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1 INLEIDING EN VERWELKOMING 

1.1 Verwelkoming 
 

Hartlik welkom by AFK1501 (Afrikaans Aktueel). Ons hoop jy voltooi hierdie module 
suksesvol en dat jy Afrikaans Aktueel boonop interessant sal vind. Ons sal jou deur die hele 
proses begelei en bystaan. 

 

LET WEL: 
Hierdie module, Afrikaans Aktueel, is die grondslag vir verdere studie in Afrikaanse 
letterkunde. 
 

Afrikaans Aktueel is dus nié ŉ beginnerskursus nie. 

 
Lees asseblief heel eerste Studiebrief 101 (hierdie dokument wat jy nou lees) aandagtig deur 
vóórdat jy begin studeer. Daarna moet jy deur die Studiegids vir AFK1501 lees. Dit sal jou in 
staat stel om Werkopdrag 01 te beantwoord en om belangrike keuses oor Werkopdrag 02 uit te 
oefen. 
 

In hierdie studiebrief ontvang u:  
 

  Inligting oor administratiewe sake rakende die module. 
 ’n Oorsig oor die module. 
 Die werkopdragte vir die twee semesters en ’n lys van die sluitingsdatums van  
 Werkopdragte. 
 ’n Lys van die voorgeskrewe en aanbevole leeswerk.  

 

1.2 Administratiewe Sake 

1.2.1 Versending 

Unisa se Departement Versending moet die volgende aan jou stuur vir hierdie module: 
 

 Studiebrief AFK1501/101/3/2018.  (hierdie dokument wat jy nou lees); en 

 Studiegids: AFK1501 Afrikaans Aktueel  
 

LET WEL: 
 

Die voormalige Leesbundel is vanaf verlede jaar slegs op Unisa se e-reserwes 
beskikbaar en word nie meer as deel van die studiepakket aan jou gestuur nie.  Jy sal die 
e-reserwes op die biblioteek se webblad onder “e-Reserves and Recommended books” 
vind.  (Kyk punt 4.3.) 
 

Indien jy die Studiebrief 101 of die Studiegids ontvang het nie, kontak asseblief vroegtydig 
die versendingsdepartement.  Jy kan dit ook van myUnisa aflaai.  (Lees punt 5.3) 
 

 

1.2.2 Inventarisbrief 

Tydens registrasie ontvang studente saam met die beskikbare studiemateriaal ŉ sogenaamde 
inventarisbrief vir die huidige akademiese semester. Hierdie inventarisbrief lys slegs die 
items wat ten tye van registrasie by die Departement Versending beskikbaar is. Jy behoort die 
studiemateriaal wat jy ontvang het, aan die hand van die inventarisbrief te kontroleer. Tensy 
anders op die inventarisbrief vermeld word (byvoorbeeld “uit voorraad”), behoort jy al die items 
wat in die brief aangedui word, in jou besit te hê. As daar van die items ontbreek, moet jy 
asseblief onmiddellik die instruksies op die keersy van die inventarisbrief nakom om die 
ontbrekende items aan te vra.  
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Gebruik voortaan slegs die telefoonnommer wat in die inventarisbrief aangegee word as jy by die 
Departement Versending navraag wil doen oor ontbrekende studiemateriaal. Dit geld ook vir 
studiebriewe wat jy later in die semester behoort te ontvang, byvoorbeeld die opvolgstudiebrief 
wat jy ná die sluitingsdatum van Werkopdrag 02 behoort te ontvang.  
 

Wenk: 

 
’n Vinniger metode om nuwe en bestaande studiemateriaal in die hande te kry, is om op 
myUnisa te registreer. Op die webwerf van myUnisa kan jy alle studiemateriaal van die internet 
aflaai vir modules waarvoor jy ingeskryf is. 
 
Die voormalige Leesbundel is vanaf 2017 slegs as e-reserwes op die biblioteek se webblad 
beskikbaar (kyk punt 4.3 van hierdie studiebrief, bladsy 11). Ons kán onder géén 
omstandighede ŉ papierweergawe aan jou pos nie. 

 
 
 

2 DOEL EN UITKOMSTE VAN DIE MODULE 
 

2.1 Doel 

In AFK1501 lees ons ŉ versameling eietydse tekste wat verskillende genres (prosa, poësie en 
drama) betrek en ons bestudeer in hierdie tekste aktuele kwessies soos byvoorbeeld ideologie, 
intertekstualiteit en stereotipering. 

 
Jou lees- en interpretasievaardighede word ontwikkel, maar ook ŉ verskeidenheid ander 
lewensvaardighede, soos: 

 

 toleransie van uiteenlopende denkwyses; 

 die bevraagtekening van stereotipes; 

 insig in die geskiedenis; en 

 die behoeftes van die jong kind. 
 
 

2.2 Uitkomste 

Die doelwitte (of uitkomste) van AFK1501 is om jou te bemagtig om: 
 

 insig te verkry in verskillende letterkundegenres en die manier waarop gedagtes in literêre 
tekste binne bepaalde sosiale kontekste uitgedruk word; 

 aktuele kwessies wat in bepaalde literêre vorme uitdrukking kry, soos stereotipering, te 
herken en te bevraagteken; 

 lees- en interpretasievaardighede te ontwikkel. 
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3 DOSENTE EN KONTAKBESONDERHEDE 

3.1 Kursuskoördineerders: 

 

 

 

 
Dr. Lisetta Jacobs 
Dosent vir Deel 3 

 (012) 429 6474 

 jacobem@unisa.ac.za  

Dr. Erika Lemmer 
Dosent vir Deel 2 

 (012) 429 6371 

 lemmee@unisa.ac.za 

  

 
 

Dr. Mariëtte van Graan 
Dosent vir Deel 1 

 (012) 429 6253 

 vgraam@unisa.ac.za 
 
 

Me. Linde Beer 
Dosent vir Deel 5 

 (012) 429 6925 

 beerl@unisa.ac.za 

 

 Die dosent vir Deel 4 sal op myUnisa aangekondig word. 
 Bogenoemde indelings kan deur die loop van die jaar verander. Jy sal oor veranderinge ten 

opsigte van indelings via myUnisa ingelig word. 
 

Rig asseblief navrae oor ŉ spesifieke deel aan die verantwoordelike dosent (byvoorbeeld vrae 
oor Deel 3 aan dr. Jacobs) en alle algemene navrae aan die kursusleier. 
 
 

Let wel: Buitenasieners word soms gebruik om werkopdragte en/of eksamenskrifte na te sien. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jacobem@unisa.ac.za
mailto:lemmee@unisa.ac.za
mailto:vgraam@unisa.ac.za
mailto:beerl@unisa.ac.za
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3.2 Departement  

  
 

Departementshoof    Departementele Sekretaresse  
Prof M. Keuris     Mev. Zané Loftie-Eaton 
Tel: (012) 429 6308    Tel: (012) 429 6308 
E-pos: keurim@unisa.ac.za   E-pos: loftiz@unisa.ac.za 
 

 
Posadres: 
Departement van Afrikaans en Algemene Literatuurwetenskap 
Posbus 392 
UNISA  
0003 

 

3.2.1 Departementele webwerf  

Die URL vir ons departmentele webwerf is: 
 http://www.unisa.ac.za/Default.asp?Cmd=ViewContent&ContentID=13256 
 

Die URL vir die afdeling Algemene Literatuurwetenskap is: 
http://www.unisa.ac.za/Default.asp?Cmd=ViewContent&ContentID=22474 
 

Alternatiewelik kan u die volgende roete gebruik: 
Home (http://www.unisa.ac.za) > colleges > college of human sciences > Schools, departments, 
centres & units > afrikaans and theory of literature > theory of literature 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:keurim@unisa.ac.za
http://www.unisa.ac.za/Default.asp?Cmd=ViewContent&ContentID=13256
http://www.unisa.ac.za/
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3.3 Universiteit 

Kontakadresse van die verskillende administratiewe departemente is ingesluit in Studies @ 
Unisa, wat u saam met u studiepakket ontvang het. 

 
   Hou altyd u studentenommer byderhand wanneer u die Universiteit kontak. 

 

 

  

 info@unisa.ac.za  vir algemene navrae  
 study-info@unisa.ac.za vir aansoek- en registrasieverwante navrae    
   (voornemende en geregistreerde studente)  
 assign@unisa.ac.za  vir werkopdrag navrae  
 exams@unisa.ac.za  vir eksamen navrae  
 despatch@unisa.ac.za  vir studiemateriaal navrae  
 finan@unisa.ac.za  vir studente rekening navrae 
 gaudeamus@unisa.ac.za  vir gradeplegtigheid navrae 
 myUnisaHelp@unisa.ac.za  vir hulp met myUnisa  
 myLifeHelp@unisa.ac.za  vir hulp met myLife e-pos rekeninge 

 

Stuur ŉ SMS na 32695 vir meer inligting oor hoe om Unisa te kontak via SMS (alleenlik vir 
student binne die grense van Suid-Afrika).  Studente sal ŉ outomatiese SMS-antwoord ontvang 
met verskillende SMS-opsies.  Die SMS kos R1. 

Studente kan ook navrae direk sms na: 
 

*43578 vir aansoeke en registrasie  
*43584 vir werkopdragte  
*43584 vir eksamens  
*43579 vir studiemateriaal  
*31954 vir studente rekening  
*43582 vir myUnisa en myLife 
 

*Die SMS-nommer is alleenlik vir studente woonagtig in Suid-Afrika.  Internasionale studente 
word aangeraai om gebruik te maak van die e-posadres info@unisa.ac.za 
 

 

Faksnavrae: +27 (0)12 429 4150 
 

Pos Adres: Posbus 392 
 UNISA 

  0003 
 

Fisiese Adres  Universiteit van Suid-Afrika 
    Prellerstraat 
    Muckleneuk 
    Pretoria 
 

Navrae oor werkopdragte (prosedure, ontvangs, punte), studenteadministrasie, versending 
(studiemateriaal), eksamenroosters, eksamennavrae en finansies (studenterekeninge) wat nie via 
myUnisa opgelos kan word nie, moet die brosjure Studies @ Unisa asb. genader word. 

mailto:info@unisa.ac.za
mailto:study-info@unisa.ac.za
mailto:assign@unisa.ac.za
mailto:exams@unisa.ac.za
mailto:despatch@unisa.ac.za
mailto:finan@unisa.ac.za
mailto:gaudeamus@unisa.ac.za
mailto:myUnisaHelp@unisa.ac.za
mailto:myLifeHelp@unisa.ac.za
mailto:info@unisa.ac.za
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4 HULPBRONNE VIR DIE MODULE 

4.1 Voorgeskrewe boeke 

In elkeen van die vyf dele word bepaalde tekste (boeke) voorgeskryf (vir die doeleindes van 
Werkopdrag 02 en die eksamen). 

 

ONTHOU! 

Die voormalige Leesbundel vir AFK1501 is van laas jaar af slegs beskikbaar op Unisa se  
e-reserwes. Dit is nie as ŉ enkele dokument beskikbaar nie, maar elke dokument wat 
vroeër in die Leesbundel vervat is, is nou as ŉ aparte skakel op die biblioteek se webblad 
aangedui. 

As gevolg van beperkings op kopiereg mág dosente nie die Leesbundel aan studente 
stuur nie. 
As akademiese departement is ons nie verantwoordelik vir die uitstuur van die 
studiemateriaal nie. 

 

Jy moet die voorgeskrewe tekste lees as jy AFK1501 wil slaag. 
 

Jy moet maksimum twee boeke aanskaf op grond van die twee dele wat jy kies (kyk asseblief 
die tabel op die volgende bladsy). Hier is ŉ lys van enkele verskaffers (boekhandelaars) waar jy 
die tekste moontlik in die hande kan kry: 

 

Boekhandelaar Webblad Telefoon E-pos 

Protea Boekhuis* www.proteabookshop.co.za 012 362 5663/4 akademies@proteaboekhuis.co.za 

Van Schaik www.vanschaik.com 012 362 5701/ 
5669 

vshat@vanschaik.com 

Juta & Co www.jutaonline.co.za 012 362 5799 ptabooks@juta.co.za 

Kalahari.com www.kalahari.com 021 468 9200 (geen) 

Takealot.com www.takealot.com 0861 222 989 info@takealot.com 

On the Dot www.onthedot.co.za 0861 668 368 directsales@onthedot.co.za 

* Protea Boekhuis is veral ŉ betroubare verskaffer van Unisa se voorgeskrewe boeke. 
 

