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LEES ASSEBLIEF DIE VOLGENDE INSTRUKSIES NOUKEURIG DEUR: 
 
 
1. Hierdie vraestel bestaan uit 15 bladsye, insluitende ‘n Addendum.  Maak asseblief seker 

dat jou vraestel volledig is. 
 

2. Hierdie vraestel bestaan uit TWEE AFDELINGS: 
 
Afdeling A    Begrip-, Taalvaardigheid en Visuele Geletterdheid (70 punte) 
Afdeling B    Poësie (30 punte) 
 

3. Beantwoord AL die vrae in jou antwoordboek 
 

4. Beplan jou antwoorde deeglik voordat jy dit neerskryf. 
 

5. Begin elke afdeling op ‘n nuwe bladsy. 
 

6. Nommer jou antwoorde soos die vrae op die vraestel. 
 

7. ALLE vrae moet in Afrikaans beantwoord word. 
 
8. Geen woordeboeke of leesboeke mag gebruik word nie.  

 

       
 
                                                         Sterkte!  
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AFDELING A: BEGRIP-, TAALVAARDIGHEID EN VISUELE GELETTERDHEID [70] 

VRAAG 1: TYDSKRIFARTIKEL (26) 

Lees Teks 1 ' Wat die budjie Fiemies ons oor Eskom leer’ (Teks 1 in die Addendum) 

aandagtig deur en beantwoord dan die volgende vrae in volsinne, tensy anders 

gevra. 

1.1 Lees paragraaf 2 weer sorgvuldig deur. 

1.1.1 Watter Afrikaanse idioom word in paragraaf 2 gebruik; wat is die betekenis van 

hierdie idioom?          (2) 

1.1.2 Verduidelik na watter nuwe besem in paragraaf 2 verwys word.   (1) 

1.1.3 Hoe sou jy die toon of stemming van paragraaf 2 beskryf?    (1) 

1.1.4 Gegee die inhoud van die paragraaf, waarom dink jy is dit die toon waarin die 

paragraaf geskryf is? Jou motivering moet in jou EIE WOORDE geskryf wees. (3) 

1.2 Bespreek die stylfiguur wat in paragraaf 3 gebruik is.     (2) 

1.3 Wat dink jy bedoel die spreker met 'n "verbyblaai-antwoord" in paragraaf 4? (1) 

1.4 Lees paragraaf 6 en 7 weer deur. 

1.4.1 Watter inhoudelike verband is daar tussen paragrawe 6 en 7?   (2) 

1.4.2 Watter woord dui aan dat paragraaf 7 se inhoud by die inhoud van paragraaf 6 

aansluit?                     (1) 

1.4.3 Waarom is "onbeplande instandhouding" tussen aanhalingstekens? Skryf TWEE 

moontlike redes.          (2) 

1.4.4 Sou jy sê dat die uitsprake in paragraaf 7 ook "verbyblaai-antwoorde" is? Motiveer 

jou antwoord in die algemeen, maar ook deur jou mening oor enige twee van die 

uitsprake te lug.                    (3) 

1.5 Die leser kan uit paragraaf 9 aflei wat moontlik in "Mamma" se brief gestaan het. 

1.5.1 Wat het waarskynlik in die briefie gestaan?      (1) 

1.5.2 Waaruit kan jy dit aflei? Skryf 'n aanhaling uit die teks.     (1) 

1.6 Wat bedoel die spreker dat "al die 'grootmens'-praatjies ons al verlam het"  

(paragraaf 10)?                 (2) 

1.7 Lees weer die opskrif van die teks. 

1.7.1 Wat is die verband tussen Fiemies se stories en Suid-Afrika se 

elektrisiteitsprobleem?                   (2) 
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1.7.2 'n Mens sou kon redeneer dat die opskrif gepas is, maar daar is tog iets omtrent die 

opskrif wat pla. 

Lug jou mening oor hierdie stelling.       (2)

                    

 

VRAAG 2: OPSOMMING (10) 

Lees die teks ‘Johnny Apple: Sielsmusiek van 'n jong nuwe talent’ (Teks 2 in die 

Addendum) deeglik deur. Voer dan die volgende opdrag uit: 

In die teks noem Johnny agt punte waaruit die leser kan agterkom dat hy nie sommer net 'n 

oppervlakkige jongmens is nie, maar dat hy wil hê dat sy musiek 'n verskil in mense se 

lewens moet maak. 

