lewe in haar eie taal, wat leser ook by tye uitsluit – 
net soos sy ook uitgesluit sou voel binne al die nuwe tale wat sy gedurig moes 
aanleer.  
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 Haar verhouding met natuurelemente (veral die wind) is belangrik omdat dit die 
stemme van haar voorvaders na haar toe bring.  

 Soms sterk Engelse en later Franse inslagte. Steur nie aangesien dit Khoena se 
taalomgewings reflekteer.  

 Vertelstyl en taalgebruik hou spanning lewendig – ons ken die verhaal van Sarah 
Baartman, ons weet hoe die verhaal gaan eindig, maar ons bly saam met Khoena 
hoop – ons empatie groei met elke teleurstelling wat sy ervaar. 

 
Slot: 

 Hoofpunte moet saamgevat word. 

 Op grond hiervan moet tot 'n finale gevolgtrekking gekom word oor dit wat in vraag 
aanhangig gemaak is. 

 Slot moet aantoon hoe die vertelsituasie en vertelstyl asook die taalgebruik Khoena 
(en by implikasie) waardigheid teruggee. 

 
OF 

 

VRAAG 4 
 
Lees weer die aanhaling uit Petra Müller se resensie van frats op Litnet. 
 
Prent A, B en C is voorgelê as moontlike voorblaaie vir die tweede uitgawe van frats.  
 
Beredeneer, in 'n literêre opstel van ongeveer 600 woorde, watter voorblad volgens jou 
die beste sou aansluit by die temas, verhaallyn en uiteindelike uitbeelding van die 
ondersoek na Khoena se "gevoelslewe as objekgeworde vrou-mens".  
Jy moet duidelik aantoon watter prent jy verkies en dit indringend ondersoek, maar jy mag 
na die ander prente verwys om jou argument te versterk. 
 
RIGLYNE VIR DIE NASIEN VAN VRAAG 4 
 
LW: Wat volg, is slegs voorstelle. Elke kandidaat se benadering moet op eie meriete 
beoordeel word. 
 
Titel:  Gee eie gepaste titel wat die vraag verwoord (opsioneel, tog 'n aanbeveling). 
 
Inleiding: 

 Dit is wys om te begin deur na die tekstitel, genre, skrywer en publikasiedatum te 
verwys, bv. 
 
 

In Chris Karsten se roman frats [onderstreep in geskrewe teks] (2007) ... 

 

 Formuleer standpunt. 

 Vooruitwysing hoe die literêre opstel aangepak gaan word waarbinne hoofargumente 
afgebaken word. 
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Paragrawe: 

 Verskillende hoofargumente word beredeneer. 

 Elke paragraaf hanteer 'n hoofargument – ondersteun met verwysings na / aanhalings 
uit die teks. 

 Die beredenering van die kandidaat moet deurgaans duidelik blyk. 
 

Moontlike insigte wat aangeraak kan word: 
 

Prent A: 

 Khoena (Sarah Baartman) voorgestel in prent met kop en naakte skouers en 
emosionele oë, m.a.w. klem word op haar as mens geplaas. Naaktheid verwys na 
weerloosheid, maar herinner aan kaal dele van lyf wat ten toon gestel is. 

 Sy staan nie sentraal op die voorblad nie – net soos sy nooit sentraal in haar eie lewe 
gestaan het nie en (soos Dolly) altyd afhanklik was van mans wat haar gebruik het. 

 Langs haar is titel wat haar as frats beskryf, objektiveer haar onmiddellik.  

 Kaart van Kasteel in Kaapstad wat haar brandmerk (soos met Joodse Ster van Dawid) 
– Kasteel setel van koloniale owerheid aan wie sy as slaaf behoort het. 

 

Prent B: 

 Khoena is hier sentraal, maar blootgestel aan 'n gapende Ku Klux Klan van 'n gehoor. 
Hulle is almal gemasker/identiteitloos en daarom word hulle onskuldig verklaar in hulle 
anonimiteit. Hulle staar na haar intieme vroulike genitalieë wat deurgaans die eksotiese 
fassinasie van mans (en sommige vroue) en veral die wetenskaplikes in Parys is – 
verobjektiveer. Boude is prominent – die rede waarom sy as frats aangehou is. 

 Die spieël bring 'n ander aspek van haar na vore, nl. haar gesig – sy is 'n volwaardige 
mens, maar menswaardigheid word ontken. (Ontmagtiging word deur hierdie 
spieëlbeeld – t.o.v. ware beeld – ontken.) 

 Sepia-beeld van leeu onderaan – moontlik koloniale mag van Engeland as heerser oor 
die Kaap en die land waarheen sy weggevoer is.  

 Tande wys – manier waarop sy verslind word deur die wellustigheid van 'n wêreld wat 
so honger was vir dit wat vreemd of anders was dat dit die mens self nie kon raaksien 
nie.  

 Agter is daar nog 'n gesig in sepia – simbolies van 'n wye verskeidenheid interpretasies. 

Prent C: 

 Khoena/Sarah word voorgestel van die kant af – haar boude prominent. Sy rook 'n pyp 
(moontlik vooruitwysend op verslawing(s)) en het tradisionele klere aan 
(vereksotisering) met 'n spies in die hand (verhoog vrees van vreemde – mense van 
Afrika is gewelddadig). Hierdie prent wys haar slegs as objek, terwyl roman haar 
menswaardigheid aan haar wil teruggee. 

 Agtergrond is kaart van Afrika – haar afkoms. Nie spesifiek gemaak nie. Net soos haar 
mensheid ontken is, is haar spesifieke geskiedenis ontken deur onderskeie 'eienaars'. 

