
Afrikaans Huistaal



Beantwoording van 
kontekstuele vrae/ 

kortvrae in die roman 
en drama





Wat is ‘n kontekstuele/ kortvraag?
Deur middel van kontekstuele/kortvrae gaan die eksaminatore assesseer of jy die volgende
ken:
• Die letterlike betekenis van die roman verstaan. 
• Jy moet die inligting in die roman kan herorganiseer.

VRAAGTIPE HOE JY HIERDIE VRAAG MOET 

BEANTWOORD

LETTERLIKE VRAE: Vrae oor die 

inligting wat duidelik/ opvallend in die 

teks/uittreksel voorkom.

Noem die karakters/plekke/dinge... Skryf slegs die spesifieke name van die 

karakters/plekke/dinge neer.

Verskaf/ gee redes vir … Skryf slegs die inligting neer sonder

om dit te bespreek of kommentaar

daaroor te lewer.

Verskaf/ gee TWEE redes waarom… Skryf net twee redes as antwoorde

neer.

Identifiseer die karakter wat… Skryf die karakter se naam neer.

Beskryf die karakter se … Die karakter is onbeskof/ aggressief/ 

beleefd/

Maak ‘n lys van eienskappe… Skryf die eienskappe onder mekaar

neer.

VRAAGTIPE HOE JY HIERDIE VRAAG MOET 

BEANTWOORD

HERORGANISERING: Vrae wat van 

jou verwag om inligting wat in die 

teks voorkom, op ‘n ander manier te

organiseer/ aan te bied as wat in die 

teks staan.

Som die hoofpunte van … in een sin 

op.

Skryf slegs die hoofpunte sonder

enige ander inligting neer.

Groepeer die ooreenstemmende 

eienskappe van..

Skryf dieselfde eienskappe

bymekaar/saam.

Gee ‘n oorsig van… Bespreek in die algemeen wat die 

vraag verwag.



Deur middel van kontekstuele/kortvrae gaan die eksaminatore assesseer of jy die 
volgende ken:
• Jy moet afleidings kan maak.  Jy moet by hierdie tipe vrae die inligting wat jy reeds tot 

jou beskikking het gebruik om afleidings te maak.
• Jy moet sekere aspekte van die roman kan beoordeel deur jou eie mening oor

byvoorbeeld die gepastheid van beeldspraak te lug.

VRAAGTIPE HOE JY HIERDIE VRAAG MOET BEANTWOORD

AFLEIDING. Vrae wat van jou verwag om die teks

te interpreteer met inligting tot jou beskikking wat 

nie eksplisiet in die teks voorkom nie.

Verduidelik hoe die idee van… verband hou met 

die tema van…

Soek na die verbintenis tussen … en … en skryf

dit neer.

Vergelyk die optrede van … met die van… Skryf die ooreenkomste en die verskille neer.

Wat suggereer die woordgebruik in … omtrent die 

karakter van…?

Sê wat jy dink die woordgebruik omtrent ‘n 

karakter verklap gegrond op die inligting tot 

jou beskikking.

VRAAGTIPE HOE JY HIERDIE VRAAG MOET 

BEANTWOORD
EVALUERING: Vrae wat van jou verwag om ‘n 

oordeel te vel wat gebaseer is op die kennis

tot jou beskikking of jou verstaan van die teks. 

Jy sal jou mening moet uitspreek oor waardes, 

houdings en sê waarom dit jou oortuig of nie.

Bespreek jou standpunt in verband

met…/Stem jy saam met…/ Is die optrede/ 

reaksie geloofwaardig/aanvaarbaar…?

Dink aan jou eie norme en waardes en

kom tot ‘n gevolgtrekking.

Stem jy saam met die siening van…?

Gee ‘n rede vir jou antwoord.

Begin hierdie antwoorde altyd eers met ‘n 

JA/NEE. Jy MOET elke keer ‘n rede vir jou

antwoord gee om die punt te verdien. 