Jy wil 'n vriend/vriendin oortuig om saam met jou na een van Johnny se konserte te gaan. 

Skryf vir hom/haar 'n e-pos met jou eie inleidende paragraaf. Skryf dan 'n tweede paragraaf 

waarin jy die agt punte omskryf waarmee jy jou vriend/vriendin probeer oortuig dat Johnny 

se musiek 'n verskil in sy/haar lewe sal maak. Sluit af met jou eie slotparagraaf. 

Jou e-pos moet 100 woorde wees. Jy sal gepenaliseer word as dit meer as 5 woorde meer 

of minder as die woordtal is. Skryf die korrekte woordtal onderaan jou opsomming neer. 

Onthou om jou opsomming te beplan.  

 

VRAAG 3: ADVERTENSIE (10) 

 

Beskou en lees die Canine-advertensie (Teks 3 in die Addendum) wat in die Sarie van 

Junie 2015 verskyn het aandagtig deur en beantwoord dan die volgende vrae. 

 

3.1 Wie is die teikenmark van hierdie advertensie? Wees spesifiek deur die  

teikenmark te omskryf en te motiveer waarom jy so sê.    (2) 

 

3.2  Wanneer die leser deur die tydskrif blaai, trek hierdie advertensie dadelik die 

 aandag. Verduidelik waarom die advertensie opvallend is aan die hand van die   

 volgende: 

 

3.2.1  die visuele aspek van die advertensie       (2) 

3.2.2  kleurryke klankspel                    (2) 

3.2.3  woordkeuse en –spel         (3) 

 

3.3  Waarom dink jy sou iemand moontlik klagtes oor hierdie advertensie kan maak?  (1) 
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VRAAG 4:  TEKS UIT ‘N KOERANT (14) 

 

Lees die teks ‘Blouwillem: Steek die kerse weg net ingeval daai storie waar is’ 

(Teks 4 in die Addendum)  en beantwoord dan die volgende vrae. 

 

4.1  Is hierdie teks wat in Die Burger verskyn het 'n artikel, 'n berig of 'n rubriek?  

  Motiveer jou antwoord. Verwys in jou antwoord ook na die leesdoel van die teks. (2) 

 

4.2  Let op die woord Eksdom in reël 1. 

4.2.1  Waarna verwys hierdie woord in werklikheid?      (1) 

4.2.2  Watter ander klankverskynsel naas klanktoevoeging kom in die woord voor?  (1)        

4.2.3  Bespreek die woordspeling in die woord en die effektiwiteit daarvan.  (2) 

 

4.3  Die gebruik van "lig en krag" in reël 1 kan letterlik en figuurlik geïnterpreteer word. 

  Motiveer hierdie stelling.         (2) 

 

4.4  Skryf Blouwillem se woorde in reëls 5-6 in die indirekte rede oor. Begin jou sin  

  met:  

  Blouwillem het . . .                     (2) 

 

4.5.1  Wanneer sou 'n mens "drie uur" in reël 11 met 'n koppelteken skryf?   (1) 

4.5.2  Waarom moet 'n koppelteken dan gebruik word?     (1) 

 

4.6  Watter twee Afrikaanse idiome word in die laaste paragraaf geïmpliseer? Skryf  

  die twee idiome met hul betekenisse neer.      (2) 

 

VRAAG 5: SPOTPRENTE (10) 

 

Beskou die twee spotprente (Teks 5 in die Addendum) noukeurig en beantwoord dan  

die volgende vrae. 