 

Slot: 

 Hoofpunte moet saamgevat word. 

 Op grond hiervan moet tot 'n finale gevolgtrekking gekom word oor dit wat in vraag 
aanhangig gemaak is. 

 Finale besluit oor mees gepaste voorbladkeuse en waarom suksesvolste opsie binne 
verhaalgegewe. 

 

OF 
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TOORBERG – Etienne van Heerden 
 
Beantwoord Vraag 5 OF Vraag 6. 
 
VRAAG 5 
 

Die ruimte en die droogte het 'n groot invloed op die Toorberg-karakters. Hulle is nie net lief vir 
die grond nie, maar is op 'n manier ook gebonde daaraan. Ella sê: "Toorberg het geen Moolman 
nog vry laat gaan nie (...) nie in die lewe nie en nie in die dood nie."  

[Bron: Van Heerden, E. 2003. Toorberg] 

 
Beredeneer in 'n literêre opstel van ongeveer 600 woorde hoe die ruimtelike gegewe, 
naamlik die verbondenheid met die grond asook die tema van droogte, beide die 
Moolmans en die Skaamfamilie gevange hou in die lewe sowel as in die dood.  
 
RIGLYNE VIR DIE NASIEN VAN VRAAG 5 
 
LW: Wat volg, is slegs voorstelle. Elke kandidaat se benadering moet op eie meriete 
beoordeel word. 
 
Titel: Gee eie gepaste titel wat die vraag verwoord (opsioneel, tog 'n aanbeveling). 
 
Inleiding: 

 Dit is wys om te begin deur na die tekstitel, genre, skrywer en publikasiedatum te 
verwys, bv.  
 
 

In Etienne van Heerden se roman Toorberg [onderstreep in geskrewe teks] (1986) ... 

 

 Formuleer standpunt. 

 Vooruitwysing hoe die literêre opstel aangepak gaan word waarbinne hoofargumente 
afgebaken word. 
 
 

Familie en Stieffamilie bly gevange. Die trots van die Moolmans en die feit dat hulle 
die alleenreg op Toorberg het veroorsaak dat droogte uiteindelik die perspektief 
verskuif (onvrugbaarheid van laaste geslag versnel die proses). 

 
Paragrawe: 

 Verskillende hoofargumente word beredeneer. 

 Elke paragraaf hanteer 'n hoofargument – ondersteun met verwysings na/aanhalings 
uit die teks. 

 Die beredenering van die kandidaat moet deurgaans duidelik blyk. 
 
  



NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT: AFRIKAANS HUISTAAL: VRAESTEL II – NASIENRIGLYNE Bladsy 10 van 23 
AANVULLINGSEKSAMEN 

IEB Copyright © 2019 BLAAI ASSEBLIEF OM 

Moontlike argumente: 
 

Die funksionering van Toorberg onder Moolmans 

 Kyk neer op ander. Ongelooflike rykdom van plaas en oorvloed van water wat dit 
moontlik maak. 

 Voel dat alles op eie kan doen – besef nie afhanklikheid van ander en om 
medemenslikheid te toon nie (sien vruggebruik). 

 Verraai deur Moolmans wat nie gebonde bly aan tradisies nie. Familie verskraal 
deurdat lede wegbreek of afgesny word. 

 

Die funksionering van Skaam- en Stieffamilie 

 Kaatjie neem voortou in nederigheid. 

 Oneday deel van bevrydingsteologie-beweging. 

 Stieffamilie word deurgaans op agtergrond geplaas. 

 Druppeltjie se dood verander perspektiewe – lei tot selfondersoek van lewendes en 
dooies. 

 

Verandering kom saam met droogte en Druppeltjie se dood 

 Droogte noop die boor van boorgate – oorsaak van Druppeltjie se dood (die laaste 
druppel in die emmer?). 

 Moolmans teenoor res – ander stemme word gehoor (ook dié van dooies). 

 Onvrugbaarheid – voortbestaan van Moolman-naam kom in gedrang. Moontlike 
versoening in Koevert (Stieffamilie) en KleinKitty (Skaamfamilie) se verhouding.  

 Magistraat se rol as bemiddelaar, maar uiteindelik besef hy ook dat hy nie finale 
oordeel van skuld kan fel nie – daarom bly almal steeds gevange binne hulle 
skuldbesef (selfs ook Magistraat). 

 
Slot: 

 Hoofpunte moet saamgevat word. 

 Op grond hiervan moet tot 'n finale gevolgtrekking gekom word oor dit wat in vraag 
aanhangig gemaak is. 

 Slot moet aantoon hoe die Moolmans in lewe en dood gevange gehou is binne 
ruimtelike gegewe van hulle verbondenheid met die grond asook die invloed van die 
droogte. Verwys na uiteinde van Abel se dood; DwarsAbel en res se stilte. 

 
OF 

 
VRAAG 6 
 
Bestudeer die voorblad van Toorberg en beredeneer in 'n literêre opstel van ongeveer 
600 woorde hoe die voorblad die watermotief ten opsigte van al die karakters op 
Toorberg uitbeeld en almal uiteindelik na die boorgatongeluk in die "skuld" dompel.   
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RIGLYNE VIR DIE NASIEN VAN VRAAG 6 
 

LW: Wat volg, is slegs voorstelle. Elke kandidaat se benadering moet op eie meriete 
beoordeel word. 
 

Titel:  Gee eie gepaste titel wat die vraag verwoord (opsioneel, tog 'n aanbeveling). 
 

Inleiding: 

 Dit is wys om te begin deur na die tekstitel, genre, skrywer en publikasiedatum te 
verwys, bv.  
 