Raadpleeg egter die volledige lys van amptelike boekhandelaars (en boekwinkels landwyd) in 
jou Studies @ Unisa, of by die intekenportaal van myUnisa: <https://my.unisa.ac.za/portal> 
onder die skakel “Official Booksellers”. 

 

Jy kan ook die voorgeskrewe boeke by ŉ biblioteek uitneem. Besoek gerus Unisa se tuisblad 
by <http://www.unisa.ac.za> en volg die skakel na “Library”. 

 

Let Wel: 
 

 Vir die doel van Werkopdrag 01 benodig jy slegs Studiebrief 101 en waar van toepassing, 
e-reserwes (kyk punt 4.3 van hierdie studiebrief, bladsy 11). Jy moet al 50 
meerkeusevrae beantwoord. 

 Aangesien jy slegs twee dele kies om te beantwoord vir Werkopdrag 02 en die eksamen, 
hoef jy net (ŉ maksimum van) twee boeke aan te koop. 

 By Deel 3 en Deel 4 het jy nóg ŉ keuse tussen twee voorgeskrewe boeke.  Kies een 
voorgeskrewe boek PER DEEL. 

 

Vir Werkopdrag 02 en die eksamen hoef jy slegs TWEE dele te kies om te beantwoord. Jy het 
dus ŉ keuse watter twee dele jy wil doen, maar by Deel 3 en Deel 4 kan jy intern ook kies watter 
teks jy wil bestudeer. 

http://www.proteabookshop.co.za/
mailto:akademies@proteaboekhuis.co.za
http://www.vanschaik.com/
mailto:vshat@vanschaik.com
http://www.jutaonline.co.za/
mailto:ptabooks@juta.co.za
http://www.kalahari.com/
http://www.takealot.com/
mailto:info@takealot.com
http://www.onthedot.co.za/
mailto:directsales@onthedot.co.za
http://www.unisa.ac.za/
http://www.unisa.ac.za/


 

10 

 

BESTUDEER DIE ONDERSTAANDE TABEL ASSEBLIEF BAIE AANDAGTIG VIR 
JOU VERSKILLENDE OPSIES: 

 
 

 

WATTER 
DEEL? 

 

WATTER BOEK(E) MOET EK KRY? 
 

(Onthou: Jy kies sleg één boek vir elk van die twee dele van jou keuse) 
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).
 

 

 
As jy DEEL 1 
kies 

 
 

 

 
Van der Westhuizen, Herman (samesteller). 2009. Droomskip 
en ander radiodramas. Kaapstad: Nasou. 

 

 
As jy DEEL 2 
kies 

 

 
 

 

 
 
Loots, Sonja. 2011. Sirkusboere. Kaapstad: Tafelberg Uitgewers. 

 
 
 
 
 
 

 
As jy DEEL 3 
kies 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
Goosen, Jeanne. 2008. Ons is nie almal so nie. 
Kaapstad: Kwêla Boeke. 

 
OF 

 

 
Van Tonder, Jan. 2004. Roepman. Kaapstad & Pretoria: 
Human & Rousseau. 
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) 

 
 
 
 
 
 
As jy DEEL 4 
kies 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Jacobs, Jaco. 2009. Middernagfees. Pretoria: LAPA 
Uitgewers. 

 
OF 

 

 
Jacobs, Jaco. 2010. Suurlemoen! Pretoria: LAPA 
Uitgewers. 

K
ie

s
 E

E
N

 

(o
p
 g

ro
n
d
 v

a
n
 d

ie
 v

ra
e
 

w
a
t 
jy

 b
e
a
n
tw

o
o
rd

) 

 

 
As jy DEEL 5 
kies 

 
 

 

 
Marais, Johann Lodewyk & Zuiderent, Ad (samestellers). 1997. Ons 
klein en silwerige planeet. Afrikaanse, Nederlandse en Vlaamse 
gedigte oor die omgewing. Pretoria: J.L. van Schaik Akademies. 

 
 

4.2 Aanbevole Boeke 

Daar is geen aanbevole boeke vir hierdie module nie 
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4.3 Elektroniese Reserwes (e-reserwes) 

Die voormalige Leesbundel vir AFK1501 is vanaf 2017 slegs op Unisa se elektroniese reserwes 
beskikbaar. 
 

Volg die volgende stappe om toegang tot die e-reserwes te kry: 
 

 Gaan na die biblioteek se webblad: www.unisa.ac.za  
 Klik op “Library” 

 Klik op “Find e-reserves and Recommended books” (dit verskyn onder “Search the Library”) 

 Tik “AFK1501” in onder “Course Code Search” 

 Daar sal ŉ lys op jou rekenaarskerm verskyn met skakels na elke teks. 

 Klik op die titel van die skakel om toegang tot die teks/dokument oop te maak. 

 

OF 
 

Besoek gerus die e-reserwes se webtuiste by: * http://libguides.unisa.ac.za/request/undergrad 
 

 

4.4 Biblioteekdienste en hulpbroninligting 

Gaan na www.unisa.ac.za/brochures/studies vir bondige inligting.  
Gaan na die Unisa-webtuiste by http://www.unisa.ac.za en klik op Library vir gedetailleerde 
inligting. 
Gaan na http://www.unisa.ac.za/Default.asp?Cmd=ViewContent&ContentID=7102 vir 
navorsingsondersteuning en die dienste van persoonlike bibliotekaresse. 
 
Die Biblioteek het 'n aantal biblioteekhandleidings opgestel: 

 om aanbevole leesstof in die gedrukte versameling en in e-reserwes op te spoor – 
http://libguides.unisa.ac.za/request/undergrad 

 om materiaal aan te vra – http://libguides.unisa.ac.za/request/request 

 vir nagraadse inligtingsdienste – http://libguides.unisa.ac.za/request/postgrad 

 om biblioteekhulpbronne en -hulpmiddels vir navorsingsdoeleindes op te spoor, te kry en te 
gebruik – http://libguides.unisa.ac.za/Research_Skills 

 hoe om die Biblioteek te kontak of ons op sosiale media te vind/gereelde vrae – 
http://libguides.unisa.ac.za/ask 

 

 

5 STUDENTEONDERSTEUNINGSDIENSTE 
 
Belangrike inligting hieroor verskyn in die brosjure Studies @ Unisa. 
 
Die volgende studentehulpdienste word deur UNISA en/of die Departement Afrikaans en 
Algemene Literatuurwetenskap vir die module AFK1501 aangebied: 
 

5.1 Studiebriewe 
 
Wat is ŉ opvolgstudiebrief en wat is die funksie daarvan? 
 

Dosente stuur elke semester ŉ opvolgstudiebrief (Studiebrief 201 / Tutorial Letter 201) aan 
studente. Jy het dit nog nie ontvang nie.  Dit word eers uitgestuur na die sluitingsdatum van die 
tweede werkopdrag (gewoonlik drie tot vier weke voor die eksamen). 
 

Daarin kry jy die volgende inligting: 
 

 Terugvoer op Werkopdrag 2  

 Volledige eksamentoeligting. 

http://www.unisa.ac.za/
http://libguides.unisa.ac.za/request/undergrad
http://www.unisa.ac.za/brochures/studies
http://www.unisa.ac.za/
http://www.unisa.ac.za/Default.asp?Cmd=ViewContent&ContentID=7102
http://libguides.unisa.ac.za/request/undergrad
http://libguides.unisa.ac.za/request/request
http://libguides.unisa.ac.za/request/postgrad
http://libguides.unisa.ac.za/Research_Skills
http://libguides.unisa.ac.za/ask
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BELANGRIK! 

Opvolgstudiebriewe is uiters belangrik vir jou eksamenvoorbereiding. Maak seker jy 
ontvang dit in die pos. Jy kan egter die opvolgstudiebrief ook aflaai van myUnisa (kyk 
instruksies hieronder). 

 

 
ŉ Vinnige, maklike manier om die studiebrief te kry, is om dit af te laai van myUnisa sodra dit 
beskikbaar is. Kyk onder “Official Study Material”. 
 

 
5.2 E-tutors 

 
Wat is ŉ E-tutor en waarom het ek een nodig? 

 

 
E-tutors is nie dosente nie, maar gekwalifiseerde, gegradueerde persone wat 
optree as “aanlyntutors”. Die hoofdoel van E-tutors is om jou deurlopend te 
ondersteun en vrae/navrae oor die inhoud van die kursus te beantwoord. 

 
 

Behalwe vir AFK1501 se primêre blad, word jy ook by ŉ tutorgroep ingedeel – met ŉ aparte 
webblad (oftewel “Group Site”) op myUnisa. Dit lyk byvoorbeeld só: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op hierdie “Group Site” kan jy direk met jou E-tutor kommunikeer, in plaas daarvan om dosente 
te kontak met navrae. Doen dit deur ŉ “New Topic” te skep onder “Discussions” (E-tutors is elke 
dag vir ongeveer twee ure aanlyn om navrae te beantwoord). 
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Indien jy nie by ŉ E-tutor ingedeel is nie, moet jy so gou moontlik die kursusleier van AFK1501 
per e-pos kontak. 
 

 
LET WEL! 

 
E-tutors is bloot ŉ AANVULLENDE hulpmiddel om jou te ondersteun. Ons beveel 
sterk aan dat jy van jou E-tutor gebruik maak. Rig alle navrae eers aan jou E-tutor. 
Indien hulle nie kan help nie, kan jy die betrokke dosent kontak. 

 

Jy moet egter steeds die primêre blad vir AFK1501 (naamlik “AFK1501-18-S1”) 
gereeld besoek vir belangrike kennisgewings, studiemateriaal, ensovoorts. 

 

 
5.3 myUnisa 

 
Wat is myUnisa en hoe kan dit my met my studie help? 
 

 
myUnisa is die Universiteit se gratis aanlynplatform vir alle geregistreerde Unisa-studente. 

 
 

Raadpleeg jou Studies @ Unisa-gids vir meer inligting oor hoe om ŉ wagwoord (“password”) vir 
myUnisa te skep. As jy enige probleme met myUnisa ervaar, stuur ŉ e-pos aan 
myunisahelp@unisa.ac.za (gee altyd jou studentenommer as verwysing). 
 

Nadat jy geregistreer het, behoort AFK1501 een van jou modules op myUnisa te wees. Dit sal in 
die “dropdown”-spyskaart vertoon as “AFK1501-18-S1” of “AFK1501-18-S2” (afhangende van 
die semester waarin jy geregistreer is). Kyk na die voorbeeld hieronder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Waarom moet ek myUnisa gebruik? 
 
AFK1501-18-S1 (eerste semester) en AFK1501-18-S2 (tweede semester) is die primêre blad vir 
AFK1501. Jy behoort dit, benewens jou E-tutor se webblad, te gebruik en gereeld te besoek, 
aangesien: 
 

 dosente dikwels belangrike aankondigings (“Announcements”) oor studiemateriaal, 
kursusinhoud en sperdatums plaas; 

 studente besprekingsforums (“Discussion Forums”) gebruik om die werk te bespreek; 

 amptelike studiemateriaal (“Official Study Material”) soos studiebriewe en studiegidse 
hier afgelaai kan word sodra dit beskikbaar gestel word en; 

 werkopdragte elektronies via myUnisa ingelewer kan word (verwys na jou Studies @ 
Unisa- brosjure vir volledige instruksies). 

mailto:myunisahelp@unisa.ac.za
mailto:myunisahelp@unisa.ac.za
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5.4 myLife 
 

Hoe om jou myLife e-posrekening te aktiveer (Studies @ Unisa A-Z, bladsy 65) 
 
As geregistreerde Unisa-student het jy reeds ŉ e-posadres by Unisa in die vorm van ŉ myLife-
rekening. Om e-posse van Unisa af te ontvang, moet jy jou myLife-rekening self aktiveer: 
 

 Gaan na myUnisa by http://my.unisa.ac.za en klik op die “Claim myLife e-mail”-skakel. 

