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NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN 
AANVULLINGSEKSAMEN – MAART 2019 

 
 
 

AFRIKAANS HUISTAAL: VRAESTEL II 
 
Tyd: 3 uur   100 punte 
 

 
LEES DIE VOLGENDE INSTRUKSIES NOUKEURIG DEUR 
 
1. Hierdie vraestel bestaan uit 7 bladsye. Maak asseblief seker dat jou vraestel volledig 

is. 
 
2. In hierdie vraestel is daar TWEE afdelings: Letterkunde (Drama en Prosa) en 

Transaksionele Skryfwerk. 
 
3. Beantwoord VIER vrae: TWEE uit Afdeling A (Letterkunde) en TWEE uit Afdeling B 

(Transaksionele Skryfwerk). 
 
4. Daar is EEN VERPLIGTE vraag oor die dramas en TWEE vrae oor die prosawerke. 

Beantwoord die VERPLIGTE VRAAG oor die drama van jou keuse (in ongeveer 
400 woorde) en EEN vraag oor die prosawerk van jou keuse (in ongeveer 600 
woorde). 

 
5. In Afdeling B is VRAAG 7 verpligtend. Doen dan óf Vraag 8 óf Vraag 9. Al hierdie 

vrae moet in ongeveer 250 woorde beantwoord word. 
 
6. Lees die inligting, instruksies en opdragte by elke vraag noukeurig deur sodat jy 

presies weet wat van jou verwag word. 
 
7. Jou antwoorde moet presies soos die vrae in die vraestel genommer wees. 
 
8. Begin elkeen van die vier vrae boaan 'n nuwe bladsy in jou antwoordboek. 
 
9. Let noukeurig op die puntetoekenning van die verskillende vrae en beplan jou 

tydsberekening daarvolgens. 
 
10. Dit is in jou eie belang om netjies en duidelik leesbaar te skryf. 
 
11. Goeie taalversorging sal in jou guns tel. 
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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 
 [30] 
 

OF 
 
VRAAG 2 KANNA HY KÔ HYSTOE – Adam Small 
 

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, naamlik: 

 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? 

 [30]  

http://www.scielo.org.za/pdf/tvl/v49n1/v49n1a05.pdf
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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>] 

 
 
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. 
 [30] 
 

OF 
  

http://www.litnet.co.za/i-frats-i-deur-chris-karsten-n-waagmoedige-roman-met-hartklop/
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VRAAG 4 
 

Lees weer die aanhaling uit Petra Müller se resensie van frats op Litnet. 
 

Prent A, B en C (hieronder) is voorgelê as moontlike voorblaaie vir die tweede uitgawe 
van frats.  
 

A  B  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorblad van eerste uitgawe  Skildery van Saartjie Baartman 
in 2007 deur Fred Mpuuga 

 

C        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[Bron: <buzzsouthafrica.com>] 

 
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. 
  [30] 
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OF 
 

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.                
 [30] 
 

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.   
 [30] 
 

 
 [Van Heerden, Etienne. 2003. Toorberg.] 

 

60 punte 
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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. 
            [20] 
 

EN 
 

KEUSEVRAAG: Doen VRAAG 8 óf VRAAG 9 
 
Die volgende uittreksel het betrekking op beide VRAAG 8 en VRAAG 9: 
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. 
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VRAAG 8 UITNODIGING 
 
Jy organiseer 'n motiveringspraatjie by julle skool se entrepreneursdag.  
 
Lees weer die aspekte wat prof. Jansen aanspreek (vorige bladsy) 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. 
 [20] 
 

OF 
 

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 (vorige bladsy) 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. 
  [20] 
 

40 punte 

 
 Totaal: 100 punte 