 

5.1  Vorm 'n afgeleide byvoeglike naamwoord van die woord tussen hakies:  

  

   Maharaj was die voormalige (president) woordvoerder.     (1) 

 

5.2  Skryf een werkwoord en een afgeleide werkwoord wat sinonieme vir blink vryf is  

  uit Spotprent 2 neer.  Beide werkwoorde moet korrek wees.    (1) 

 

5.3  Wat lei jy af is die spotprenttekenaar se siening (Spotprent 1) van Mac Maharaj  

  se rol as die president se woordvoerder? Wat het sy pos uit die spotprenttekenaar  

  se oogpunt behels? Gebruik jou eie woorde.       (2) 
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5.4  "DIE TRANE ROL OOR MAC MAHARAH AFTREE" (in Spotprent 1) 

 

5.4.1  Wat dink jy is die toon waarin die spotprenttekenaar hierdie woorde gebruik het? (1) 

5.4.2  Waarom dink die spotprenttekenaar "rol Zuma se trane oor Mac Maharaj wat 

  aftree"?                     (1) 

5.4.3  Waarom dink jy "rol die spotprenttekenaar se trane oor Mac Maharaj wat  

  aftree"?                     (1) 

 Wenk: Vir 5.4.2 en 5.4.3 se antwoorde moet jy altwee spotprente deeglik bekyk. 

 

5.5  Beskou Spotprent 2 weer 'n keer deeglik. 

 

5.5.1  Hoe sou jy Mac Maharaj se gemoedstoestand beskryf?    (1) 

5.5.2  Watter twee visuele eienskappe beeld na jou mening sy gemoedstoestand die  

  beste uit?   Motiveer jou keuse.        (2) 

 

AFDELING B: POëSIE [30] 

 

VRAAG 6: VOORBEREIDE GEDIG (10) 

   

Lees die gedig ‘Die skedel lag al huil die gesig’ (Teks 6 in die Addendum) aandagtig 

deur en beantwoord die volgende vrae. 

 

6.1 Benoem en bespreek die stylfiguur in die titel. Hoe sluit dit by die tema van  

  die gedig aan?          (4) 

6.2  Bespreek die toon in die gedig en verduidelik hoe die spreker die toon handhaaf 

  deur van aanhalings uit die gedig gebruik te maak.     (4) 

6.3 Benoem en bespreek die twee stylfigure wat in reëls 3-6 voorkom.   (2) 

                                                                                                                                      

  

VRAAG 7: VOORBEREIDE GEDIG (10) 

   

Lees die gedig ‘Vroegherfs’ (Teks 7 in die Addendum) aandagtig deur en beantwoord 

die volgende vrae. 

 

7.1.1 Watter tipe sonnet is "Vroegherfs"?       (1) 

7.1.2 Bespreek die uiterlike bou van die gedig.      (3) 

7.1.3 Bespreek hoe die inhoud van die gedig saamhang met die uiterlike bou daarvan. (3) 

7.1.4 Motiveer die proses wat jy in 7.1.3 beskryf met voorbeelde uit die teks. Jy mag  

  van aanhalings gebruik maak.         (2) 

7.2   Bespreek die stemming in die gedig.       (1) 
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VRAAG 8: ONVOORBEREIDE GEDIG (10) 

 

Lees die gedig ‘Man wat doof word’ (Teks 8 in die Addendum) aandagtig deur en 

beantwoord die volgende vrae. 

 

8.1  Skryf die woord in die titel neer wat bewys dat hierdie man nog nie heeltemal 

  doof is nie.            (1) 

8.2  Skryf in jou eie woorde wat versreël 1 beteken.      (1) 

8.3  Benoem die stylfiguur waarvan die digter in strofe 1 gebruik maak om te 

beklemtoon hoe die man uit die gesprek gesluit word.      (1) 

8.4  Verduidelik wat bedoel word met: “Snags, by duister wanneer klein geluide 

groei”.            (1) 

8.5  Lewer kommentaar op die teenstelling in strofe 2.      (1) 

8.6  Wat is die man se motivering om met bekendes te praat?     (2) 

8.7  Watter afleiding kan gemaak word uit die gebruik van die vraagteken in 

versreël 13?            (1) 

8.8  Hoe affekteer die tipografie van die laaste versreël die betekenis daarvan?  (1) 

8.9  Waarom kan ons simpatie met die man hê?      (1) 
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ADDENDUM 
 

TEKS 1 

Jean-Pierre de Kock: Wat die budjie Fiemies ons oor Eskom leer 

Deur Jean-Pierre de Kock     Woensdag 06 Mei 2015 02:50 

 

1  Min sal toustaan om aan die kop van die Eskom-raadstafel te sit – al is dit in ’n waarnemende 

hoedanigheid soos in die nuwe hoof, Brian Molefe, se geval. 