 Verstrek jou besonderhede deur die e-vorm op die skerm te voltooi. Dit word vir 
verifikasiedoeleindes vereis. 

 Ontvang jou myLife-adres en wagwoord (“password”). 

 Kry toegang tot jou e-posrekening. 
 
Kyk gereeld na jou myLife e-posse, want dit is jou eie verantwoordelikheid om jou 
myLife e-posrekening te bestuur. 
 
Let Wel: Jou myLife e-posadres is die enigste amptelike wyse van elektroniese 
kommunikasie tussen jou en Unisa.  Korrespondensie word NIE na jou persoonlike e-
posadres gestuur nie. 
 
myLife is ŉ webgebaseerde e-posdiens waarmee jy toegang tot jou e-pos deur ŉ 
internetsoekenjin (browser) kry. Gebruik die skakel http://www.outlook.com, jou myLife ID e-
posadres (studentenommer@mylife.unisa.ac.za) en jou wagwoord om toegang tot jou myLife-
rekening te kry. 
 

5.5 Telesentrums 
 

Gratis rekenaar en internettoegang: Unisa het in vennootskap getree met instansies in 
verskeie plekke regoor Suid-Afrika (verwys as Telesentrums) om u in staat te stel (as ŉ Unisa-
student) om vrye toegang tot rekenaars en die internet te verkry. Hierdie toegang sal u in staat 
stel om die volgende akademiese verwante aktiwiteite uit te voer: registrasie, aanlyn-inhandiging 
van werkopdragte, die deelname in e-tutoraktiwiteite en vlagskip kursusse, ens.  Neem asseblief 
kennis dat enige ander aktiwiteite buiten hierdie op u eie onkostes is bv. drukwerk, fotostatering, 
ens.  
Vir meer inligting oor ŉ Telesentrum naaste aan u, besoek gerus www.unisa.ac.za/telecentres. 

 

5.6 Hulp aan studente met VIGS (AIDS) 
  

Lees asseblief die volgende aankondiging vanaf UNISA: 
 
Health conditions such as HIV/AIDS 
 
If you are a student with a health-related condition such as HIV/AIDS, or have a close family 
member with this or another health condition, then you need to take cognisance thereof in 
planning your studies. It will be unwise to cram tasks as this creates enormous stress which 
negatively impacts on your performance as a student, as well as your health. Planning your 
studies is essential so that you work consistently and make progress. 
 
It would be wise to know your health status (HIV/AIDS, blood pressure, diabetes, cholesterol, 
etc.). If you are informed by medical tests, with the necessary medical and supportive 
interventions you can prolong and improve the quality of your life and your success in your 
studies. 
 
The URL to the Unisa Student Health and Wellness site is included here for your convenience.  
 
Visit: http://www.unisa.ac.za/default.asp?Cmd=ViewContent&ContentID=263305.7 
 

http://my.unisa.ac.za/
http://www.outlook.com/
http://www.unisa.ac.za/telecentres
http://www.unisa.ac.za/default.asp?Cmd=ViewContent&ContentID=263305.7
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5.7 Kontroleblad vir AFK1501 
  

Hierdie kontroleblad moet nie saam met die opdrag ingelewer word nie. Dit dien slegs as ŉ 
hulpmiddel vir jou as student om seker te maak dat jy al die nodige stappe gevolg het VOORDAT 
jy jou Werkopdrag 02 inlewer. 

 

KONTROLEBLAD VIR AFK1501 
 

Taak 
 

Antwoord 

 
 

Ja 
 

Nee 

Voor jy die module aanpak 

Het jy Studiebrief 101 deurgelees?   

Het jy jou myLife-rekening (Unisa se e-pos) geaktiveer? (Indien nie, lees eers weer bladsy 14 van  
hierdie studiebrief.) 

  

Het jy jou Studiegids vlugtig deurgelees om ŉ oorsig oor die werk te kry?   

Het jy al jou E-tutor gekontak? (Kyk bladsy 12-13 van hierdie studiebrief.)   

Werkopdrag 01 
 

- Semester 1 – Inhandigingsdatum: 14 Maart 2018 (Unieke nommer: 836099) 
 

- Semester 2 – Inhandigingsdatum: 08 Augustus 2018 (Unieke nommer: 860895) 

Het jy al 50 vrae van Werkopdrag 01 beantwoord?   

Het jy Werkopdrag 01 elektronies ingelewer op myUnisa?   

 
Werkopdrag 02 

 

- Semester 1: Inhandigingsdatum: 04 April 2018 (Unieke nommer:864767) 
 

- Semester 2: Inhandigingsdatum: 05 September 2018 (Unieke nommer: 699919) 

Het jy twee uit die vyf dele gekies vir Werkopdrag 02?   

Indien jy jou dele gekies het, het jy slegs een voorgeskrewe boek per deel gekoop en gelees?   

Het jy die twee dele wat jy gekies het aandagtig in die Studiegids bestudeer?   

Het jy Werkopdrag 02 voltooi (slegs twee uit die vyf dele)?   

Het jy Werkopdrag 02 in die korrekte PDF-formaat ingelewer (soos uiteengesit op bladsy 21 van  
hierdie studiebrief)? 

  

Het jy die plagiaatverklaring in MSWord van “Additional Resources” op myUnisa afgelaai en aan jou opdrag 
geheg voor jy die dokument in PDF omskep het? (Die plagiaatverklaring sal ŉ ekstra bladsy in jou opdrag wees, 
heel voor of agter.) 

  

Het jy seker gemaak dat jy die REGTE dokument (jou werkopdrag) met die REGTE AFK1501-kode en  
die REGTE unieke werkopdragnommer ingelewer het? 

  

Eksamen 

Het jy Studiebrief 201 (opvolgstudiebrief met terugvoer op Werkopdrag 02 en eksamentoeligting) ontvang OF  
Van myUnisa “Official Study Material” afgelaai? 

  

Het jy twee dele vir die eksamen voorberei?   

Het jy BAIE seker gemaak dat jy die samestelling van die jaarpunt verstaan (kyk bladsy 18-19 van  
hierdie studiebrief)? 
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6 STUDIEPLAN SPESIFIEK VIR DIE MODULE 

Gebruik gerus die inligting in die brosjure Studies @ Unisa vir algemene tydsbestuur en 
beplanning. 
 

6.1 Struktuur en keuses in AFK1501 

AFK1501 bestaan uit 5 dele: 
 
DEEL 1 – Teks en leser: Inleiding in die literêre kommunikasieproses 
DEEL 2 – Teks en/as geskiedenis  
DEEL 3 – Toe ons nog kinders was DEEL 4 – Jeugletterkunde 
DEEL 5 – Nederlandse letterkunde vir Suid-Afrika 
 
 

Jy kies slegs TWEE DELE om te beantwoord in Werkopdrag 02 en die eksamen! 
 
 

Kyk noukeurig na die onderstaande tabel en lees deur die Studiegids voordat jy finaal besluit: 
 

 

 

 

WATTER 
DEEL 

 
WAAROOR GAAN DIT? 
(WAT IS DIE NAAM VAN 

ELKE DEEL?) 

 
WAAR IN DIE 

STUDIEGIDS? 

 

VIR WIE WORD DIT 
AANBEVEEL? 

 

(NIE VERPLIGTEND) 

 
BEANTWOORD 

DIE VRAE IN 
WATTER 
TAAL? 

 
   WIE IS DIE       
   BETROKKE  
   DOSENT? 

 

 
DEEL 1 

 
Teks en leser: Inleiding 

in die literêre 
kommunikasieproses 

 

 
Bl. 1-97 

Moedertaalsprekers 

EN 

Tweedetaalsprekers 

 
Afrikaans 

(tensy 
anders 

aangedui) 

 

 
M. van Graan 

  
DEEL 2 

Teks en/as 
geskiedenis 

 
Bl. 99-150 

 
Moedertaalsprekers 

 
Afrikaans 

E. Lemmer 

 

 
DEEL 3 

 

 
Toe ons nog kinders 

was 

 

 
Bl. 151-218 

Moedertaalsprekers 

EN 

Tweedetaalsprekers 

 

 
Afrikaans 

 

 
E.M. Jacobs 

 
 
 

DEEL 4 

 
 
 

Jeugletterkunde 

 
 
 

Bl. 219-288 

Tweedetaalsprekers 

EN 

Onderwysstudente 
(persone wat B.Ed. 

studeer) 

 

 
Afrikaans 

OF Engels 

 

 
 

Sal 
aangekondig 
word. 

 

 
 

DEEL 5 

 

 
Nederlandse 

letterkunde vir Suid- 
Afrika 

 

 
 

Bl. 289-318 

 

Slegs persone met 
goeie Nederlandse 

leeskennis. 

 

 
 

Afrikaans 

 

 
 

L. Beer 
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6.2 Studieplan 
 

Die volgende tabel is ŉ voorgestelde studieskedule. Dit is bloot ŉ riglyn om jou te help om jou 
studies te beplan. 
 
EERSTE SEMESTER (S1): STUDIESKEDULE 

 

Jan/Feb 

2018 

Werk deur Studiebrief 101 en die Studiegids.  

 
Maart 

2018 

 Beantwoord al 50 meerkeusevrae vir  

Werkopdrag 01. 

 Lewer Werkopdrag 01 elektronies via 
 myUnisa in. 

 Hou by die sluitingsdatum van 14 Maart 2018 

 vir Werkopdrag 01. Indien moontlik, handig 

 dit vroeër in. 

 Maak seker dis in die korrekte PDF-formaat. 

 (Kyk bladsy 21.) 

 

 
 
 

Mrt/Apr 

2018 

 Kies twee uit die vyf dele vir Werkopdrag 02. 

 Lees alles oor die 2 dele wat jy gekies het 

in die Studiegids en e-reserwes soos in die 

bepaalde deel aangedui. Beantwoord vrae 

oor daardie dele in Werkopdrag 02. 

 Lewer Werkopdrag 02 elektronies via 
 myUnisa in PDF-formaat in. 

 Bestudeer Studiebrief 201 aandagtig ter 

voorbereiding tot die eksamen 

 Hou by die sluitingsdatum van 04 April 2018 

vir Werkopdrag 02. Indien moontlik, handig 

dit vroeër in. 

 Ontvang Studiebrief 201 met terugvoer 
 oor Werkopdrag 02 en eksamentoeligting; 
 OF 

 Laai elektroniese weergawe van Studiebrief 

201 (onder “Official Study Material”) van 

myUnisa af (3-4 weke voor die eksamen). 

Mei/Jun 

2018 

Skryf eksamen: kies twee van die vyf dele 
(verkieslik die twee dele wat jy in Werkopdrag 02 
beantwoord het.) 

 

Eksamen (Mei/Junie 2018) 

 
 

TWEEDE SEMESTER (S2): STUDIESKEDULE 
 

Jun/Jul 

2018 

Werk deur Studiebrief 101 en die 
Studiegids. 

 

 
 

Aug 2018 

 Beantwoord al 50 meerkeusevrae vir 

Werkopdrag 01. 

 Lewer Werkopdrag 01 elektronies via 
 myUnisa in. 

 Hou by die sluitingsdatum van 08 Augustus 

 2018 vir Werkopdrag 01. Indien moontlik, 

 handig dit vroeër in. 

 Maak seker dis in die korrekte PDF-

 formaat. (Kyk bladsy 21.) 

Sep/Okt 

2018 

 Kies twee uit die vyf dele vir Werkopdrag 02. 
 Lees alles oor die 2 dele wat jy gekies het 
 in die Studiegids en e-reserwes soos in 
 die bepaalde deel aangedui. Beantwoord 
 vrae oor daardie dele in Werkopdrag 02. 