Onthou ook dat jou antwoorde op hierdie

vrae elke keer na die spesifieke teks moet

terugverwys.  Daar is geen regte of 

verkeerde antwoorde vir hierdie vrae nie.



• Jy moet waarderend kan lees.

VRAAGTIPE HOE JY HIERDIE VRAAG MOET BEANTWOORD

WAARDERING: Vrae wat die emosionele uitwerking van ‘n teks

op jou as leser het.

Het jy simpatie met…?  Verduidelik jou antwoord. Daar is geen regte of verkeerde antwoorde vir hierdie vrae

nie, maar jy MOET elke keer ‘n rede vir jou antwoord gee.  

Onthou ook dat jou antwoorde op hierdie vrae elke keer

na die spesifieke teks moet terugverwys.

Het jy gehou van die manier waarop die skrywer…?

Lewer kommentaar oor die…



ROMAN/DRAMA BETEKENIS VAN TERME

Betekenis van die titel. Ontsluit gewoonlik die roman/ drama vir

ons.

Karakterisering

Protagonis

Antagonis

Tritagonis

Die hoofkarakter in ‘n literêre werk oor wie

die storie handel.

Alles draai om hom/haar.

Is die opponent van die protagonis.

Is die karakter wat TUSSEN die protagonis

en die antagonis staan. Hierdie karakter kan

verskillende rolle vervul bv. hy kan die 

aanstigter van die konflik wees OF hy kan

die afweerder van die aanval wees of die 

moontlike versoener van die teenstander.

Die literêre kenmerke waaraan jy moet aandag gee in die roman en die 

drama



ROMAN/DRAMA

Ronde karakters

Platkarakter

Ondergaan in die verloop van die 

drama/roman verandering.

Ondergaan nie enige verandering

gedurende die roman/ drama nie.

Bly dieselfde.

Newekarakters

Randkarakters

Hulle hooffunksie is om die hoofkarakters se 

karaktereienskappe uit te lig.

Ondersteun gewoonlik die hoofkarakter in 

sy ontwikkeling en is dikwels ook in ‘n 

mindere mate betrokke by die 

botsing/konflik in ‘n verhaal.

Hulle kan ook soms versoening tussen

karakters bewerkstellig.



ROMAN/DRAMA

Intrige

Subintrige

Alles in die lewe moet ordelik plaasvind –

selfs stories.  Al die gebeure en handelinge

wat plaasvind, het ook ‘n orde/volgorde en

ons noem dit die intrige. Die sub-intrige is 

daardie gebeure wat aan die hoofgebeure

skakel.
Rol van die verteller
Eerstepersoonsverteller

Derdepersoonsverteller

Eerstepersoonsverteller-Voordele: Meer 
persoonlik – word uit persoon se eie
ervaring vertel.
Nadeel:  Weet net wat daardie persoon
dink.
Alwetend en alomteenwoordig – minder 

persoonlik



ROMAN/DRAMA

Bou:

Eksposisie

Motoriese moment

Verwikkeling

Krisis

Hoogtepunt

Afloop

Lesers/gehoor leer die karakters, ruimte en

omstandighede ken.

Dit verwys na die aksie wat die handeling

aan die gang sit.

Die leser maak nou kennis met botsing

tussen karakters ens. Daar is toenemende

spanning terwyl die verhaal begin 

ontwikkel.

Meer intense botsing/ konflik tussen

karakters.

Spanning of botsing bereik ‘n hoogtepunt.

Die verhaal neem ‘n wending, ‘n oplossing

word gevind en daar is ‘n afname in 

spanning.



ROMAN/DRAMA

Tydsverloop

Verteltyd

Vertelde tyd

Onderwêreld – twee verhaallyne. Hede-

hoofstukke met onewe getalle.

Verlede- hoofstukke met ewe getalle.

Krismis van Map Jacobs –terugsprong na

toe hy en Blanchie jonk was –terugflitse na

die gebeure wat veroorsaak het dat hy in 

die tronk beland het.

Is die tyd waarin die verhaal afspeel
Is die aantal bladsye wat dit neem om die 
storie te vertel.
Is die tydperd of periode wat die verhaal
afspeel.