 

In Etienne van Heerden se roman Toorberg [onderstreep in geskrewe teks] (1986)  ... 

 

 Formuleer standpunt. 

 Vooruitwysing hoe die literêre opstel aangepak gaan word waarbinne hoofargumente 
afgebaken word. 
 
 

... word die skuld van Toorberg se mense aan die dood van Noag du Pisani (oftewel 
Druppeltjie) ondersoek. Die Moolmans, Skaamfamilie asook die Stieffamilie vorm deel 
van 'n plaas waar elke groep eintlik op hulle eie funksioneer. Aanvanklik was daar baie 
water, maar uiteindelik word al drie groepe gedwing om saam te staan teen die 
droogte. Hierdie proses word bemoeilik (maar tog versnel) met Druppeltjie se dood. 

 

Paragrawe: 

 Verskillende hoofargumente word beredeneer. 

 Elke paragraaf hanteer 'n hoofargument – ondersteun met verwysings na / aanhalings 
uit die teks. 

 Die beredenering van die kandidaat moet deurgaans duidelik blyk. 
 

Moontlike argumente: 
 

Geskiedenis van Moolmans en Toorberg 

 Alleenheersers en eiewaan van Moolmans gee hulle byna goddelike status binne 
gemeenskap.  

 Hulle het niemand anders nodig nie en hulle sukses was nog altyd 'n gegewe. 

 Genoeg water – kan alleen voortbestaan en ryk wees. 

Water droog op  

 Water, as simbool van groei en lewe, word nou skaars a.g.v. aarde wat (op byna magiese 
manier) hierdie grootheidswaan van Moolmans straf. 

 Nuwe planne moet beraam word. 

 Boor vir water – veroorsaak Druppeltjie se dood. 

 Druppeltjie is eintlik 'n skande vir die Moolmans, maar sy dood plant die saad vir nuwe 
groei.   

Druppeltjie se dood – gevolge van uiteindelike selfondersoek vir Moolmans 

 Moolmans moet selfondersoek doen en elkeen moet op sy eie manier skuld erken en 
boete doen. 

 Kaatjie bly voortou neem met vrede maak. 

 Magistraat word "bemiddelaar" wat lig moet werp op skuld, maar uiteindelik besef hy dat 
almal skuld dra aan die onreg (ook aan dit wat die land self aangedoen word). 
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Slot: 

 Hoofpunte moet saamgevat word. 

 Op grond hiervan moet tot 'n finale gevolgtrekking gekom word oor dit wat in vraag 
aanhangig gemaak is. 

 Slot moet skuldbesef aantoon – dat almal mekaar nodig het. 
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AFDELING B TRANSAKSIONELE SKRYFWERK 
 

 In hierdie afdeling word DRIE opdragte gegee. VRAAG 7 is VERPLIGTEND. Doen 
dan óf VRAAG 8 óf VRAAG 9.  

 Elke skryfstuk moet ongeveer 250 woorde lank wees. 

 Maak seker dat jy die gepaste formaat, toon, register en taal gebruik.  

 Elke skryfstuk moet by die teikenleser of -gehoor pas. 

 'n Nasienmatriks sal vir die assessering van jou skryfwerk gebruik word. 
 
VRAAG 7 ONDERHOUD (verpligte vraag) 
 
Jy is 'n joernalis by julle dorp/stad se streekskoerant en is verantwoordelik vir die 
tienerblad. Daar was onlangs 'n besoek van een van jou helde aan julle omgewing en jy 
het 'n onderhoud met hom/haar gevoer. 
 

 Skryf kortliks die VYF belangrikste vrae neer wat jy graag aan hierdie persoon wil stel 
ter voorbereiding vir jou geskrewe onderhoud.  

 
OPDRAG: 

 Skryf nou die onderhoud neer wat in julle plaaslike koerant gepubliseer gaan word 
waarin jy die persoon se reaksies op jou vrae (en meer) neerpen volgens die styl 
van jou keuse.   
 

BELANGRIK: 

 Jy hoef nie jou onderhoud in vraag-en-antwoordformaat aan te bied nie, maar dit 
moet wel duidelik wees hoe die persoon op jou vrae gereageer het. 

 Hoewel loslit-Afrikaans toelaatbaar is, is Engelse woorde onvanpas. 
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VOORBEELD VAN EN RIGLYNE VIR DIE NASIEN VAN DIE ONDERHOUD: 
 
'n Geskrewe onderhoud 
 
Die onderhoud word óf in 'n vraag-en-antwoordformaat (dialoog) gedoen óf word as 'n 
artikel geskryf. Dis gewoonlik gerig op die versameling van kennis of op navorsing. 
 

Idols groei steeds: Dewald Louw 
 
Adriaan Louw 
 

(reël oop) 
 
Dewald Louw is die eerste wenner van die Afrikaanse Idol 
reeks – hy is 'n talentvolle sanger en het so pas 'n nuwe CD 
uitgereik. 
 
Baie van die Suid-Afrikaans Idols verdwyn van die toneel ná 
hul debuut-CD. Hoe verseker jy dat dieselfde lot jou nie tref 
nie? 
 
Idols stel jou aan 'n groot aantal mense bloot, maar wanneer 
die reeks verby is, word jy in die duister gelaat. Ek was 
gelukkig om die afgelope drie jaar 'n goeie bestuurder te hê, 
asook sterk leiding van my platemaatskappy en kenners in die 
industrie. 
 

 Hierdie skryfstuk verg deeglike beplanning. 

 Die onderhoud is gewoonlik tydgebonde. 

 Begin dadelik met die onderhoud. 

 Die onderhoud moet interessant aangebied word. 