 Lewer Werkopdrag 02 elektronies via 
 myUnisa in PDF-formaat in. 

 Bestudeer Studiebrief 201 aandagtig ter 
 voorbereiding tot die eksamen 

 Hou by die sluitingsdatum van 05 
 September 2018 vir Werkopdrag 02. Indien 
 moontlik, handig dit vroeër in. 

 Ontvang Studiebrief 201 met terugvoer oor 

 Werkopdrag 02 en eksamentoeligting;  
OF 

 Laai elektroniese weergawe van Studiebrief 
 201 (onder “Official Study Material”) van 
 myUnisa af (3-4 weke voor die eksamen). 

Okt/Nov 

2018 

Skryf eksamen: kies twee van die vyf dele 
(verkieslik die twee dele wat jy in Werkopdrag 02 
beantwoord het.)

Eksamen (Oktober/November 2018)
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7 PRAKTIESE WERK EN WERKGEÏNTEGREERDE LEER 

Daar is geen praktiese werk of werkgeïntegreerde leer vir hierdie module nie. 
 
 

8 ASSESSERING 

8.1 Assesseringskriteria 

Jy word geassesseer op jou vermoë om literêre werke te interpreteer, ten opsigte van jou 
leefwêreld te kontekstualiseer en op ŉ logiese wyse jou analises skriftelik weer te gee. 
 

8.2 Assesseringsplan 

In hierdie module is daar drie assesseringsgeleenthede in ŉ semester.  Dit bestaan uit 
formatiewe assessering (twee werkopdragte) en summatiewe assessering (een eksamen) soos 
in die tabel hieronder vir jou uiteengesit: 

 

Formatiewe assessering (twee werkopdragte) 

Werkopdrag 01 Werkopdrag 02 

Al 50 meerkeusevrae x 1 punt elk = 50 punte   Kies slegs twee dele om te beantwoord, 
 byvoorbeeld Deel 1 en Deel 4. 
  Geskrewe/getikte werkopdrag 50 punte per 
 deel [50 + 50 = 100] 

Gewig is 20% van die semesterpunt/jaarpunt Gewig is 80% van die semesterpunt/jaarpunt 

 
Semester 1: 
  Sperdatum vir inlewering: 14 Maart 2018 
  Unieke werkopdragnommer: 836099 
 
Semester 2: 
  Sperdatum vir inlewering: 08 Augustus 2018 
  Unieke werkopdragnommer: 860895 

 
Semester 1: 
  Sperdatum vir inlewering: 04 April 2018 
  Unieke werkopdragnommer: 864767 
 
Semester 2: 
  Sperdatum vir inlewering: 05 September 2018 
  Unieke werkopdragnommer: 699919 

Let wel: Werkopdrag 01 + Werkopdrag 02 tel saam 25% van die modulepunt (Finale 
Punt). 

Summatiewe assessering (een eksamen) 

 
 
 
 

Vraestel (2 ure) 
 

Puntetelling is 50 punte per deel: 
[50 + 50 = 100] 

Kies slegs twee dele om te beantwoord, 

byvoorbeeld Deel 1 en Deel 4. 

 

Semester 1: 

Eksamendatum vir AFK1501 is Mei/Jun 2018. 
 
 
Semester 2: 

Eksamendatum vir AFK1501 is Okt/Nov 2018 

Let wel: Die eksamenpunt tel 75% van die modulepunt (Finale Punt). 
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Die semesterpunt (ook genoem “Jaarpunt”) word bereken deur Werkopdrag 01 en Werkopdrag 
02 bymekaar te tel. Werkopdrag 01 dra 20% en Werkopdrag 02 dra 80% by tot die 
semesterpunt. Daarom is dit baie belangrik dat jy wel jou opdragte inlewer en dit so goed as 
moontlik doen om die beste moontlike semesterpunt te behaal. Veral Werkopdrag 02 is baie 
belangrik omdat dit die grootste gedeelte van jou semesterpunt tel. 
 
Die finale punt word soos volg bereken: die semesterpunt dra 25% by en die eksamen 75%. Die 
implikasie is dat jy dus so goed moontlik in die eksamen presteer, maar ook dat jy moet sorg dat 
jou semesterpunt so hoog moontlik is. Die finale punt bepaal of jy gaan deurkom of nie. Jy moet 
‘n subminimum van 40% in die eksamen behaal. 
 

 
SEMESTERPUNT/JAARPUNT 

Werkopdrag 01 

20% 

Werkopdrag 02 

80% 

Semesterpunt/Jaarpunt 

100% 

 
FINALE PUNT (MODULEPUNT) 

Semesterpunt/Jaarpunt 

25% 

Eksamen 

75% 

Finale punt (Modulepunt) 

100% 

 

8.3 Werkopdragnommers 

8.3.1 Algemene werkopdrag nommers 

Werkopdragte word opeenvolgend per module genommer, beginnende by 01. Onthou asseblief 
om aan die werkopdragte dieselfde nommer toe te ken as wat ons in hierdie studiebrief daaraan 
gee.  

 

In hierdie module word daar van u verwag om twee werkopdragte volgens die riglyne deur ons 
verskaf, te beantwoord en in te lewer. 

 
BELANGRIK! 

 

 Twee werkopdragte word vir hierdie module gestel. 

 Die werkopdragte per semester verskil. 

 Maak dus seker dat jy die opdragte (Werkopdrag 01 en Werkopdrag 02) doen 
vir die semester waarin jy geregistreer is. 

 Indien jy die verkeerde opdragte per semester doen, sal jy geen krediet daarvoor 
ontvang nie. 

 
 

Werkopdrag 01 bestaan uit vyftig (50) meerkeusevrae (“multiple choice questions”).  

Beantwoord AL vyftig die vrae.  Dien Werkopdrag 01 betyds elektronies op myUnisa in 

(die instruksies is op die primêre AFK1501-blad onder “Additional Resources” getiteld 

Stapsgewyse instruksies – Hoe om Opdrag 01 aanlyn te voltooi.pdf). In uitsonderlike gevalle 

kan die Merkleesblad (oftewel Assessment Mark Reading Sheet) wat jy saam met jou 

studiemateriaal/studiepakket ontvang het, gebruik word en na die afdeling Werkopdragte gepos 

word. Hierdie opsie word nie aanbeveel nie vanweë die onvoorspelbaarheid en 

onbetroubaarheid van die posdiens. Werkopdrag 01 tel 20% van jou finale  

semesterpunt/jaarpunt. 

 
Werkopdrag 02 bevat langer tipe vrae en skryfwerk en tel 80% van jou semesterpunt/jaarpunt. 
Kies twee van die vyf dele vir Werkopdrag 02. 
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Maak seker dat jy Werkopdrag 02 ook betyds elektronies op myUnisa inlewer, sodat jy terugvoer 
daarop kan ontvang voor die eksamen. Ons kan nie waarborg dat jy terugvoer op jou 
werkopdrag sal ontvang indien jy ŉ harde kopie ingelewer het nie. Die proses van terugvoer 
word aansienlik vertraag in die prosessering van harde kopieë. Hoe vroeër jy jou werkopdrag 
inlewer, hoe beter. 

 

BELANGRIK! 
 

Moenie wag tot die sluitingsdatum om jou opdrag elektronies in te 
dien nie, want die stelsel (myUnisa) is gewoonlik oorlaai. 

 
 
 

8.3.2 Unieke werkopdrag nommers 

Alle werkopdragte het ’n bykomende nommer, die sogenaamde unieke nommer, wat op elke 
werkopdrag vermeld moet word.  
 
Vir 2018 is hierdie unieke nommers soos volg: 
 
Semester 1 
Werkopdrag 01: 836099 
Werkopdrag 02: 864767 
 

Semester 2 
Werkopdrag 01: 860895 
Werkopdrag 02: 699919 

 

8.4 Inleweringsdatums vir werkopdragte 

 

                                                Semester 1 

DATUM TIPE 

Werkopdrag 01 
14 Maart 2018 
(Unieke nommer: 836099) 

Meerkeusevrae 
(20% van jou semesterpunt/jaarpunt) 

Werkopdrag 02 
04 April 2018 
(Unieke nommer: 864767) 

Geskrewe 
(80% van jou semesterpunt/ jaarpunt) 

                                                    Semester 2 

DATUM TIPE 

Werkopdrag 01 
08 Augustus 2018 
(Unieke nommer: 860895) 

Meerkeusevrae 
(20% van jou semesterpunt/jaarpunt) 

Werkopdrag 02 
05 September 2018  
(Unieke nommer: 699919) 

Geskrewe 
(80% van jou semesterpunt/ jaarpunt) 
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8.5 Inlewering van werkopdragte 

Om jou werkopdragte betyds in te dien, moet jy vooruit moet beplan. Jy kan opdragte elektronies 
deur myUnisa inlewer OF pos. Werkopdragte mag nie via faks of e-pos ingelewer word nie. 
 

Studente wat woordverwerkers gebruik moet die brosjure, Studies @ Unisa raadpleeg oor die 

vereistes ten opsigte van die formaat van werkopdragte. 
 

Let wel: Maak asseblief seker dat die volgende gegewens op die werkopdragomslag verskyn: 
 

 U naam en adres (in blokletters) 

 Die betrokke modulekode en werkopdragnommer  

 Die unieke werkopdragnommer 

 U studentenommer (kyk op jou registrasiekaart) 
 
Pos 
 

Let daarop dat werkopdragte aan die Werkopdragte afdeling gestuur moet word. Die 
werkopdragkoeverte is reeds so geadresseer. Dit veroorsaak baie administratiewe probleme en 
lang vertragings as ŉ opdrag direk aan die dosent of departement gestuur word. Vir meer inligting 
kan u die brosjure Studies @ Unisa raadpleeg. Hou rekening met die tyd wat dit die posdiens 
neem om die werkopdrag hier te besorg. Opdragte moet nie op die sluitingsdatum gepos word 
nie, maar moet reeds op die sluitingsdatum by Unisa wees. 

 
myUnisa 
 

Ons raai jou ten sterkste aan dat jy AL jou werkopdragte elektronies op myUnisa inlewer. 
Dit bespaar posgeld en verhoed dat jou werkopdrag verlore gaan.  Vir meer besonderhede en 
vereistes ten opsigte van jou werkopdrag kan jy die brosjure Studies @ Unisa raadpleeg. 

 

 
PDF-FORMAAT 
 
Lewer jou opdrag in PDF-formaat in, maar maak seker dat dit in die regte formaat 
is. Moet NIE ŉ handgeskrewe dokument in PDF-formaat inskandeer nie. Tik jou 
opdrag in MSWord (.doc of .docx-formaat) en skakel dit direk daarna self oor na 
ŉ PDF-dokument. Die instruksies vir die omskakeling van ŉ dokument na PDF-
formaat kan jy op die AFK1501-groepblad op myUnisa kry onder “Additional 
Resources” gelaai as Word na PDF. 
 
Ons aanvaar NIE Read Only-dokumente of PDF-dokumente waarop ŉ 
handtekening vereis word nie. Sodanige dokumente sal gekanselleer word en 
dus NIE nagesien word nie. Indien ŉ opdrag gekanselleer word, moet die student 
dadelik die kursusleier kontak om uit te vind hoekom die opdrag gekanselleer is en hoe 
om die opdrag weer in te dien. 

 
 

Wanneer jy jou opdrag deur myUnisa indien, onthou asseblief om die plagiaatverklaring op die 
eerste bladsy van jou werkopdrag in te sluit. 

 

 Om ’n werkopdrag via myUnisa te stuur: 
 

 Gaan na http://www.unisa.ac.za en klik op myUnisa. 

 Teken aan met u studentenommer en wagwoord. 

 Kies ’n module op die oranje balkie. 

 Klik op “assignments” in die linkerkantse kieslys. 

 Klik op die betrokke werkopdragnommer wat u wil versend. 