ROMAN/DRAMA DRAMA

Tema(s) en boodskap(pe) ‘n Tema van ‘n verhaal is die hoofgedagte.  
‘n Tema is altyd universeel en is nie tyd-, 
ruimte- of karaktergebonde nie.

Die boodskap van ‘n verhaal is die 
lewenswaarhede of  -insigte wat uit die 
verhaal voortspruit. Dit is die les wat die 
verhaal die leser leer.

Motiewe Is enige saak bv. ‘n karakter, ‘n gebeurtenis, 

voorwerp ens. Wat periodiek in die loop 

van die verhaal/drama na vore kom en

word gebruik om die tema te ondersteun.



ROMAN DRAMA

Ironie

Verbale ironie

Dramatiese ironie

Is die teenoorgestelde van wat verwag word
Die persoon se presies die teenoorgestelde
van wat hy bedoel.
Wanneer die skrywer inligting met die leser
deel waarvan die karakter niks weet nie.

Konflik

Innerlike konflik

Uiterlike konflik

Vind in die gedagtes van die karakter plaas.

Kom voor in gevegte en wanneer twee 

karakters met mekaar argumenteer, fisies

baklei of net nie met mekaar oor die weg kom

nie.
Milieu/ ruimte Ruimte verwys na die plek waar die 

verhaal/drama afspeel.



Kontekstuele vrae: Wenke wat sal help

1. Jy moet vrae kan beantwoord oor die uittreksel self, maar ook oor aspekte
uit die res van die roman wat verband hou met die uittreksel.

2. Jy moet die inhoud van die roman goed ken.
3. Jy moet die roman so goed ken dat jy by elke uittreksel presies weet wat in 

die uittreksel gebeur, wat VOOR die uittreksel gebeur het (wat tot daardie
handeling/ aksie aanleiding gegee het) en wat NA die uittreksel gebeur.

4. Vluglees die uittreksel en maak seker dat jy weet waar die uittreksel in die 
roman inpas.

5. Lees die uittreksel weer ‘n keer deur.
6. Lees nou die vrae deur en onderstreep of omkring die opdragwoorde in die 

vrae, bv. Bespreek, verklaar, motiveer, vergelyk…
7. Daar sal altyd vrae wees wat jou menig oor iets of jou reaksie op die teks

toets. Kyk uit vir opdragwoorde soos “Wat dink jy…”  “Bespreek jou
mening…” OF “kan jy identifiseer met…” By sulke vrae moet jy mooi dink 
en in jou eie woorde jou mening gee. Jy kan verwysings uit die teks gee as 
motivering. 



8. Omkring ook die puntetoekenning by elke vraag.  Die puntetoekenning gee ‘n aanduiding
van hoeveel jy moet skryf:

1 punt: net ‘n woord of sinsdeel

2 punte:  gewoonlik ‘n antwoord plus ‘n bewys of verduideliking of twee redes, 
of ‘n ja of nee met ‘n motivering – onthou dat die ja/nee, waar/vals, feit/mening
nie punte tel nie, maar wel in jou antwoord moet wees.  Dit is die motivering wat 
2 punte tel.

3 punte: drie verskillende redes of feite
4 punte: gewoonlik ‘n paragraaf.

NB!! ‘n stapelvraag tel gewoonlik drie tot vier tot vier punte. Lees die vraag deeglik.  Let op na
die puntetoekenning by stapelvrae; dit sal bepaal hoeveel feite jy moet aanbied. Beantwoord
‘n stapelvraag se dele in presies dieselfde volgorde as wat dit gevra is.



9. ‘n Waar-of-onwaarvraag.  Skryf eers waar of onwaar. Skryf dan die rede. 
Kyk wat die vraag vra: ‘n aanhaling of ‘n motivering in jou eie woorde. 
Onthou die waar/onwaar tel nie punte nie, maar dit moet deel wees van jou
antwoord.