2  Dié nuwe besem merk toe op dat ons ewig steierende kragreus darem 90% van die tyd sy werk doen 

en dat die tekort van 3 000 MW binne ’n paar maande aangevul sal word. Dit was nadat ekonome ’n 

1,5%-inkrimping in die BBP weens die elektrisiteitstekort voorspel en minister Lynne Brown 

gewaarsku het dat nog twee jaar se beurtkrag kan voorlê. 

3  Sal mnr. Molefe oor ’n jaar hierdie idilliese praatjies en beloftes onthou? 

4  As kind het ek altyd vermoed grootmense jok vir my. Soos wanneer jy ’n verbyblaai-antwoord kry as 

jy vra hoekom Kersvader ’n aangeplakte baard het. Of wanneer jy in die tandartsstoel krul van die pyn 

nadat hy gesê het: “Moenie worry nie, Grootman, dit gaan nie seer wees nie.” En dan nog die 

uiteenlopende antwoorde as jy begin vra waar jy vandaan kom. Maar ek het geglo dié versinsels sal end 

kry sodra ek eendag groot is. 

5  Ek was natuurlik verkeerd. 

6  Terwyl ons die afgelope weke two-step tussen die beurtkragfases 1, 3b, 2, 3a en 2 wat elke paar 

oomblikke hersien word, onthou jy die verontskuldigings waarmee “hierdie grootmense” jou al gesus 

het: Daar was al nat steenkool, laegraadse steenkool en ’n steenkooltekort. En toe kry buurlande al die 

krag en is daar ’n dieseltekort en ’n watertekort by die hidroëlektriese kragstasies. 

7  Gwede Mantashe sê dis weens die groeiende ekonomie. Die ANC-LP Zukiswa Rantho (onder andere) 

sê daar is geen krisis nie. Pres. Jacob Zuma sê dis óók apartheid se skuld. En my algehele gunsteling: 

“onbeplande instandhouding” (in die omgangstaal noem ons dit sommer “iets het sy gat gesien”). 

8  Dit herinner my aan st. 1 en Fiemies, ons klas-budjie. Elkeen kon Fiemies om die beurt vir ’n naweek 

huis toe neem. En so is hy die hele jaar tussen ons huise en die klas gekarwei. 

9  Totdat Fiemies een Maandagoggend maerder en met ’n ligter budjie-blou skakering skool toe gekom 

het. Die blondekopmeisie by wie Fiemies gekampeer het (en van wie Juffrou ’n briefie van Mamma 

gekry het), wou nie erken dat die voëltjie vervang is nie. Toe die laaste klok lui, moes almal maar haar 

weloorwoë storie aanvaar dat Fiemies ’n dieet volg; veral nadat ons dierbare juffrou (wat altyd die stout 

klas gekry het) ná ’n lang dag maar net haar kop geknik het om dit te beaam. 



Afrikaans Huistaal Gr 11                   Junie-eksamen  2016                 Mev. L. du Plessis 

8 
 

10  Ons is nie meer nege nie. Ons demokrasie is al mondig. Die Brit Peter Attard Montalto spreek in ’n 

Business Day-artikel sy verbasing uit oor hoe kalm Suid-Afrikaners oor die kragkrisis is. Maar dalk het 

al die “grootmens”-praatjies ons al verlam. 

11  Hoe dit ook al sy, ek hoop net ons krag hoef nie weke lank af te wees voordat ons besef dat “Fiemies” 

nie dieselfde budjie is nie. 

jdek@vodamail.co.za 

Somerset-Wes 

 

 

 

mailto:jdek@vodamail.co.za


Afrikaans Huistaal Gr 11                   Junie-eksamen  2016                 Mev. L. du Plessis 

9 
 

 

TEKS 2 

Johnny Apple: Sielsmusiek van ’n jong nuwe talent 

Deur JJ Mieke Hofmeyr Maandag 18 Mei 2015 04:50 

Die jong musikant Johnny Apple het in 2013 ’n opskudding veroorsaak 

toe hy SA’s Got Talent gewen het. Hierdie jaar het hy sy stempel selfs 

meer in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf afgedruk toe hy die opening 

act by ál One Direction se vertonings was. Hy is talentvol, vars en op 

pad na groot sukses!  JJ Mieke Hofmeyr het met hom gesels. 

