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Memorandum 
Afdeling A 

Poësie 
Vraag 1 

Onbekende gedig 
 
Ek wonder of jy soms – ID du Plessis 
 
1.1 Op watter wyse slaag die digter daarin om die titel en die inhoud te  

verbind?           (1) 
Die eerste reël se woorde is die herhaling van die titel. 
 

1.2 Wie is aan die woord in die gedig?       (1) 
 Enige persoon wat aan sy geliefde dink. 
 
1.3 Benoem die rymskema in die gedig.       (1) 
 Gebroke rym 
 
1.4 Watter soort beeldspraak kom onderskeidelik in reël 2 en 9 voor?   (2) 
 2 – vergelyking  9 - metafoor 
 
1.5 Is die twee geliefdes nog bymekaar? Motiveer jou antwoord.    (2) 
 Nee, want hy wonder of sy nog dink aan hulle tye saam. 
 
1.6 Skryf  een woord uit die gedig neer wat bevestig dat die aangesprokene die 
 persoon aan die woord se geliefde is / was.      (1) 
 welbeminde 
 
1.7 Daar kom halfrym in reël 8 – 11 voor. Haal die versreël aan waarin die halfrym 
 voorkom en benoem dit.         (2) 
 “wat tastend oor die bosse sleep” alliterasie van die s-klank.  
             [10] 
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Vraag 2 

Bekende gedigte 
 
Ek het vir my ‘n komper bestel – George Weideman 

 
2.1 Dui die polisindeton aan wat in reël 17 en 18 voorkom.     (1) 
 “Oor die wyn het ek hom begin voer en voer 
  en hy het geknabbel …” 
 
2.2 Waarom is die vergelyking wat in strofe 1 voorkom so doeltreffend?    (1) 
 Die opgewondenheid van die spreker wys dat rekenaars nog nuut was  
 in sy tyd. 
 
2.3 Haal ‘n sinoniem vir “kla” uit strofe 2 aan.       (1) 
 Mor 
 
2.4 Verduidelik die funksie van die aandagstreep in strofe 3.     (1) 
 Dit vestig die aandag op wat volg. En dit is waarom die spreker die  
 komper rooi en geel wou verf. 
 
2.5 Haal een woord uit strofe 4 aan wat daaop dui dat die spreker nog nie  
 vertroud is met ‘n rekenaar nie.         (1) 
 “glo” 
 
2.6 Met die slot in gedagte, verduidelik die ironie in reël 11.     (1) 
 Dit is net ‘n rekenaar en kan nie vrolike geselskap wees nie. 
 
2.7 Wat word ‘n strofe genoem wat uit 4 versreëls bestaan?     (1) 
 Kwatryn 
 
2.8 Verduidelik die gebruik van die dubbelpunt aan die einde van reël 21.   (1) 
 Daarna word die komper se direkte woorde aangehaal. 
 
2.9 Watter leesteken sou gepas gewees het aan die einde van strofe 6?   (1) 
 ‘n Ellips. 
 
2.10 Waarom is die datum aan die einde van die gedig belangrik?     (1) 
 Sodat die leser weet dit was in die tyd toe rekenaars nog nuut was in SA.  
                                [10] 

EN 
Eksamenlokaal – Suzaan Laing 
 
2.11 In hierdie gedig is daar twee strofes wat uit drie versreëls bestaan. Wat word  
 ‘n strofe genoem wat uit drie versreëls bestaan?             (1) 
 tersine 
2.12 Reël 8 is ‘n voorbeeld van alleenplasing. Wat is die funksie daarvan?          (1) 
 Die versreël word beklemtoon. 
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2.13 In strofe 1 kry ons ‘n voorbeeld van sinekdogee. Verduidelik.            (2) 
 Dit is nie die banke wat tjoepstil is nie, maar die leerders. 
 
2.14 Watter kontras is daar tussen die onderwyser en die kinders?           (1) 
 Haar skoene klik hard op die vloer terwyl die leerders tjoepstil is. 
 
2.15 Watter beeldspraak kom voor in reël 4 en 5. Verduidelik.            (2) 
 ‘n Metafoor. Die geluid van blaaie wat omgeblaai word, word vergelyk 
 met ‘n kraakgeluid. 
  
2.16 Watter indruk word gewek van die tempo waarteen die tyd verbygaan met die 
 woorde “Die horlosie tel twee ure af.”               (1) 
 Die tyd gaan stadig verby. 
 