10. Wanneer jy woorde uit die uittreksel aanhaal, moet dit tussen aanhalingstekens
wees.

11. Lees wat die vraag vra,bv. “Skryf vier agtereenvolgende woorde neer”, beteken
dit vier woorde wat langs mekaar staan.

12. Laat ‘n reël oop na elke vraag.

13. Proeflees jou antwoorde.

14. Lees ook die vrae en maak seker jy het beantwoord wat gevra is.





Vraag Watter tipe vraag Antwoord

13.1 Watter ritueel van Lawson 

Kollege gaan hierdie teks vooraf?                         

(1)

Letterlike vraag. Die Tonnel-ritueel (waar gr.8’s/nuwelinge die 

waterpypdoolhof op die skoolterrein moet

baasraak).

13.2  Wie is die verteller in reëls 1 tot 

4?  Watter voordeel en nadeel hou

hierdie verteller vir die reels in? (3)

Letterlike vraag Greg. 

Voordeel.  Hy weet presies wat met die 

onsuksesvolle Trappers gaan gebeur/ hul gaan

nie deel van Lawson Kollege wees nie.

Nadeel: Die Trappers self weet nie wat die 

aand se uitkoms vir hulle toekoms inhou nie.

13.3  Watter verband is daar tussen

die ruimte waarin Greg hom in reël 5 

bevind, en die titel van die roman?  

Aan watter ander TWEE betekenisse

van die romantitel stel Eckard vir Greg 

bekend? (3)

Afleiding Greg is in die waterpyp-onderwêreld/tonnels

onder die skoolterrein (wat aansluit by die titel

van die roman)

Die kuberwêreld waarin misdadigers (soos Dok

Pienaar en Greg se pa wat by misdaad

betrokke is) beweeg.

Kuberkrakery

Onderwêreld van gesagsuitdaging.



Vraag Watter tipe vraag Antwoord

13.5  In watter opsig verskil Eckardt se 

optrede hier van sy optrede die 

vorige dag?  Hoekom verras Eckardt

se optrede nie vir Greg nie? (2)

Afleiding Hier is hy kameraadskaplik, want hy help vir Greg 

terwyl hy die vorige dag uiters

arrogant/uitdagend/ongeskik was.

Hy aanvaar Eckardt is dankbaar omdat Greg hom

uit die tonnel gehaal het. Die vorige dag was 

Eckardt ‘n nuweling wat nog sy plek moes vind in 

die skool.
13.6  Ten spyte van Greg se 

bewustheid van Lawson Kollege se 

reëls en dissipline (in reël 19) verset

hy hom teen gesag.  Noem VIER 

geleenthede waar hy skoolgesag

uitdaag. (4)

Heroganisering Hy drink bier in Ekardt se kamer.

Hy verset hom teen Dok Pienaar deur te weier

om rugby te speel.

Hy kom nie sy pligte as hoofseun na nie.

Hy betree die rekenaarkamer van die skool

onwettig.

Hy bly na ure wakker om te “hack”.
13.7  Wat wil Eckardt met sy woorde

in reël 21 bereik? (1)

Afleiding Hy wil Greg mislei sodat Greg dink hy het ook so 

‘n soort pa.

Hy wil die indruk skep dat hy, soos Greg ook in 

opstand is teen sy pa.

Hy wil voorgee dat hy simpatie met Greg het.

Hy wil seker maak dat Greg in hom ‘n vriend sal

vind.





Vraag Watter tipe vraag antwoord

13.8 Verteenwoordig hierdie

gesprek ‘n ironiese wending in die 

roman?  Motiveer jou antwoord.                             

(1)

Evalueer Ja, Eckardt is besit met die openbaarmaking van 

sy sosiale manipulering, terwyl Greg nie kwaad

vermoed nie. Hy openbaar hom hier as Greg se 

vyand, terwyl Greg meen Eckardt is sy vriend.

13.9 Wat wil Eckardt bereik met sy

mededeling in reëls 1-4?  Hoekom

was dit vir Eckardt so belangrik om 

Greg vooraf te leer ken?                             