 

Wat is jou belangrikste loopbaandoelwit? 

 Om mense met my musiek te inspireer, en om ’n internasionaal 

erkende musikant te wees is beslis my belangrikste mikpunt. 

 Wat is jou gunsteling-deel van ’n loopbaan in die musiekbedryf? 

 
Al die gratis goed wat ek kry! Dis lekker as mense jou graag wil laat 

goed lyk en dis lekker om te sien mense waardeer wat jy doen en 

geniet dit. Ek is ook baie dankbaar om die geleentheid te kry om my 

passie elke dag uit te leef, want nie baie mense kry die kans om te doen 

 wat hulle geniet nie. 

 
Wat wil jy graag hê moet jou aanhangers voel en ervaar wanneer 

hulle na jou musiek luister? 
Ek wil hê hulle moet die stories in my liedjies raaksien. Ek wil hê aanhangers moet met my musiek kan 

identifiseer omdat hulle al in soortgelyke situasies was. Sodoende kan ek hulle inspireer deur my musiek. 

Hoe was dit om as opening act vir een van die wêreld se grootste boybands, One Direction, op te 

tree? 

Dit was ’n onvergeetlike ervaring! Ek was baie senuweeagtig voor die tyd, maar die oomblik toe ek op die 
verhoog gekom het, het ek van alles vergeet.  

As mense nog nie een van jou vertonings gesien het nie, wat kan hulle verwag? 

Ek is ’n musikant wat in my optredes meer fokus op my vokale talente. Ek is nie eintlik iemand met 

vertonings propvol dansroetines nie. My liedjies is van die aard dat ’n mens na die woorde wil luister. Ek 

kan die gehoor vermaak deur net op ’n stoel te sit en sing, en meer intiem met die luisteraars te wees. 

Mense moet egter verstaan ek is nog ’n nuwe musikant wat baie het om te leer. Dalk sal my optredes in die 

toekoms meer energiek wees, maar vir nou hou ek daarvan soos dit is! 

Kritici meen dikwels jong, aantreklike, manskunstenaars is slegs suksesvol danksy hul talle meisie-

aanhangers en nie omdat hulle noodwendig talentvol is nie. Wat sal jy sê maak jou anders as hierdie 

stereotipiese sanger? 

Ek dink ek is ’n unieke musikant. Ek dink nie ek het die gewone pad geneem wat so dikwels verwag word 

van musikante van my ouderdom nie. My musiek is sielskos. Ek dink my musiek is baie volwasse vir 

iemand wat so jonk soos ek is. 

Hoe sal jy eendag as musikant onthou wil word? 

Ek wil onthou word as ’n sanger wat met sy musiek ongelooflike, ware stories kon vertel, waarmee die 

luisteraars kon identifiseer en wat hulle geïnspireer het. Ek wil nie ’n musikant wees wat net liedjies sing 

om treffers te kry nie. 
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TEKS 3 
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TEKS 4 

Blouwillem: Steek die kerse weg net ingeval daai storie waar is 
 

Deur  Blouwillem Theron                                                      Maandag 11 Mei 2015 05:10 

 

“ DIÉ KASTIGE FASE 5-PLAN SOU VOLGENS GERUGTE BETEKEN HET DAT 

EKSDOM-AMPTENARE VAN HUIS TOT HUIS GAAN EN AL ONS KERSE, 

FLITSE EN GASSILINDERS SOU KOM OPLAAI. ” 

 

1 Met Eksdom wat nou ’n nuwe grootbaas gekry het, moet ons maar opnuut hoop vir lig en krag in ons       

2 lewe. Hul nuwe slagspreuk is “Keeping South Africandle in the Dark Ages”. Die nuwe grootbaas het dit  

3 so mooi gestel: “Ons verskaf nie altyd elektrisiteit nie, maar as ons dit wel doen, wil ons die publiek        

4 versoek om dit asseblief nie te gebruik nie.” 

5 Ja, en dit is blykbaar waar dat die Haaie se ondersteuners nou uitvind waar daar beurtkrag in Durban en   

6 omstreke is en dan soontoe jaag om hul span se wedstryde te kan miskyk. 

