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Inhoud:
▪ Enkele verwysings en betekenisse

▪ Kontekstuele vrae wat gereeld in die eksamen 
gevra word.

▪ Wenke vir die voorbereiding van ‘n 
kontekstuele vraag.

▪ Oefening van ‘n uittreksel in Toneel 7

▪ Vrae en antwoorde oor uittreksel in Toneel 7

▪ Tonele uit vorige vraestelle 
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Enkele verwysings en wat dit
beteken

• Die saxofoon - koning van instrumente en word deur die leier in die 
gemeenskap,Map,bespeel.

• Star of Redemption (Ster van Verlossing) - Dit sinspeel op verlossing van 
sonde.Dit kan ook heenwys na Map se bekering en in die breër sin na die 
moontlikheid dat die mens vergifnis vir sy dade kan kry.

• Cyril wat  hom bemoei met die gemeenskap se sake en nie gehoor wil
gee as ander hom tereg wys nie – Dit beklemtoon dat niks in die township 
privaat is nie en dat alles van openbare belang is.

• Toneel 3 – Map se angstigheid om aan die wêreld te wys hy het verander -
Dit suggereer dat dit dalk nie so maklik gaan wees nie.

• Map moet weer die aand se gebeure vertel(reeds in die hof vertel) – Die 
implikasie hiervan is hy moet dit deurleef en verwerk om sodoende sy ma 
se vergifnis te kry./Sy bekering gaan regtig van waarde wees en hy sal
berusting kry.

• Antie Groot se stilswye – impliseer dat daar vir Map geen maklike uitweg
is nie.   

• Musiek is ‘n medium van uitdrukking – Dit dra stemming oor, veral die 
tragiese, maar soms ook ‘n vrolike, feestelike stemming.
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• Toneel 4 eindig in die hede met Map wat sinies lag – Klink mooi, 
Johnnie…Johnnie…- Dis ‘n vooruitwysing na die betekenis
assosiasies van sy name.

• Toneel 8 – Tommy sien vir Map en hy knoop geselskap aan ( 
skinnerstories oor die gemeenskap.Map stel nie belang daarin nie
totdat Tommy oor Blanchie praat en wat sy doen.- Map se stilswye
impliseer dat die nuus oor Blanchie vir hom te veel is om te
verwerk.

• Toneel 9 – Map se monoloog getuig van sy voorneme om ‘n nuwe
begin te maak.

• Toneel 10 – Willy gebruik die beeld van die tronk om die township 
mee te beskryf.- Dit suggereer dat die gemeenskap tronkstraf
uitdien vir misdaad “hul velkleur”

• Dit impliseer ook dat Map een tronk verruil vir ‘n ander.
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• Willy La Guma se ruimtelike metafore is 
veeleggend.Hy verwys na die huise as 
vuurhoutjiebokse.

• Die Kaapse vlakte as Wasteland.- Die huis is 
tradisioneel ‘n ruimte van veiligheid en liefdevolle
versorging. – Hier is dit egter die teenoorgestelde en
verwys na betekenisse soos ontheemding (tuiste
verloor)

• Toneel 11- Maud lees die inhoud van die brief 
afgemete voor. – Die rede hiervoor is omdat sy die 
fynere detail wil invryf en hulle laat verstaan dat sy al 
lankal daarvan weet.
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KONTEKSTUELE VRAE WAT GEREELD 
IN DIE EKSAMEN GEVRA WORD

❖ Teen watter agtergrond speel die uittreksel af.
❖ Die funksionaliteit van Map se monoloog.
❖ Die funksionaliteit van taalgebruik
❖ Die funksie van toneelaanwysings
❖ Hoe word die Neweteks/ toneelaanwysings in die uittreksel aangedui.\ - bv. 

dui ruimte aan, gee inligting
❖ Ironie – bv. Star of Redemption, Blanchie se naam en musiek van saksofoon
❖ Ruimte – bv. tronk
❖ Simboliek – bv. naam van Map
❖ Gebruik van die ellipse(…)
❖ Vrae oor die dramatiese struktuur
❖ Karakters en Karaktereienskappe
❖ Konflik – innerlike en uiterlike - bv. Cyril en Cavernelis
❖ In 2015 was  die vier voorbeelde van die getal 7 as simbool in die drama 

gevra.
❖ Apartheid en die Groepsgebiedewet
❖ Titel en Tema
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WENKE VIR DIE VOORBEREIDING 
VAN ‘N KONTEKSTUELE VRAAG

• Twee uittreksels word uit die drama gevra.