(2)

Afleiding

Evalueer

Hy wil Greg met die waarheid skok/ vir Greg wys

dat hy nie sy vriend is nie/ besig is met die 

wraak wat hy vir maande beplan en uitgevoer

het/ die laaste spyker in die doodskis slaan

waneer Greg sy eie betrokkenheid by misdaad

moet erken/ die finale kishou plant wanneer

Greg sy pa se aandeel aan die misdaad/ 

korrupsie beleef.

Hy moes sy strategie goed beplan om nie

agterdog te wek nie.



Vraag Watter tipe vraag antwoord

13.10 Watter TWEE omstandighede maak

van Greg die ideale prooi vir Eckardt se social 

engineering attack (sosiale manipulering)?  Is 

daar na jou mening ‘n wenner van hierdie

social engineering attack? Gee ‘n rede vir jou

antwoord.             (3)                                                              

Waardeer Hy en sy pa het nie ‘n goeie verhouding nie.

Hy hou van ekstreme sport.

Hy vertrou Eckardt ten volle.

Ja, Greg het die twee skurke ontmasker./

Ja, Eckardt ervaar die vreugde dat hy sy pa se 

dood gewreek het deur Dok Pienaar en Greg se 

pa te ontmasker/

Nee, daar is geen wenner nie. Greg se pa sal

vervolg word en Eckardt kan nie sy pa terugkry

nie.
13.11 Herlees reels 19 -21 van TEKS G asook
reels 14 tot 16 van teks H.
13.11.1 Noem ‘n voorbeeld van uiterlike
konflik wat Greg as gevolg van sy pa by 
Lawson Kollege ervaar het.  Dink jy Eckardt se 
verduideliking wat op Greg se vraag (TEKS H, 
reël 15) volg los al Greg se probleme op? 
Motiveer jou antwoord.
13.11.2  Is Eckardt hier besig om Greg in 
skaakmat te sit.  Gee ‘n rede vir jou
antwoord.                                                                                
(3)

Letterlik, afleiding, 

evaluering

11.1Dok Pienaar omdat sy pa van hom verwag

om verskoning te vra vir sy weiering om rugby te

speel. Teen Dok Pienaar omdat hy nie vir Eckardt

soek nie.

Nee, Greg besef dat hy gebruik is om sy pa te

ontmasker.

Ja, nou het hy insig oor hoekom Eckardt vir hom

gekies het.

11.2  Ja Greg is besig om sy eie pa se 

betrokkendheid by korrupsie te ontmasker.

Nee, nadat Eckard Greg inlig dat sy pa die 

Candlestick-maker is, is hy platgeslaan, maar dan

neem woede oor wanneer hy

Eckardt te lyf gaan.







15.3 Nee, die woorde is net gerig op Mr Cavernelis en Maud.  Die mense in die woonbuurt kry vir Blanchie jammer omdat Mr 
Cavernelis haar misbruik om geld te maak om uit die buurt te kom.

Ja, Maud meng nie met die res van die mense nie.

Maud praat eerder Engels as Afrikaans.

Maud en Cavernelis dink hulle is beter as die res.

Die mense hou ook nie van die feit dat Cavernelis twee werke doen om uit die omgewing te kom nie.

15.4 Hy is vernynig.  Hou nie daarvan dat Maud en Mr Cavernelis dink dat hulle beter as die res is nie.

Hy spot gereeld vir Mister Cavernelis omdat hy soft goods verkoop.

Hy beledig hom ook oor sy taalgebruik se hy praat hoge Afrikaans.

15.5  Apartheid

Groepsgebiedewet

Gedwonge verskuiwings

Maatskaplik – geskuif –armoede.

15.6  Armoede – mense in gebied is baie arm.

Misdaad – baie misdaad a.g.v, armoede

Klein huisies- “match box huisises” met sementstraatjies.

Werkloosheid.

Ver van “amenities”- ver van treinstasies of bushalte.

Map kry nie werk nie – werk slegs vir blankes gereserveer.

Dit veroorsaak dat hy by bendes betrokke raak en later in die tronk beland.