 Die leser se belangstelling moet geprikkel word. 

 Die titel/opskrif is kort en treffend en moet by die 
onderhoud pas. 

 Die inhoud/inligting moet logies en betroubaar wees. 

 Die inligting moet duidelik uiteengesit word. 

 Vrae moet kort en duidelik wees. 

 Relevante antwoorde moet verskaf word en moet nie te 
lank wees nie. 

 Taal moet toepaslik wees. 

 Die styl moet maklik verstaanbaar en interessant wees. 

 Die teikenleser moet in gedagte gehou word. 

 Die kommunikasieproses moet gemaklik en natuurlik wees. 

 Die onderhoudvoerder moet deeglike navorsing doen oor 
die persoon waarmee die onderhoud gevoer word of die 
saak waaroor die onderhoud gevoer word. 

 
Waarheen nou? 
 
Ek sien daarna uit om in die toekoms my nuwe album 
behoorlik te bemark en seker te maak ek kom by die 
ondersteuners daar buite uit. Verder wil ek graag TV-werk 
doen, en ek is op die uitkyk vir geleenthede as aanbieder, 
ensovoorts. 
 
(Verwerk uit: LitNet, Menings/Onderhoude, Februarie 2009) 

Wenke: 
 

 Feite of inligting kan in 'n 
onderhoud gegee word. 

 Die titel vat die onderwerp 
saam. 

 'n Subtitel kan ook gegee word. 

 Die onderhoud kan in 'n vraag-
en-antwoordmetode (dialoog) 
gedoen word of as 'n artikel 
geskryf word. 

 Deeglike navorsing en kennis 
oor die onderwerp is belangrik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Die slotparagraaf vat die 
onderhoud saam. 

  



NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT: AFRIKAANS HUISTAAL: VRAESTEL II – NASIENRIGLYNE Bladsy 15 van 23 
AANVULLINGSEKSAMEN 

IEB Copyright © 2019 BLAAI ASSEBLIEF OM 

EN 
 
KEUSEVRAAG:  

 Doen Vraag 8 óf Vraag 9. Beide het betrekking op die teks hieronder. 
 
In die koerantartikel: "Ek het 'n graad, maar nie werk" (Die Burger, 12 Julie 2012) gee 
prof. Jonathan Jansen onder meer die volgende raad oor waarna werkgewers soek as 
hulle jou CV beskou:  
 

"Anders as met politieke aanstellings, soek hulle [werkgewers] na vaardigheid, selfbeheersing en 
selfvertroue, asook bewyse van 'n lewe wat goed geleef is. Hulle soek bewyse van 'n energieke 
selfmotiveerder wat haar vrye tyd gevul het met diens aan ander. Hulle soek 'n welsprekende en 
welopgevoede werknemer wat vertrou kan word om die maatskappy in die buitewêreld te 
verteenwoordig." 

 
VRAAG 8 UITNODIGING 
 
Jy organiseer 'n motiveringspraatjie by julle skool se entrepreneursdag.  
 
Lees weer die aspekte wat prof. Jansen aanspreek (hierbo) wat belangrik is vir goeie 
werknemers en skryf dan die uitnodiging aan 'n persoon van jou keuse. Verduidelik daarin 
waarom jy glo dat hierdie persoon die ideale spreker by julle skool sal wees en noem ook 
'n paar redes waarom die leerders by julle skool juis soveel baat sal vind by die insigte wat 
hierdie persoon kan bied.  
 
Jy moet ook aandui waar en wanneer die persoon sal optree en waar die persoon by julle 
skool ontvang sal word. 
 
Die uitnodiging moet as 'n formele brief aangebied word. 
 
VOORBEELD VAN EN RIGLYNE VIR DIE NASIEN VAN DIE UITNODIGING: 
 

Voorbeeldbrief: uitnodiging  
 
UITNODIGINGSBRIEFSKRYFWENKE: 
Die manier van skryf word bepaal deur die persoon aan wie jy die brief rig. Die doel van 
die uitnodiging is om die ontvanger op so 'n manier te benader dat hy/sy die uitnodiging 
sal aanvaar. Voordat jy begin kan jy 'n lysie maak van al die sake wat die ontvanger sal 
interesseer. Dink aan dit wat die persoon al by vorige geleenthede aangebied het asook 
sake wat vir die spesifieke gehoor van belang is. Noem die geleentheid, plek, datum en 
tyd waarop hy/sy teenwoordig moet wees. Dink aan enige vrae wat die persoon moontlik 
sal hê en spreek dit ook aan. 
 
Verder is dit belangrik om die regte atmosfeer te skep: formeel, semiformeel of 'n styl van 
kommunikasie wat jy tussen vriende en kennisse gebruik. Jy kan ook persoonlike sake 
en emosies deel – dit maak die uitnodiging lewendiger en meer persoonlik. 

 
  



NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT: AFRIKAANS HUISTAAL: VRAESTEL II – NASIENRIGLYNE Bladsy 16 van 23 
AANVULLINGSEKSAMEN 

IEB Copyright © 2019 BLAAI ASSEBLIEF OM 

  



NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT: AFRIKAANS HUISTAAL: VRAESTEL II – NASIENRIGLYNE Bladsy 17 van 23 
AANVULLINGSEKSAMEN 

IEB Copyright © 2019 BLAAI ASSEBLIEF OM 

UITNODIGING: VOORBEELDBRIEF 
 

Adres 
Poskode 

Datum (voluit geskryf) 
 

Naam ontvanger 
Adres 
Poskode  
 

Geagte Meneer/Mevrou 
 

Onderwerp: UITNODIGING NA ... (hoofletters/onderstreep) 
 

Dit is vir my 'n groot eer om u uit te nooi na ... Die entrepreneursdag is georganiseer om 
…! 
 