 Volg die instruksies. 

http://www.unisa.ac.za/
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8.6 Plagiaat 

8.6.1 Wat is plagiaat en hoe kan ek dit vermy? 

Die Departement Afrikaans en Algemene Literatuurwetenskap, in aansluiting by Unisa se 
plagiaatbeleid, vereis dat werkopdragte op ŉ akademies etiese en verantwoordelike manier 
uitgevoer word. Hiervolgens is plagiaat (die ongeoorloofde gebruik van bronmateriaal) 
onaanvaarbaar. Om inligting van die internet af te laai en nie die gebruik daarvan te erken nie, 
om materiaal uit ŉ boek of artikel of studiegids, of enige ander geskrewe of gepubliseerde bron 
oor te skryf sonder om daardie bron te erken, is plagiaat. 

 
Om by ŉ ander student af te skryf en voor te gee dit is jou eie werk, is ook plagiaat. Die 
Afrikaanse term “letterdiefstal” dui op die kriminele aard van hierdie oortreding. Waar plagiaat 
bewys kan word, sal daardie werkopdrag geen punte verdien nie. Om voor te gee dat ŉ 
ander skrywer se gedig, kortverhaal, drama of enige skryfwerk jou eie werk is, is verbode en 
strafbaar. Onthou: deur middel van die internet word plagiaat maklik opgespoor. 

 
Jou antwoorde moet dus jou eie selfstandige denke weerspieël en moet in jou eie woorde 
geformuleer word. Gebruik die studiemateriaal as jou vertrekpunt, maar moet nie woord-vir- 
woord afskryf by ander studente óf uit die studiemateraal nie (dit sluit die Studiegids, e-reserwes, 
studiebriewe en/of enige ander bron in). Daarvoor kry jy 0%, want dit is immers nie jou eie 
oorspronklike werk nie. Jy loop ook die risiko om deur die regsafdeling van Unisa vervolg te word 
vir ‘n oorstreding van die dissiplinêre kode. 

 
Plagiaat is ŉ ernstige akademiese oortreding met onaangename gevolge vir die oortreder/s. 
 
Die Departement Afrikaans en Algemene Literatuurwetenskap het ŉ interne plagiaatbeleid wat 
op myUnisa beskikbaar is; gaan lees die plagiaatbeleid op jou AFK1501-groepblad onder 
“Additional Resources”. Kyk ook asseblief Unisa se Student Disciplinary Code en Policy for 
Copyright Infringement and Plagiarism (beskikbaar by <http://www.unisa.ac.za> onder “Study” 

 “Student Policies & Rules”): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer jy bronne gebruik, moet jy dit altyd erken. In die Departement Afrikaans en Algemene 
Literatuurwetenskap gebruik ons die Harvard-verwysingsmetode. Bestudeer asseblief die 
dokument, Abridged Referencing for Students, wat beskikbaar is op myUnisa onder “Additional 
Resources”. Vra gerus jou E-tutor om jou te help met die opstel van jou bronnelys deur van die 
Harvard-verwysingsmetode gebruik te maak. 

 

 

 

http://www.unisa.ac.za/
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Indien jy Werkopdrag 02 elektronies inlewer, moet jy die plagiaatverklaring wat op AFK1501 se 
primêre blad onder “Additional Resources” as ŉ MSWord-dokument gelaai is, knip en plak aan 
die begin of die einde van jou werkopdrag. Die rede hiervoor is dat jy slegs een keer en slegs een 
dokument elektronies kan inlewer. Tik jou voorletters en van of plaas ŉ elektroniese 
handtekening in die handtekening-spasie. Daarmee bevestig jy dat die werk wat jy inlewer jou eie 
werk is. 

 

8.6.2 Plagiaatvorm 

Heg die (ingevulde) plagiaatverklaring (kyk bladsy 25 van hierdie studiebrief) aan by Werkopdrag 
02 VOORDAT jy jou werkopdrag inlewer. 

 
HOE OM DIE PLAGIAATVERKLARING IN TE DIEN  
 
Elektronies via myUnisa: 
 
Indien jy Werkopdrag 02 elektronies inlewer, moet jy die plagiaatverklaring wat op AFK1501 se 
primêre blad onder “Additional Resources” as ŉ MSWord-dokument gelaai is (bostaande 
dokument), knip en plak aan die begin of die einde van jou werkopdrag voor jy die MSWord-
dokument na PDF omskakel. Die rede hiervoor is dat jy slegs een keer en slegs een dokument 
elektronies kan inlewer. Tik jou voorletters en van of plaas ŉ elektroniese handtekening in die 
handtekening-spasie. Daarmee bevestig jy dat die werk wat jy inlewer jou eie werk is. 
 
Harde kopie (pos): 
 
Maak ŉ fotostaat van hierdie bladsy en heg die (ingevulde) plagiaatverklaring aan indien jy ŉ 
harde kopie van jou werkopdrag inlewer. 
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HIERDIE BLADSY IS DOELBEWUS BLANKO GELAAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AFK1501/101 
 

25 

 

  VERKLARING 

 

 
 
Naam:  …………………………………………………….………………………………………… 
 
 
Studente nommer  ………………………………… 
 
 
Kursuskode:  …………………… 
 
 
Werkopdrag nommer:   ………………….. 
 
Ek verklaar dat hierdie werkopdrag my eie, oorspronklike werk is. Waar ek bronmateriaal 
gebruik het, is dit volledig en volgens die departementele voorskrifte erken. Ek begryp wat 
plagiaat beteken en is bewus van die departementele beleid daaromtrent. 
 
 
 
Handtekening: ………………………………………….. 
 
 
Datum: ……………………………………….. 
 JA NEE 

1 Ek het alle bronmateriaal wat ek gebruik het (studiegids, 
studiebrief, internet, ander bronne) erken. 

  

2 My werkopdrag bevat my eie bewoording ongeag of ek in ’n groep 
saam met ander studente gewerk het of nie. 

  

3 Ek het die bronne wat ek in my werkopdrag gebruik het, aangedui 
deur die teks in aanhalingstekens te plaas en/of deur verwysings 

volgens die Harvardverwysingstegniek. 

  

4 Ek het ’n bibliografie van alle bronne wat ek gebruik het aan die 
einde van my werkopdrag ingevoeg. 
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HIERDIE BLADSY IS DOELBEWUS BLANKO GELAAT. 
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8.7 Die werkopdragte 

 

EERSTE SEMESTER 
WERKOPDRAGTE 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ALLEENLIK vir studente wat vir die 
EERSTE semester geregistreer is 
 
(Januarie – Junie) 
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WERKOPDRAG 01  
SEMESTER 1 

 
(Meerkeusevrae) 

 
Inleweringsdatum : 14 Maart 2018          
 
Unieke nommer : 836099 
 

 

LET WEL: 
 

 BEANTWOORD AL 50 MEERVOUDIGE KEUSEVRAE (DEEL 1– 5) 
 Dien hierdie werkopdrag elektronies op myUnisa in.  (Lees die instruksies op myUnisa 

onder AFK1501 se groepblad.  Kyk by “Additional Resources”.  Die dokument se naam is  
Stapsgewyse instruksies – Hoe om Opdrag 01 aanlyn te voltooi.pdf). 

 Hierdie vygtig vrae het betrekking op al vyf dele en geld SLEGS vir Werkopdrag 01. 
 Dit is eers in Werkopdrag 02 wat jy twee uit die vyf dele moet kies. 

 

 
 

DEEL 1 (Studiegids, bladsy 1-97) 
 
1. Alles wat ŉ teks literêr maak, insluitende idees oor die aard, funksie en waarde van 

literatuur, is deel van ŉ persoon se ... 
 

[1] verhouding tussen fiksie en werklikheid. 
[2] literatuuropvatting. 
[3] verskillende idees oor letterkunde. 

 
2. Deur vervreemding kan ŉ skrywer... 
 

[1] die leser dwing om anders na dinge te kyk. 
[2] die teks gebruik om die wêreld normaal te laat lyk. 
[3] self van die leser vervreem. 

 
3.  Wanneer voor- en teenstanders se opinie van ŉ saak in konflik staan met mekaar, word 
 dit ... genoem. 
 

[1] polisemie 
[2] politiek 
[3] polemiek 
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4. Wat is Scholtz se opinie oor negatiewe leeservarings? 
 

[1] Lesers moet hul werklikheidsbeskouing aanpas by dit wat die teks sê om dit ŉ positiewe 
 ervaring te maak. 
[2] ŉ Negatiewe leeservaring kan wel produktief wees, want die konfrontasie tussen teks en 
 leser is deel van die avontuur van lees. 
[3] Realistiese en negatiewe uitbeeldings van die werklikheid verdoesel die leser se 
 geïdealiseerde wêreldbeskouing. 

 
5. Moeilike woorde of onbekende verwysings in ŉ teks wat jy nie verstaan nie, kan ... 
 genoem word. 
 

[1] leesverskuilings 
[2] leesverwarrings 
[3] leesversperrings 

 
6. “The universe is made of stories, not of atoms”. Wie het hierdie stelling gemaak? 
 

[1] Muriel Rukeyser 
[2] André P. Brink 
[3] Elsa Joubert 

 
7.  ŉ Eksterne verteller is ... 
 

[1] dieselfde as ŉ eerstepersoonsverteller. 
[2] ŉ verteller wat nie deel vorm van die verhaal nie. 
[3] ŉ verteller wat ook ŉ karakter in die verhaal is. 

 
8. Ouditiewe ervarings kan die volgende insluit: 
 

[1] Stemme (dialoog) en geluide soos voetstappe en deure wat toeklap. 
[2] Die kleredrag, handelinge en gesigsuitdrukkings van karakters. 
[3] Die verbeelde weergawe van ŉ karakter en ruimte wat ŉ persoon vir homself skep. 

 
9.  Wanneer jy na ŉ radiodrama luister, moet jy die ... aspekte daarvan verbeel. 
 

[1] ouditiewe 
[2] narratiewe 
[3] visuele 

 
10. Watter een van die volgende stellings oor ŉ alomteenwoordige verteller is nie waar nie? 
 

[1] ŉ Alomteenwoordige verteller kan weet wat ander karakters doen en sê. 
[2] ŉ Alomteenwoordige verteller kan sy gevoelens en gedagtes deel. 
[3] ŉ Alomteenwoordige verteller weet nie wat ander karakters dink en doen nie. 
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DEEL 2 (Studiegids, bladsy 99-150) 
 
11. Tot watter denkskool behoort Stephen Greenblatt en Haydon White? 
 

[1] New Critics 
[2] Nuwe Historisme  
[3] Die New Journalism 

 
12. Nuwe Historiste sien die geskiedenis as 
 

[1]  ’n versameling onweerlegbare feite  
[2] inligting wat in amptelike bronne verskyn 
[3] ’n subjektiewe vertelling  

 
13. Die term “poetics of culture” impliseer dat 
 

[1] kultuur poëtiese dimensies vertoon 
[2] poësie kulturele aktiwiteit is 
[3] literatuur binne ŉ sekere kulturele konteks bestudeer moet word 
 

14. Literêre historiografie verwys na  
 

[1] ’n optekening van die geskiedenis van ’n bepaalde letterkunde 
[2] die optekening van die Anglo-Boereoorlog 
[3] die revisionistiese beskouing van die geskiedenis 

 
15. Meesternarratiewe dui op 
 

[1]  tekste wat nie deel vorm van die literêre kanon nie 
[2] mondelinge vertellings 
[3] vertellings wat identiteitsvormend is binne ’n sekere kultuur  

 
16. “Winternag” verskyn rondom 1905 in 

 

[1]  die koerant Land en Volk  
[2]  Versamelde gedigte van Eugène Marais 
[3]  Honderd jaar later (Johann Lodewyk Marais) 

 
17. In die kortverhaal “Die joiner” (Van Melle) doop die man sy kind soos volg: 
 

[1]  Victoria 
[2]  Peace 
[3]  Hope 

 
18. Die kortverhaal “Op soek na die Slag van Rooipoeierspruit” (die Bothas) 

 
[1]  problematiseer die konsep van geskiedskrywing 
[2]  bewys dat die geskiedenis objektief is 
[3]  ontken die waarde van mondelinge oorlewering 