7 Gelukkig lyk dit of fase 5-beurtkrag net ’n wolhaarstorie was. Dié kastige fase 5-plan sou volgens            

8 gerugte beteken het dat Eksdom-amptenare van huis tot huis gaan en al ons kerse, flitse en gassilinders   

9 sou kom oplaai. Maar mens weet nooit vorentoe nie. 

10 Oom Johnny sê dis vir hom interessant dat hulle nou in ’n studie bepaal het dat ons ou landjie se piepols  

11 gemiddeld drie uur per nag minder slaap as die res van die aardbol se mense. “Mens sou dink dat met  

12 ons krag wat gedurig af is almal ure vroeër in die kooi sou wees, maar lyk my nie so nie,” peins hy. 

13 “Maar manne, as julle dink waaroor ons alles kán wakker lê, is dit eintlik ’n wonderwerk dat ons          

14 enigsins ’n ou uiltjie in die nag geknyp kry! Maar dalk het ons maar net interessanter en mooier           

15 vroumense as ander lande.” 
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TEKS 5 
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TEKS 6  

 
Die skedel lag al huil die gesig – Wilma Stockenstrom 

 

1 Eendag sal ek, weet ek, die dood  

2 met laggende skedel trotseer. Minstens  

3 my sin vir humor sal ek behou. Maar  

4 of ek soos oorlee mevrou Ples en soos  

5 die bloubok van my geboorteland  

6 ook 'n glaskas in 'n museum sal haal?  

7 'n Seldsame dier is die mens nou nie juis.  

 

8 Tog, hoe slim tog is ons met ons  

9 innerlike uurwerkvernuf, hoe sterk  

10 die groot swaaiende hyskraangebare  

11 waarmee ons wolkekrabbers reghoekig  

12 neerplak in woon- en sakekomplekse.  

13 Merkwaardig ons grabbelende navorsing  

14 dwarsdeur dolomiet om ons arms diep  

15 soos skagte te sink en die grys erts  

16 te gryp en op te trek, te vergruis en te  

17 veredel tot staaf op staaf korfagtig  

18 gepakte kluise van belegging. A ja,  

19 wonderbaarlik ons vermoë om weggooisand  

20 tot vuurstof te verryk wat as ons wou  

21 alles onherhaalbaar in allerlaaste oplaaiing  

22 woes en skoon kan laat ontbrand.  

 

23 Ek sê mos die skedel lag  

24 al huil en huil die gesig.   
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TEKS 7 

Vroegherfs – N.P. van Wyk Louw 

1 Die jaar word ryp in goue akkerblare,     

2 in wingerd wat verbruin, en witter lug  

3 wat daglank van die nuwe wind en klare  

4 son deurspoel word; elke blom word vrug, 

5 tot selfs die traagstes; en die eerste blare val    

6 so stilweg in die rook-vaal bos en laan,  

7 dat die takke van die lang populiere al  

8 teen elke ligte môre witter staan. 

9 O Heer, laat hierdie dae heilig word:  

10 laat alles val wat pronk en sieraad was     

11 of enkel jeug, en vér was van die pyn;  

12 laat ryp word, Heer, laat U wind waai, laat stort  

13 my waan, tot al die hoogheid eindelik vas  

14 en nakend uit my teerder jeug verskyn. 
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TEKS 8  

Man wat doof word – Peter Blum 
 
1 Hulle wil my nie kwes nie, maar ek kom agter 
2 dat hulle harder praat terwille van my 
3 want sodra ek my rug draai praat hul sagter 
4 en my aandeel aan die gesprek vergly 
 
5 in ŉ onbestemde ruising. Snags, by duister 
6 wanneer klein geluide groei, laat ek my streel 
7 deur water wat vérweg vloei, ŉ kraan wat fluister 
8 - en weet ek nie of ek dit my verbeel. 
 
9 Vertroude stemme is nog helder en skoon 
10 - maar miskien net omdat ek die gehoorde 
11 kan takseer volgens toonkleur, en met ál 
 
12 my kennis ván, gevoel vír, die persoon; 
13 Omdat vertroudes kan klaarkom met min woorde? 
14 ook dáárom. 
15             Later sal selfs dít wegval. 