Ons het 'n vol program met aanbiedinge van … en …, maar glo dat u bydrae van 
onskatbare waarde kan wees. [Noem redes waarom jy glo die persoon 'n bydrae sal kan 
maak asook redes waarom leerders baat sal vind.] 
 

Ons hoor graag van u of u belangstel om aan hierdie feesgevulde dag deel te neem! Die 
volledige program en roetebeskrywing van die geleentheid is by hierdie uitnodiging 
gevoeg. 
 

Ons hoop van harte om u op [datum] te verwelkom! 
 

Met vriendelike groete 
 

Naam  
 

(handtekening) 
 

Hoedanigheid 

 

ÓF 
 

VRAAG 9 HULDEBLYK 
 

'n Goeie vriend/vriendin van jou ouers gaan binnekort aftree. Jou ma/pa vra jou om te help 
met die skryf van 'n huldeblyk wat hulle sal lees tydens die persoon se afskeidspartytjie by 
die werk.  
 

Lees weer die aspekte wat prof. Jansen aanspreek (bl. 15) wat vir goeie werknemers 
belangrik is en skryf nou die huldeblyk oor jou ma of pa se vriend of vriendin waarin jy 
hulde bring aan hierdie persoon en terselfdertyd jonger werknemers inspireer om 
dieselfde waardes na te streef. 
 

BELANGRIK: 

 Goeie taalversorging en spelling is van uiterste belang. 

 Die styl en register moet formeel wees, maar kan verseker humoristiese staaltjies 
insluit. 

 Gebruik 'n respekterende toon, maar die huldeblyk moet steeds motiverend van aard 
wees. 
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VOORBEELD VAN EN RIGLYNE VIR DIE NASIEN VAN DIE HULDEBLYK: 
 
Huldeblyk aan André P. Brink 
 
Dit is met groot skok en hartseer dat ons verneem het van die afsterwe van André Brink. 
Sy dood raak alle Suid-Afrikaanse liefhebbers van die boek; sy skryfwerk sal die huidige 
en toekomstige geslagte steeds bly raak. Brink word plaaslik en internasionaal as skrywer 
van onkreukbare integriteit beskou – en dit is dié integriteit wat ons sal bly onthou, saam 
met sy groot literêre nalatenskap. 
 
 
 
André Brink is een van die grootste literêre figure wat Suid-Afrika opgelewer het, en sy 
dood herinner 'n mens dadelik aan die groot stryd wat hý en ander skrywers sedert die 
jare sestig gestry het om vryheid en gelykheid vir alle Suid-Afrikaners te bring. 
 
Sy dood is meer as net die einde van 'n era. Dit ontneem ons van een van die mees 
besondere mense in die Suid-Afrikaanse kultuurwêreld – 'n reus wat skalks sou glimlag en 
net die kop sou skud as hy moes weet dat hy só beskryf word. 
 
 
 
 
Brink is oorlede onderweg terug van die Lae Lande, waar hy vroeër vandeesweek 'n ere-
doktorsgraad van die Katolieke Universiteit van Louvain ontvang het. Brink was baie trots 
om op dié manier vereer te word deur die universiteit waaraan sy vriend Ron Antonissen 
verbonde was voordat hy na Suid-Afrika gekom het. 
 
 
André Philippus Brink – gebore op 29 Mei 1935 op Vrede – se naam is vir baie mense 
sinoniem met die Sestigers en die groot stryd teen sensuur tydens die apartheidsera. Vir 
ons by NB, en by ons druknaam Human & Rousseau, met wie hy deur die jare 'n nou en 
vrugbare verbintenis gehad het, was hy 'n vertroueling, 'n raadgewer, en 'n bondgenoot. 
 
 
 
 
In oomblikke van onsekerheid was dit dikwels hy wat op 'n rustige manier moeilike sake 
kon ontlont. As 'n mens dink aan al die terreine waarop hy sy spore nalaat, is dit moontlik 
om sonder vrees van teenspraak te verklaar dat hy meer as die meeste skrywers van sy 
geslag die literêre toneel, soos ons dit vandag ken, help vorm het. Die literêre kritiek het 
nooit weer die hoogtepunte bereik waarheen hy dit kon voer toe hy as resensent in volle 
swang was nie. 
 
Brink was 'n natuurlike leiersfiguur, iemand wat as intellektueel deur sy mede-skrywers en 
die publiek gerespekteer was. Dit is eienskappe wat aanvanklik van owerheidskant nie 
korrek takseer is nie, en wat daartoe gelei het dat hy nooit die kans gekry het om aan 'n 
Afrikaanse universiteit te doseer nie. 
 
  

Inleiding: Gee weer wie die persoon is 

en waarom hy vereer moet word 

Hoekom gaan mense hom onthou (besing sy 

nalatenskap en watter leemte sy dood laat) 

Hoe hy dood is  

Wanneer gebore is; tydera; verbintenisse met 

mense deur die jare 
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As skrywer het hy vir verskeie deurbrake en vernuwing op prosa- en dramagebied gesorg 
in die jare sestig, en in die sewentigs dit verder gevoer met sy heel besonderse manier 
van betrokke skryfwerk – literatuur wat daarop gemik was om die politieke onregte van 
Suid-Afrika aan die kaak te stel. Die reikwydte van sy skryfwerk was verbluffend: prosa, 
drama, humoristiese kortkuns, literatuurstudie, niefiksie oor 'n verskeidenheid 
onderwerpe, en les bes sy reisverhale, wat vandag nog uniek is. 
 