 
19. Sirkusboere (Sonja Loots) vertel die verhaal van  
 

[1]  die plaasmoorde op boere in Suid-Afrika 
[2]  die boeregeneraals se na-oorlogse optredes by die Wêreldskou in St Louis  
[3]  die Afrikanerboere in Argentinië 

 
20.  Sirkusboere kan beskryf word as ’n  
 

[1]  revisionistiese roman  
[2]  speurroman 
[3]  Freudiaanse familieroman 
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DEEL 3 (Studiegids, bladsy 151-218) 
 

21. In die skep van ŉ literêre teks word gegewens uit die werklikheid … 
 

[1] gekonstrueer 
[2] gekombineer 
[3] gekontrasteer 
 

22. In literatuur word die volgende aan die leser oorgedra 
 

[1] idees, waardes en ideologieë  
[2] inhoude, kulture, veronderstellings 
[3] hiërargieë, posisies, strukture  
 

23. Die konstante gedeelte van die leesproses betrek die  
 

[1] artefak 
[2] genre 
[3] leser 
 

24. Die veranderlike gedeelte van die leesproses betrek die   
 

[1] dominante politieke denkpatrone 
[2] latente religieuse handelingspatrone 
[3] verskillende moontlike leerervaringe 

 
25. Ideologieë lei dikwels tot die   
 

[1] opheffing van “ander” 
[2] onderdrukking van “ander” 
[3] simbolisering van “ander” 

 
26. In die verhaal “Agter die groen deur” word Betta se oupa uitgebeeld as ŉ  

 

[1] swakkeling 
[2] held 
[3] verkragter 
 

27. Die verhaal “16 Desember” wentel om die  
 

[1] onthou van ŉ verbygegane politieke era 
[2] vergeet van ŉ toekomstige sosiale tydperk 
[3] ontsien van ŉ teenswoordige kulturele epog 

 
28. In “Sin City” simboliseer Sun City ŉ plek van  
 

[1] verlange 
[2] begeerte 
[3] sonde 
 

29. Die sosio-kulturele werklikheid in “Ons is nie almal so nie” roep die volgende tydperk 
 op: 
 

[1] 1940’s 
[2] 1950’s 
[3] 1960’s  
 

30. In Roepman word die verhaal vertel van die gesin  
 

[1] Rademan 
[2] Rademeyer 
[3] Radebe   
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DEEL 4 (Studiegids, bladsy 219-288) 
 

31. Volgens Wybenga en Snyman (2005) is Afrikaanse kinderletterkunde ŉ grootliks 
 onontginde terrein omdat  

 

[1] Afrikaanse ouers ook nie lesers en boekkopers is nie. 
[2]  dit tradisioneel steeds nie as deel van die hoofstroom beskou word nie. 
[3]  ons leef in ŉ tyd van grensoorskrydings in Suid-Afrika. 

  
32. Watter een van die volgende is NIE ’n struktuurelement van kinder- of jeugliteratuur 
 NIE?  
 

[1] Ouderdom 
[2]  Karakter 
[3]  Handeling 

 
33. Tyd-ruimtelike oriëntasie 
 

[1] dui op die byna grenslose aard van die jong lesers van kinderliteratuur. 
[2]  vereis deeglike kennis van hoe tyd en ruimte geïdentifiseer en gebruik word. 
[3]  verskaf die konteks waarin enige storie afspeel, hetsy abstrak of konkreet.  

  
34. ’n Aktualiteit is 
 

[1]  ŉ sinoniem vir tema en jy kan enige een van die twee terme gebruik. 
[2]  waar ŉ tema oorgaan na iets wat die realiteit van lesers se alledaagse lewe aanspreek. 
[3]  ŉ eksplisiete lessie – positief of negatief – wat uit enige storie gehaal kan word.  

 
35. Wat is die „formule“ vir letterkundige bespreking? 
 

[1]  stelling + bewys 
[2]  bewys = teksleidraad 
[3]  stelling = probleem 

  
36. Die rol van die protagonis is om  
 

[1]  ten minste een  doel na te streef.  
[2]  konflik te veroorsaak. 
[3]  die handeling in ŉ rigting te stuur.  

  
37. Die _________ is die verbeeldings- of fantasie-element wat in ’n verhaal aangetref word.  
 

[1] fantastiese werklikheid 
[2]  primêre werklikheid 
[3]  sekondêre werklikheid 

  
38. Diskoers verwys na 
 

[1]  gesprekke oor literatuur sedert die einde van 1970. 
[2]  die menings en gesprekke wat plaasvind oor ŉ onderwerp. 
[3]  Afrikaanse kinder- en jeugliteratuur.  

 
39. Volgens Snyman (2006) kan die negatiewe houding jeens lees herlei word tot die feit dat  
 

[1]  Afrikaanse ouers ook nie lesers en boekkopers is nie. 
[2]  dit tradisioneel steeds nie as deel van die hoofstroom beskou word nie. 
[3]  ons leef in ŉ tyd van grensoorskrydings in Suid-Afrika. 

  
40. Watter een van die volgende hou NIE verband met die verwagtingshorison van die leser 
 NIE? 
 

[1]  Die leser se verwysingraamwerk 
[2]  Die leser se ouderdom 
[3]  Die leser se taalgebruik 
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DEEL 5 (Studiegids, bladsy 289-318) 
 

41. In deel 5 van hierdie studiegids beskryf sommige digters die grootsheid en mag van die 
 ongerepte natuur, terwyl ander weer aantoon hoedat die mens die natuur probeer 

 

[1] tem 
[2] vervreem 
[3] globaliseer 

 
42. Die gedig “Karoo Hooglied” is geskryf deur 
 

[1] Peter Blum 
[2] P.J. Philander 
[3] Hennie Aucamp 

 
43. In “Stenen die lopen” kom die volgende tipe vertelling voor: 
 

[1] ek-vertelling 
[2] alwetende  vertelling 
[3] personale vertelling 

 
44. Die vertelling “De Hond” word as ‘n raamvertelling aangebied: die raam is die 
 

[1] gebeure in Suid-Afrika 
[2] die verteller se huidige lewe in Den Haag en die besoek van Nondwe 
[3] die verhaal van die hiëna 

 
45. Die term “allogtone” word in Nederland gebruik om te verwys na  
 

[1] alle Nederlandse bewoners 
[2] alledaagse gewoontes van Nederlandse burgers 
[3] bewoners wat sigbaar nie dieselfde etniese en kulturele agtergrond besit as die deursnee 
  Nederlandse burger nie 

 
46. Voltooi: 
 

 “Portretten en een ........ droom: Alinea 9 
 

[1] nieuwe 
[2] avond- 
[3] oude 

 
47. Dawoed is die 
 

[1] Persiese joernalis wat saam met die Nederlanders deur Suid-Afrika reis 
[2] Suid-Afrikaanse joernalis wat saam met die Nederlanders deur Suid-Afrika reis 
[3] Oegandese joernalis wat saam met die Nederlanders deur Suid-Afrika reis 

 
48. Die gedig “Daar is het” is geskryf deur 
 

[1] Ad Zuiderent 
[2] Rutger Kopland 
[3] Robert Anker 

 
49. In “Het aardrijk” word daar verwys na die volgende woestyn: 
 

[1] die Sahara 
[2]  die Gobi 
[3]  die Namib 
 

50. Voltooi:  
 

In die gedig “September” word die ........ tussen mens en dier baie treffend beskryf. 
 

[1] kontras 
[2] ooreenkomste 
[3] kreatiewe interaksie 

TOTAAL VIR WERKOPDRAG 01: 50 x 1 = [50] 
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WERKOPDRAG 02  

Semester 1 
 

(Geskrewe werkopdrag) 
 

KIES SLEGS TWEE VAN DIE VYF DELE 

 

Inleweringsdatum : 4 April 2018      
 
Unieke nommer : 864767 
 

 

 
LET WEL: 

 
 Werkopdrag 02 bestaan uit vyf dele. Die vyf dele in die werkopdrag stem direk 

ooreen met die vyf dele in die Studiegids. 
  Let Wel: Jy kies slegs TWEE DELE om te beantwoord in Werkopdrag 02. 
  Lees deur al die vrae en instruksies voordat jy besluit watter twee dele om te 
 beantwoord. 
  Elke deel tel 50 punte, dit wil sê jy moet vrae beantwoord ter waarde van 2 x [50 
 punte] = [100]. 
  Lewer jou opdrag in PDF-formaat in, maar maak seker dat dit in die regte formaat is. 
 Moet NIE ŉ handgeskrewe dokument in PDF-formaat inskandeer nie. Tik jou opdrag 
 in MSWord (.doc of .docx-formaat) en skakel dit direk daarna self oor na ŉ PDF- 
 dokument. Die instruksies hoe om ŉ dokument na PDF-formaat om te skakel is op 
 die AFK1501-groepblad onder “Additional Resources”. 
 Ons aanvaar NIE Read Only-dokumente of PDF-dokumente waarop ŉ handtekening 

vereis word nie. Sodanige dokumente sal gekanselleer word en dus NIE nagesien 
word nie. Indien jy ŉ boodskap van Unisa ontvang dat jou opdrag gekanselleer is, 
kontak asseblief onmiddellik die kursusleier. 

 
 

ONTHOU: 
 
NB! Sluit die plagiaatverklaring by jou werkopdrag in! (Kyk bladsy 25 van hierdie 
studiebrief.) 
 
Gebruik die kontroleblad (met die Ja/Nee-vrae op bladsy 15) om seker te maak dat jy al 
die stappe gevolg het en nie per abuis ŉ stap oorgeslaan het nie. Jy moenie die 
kontroleblad saam met jou opdrag inlewer nie. 
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DEEL 1:  Teks en leser: Inleiding tot die literêre kommunikasieproses 

 
Dosent:  Dr Mariëtte van Graan 

Kontakbesonderhede (slegs vir navrae wat met Deel 1 verband hou) 
 

Telefoon:  (012) 429 6253 
E-pos:        vgraam@unisa.ac.za 

 
 

HIERDIE DEEL WORD AANBEVEEL VIR MOEDERTAAL- EN NIE-MOEDERTAALSPREKERS 
VAN AFRIKAANS 
 
THIS SECTION IS STRONGLY RECOMMENDED FOR MOTHER TONGUE EN NON-
MOTHERTONGUE SPEAKERS OF AFRIKAANS 

 
1) Algemene instruksies 
 

 Daar word VYF vrae gestel oor Deel 1. Die vrae dek al vyf studie-eenhede van Deel 1. Jy moet 
 al VYF vrae beantwoord ter waarde van 50 punte in totaal. 
 Jy mag onder geen omstandighede direk (woord-vir-woord) uit die Studiegids of enige ander 

bron afskryf nie. Jy kan die inligting in die Studiegids gebruik om jou eie idees te formuleer. 
Studente wat direk (sonder verwysings) oorskryf (plagiaat pleeg) sal 0% behaal en kan 
dissiplinêr verhoor word. 

 Indien jy na bronne (ook die Studiegids en e-reserwes verwys, direk aanhaal (“”) of parafraseer, 
moet jy die Harvard-metode van verwysing gebruik – vir verwysings in die teks en die 
bibliografie. Vir voorbeelde hoe om die Harvard-metode te gebruik, kan jy gerus die Internet 
raadpleeg. Daar is talle gidse beskikbaar. ŉ Goeie bron wat die Harvard metode kortliks 
verduidelik, is: http://education.exeter.ac.uk/dll/studyskills/harvard_referencing.htm. Kyk ook op 
myUnisa onder AFK1501 se groepblad vir die “Abridged Referencing for students”-dokument 
onder “Additional Resources”. 

 Die opdrag vereis individuele werk. Studente mag nie by mekaar afskryf nie. 
 Alle vrae van Deel 1 moet in Afrikaans beantwoord word, behalwe vraag 1 en 2 wat in 

Afrikaans of Engels beantwoord kan word. 
 Laai die plagiaatverklaring in MSWord formaat op myUnisa onder “Additional Resources” af, 

voltooi dit en heg dit aan jou opdrag in dieselfde dokument. 
 