• Byvoorbeeld TEKS 1 en TEKS 2.

• ‘n Deeglike begrip van die inhoud van die hele drama is 
noodsaaklik.

• Jy moet dus weet wat in elke toneel aangaan.

• Dit sal help om die gebeure in die gegewe uittreksel te
verstaan sowel as vóór en na die uittreksel.

• Die verband tussen die gebeure, byvoorbeeld die 
oorsaak en wat is die gevolg van die optrede van die 
bepaalde karakter.

7



• Onderstreep die opdragwoorde in die vrae (bv.verduidelik,kontrasteer, 
motiveer) en maak seker jy verstaan wat van jou verwag word.

• Lees ook jou instruksies soos: gee ‘n woord, frase of aanhaling.
• Dis belangrik dat jy moet kyk na die puntetoekenning van elke vraag.( bv. 

1,2 of 3 punte) 
• Antwoord sover moontlik in jou eie woorde.
• Gebruik aanhalingstekens as jy ‘n aanhaling uit die uittreksel moet haal.
• By motiveringsvrae moet jy eers “JA OF NEE” antwoord en dan jou

motivering gee.

• LET WEL. Geen punte vir ja of nee. Die motivering bepaal die punt.

Geen Engelse antwoord word as reg aanvaar nie.
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Oefening van ‘n uittreksel in die 
drama

Lees vanaf die begin van toneel 7 vanaf bladsy
35 tot 37  in die drama Krismis van Map Jabobs.

Maak KANTAANTEKENINGE veral oor die vrae
wat algemeen gevra word.
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Vrae oor uittreksel in Toneel 7

1. Waarom is dit funksioneel dat Miriam almal, een na die ander, persoonlik

groet? Gee twee redes. (2)
• Dit stel die orkes aan die gehoor voor.
• Dit bring ‘n ligter aanslag na die hoogtepunt van die vorige toneel na vore.

2. Gee ‘n voorbeeld van dramatiese ironie uit Miriam se eerste
spreekbeurt.                                                                                                                 (1)

• Sy dink die mates is vir koordrag,terwyl dit eintlik ‘n orkes is.

3. Watter effek het Bêrend se spreekbeurt op die toneel? 

Motiveer jou antwoord.                                                                                           (2)
• Dit skep humor, want almal lag daarna.

4. Hoe stel Oompie Paulsen, Miriam gerus? Noem twee dinge. (2)

Hy sê sy kan maar aangaan en noem dat hulle nie perfek is nie en ook foute maak.
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5. Haal twee woorde aan wat Boytjie se konnotasie met die weermag bewys? (2)

• “freedom fighters” en “terrorists”

6. Waarom is Boytjie se antwoord op Miriam  se vraag of hulle gaan wen, ironies?
(2)

• As hulle wen sal dit oor die klere wees, nie oor die musiek nie.

7. Watter twee sake kan as die dramatiese doelstelling van hierdie toneel

beskou word? (2)
• Dit wys dat die orkes na sewe jaar nog nooit Map se posisie kon vul nie.Dit wys hoe   

die lewe in die buurt voortgegaan het.Dit maak ‘n oorgang tussen Map in die tronk
(toneel 6) en Map by die huis (toneel agt)

8. Haal ‘n voorbeeld van dramatiese ironie uit die uittreksel aan.                           (1)

• Miriam is salig onbewus van die vrees wat die res van die karakters oor Map het.
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Tonele uit vorige vraestelle

Baie uittreksels kom altyd uit tonele1,2,3 en 4  voor. 
Dis van die gunstelingtonele.

Bespreking uit toneel 2 vanuit genre.

MAAR
as ek na die vorige jare se vraestelle kyk…

Was daar oor alle tonele al getoets.

STERKTE GRAAD 12
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