 
 
Brink het dit nie altyd gelukkig getref met institusionele erkenning nie, maar in die jare 
negentig het die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns uiteindelik hul Hertzog-prys aan 
hom toegeken. 
 
Brink se oeuvre het verskeie interessante mylpale. Sy roman Lobola vir die lewe, een van 
die werke wat die beweging van Sestig aangekondig het, is in 1962 uitgegee en bekroon 
met die Reina Prinsen-Geerligs-prys. In 1973 is Kennis van die aand gepubliseer en word 
dit die eerste Afrikaanse boek waarop die Sensuurraad 'n algehele verbod geplaas het. 
 
Hy ontvang al die belangrike Suid-Afrikaanse pryse vir sy werke: die Eugène Marais-prys, 
destydse CNA-prys (3 maal), die Akademieprys vir Vertaalde Werk, die WA Hofmeyr-prys, 
Hertzog-prys vir drama en prosa, Gustav Preller-prys, Boekjoernalis van die Jaar, 
Statebondskrywersprys, Alan Paton-prys vir Fiksie en UJ-Prys vir Skeppende Skryfwerk.  
 
Sy romans is in meer as twintig tale vertaal, die mees onlangse is Occitaans, 'n skaars 
dialek wat in die suide van Frankryk gepraat word. 
 
 
 
 
 
 
 
Ek huldig my vriend vandag met 'n seer, maar dankbare hart. 
 
Kerneels Breytenbach, NB-Uitgewers  
 
 
 
      Totaal: 100 punte 
  

Wat laat hy na – besing deugde. 

Wat het hy bereik wat vir die 

mensdom nagelaat word.  

Afsluiting  

Persoon wat hulde bring 

(hoedanigheid)  
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DRAMA en ROMAN – Inhoudsmatriks: Punt uit 20 
 

Vlak 
7+ 

JA!!! ALMAL MOET DIT LEES! 'n Intelligente brein is hier aan die werk. Standpunt 
en argument tot nuwe vlak van interpretasie verhoog. Maklik om raak te sien deur 
skok van genot. FANTASTIES! 90–100% 

18–20 Inleiding: skep grootse verwagtinge 
Aanhalings / teksverwysings: uitstekend, oorspronklik en oortuigend geïntegreer 
Gevolgtrekking: stem tot nadenke en dieper / oorspronklike insig 

7 

JA! EK MOET HIERVAN ONTHOU! Oorspronklik; verbeeldingryk; stem tot nadenke; 
baie goeie interpretasie van onderwerp; skerp insigte. UITSTAANDE 

80–89% 
16–17½ 

Inleiding: skep afwagting 
Aanhalings / teksverwysings: oorspronklik en goed geïntegreer 
Gevolgtrekking: stem tot nadenke 

6 

JA! EK STEM SAAM! Belowend, oortuigend, interessante interpretasie van 
onderwerp, nuwe perspektief, maar tog nie genoeg vir Vlak 7 nie. VERDIENSTELIK 

70–79% 
14–15½ 

Inleiding: skep verwagting van goeie oortuigingsvermoë 
Aanhalings / teksverwysings: goed gekies en geïntegreer in aanbieding 
Gevolgtrekking: stem tot nadenke 

5 

JA. Onderwerp begryp. Bogemiddeld, maar sonder sprankel en oorspronklikheid. 
SUBSTANSIEEL 

60–69% 
12–13½ 

Inleiding:  kandidaat neem standpunt in 
Aanhalings / teksverwysings: ondersteun standpunt 
Gevolgtrekking: noem hoe eie standpunt bewys is en onderstreep slotsom  

4 

JA ... WAT. Inhoud korrek; dog oninspirerend. Wys potensiaal, maar nie ontwikkel 
nie. Begryp die onderwerp, maar onopwindend. Voorspelbaar. GANGBAAR 

50–59% 
10–11½ 

Inleiding: vraagstelling herhaal en kies bloot kant 
Aanhalings / teksverwysings: raakpunte met standpunt aanwesig 
Gevolgtrekking: gevolgtrekking uit vraag herhaal 

3 

MMM, Ja, maar EK WEET DAREM NIE... Idees baie voorspelbaar, tweedehandse 
respons (bv. volgens handleidings, maar misplaas). Onderwerp misverstaan en toon 
beperkte verbeelding. Min progressie van idees; swak argumentering; min bewys van 
beplanning. ONDERGEMIDDELD 

40–49% 
8–9½ 

Inleiding: verwys wel na vraag  
Aanhalings / teksverwysings: aanwesig 
Gevolgtrekking: hoewel nie volgens respons nie, maar wel volgens vraag 

2 

TELEURSTELLEND Onoorspronklik; onrealisties; geen progressie van idees nie; 
foutiewe argumentering; onbeplan; verwarrend; verdien nie om te slaag nie. 
ELEMENTÊR 30–39% 

6–7½ Inleiding: vraagwoorde genoem 
Aanhalings / teksverwysings: waarneembaar 
Gevolgtrekking: daar is 'n waarneembare einde 

1 

NEE! Swak; tweedehands; kinderagtig / distorsie van teks; swak smaak; totale 
versinning; onverstaanbaar; verdien nie om te slaag nie. ONGESLAAGD 

0–29% 
0–5½ 

Inleiding: feitlik afwesig of niksseggend 
Aanhalings / teksverwysings: afwesig 
Gevolgtrekking: van geen belang nie 
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DRAMA: TAAL- en STYLMATRIKS: Punt uit 10 

                         TEGNIESE            
                        AKKURAATHEID 

 
STYL en  
STRUKTUUR:  
BETOGEND 

 