2) Vrae 

 

Ten einde die vrae hieronder behoorlik te voltooi, sal jy stelselmatig deur elke aktiwiteit in die 
Studiegids moet werk. Die is baie belangrik dat jy die hele Deel 1 moet deurwerk voordat jy met 
hierdie werkopdrag begin. 
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ANSWER ALL QUESTIONS 
 
QUESTION 1 AND 2 MAY BE ANSWERED IN AFRIKAANS OR ENGLISH.  
 
ALL OTHER QUESTIONS (3, 4 AND 5) MUST BE ANSWERED IN AFRIKAANS 

 
 
 

Vraag 1 (Studie-eenheid 1) 
 
Lees deeglik deur Studie-eenheid 1 (p.5-24) in die Studiegids. Fokus veral op p.16-19, waar die 
verhouding tussen fiksie en werklikheid bespreek word. Skryf ŉ kort opstel (ongeveer ŉ halwe 
bladsy) waarin jy die verhouding tussen fiksie en werklikheid bespreek aan die hand van die 
volgende aspekte. Verskaf ook ŉ voorbeeld van elke aspek. 
 

 Fiktiwiteit 

 Waarheid 

 Mimesis 

 Seleksie  [10] 

 

 

Vraag 2 (Studie-eenheid 2) 
 

Bestudeer studie-eenheid 2 (p.25-41) in die Studiegids. Verskaf ŉ definisie en ŉ voorbeeld vir elk 
van die volgende terme. 
 

2.1 Parateks                           (2) 

2.2 Leesversperrings                           (2) 

2.3 Polemiek                           (2) 

2.4 Intertekstualiteit                           (2) 

2.5 Beeldgedig                           (2) 

   [10] 

 
 

Vraag 3 (Studie-eenheid 3) 
 
Bestudeer studie-eenheid 3 in die Studiegids (p.42-61) en beantwoord dan die volgende vrae. 
 

3.1 Watter drie tipes parallelismes word algemeen in poësie aangetref?                           (3) 
 

3.2 Wat is die verskil tussen ŉ vergelyking en ŉ metafoor?                           (2) 
 

3.3 Verskaf ŉ voorbeeld van ŉ vergelyking en ŉ voorbeeld van ŉ metafoor uit N.P. Van  
 Wyk Louw se gedig “Nagliedjie”.                                                  (2) 
 

3.4 Noem drie kenmerke  van die limeriek.                           (3) 

   [10] 
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Vraag 4 (Studie-eenheid 4) 
 
Lees Johnny Masilela se kortverhaal “Die werksmanne van Slovoville” (beskikbaar onder  
e-reserwes, sien punt 4.3 van hierdie studiebrief). Bestudeer ook studie-eenheid 4 in die 
Studiegids (p. 62-76). Noem en beskryf die vyf verhaalelemente (dit wat deel vorm van die 
verhaalwêreld) kortliks, en pas dit toe op die kortverhaal.             [10] 
 
 

Vraag 5 (Studie-eenheid 5) 
 
Lees die teks “Handleiding vir RSG/Sanlam Radiodramaskryfkompetisie” (beskikbaar onder e-
reserwes, sien punt 4.3 van hierdie studiebrief), en bestudeer ook studie-eenheid 5 in die 
Studiegids (p.77-95). Beantwoord dan die volgende vrae. 
 
5.1 Watter element van die radiodrama is nie ter sprake in die verhoogdrama nie?  (1) 

5.2 Wat is die doel van byklanke in ŉ radiodrama?                           (1) 

5.3 Waarvoor word die filtermikrofoon gebruik?                           (1) 

5.4 Buiten die filtermikrofoon, watter ander ses hulpmiddels kan vir radiodramas gebruik word?   (3) 

5.5 Wat is die verskil tussen ŉ monoloog en ŉ dialoog?                                          (2) 

5.6 Kan ŉ hoorspel plaasvind sonder ŉ radiodramateks? Motiveer jou antwoord.                           (2) 

   [10] 

 
   Subtotaal vir Deel 1: [50] 
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DEEL 2:  Teks en / as geskiendenis 

 
Dosent:  Dr Erika Lemmer 
 
Kontakbesonderhede (slegs vir navrae wat met Deel 2 verband hou) 
 

Telefoon:  (012) 429 6371 
E-pos:       lemmee@unisa.ac.za 

 
 

DEEL 2 WORD SLEGS AANBEVEEL VIR EERSTETAALSPREKERS VAN 
AFRIKAANS.  
 

STUDENTE MAG HIERDIE DEEL SLEGS IN AFRIKAANS BEANTWOORD. 
 
THIS SECTION IS NOT RECOMMENDED FOR NON-MOTHER TONGUE SPEAKERS 
OF AFRIKAANS.  
 

ALL QUESTIONS SHOULD BE ANSWERED IN AFRIKAANS. 

 
Deel 2 word sterk aanbeveel vir moedertaalsprekers wat met Afrikaans as hoofvak wil voortgaan. 
Studente wat hierdie deel kies, moet daarop let dat hulle slegs die EEN voorgeskrewe roman hoef aan te 
koop. Maak seker dat jy die voorgeskrewe studiemateriaal soos die gedigte, kortverhale en ander 
relevante leesstukke op die Unisa-biblioteek se e-reserwes raadpleeg (sien die voorskrifte vir toegang 
tot die e-reserwes op bladsy 10 en 15 van hierdie studiebrief).  
 
Die enkele voorgeskrewe roman vir Deel 2, Sirkusboere van Sonja Loots (2011), is ’n publikasie wat 
maklik verkrygbaar is by alle geakkrediteerde boekhandelaars (in beide sagteband en in e-boekformaat). 
Dit is moontlik nie ’n teks wat in almal se smaak sal val vanweë die rasseopmerkings en eksplisiete 
seksuele uitbeeldings daarin nie, maar dit is wel ’n baie belangrike en bekroonde bydrae tot die 
Afrikaanse letterkunde. Dié historiese roman is ’n herskrywing van ’n minder bekende deel van die 
geskiedenis, naamlik die deelname van die Boeregeneraals Ben Viljoen en Piet Cronjé aan die 
Wêreldskou in St. Louis (VSA), waarin hulle bekende momente uit die Anglo-Boereoorlog voor groot 
gehore opgevoer het. In die roman word daar besin oor moontlike wyses waarop lesers (soos die 
romankarakters) hulle eie traumatiese verledes kan verwerk. Dit is voorts ’n teks waarin die 
onderliggende Nuwe Historistiese aannames van hierdie deel uitstekend vergestalt word. As jy nie kans 
sien vir hierdie uitdaging nie, is daar wel ander dele waar die voorgeskrewe tekste dalk meer tot jou sal 
spreek en daarom moet jy asseblief eers deur die hele studiegids werk voordat jy ’n finale keuse uitoefen 
ten opsigte van watter dele jy wil beantwoord vir die werkopdrag en die eksamen. Ek glo egter dat 
Sirkusboere ’n verrykende en boeiende leeservaring sal bied vir lesers wat bereid is om hulle horisonne 
te verbreed.  
 
Na bestudering van jou volle studiepakket (e-reserwes ingesluit), vertrou ek dat jy ’n deeglike insig sal hê 
in die denkwyse van die Nuwe Historisme; dat jy tekste voortaan nie net as estetiese objekte nie, maar 
ook as historiese objekte sal kan beoordeel.   
 
Ten einde die vrae hieronder behoorlik te kan voltooi, sal jy stelselmatig deur elke aktiwiteit in die 
studiegids moet werk. Ek verwag trouens dat jy die hele Deel 2 eers moet deurwerk voordat jy met die 
werkopdrag begin. Die eksamenvrae en die werkopdragvrae stem nie noodwendig presies ooreen nie en 
dit is daarom belangrik dat jy my advies hierbo volg, naamlik om elke aktiwiteit in hierdie deel deeglik 
deur te werk. Ek kan dit nie genoeg beklemtoon dat jy die voorgeskrewe tekste sélf moet lees nie. Dit is 
ontoereikend om slegs op die studiegidsbesprekings staat te maak. 
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Vraag 1, 3 en 4 is verpligtend. Jy het wel ’n keuse tussen vraag 2.1 en 2.2 en moet my 
instruksies by vraag 2.2 deeglik deurlees voordat jy ‘n keuse by vraag 2 uitoefen. 
Beantwoord vrae in opstelformaat tensy anders aangedui. (50 punte). 
 

Vraag 1 (verpligtend vir 10 punte)  
 

Omskryf die volgende terme:  
 

1.1  Literêre historiografie (3)  

1.2  Episteme                   (3)  

1.3  Meesternarratief       (4)  

                                            [10]  
 

Vraag 2 (keusevraag): beantwoord slegs vraag 2.1 OF vraag 2.2 vir 10 punte 
 

Vraag 2.1  
 

Bespreek die kortverhaal “Op soek na die Slag van Rooipoeierspruit” (Johan en Elize Botha) 
met verwysing na die komplekse aard van geskiedskrywing.  Die kortverhaal is beskikbaar op 
die e-reserwes vir AFK1501 by die Unisa-biblioteek.  (10)                                          
 

OF  
 
Vraag 2.2  
 

In studie-eenheid 3 van Deel 2 (sien veral aktiwiteit 3.1 op bladsy 122) verskyn daar ’n 
bespreking van Wilhelm Liebenberg se artikel oor die verskillende wyses waarop kritici die 
gedig “Winternag” vertolk het. Lees dié artikel op die e-reserwes van die Unisa-biblioteek saam 
met die riglyne in die gids en skryf ’n essay waarin jy uitwei oor die verskillende bestaande 
interpretasies van “Winternag”(Eugène Marais). Fokus ook op die verskille tussen ouer en meer 
onlangse kritici. Die artikel van Liebenberg is ingewikkeld en ek sal die beantwoording van 
hierdie vraag slegs aanbeveel vir studente wat vir ‘n uitdaging kans sien.                    (10)                                                                                                                                       
   [10] 
 

Vraag 3 (verpligtend)  
 
Lees die kortverhaal “Die rooibaadjie” (Herman Charles Bosman) op e-reserwes saam met die 
gidsbespreking (bladsy 105-107) en beantwoord dan die volgende vrae:  
 

3.1  Watter afleidings kan jy uit dié teks maak oor die aard van geskiedskrywing?                   (5)  
 

3.2  Hoe word die magstrukture in die gemeenskap hier uitgebeeld?                                        (5)  

                                                                                                                                  [10] 

Vraag 4 (verpligtend)  
 
Lees die roman Sirkusboere asook die gidsbespreking (bladsy 140-148) en resensies (op  
e-reserwes) en beantwoord die volgende vrae:  
 

4.1  Hoekom kan ons aanvoer dat Sirkusboere ’n revisionistiese historiese roman is; ’n roman 
wat die geskiedenis herbesoek? Bespreek die historiese feite waarop die roman gebaseer 
is.   (10)                                                                           

 

4.2  Hoe verwerk die volgende romankarakters hulle traumatiese verledes: Ben Viljoen, Frank 
Fillis, Fenyang Mokoyane en Piet Cronjé? Verwys in jou antwoord na die tersaaklike 
resensies (op e-reserwes) en staaf jou antwoord met gepaste aanhalings uit die teks.     (10)                                                                                             

                                                                                                                                    [20]  
                                                                                              
                                                                                               Subtotaal: [50] 
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DEEL 3:  Toe ons nog kinders was 

 
Dosent:  Dr Lisetta Jacobs 
 
Kontakbesonderhede (slegs vir navrae wat met Deel 3 verband hou) 
 

Telefoon:  (012) 429 6474 
E-pos:        jacobem@unisa.ac.za 

 
 

DEEL 3 WORD AANBEVEEL VIR TWEEDETAALSPREKERS- EN 
MOEDERTAALSPREKERS 
 
PART 3 IS RECOMMENDED FOR NON-MOTHER TONGUE AND MOTHER TONGUE 
SPEAKERS 
 

Die onderwerp wat ons saam in Deel 3 gaan ondersoek, is hoe die leser se eie en sosiale identiteit en sy 
verwysingsraamwerk meewerk om betekenis aan literêre tekste toe te ken. 
 