2.17 Waarom is die woorde “blou op wit” gebruik?              (1) 
 Die kinders skryf met blou penne op wit papier. 
 
2.18 Verduidelik die betekenis van die laaste versreël.             (1)
 Die vraestelle met die kennis wat weergegee is, word ingeneem. 
                     [10]
  

Afdeling B 
Vraag 3 

Prosa – Die lang pad van Stoffel Mathysen 
 
3.1 Ons weet nie van die begin af hoe Stoffel sy arm verloor het nie. Daar word egter 
 baie daarna verwys. Wat word hierdie tegniek genoem?     (1) 
   Uitsteltegniek 
 
3.2 Wat is die funksie van die bogenoemde tegniek?      (1) 
 Dit verhoog die spanning. 
 
3.3 Waarom het Stoffel die “lang pad” aangepak?       (1) 
 Omdat hy deur sy eie toedoen alles verloor het. 
 
3.4 In watter land het Stoffel se reis begin en tot in watter land het hy gereis?   (2) 
 Suid-Afrika en Tanzanië 
 
3.5 Is “Die lang pad van Stoffel Mathysen” ‘n biografie of outobiografie? 
 Motiveer jou antwoord.          (2) 
 Outobiografie, Christiaan Bakkes vertel sy eie verhaal. 
              
 
3.6 Verduidelik watter toets Stoffel moes slaag en waarom hy aan die toets onderwerp is?  (2)
 Hy moes ‘n olifant wat op hulle afgestorm het doodskiet om te kwalifiseer as 
 staptoerveldwagter. 
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3.7 Waarvoor is Horace McAllistair alombekend?       (1)
 Hy het ‘n groot bydrae gelewer om die olifante en renosters van die  
 Kaokoveld van uitwissing te red. 
  
3.8 Watter groot rol speel Horace McAllistair later in Stoffel se lewe?    (2) 
 Hy het vir hom werk as veldwagter in die Kaokoveld aangebied. 
 
3.9 Watter gerugte het na aanleiding van Stoffel se goeie werk in die 
 Krugerwildtuin begin deurkom?         (1) 
 Dat hy op die kortlys is as afdelingsveldwagter. 
 
3.10 Net hierna het Stoffel begin dink hy is ‘n “cowboy”. Beskryf kortliks twee  
 gebeurtenisse wat daartoe gelei het.         (4) 
	 Sy bakkie het 17 km vanaf Skukuza gaan staan en ‘n buffel het op hom afgestorm 
 wat hy toe geskiet het. Daarna het hy teruggestap Skukuza toe. Hy het ook ‘n olifant 
 wat op hom en die stappers afgestorm het, gekwes en toe agter die olifant 
 aangestorm en hom doodgeskiet. 
  
3.11 Waar in die verhaal is die klimaks of hoogtepunt? Beskryf die gebeurtenis kortliks.          (3) 

Toe Stoffel in die dam gespring het en deur twee krokodille aangeval is. Die eerste  
krokodil het sy regterskouer verskeur en die tweede krokodil het sy linkervoorarm  
afgebyt.  
 

3.12 Skryf slegs die letter van die sin waarvan die feite verkeerd is neer: 
 

3.12.1 a. Bok en Nakkie het waterpolo saam met Stoffel gespeel. 
b. Bok het vir Stoffel vanaf  Pretoria na Langebaan geneem.  
c. Stoffel het saam met Nakkie en die diamantduikers van Port Nolloth  
    aan die begin van sy reis gekuier.       (1) 

 
      3.12.2 a.  Kilimanjaro is die hoogste berg in Afrika. 
        b.  Stoffel wou die Sederberge gaan uitklim het. 
        c.  Stoffel wou nie die Victoria-waterval gaan besoek nie, omdat hy alreeds 
       voorheen daar was.         (1) 
 
3.13   Word die intrige vir ons in chronologiese of a-chronologiese volgorde aangebied? 

  Motiveer jou antwoord.          (2) 
   A-chronologies.Daar is wisseling tussen die hede en die verlede. 
3.14   Lug jou mening oor die gebruik van die kru-en vloekwoorde in die verhaal.  (1) 

  Eie mening, maar nie dat almal so praat nie. 
  
                                                                                                                                                     [25] 
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Afdeling C 
Vraag 4 

Langvraag 
 
Bespreek in 300 tot 350 woorde hoe die “lang pad” in “Die lang pad van Stoffel Mathysen 
op ‘n letterlike en figuurlike vlak geïnterpreteer word. 
 
Letterlik: 
 
Reis vanaf Kaapstad tot in Tanzanië. 
Reis al verder weg van die bekende.  
Ontmoet nuwe mense en raak afhanklik van ander mense se goedheid. Hy het ook min 
kontak met sy familie. 
‘n Nuwe wêreld gaan vir hom oop en hy leer Afrika en sy mense en hulle gewoontes ken, 
bv. die Serengeti en die Masai. 
 
Figuurlik 
 
Die pad wat hy stap om homself te vind na die roekelose lewe wat hy gelei het. Hy dink 
terug: 
Veldwagter; hyself die oorsaak van sy eie verlies; voel skuldig teenoor sy familie.  
Hy kom tot selfinsig en vind homself. 
Stoffel kry werk by Horace McAllistair in die Kaokoveld as veldwagter. 

        [25] 
 

            Groottotaal: 80 
 
 
 
 
   
 
  
    

 
       

                