7 
Byna foutloos 

 
 
Taalbeheer 
uitstekend  
 

Woordeskat 
helder en 
gesofistikeerd 
 

Lengte perfek  

6 
Netelige 

taalfoutjies 
 
Begryp en pas 
grammatikale 
reëls gepas toe 
 

Uitdrukkingsvolle 
woordeskat 
Lengte gepas 

5 
Min taalfoute 
 
 
Goeie 
sinskonstruksie 
 

Goeie 
woordeskat 
 

Lengte gepas 

4 
Taalfoute begin 

betekenis 
beïnvloed 

Woordeskat 
geskik 
 

Lengte kan pla 

3 
Taalfoute pla 

 
 
Teenstrydige 
skryfwerk 
 

Woordeskat 
voorspelbaar of 
vol clichés 
 

Lengte pla 

2 
Herhaaldelike 

taalfoute 
 
Meestal onsinnig 
 

Woordeskat 
verbeeldingloos 
en soms foutief 
 

Lengtevereistes 
is geïgnoreer 

1 
Verwronge 

idioom 
 
Onverstaanbaar 
 

Lengtevereistes 
is geïgnoreer 

A+ 
Betogende styl versterk betekenis op uitnemende 
wyse.  
Register perfek vir akademiese idioom. 
Struktuur en samehang buitengewoon goed. 

90–100% 
9–10 

 
9½ 

 
9 

 
 

   

A 
Betogende styl ondersteun betekenis ten volle. 
Register uiters gepas vir akademiese idioom. 
Struktuur en samehang baie goed. 

80–89% 
8½–9 

 
8 

 
7½ 

    

B 
Betogende styl ondersteun betekenis.  
Goeie uitdrukkingsvermoë. Vloeiend. 
Register goed en deurgaans volgehou. 
Struktuur en samehang goed. 

 
8 

70–79% 
7½ 

 
7 

 
6½ 

   

C 
Soos hierbo, maar nie volgehou nie. 
Duidelike struktuur, maar samehang ontbreek 
soms. 

 
7½ 

 
7 

60–69% 
6½ 

 
6 

 
5½ 

  

D 
Neig tot oorvertel. Register dikwels nie volgens 
akademiese idioom nie.  
Struktuur nie deurgaans duidelik nie. 
Samehang minder geslaagd. 

 
 

6½ 

 
6 
 

50–59% 
5½ 

 
5 

 
4½ 

 

E 
Akademiese styl afwesig. Slegs vertelling. Cliché; 
herhalend.  
Onvanpaste register.  
Struktuur en samehang onduidelik.  

  
 

5½ 
 

5 
40–49% 

4½ 
 
4 

 
3½ 

F 
Slordig, onsamehangend.  
Register totaal onvanpas.  
Struktuur en samehang feitlik afwesig. 

   
 

4½ 
 
4 

30–39% 
3½ 

 
3 

G 
Swak; deurmekaar; onleesbaar.  
Geen struktuur of samehang te bespeur nie. 

  
 
 

 
 

3½ 
 
3 

0–29% 
0–2½ 
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ROMAN: TAAL- en STYLMATRIKS: Punt uit 10 

 
                       TEGNIESE            

                        AKKURAATHEID 
 
STYL en  
STRUKTUUR:  
BEREDENEREND 

 

7 
Byna foutloos 

 
 
Taalbeheer 
uitstekend  
 

Woordeskat 
helder en 
gesofistikeerd 
 

Lengte perfek  

6 
Netelige 

taalfoutjies 
 
Begryp en pas 
grammatikale 
reëls gepas toe 
 

Uitdrukkingsvolle 
woordeskat 
 

Lengte gepas 

5 
Min taalfoute 

 
 
Goeie 
sinskonstruksie 
 

Goeie 
woordeskat 
 

Lengte gepas 

4 
Taalfoute begin 

betekenis 
beïnvloed 

Woordeskat 
geskik 
 

Lengte kan pla 

3 
Taalfoute pla 

 
 
Teenstrydige 
skryfwerk 
 

Woordeskat 
voorspelbaar of 
vol clichés 
 

Lengte pla 

2 
Herhaaldelike 

taalfoute 
 
Meestal onsinnig 
 

Woordeskat 
verbeeldingloos 
en soms foutief 
 

Lengtevereistes 
is geïgnoreer 

1 
Verwronge 

idioom 
 
Onverstaanbaar 
 

Lengtevereistes 
is geïgnoreer 

A+ 
Beredenerende styl versterk betekenis op 
uitnemende wyse. Register perfek vir akademiese 
idioom. Struktuur en samehang buitengewoon 
goed. 

90–100% 
9–10 

 
9½ 

 
9 

 
 

   

A 
Beredenerende styl ondersteun betekenis ten 
volle. Register uiters gepas vir akademiese idioom. 
Struktuur en samehang baie goed. 

80–89% 
8½–9 

 
8 

 
7½ 

    

B 
Beredenerende styl ondersteun betekenis.  
Goeie uitdrukkingsvermoë. Vloeiend. 
Register goed en deurgaans volgehou. 
Struktuur en samehang goed. 

 
8 

70–79% 
7½ 

 
7 

 
6½ 

   

C 
Soos hierbo, maar nie volgehou nie. 
Duidelike struktuur, maar samehang ontbreek 
soms. 

 
7½ 

 
7 

60–69% 
6½ 

 
6 

 
5½ 

  

D 
Neig tot oorvertel.  
Register dikwels nie volgens akademiese idioom 
nie.  
Struktuur nie deurgaans duidelik nie. 
Samehang minder geslaagd. 

 
 

6½ 

 
6 
 

50 – 59% 
5½ 

 
5 

 
4½ 

 

E 
Akademiese styl afwesig. Slegs vertelling. Cliché; 
herhalend.  
Onvanpaste register.  
Struktuur en samehang onduidelik.  

 

 
 

5½ 
 

5 
40–49% 

4½ 
 
4 

 
3½ 

F 
Slordig, onsamehangend.  
Register totaal onvanpas.  
Struktuur en samehang feitlik afwesig. 

 

  
 

4½ 
 
4 

30–39% 
3½ 

 
3 

G 
Swak; deurmekaar; onleesbaar.  
Geen struktuur of samehang te bespeur nie. 

     
3½ 

 
3 

0–29% 
0 – 2½ 
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TRANSAKSIONELE SKRYFWERK NASIENMATRIKS: Punt uit 20 
 
Lengte: 250 woorde (Let op dat lengtevereiste deurgaans geld as deel van formaat en 
styl.) Indien lengte nie die vereistes nakom nie, moet 'n kategorieverskuiwing gemaak 
word.  
 

VLAK EN PUNT INHOUD EN DOEL (10) VLAK EN PUNT STYL, TAAL EN FORMAAT (10) 

Vlak 7+ 
Uitmuntend 

 
9,5–10 

Inhoud uitmuntend en volledig 
volgens opdrag. Doel en 
teikenleser voortdurend duidelik. 
Kreatief, relevant, sprankelend. 
Oorspronklike idees. 

Vlak 7+ 
Uitmuntend 

 
9,5–10 

Hoogs gesofistikeerde gebruik van 
taalkonvensies. 
Woordeskat en register uitstekend 
gepas volgens opdrag. 
Formaat absoluut korrek. 

Vlak 7 
Uitstekend 

 
8–9 

Inhoud baie goed en volledig 
volgens opdrag. Doel en 
teikenleser voortdurend duidelik. 
Kreatief en relevant. 
Oorspronklike idees. 

Vlak 7 
Uitstekend 

 
8–9 

Gesofistikeerde gebruik van 
taalkonvensies. 
Woordeskat en register goed 
gekies volgens opdrag. 
Formaat korrek. 

Vlak 6 
Baie goed 

 
7–7,5 

Inhoud gepas volgens opdrag. 
Relevant. Goeie detail. Doel en 
teikenleser nie heeltemal 
volgehou nie. Opdrag korrek 
uitgevoer. Detail interessant. 
Diepte kom effens kort.  

Vlak 6 
Baie goed 

 
7–7,5 

Taalkonvensies goed gebruik. 
Register en woordeskat baie goed 
hoewel enkele swakhede voorkom. 
Taal en sinsbou hoofsaaklik korrek. 
Formaat hoofsaaklik korrek.  

Vlak 5 
Goed 

 
6–6,5 

Inhoud bevredigend volgens 
opdrag. Poging tot gepaste doel 
en inagneming van teikenleser. 
Af en toe steurende leemtes.  
Enkele interessante idees, maar 
eie stem en diepte kom kort.  
'n Gemiddelde respons.  

Vlak 5 
Goed 

 
6–6,5 

Taalkonvensies, register en 
woordeskat genoegsaam vir 'n 
gemiddelde respons. Taal en 
sinsbou toon soms foute. Formaat 
meestal korrek. Styl toon begrip vir 
opdrag. 

Vlak 4 
Gangbaar 

 
5–5,5 

Kandidaat toon begrip vir opdrag 
en probeer doel en teikenleser in 
ag neem. Poging nie heeltemal 
geslaag nie. Respons baie 
gewoon en gemiddeld. Min 
sprake van eie stem en 
oorspronklikheid. 

Vlak 4 
Gangbaar 

 
5–5,5 

Register en woordeskat gewoon en 
algemeen.  
Taal en sinsbou toon lastige foute. 
Formaat toon steurende leemtes. 
Styl en toon nie genoegsaam 
volgens opdrag nie.  

Vlak 3 
Redelik 

 
4–4,5 

Poging om opdrag uit te voer nie 
heeltemal geslaag nie. Min 
tekens van gepaste teikenleser. 
Inhoud eenvoudig en 
verbeeldingloos. Pedanties.  

Vlak 3 
Redelik 

 
4–4,5 

Formaat meestal onvanpas. 
Register en woordeskat pas nie 
regtig by die opdrag nie. Styl en 
toon dikwels foutief. Taal-, spel- en 
sinsbou swak.  

Vlak 2 
Elementêr 

 
3–3,5 

Opdrag nie korrek uitgevoer nie. 
Teikengroep geïgnoreer. 
Beperkte respons in die 
algemeen. Kandidaat toon min 
insig in en kennis van vereistes. 
Inhoud kom kort. Kandidaat het 
waarskynlik nie vraag en opdrag 
verstaan nie. 

Vlak 2 
Elementêr 

 
3–3,5 

Formaat toon baie foute. 
Min begrip van korrekte register, 
woordeskat en taalfunksies. 
Selfs lengte is foutief. Styl en toon 
onvanpas. 

Vlak 1 
Ontoereikend 

 
0–2,5 

Min tekens van begrip van 
opdrag. Selfs onsinnig. Kandidaat 
is duidelik nie in beheer van 
hierdie afdeling van skryfwerk 
nie. Kandidaat kan nie slaag nie.  

Vlak 1 
Ontoereikend 

 
0–2,5 

Formaat heeltemal foutief.  
Geen begrip van korrekte taal-, 
register- en/of formaatkonvensies 
nie. Geen moontlikheid van 'n 
slaagsyfer nie.  

 