Wanneer jy Deel 3 deurgewerk en die aktiwiteite uitgevoer het, sal jy die werkopdragvrae kan 
beantwoord. Jy sal ook in die proses ŉ groot deel van jou eksamenvoorbereiding afgehandel het. 
Belangriker: jy sal ideologiese kwessies in die literatuur kan raaksien en met nuwe vaardighede literêre 
tekste kan interpreteer. 
 

Hieronder word VIER vrae gestel wat uit verskillende onderdele bestaan. Vraag 1 en 2 is verpligte vrae, 
maar jy kan kies tussen vraag 3 OF vraag 4. 
 
LET WEL: ALLE VRAE MOET IN AFRIKAANS BEANTWOORD WORD. 

 
 

Vraag 1 (verplig): Studie-eenheid 1 
 
1.1 In die studiegids maak Fadjado-Acosta die volgende opmerking oor literatuur: 

 

“... An important feature of literary texts which distinguishes them from other kinds of 
persuasive discourse is the fact that they operate not through direct statement and 
explicit revelation of their contents but instead through indirect allusion, 
understatement, implication, and even concealment. Literary texts in effect often veil 
the 'truth' which they seek to convey in an attempt at enhancing its attractiveness 
and endowing it with a sense of mystery and transcendental value.”  
 

Gaan lees die gedig “die huisvrou“ van Ronelda Kamfer (studiegids, bladsy 158) 
aandagtig deur. In hierdie gedig word ŉ “storie” aan die leser voorgehou. Beantwoord nou 
die volgende vrae: 
 

 Haal een sinsnede uit die gedig aan wat daarop dat antie Doris se “storie” hier vertel 
word.  (2) 

 Sou jy die “storie” interpreteer as nie die “waarheid” nie?  Motiveer jou antwoord.             (2) 
 Watter belangrike insident word glad nie direk aan die leser vertel nie, maar slegs deur 

versreël 9 - 12 geïmpliseer? Wat lei jy uit die mededeling “drie bodybags ... een grote 
en twee kleintjies” af? Gee ŉ verduideliking.     (4) 

 Waarom sou antie Doris dan vir die “eerste keer in jare” ŉ blomrok aangehad het as sy 
“gehandcuff” is? Maak dit vir jou sin? Wat beteken dit dan om “gehandcuff” te wees? 
Verduidelik.   (2)             (10) 

   (10) 
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1.2 Gaan lees die verhaal “Agter die groen deur” van Helena Gunter (beskikbaar op e-reserwes) 
sowel as studiegids, bladsy 167-171 aandagtig deur. Beantwoord dan die volgende vrae. 

 
Uit die verhaal van Klimmeidjie, soos deur die ek-verteller uit ŉ agternaperspektief vertel 
word, blyk dit dat ŉ dubbele onreg teenoor Klimmeidjie gepleeg is. Die eerste onreg het 
plaasgevind voor, tydens en ná haar geboorte. Die tweede onreg het plaasgevind toe sy ŉ 
jong, opgeskote kind was. Verduidelik wat hiermee bedoel word deur bepaalde insidente 
in chronologiese volgorde in opstelvorm neer te skryf.              (10)  
 
Let Wel: Indien jy woordeliks uit die studiegids die antwoord oorskryf, word jy 
gepenaliseer. 

  Subtotaal vir Vraag 1 = [20] 
 
 

Vraag 2 (verplig): Dana Snyman se drie tekste; “16 Desember”, “Uncle Charlie’s” 
en “Sin City” 
 
Gaan lees eers al drie hierdie kortverhale, beskikbaar op e-reserwes in die biblioteek, asook 
studie-eenheid 2 (studiegids, bladsy 172-183). Beantwoord nou die volgende vrae. 
 
2.1 Die ek-verteller beskryf in besonderhede hoe Geloftedag in die verlede deur Afrikaners 

gevier is. Noem vier gebeurtenisse wat gewoonlik in die verlede op Geloftedag in 
chronologiese volgorde plaasgevind het. In die verhaal word van twee oertekste of 
grondtekste gebruik gemaak. Verduidelik wat met die begrip “grondteks”/“oerteks” bedoel 
word en haal die twee grondtekste woordeliks uit die kortverhaal aan.   (4)  

 
2.2 Stem jy saam dat die titel “Uncle Charlie’s” na ŉ spesifieke persoon met die naam van 

oom Charlie verwys? Indien jy nie hiermee saamstem nie, moet jy die titel verduidelik en 
aantoon hoe dit met die inhoud van die verhaal verband hou.    (3)  

 
2.3 Waarom, dink jy, praat die ek-verteller van “Sin City”? Moet die titel nie eerder “Sun City” 

wees nie? Hoekom sou die plek dan ŉ plek van sonde wees? Haal minstens twee sinne 
uit die verhaal aan om aan te toon dat “Sin City” in die 1980’s totaal van enige stad in 
Suid-Afrika verskil het.  (3) 

 

   Subtotaal vir Vraag 2 = [10] 
 

BEANTWOORD VRAAG 3 OF VRAAG 4 
 
 
Vraag 3 (keuse):   studie-eenheid 3:  Ons is nie almal so nie (Jeanne Goosen) 
  
Lees, voor jy onderstaande vrae beantwoord eers die teks en studie-eenheid 3 (studiegids, 
bladsy 184-198) aandagtig deur. Beantwoord daarna die volgende vrae: 
 
3.1 Definieer die term “simboliese geweld” so omvattend moontlik. Hoekom kan beweer word 

dat Gertie se pa simboliese geweld teenoor die Jacobse gepleeg het? Dink jy die 
Jacobse, Doris en Gertie het hulle aan Gertie se pa gesteur? In jou antwoord moet jy 
bepaalde insidente bespreek soos dit uit die verhaal blyk. (ŉ halwe tot een bladsy) (10) 

 
 Let Wel: Jy moet uit die verhaal self aanhaal. Moet NIE woordeliks uit die studiegids 
oorskryf nie.  As jy uit die studiegids oorskryf, verloor jy die helfte van die punte.  
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3.2 Gee ŉ kort uiteensetting van Gertie se leefwêreld of milieu. 
 

 Waar het sy en haar ouers gewoon?  (1) 

 Gee die name van hulle naaste bure. (2) 

 Watter rol het aunt Mavis en Uncle Tank in Gertie se ma se lewe gespeel?  (2) 

 Wie was Barnie?  (2) 

 Wie was ant Mietjie en oom Koos?  (1) 

 Waarom het die Williamse uit Gertie-hulle se buurt weggetrek? (2)              (10) 
    [20] 

 
OF 

 
Vraag 4 (keuse):    Roepman deur Jan van Tonder 
 
Gaan lees eers die teks aandagtig deur. Lees, voor jy onderstaande vrae beantwoord, studie-
eenheid 4 (studiegids, bladsy 199-216) aandagtig deur. Beantwoord nou die volgende vrae: 
 
4.1 Gee ŉ kort karakterskets van Timus se gesin:  
 

 sy pa  (3) 

 sy ma  (3) 

 Ouma Makkie  (3) 

 sy ouer broer, Braam  (3) 
 

4.2 In die verhaal is daar sprake van vooroordeel teenoor ander geloofsgroepe. Bespreek 
kortliks spesifieke insidente uit die verhaal om die volgende karakters se houding teenoor 
die Katolieke geloof aan te toon: 

 

 Timus se pa  (2) 

 Ouma Makkie  (2) 
 
4.3 Ouma Makkie oortuig Timus dat hy die Katolieke nie hoef te vrees nie. Bespreek hierdie 

spesifieke insident.  (4) 
 

    Subtotaal vir Vraag 4= [20]  
     
    Subtotaal vir Deel 3 = [20] + [10] + [20] =50 punte 
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DEEL 4:  Jeugletterkunde 
 
Dosent:  Sal aangekondig word. 
 
Kontakbesonderhede (slegs vir navrae wat met Deel 4 verband hou) 
 

Telefoon:  Sal aangekondig word. 
E-pos:       Sal aangekondig word. 

 
 
 

DEEL 4 WORD STERK AANBEVEEL VIR ALLE ONDERWYSSTUDENTE EN/OF 
ENGELSSPREKENDE STUDENTE 
 

THIS SECTION IS STRONGLY RECOMMENDED FOR ALL EDUCATION STUDENTS 
AND NON-MOTHER TONGUE SPEAKERS OF AFRIKAANS 
 

1) Algemene instruksies 
 

 Jy moet Middernagfees OF Suurlemoen! aankoop as voorgeskrewe boek vir Deel 4. 
 Beantwoord dan die vrae oor Middernagfees OF die vrae oor Suurlemoen! 
 Die vrae oor Suurlemoen! volg na die vrae oor Middernagfees. 
 Hierdie deel mag in Afrikaans OF Engels beantwoord word. 

 
1) General instructions 
 

 Purchase either Middernagfees OR Suurlemoen! as the prescribed book for Deel 4. 
 Answer the question on Middernagfees OR the questions on Suurlemoen! 
 The questions on Suurlemoen! follow directly after the questions on Middernagfees. 
 This section may be answered in Afrikaans OR English.  
 

2) Vrae 

AFDELING A 
  

MIDDERNAGFEES deur Jaco Jacobs 
  

Beantwoord al die vrae wat volg slegs indien jy Middernagfees as jou 
voorgeskrewe boek gekies het. 

 

Onthou! 
 

 Onthou om korrek te verwys wanneer jy uit die Studiegids – of enige ander bron – aanhaal. 
Indien jy nie seker is hoe nie, kontak so gou moontlik jou E-tutor. 

 Jou E-tutor sal jou bystaan indien jy nie seker is hoe om die vrae te beantwoord nie. Hy/sy is 
jou “afrigter” in hierdie vak. Kontak hom/haar so gou moontlik! 

 

Vraag 1 
 

1.1 Identifiseer die twee hoofgroepe van tipes verhale waarin kinder- en jeugliteratuur verdeel 
kan word.               (2) 
 

1.2 Hoe beskryf Steenberg (1979) struktuurelemente?                                                       (2) 
 

1.2.1 Watter twee belangrike afleidings kan uit die artikels van Steenberg (1986) en 
Wiehahn (1991) gemaak word?                                                                                  (2) 

 

1.2.2 Die onderskeid tussen kinder- en jeugliteratuur word hoofsaaklik op die ouderdom 
van die bedoelde leser gegrond.. Hoe kan ons kinderliteratuur van jeugliteratuur 
onderskei? (Gee spesifieke ouderdomme.)   (2) 

   [8] 



 

44 

Vraag 2 
 
2.1 Gee ŉ sinoniem vir “werklike ruimte”.         (1) 
 

2.2 Gee ŉ sinoniem vir “verbeeldingsruimte”.                                                                         (1) 
 

2.3 Wat is die verskil tussen ŉ werklike en verbeeldingsruimtes? (As jy uit die Studiegids 
aanhaal, onthou om van aanhalingstekens gebruik te maak en volgens die Harvard-
metode te verwys.)        (2) 
 

2.4 Identifiseer een voorbeeld van primêre werklikheid en een voorbeeld van sekondêre 
werklikheid wat onderskeidelik voorkom in elkeen van die volgende verhale in 
Middernagfees:  

 
2.4.1 “Met die maan gepla”                                                                                       (2) 

2.4.2 “Kom kyk na die ongelooflike Paddaman!”                                                               (2) 

2.4.3 “Die aliens is hier!”                                                                                                    (2) 

2.4.4 “Die monstertoilet”                                                                                                     (2) 

2.4.5 “Stroopsoet Kinders (Edms.) Bpk.”                                                                           (2) 

   [14] 

 

Vraag 3 
 

Verduidelik kortliks, en met duidelike teksvoorbeelde, hoe die volgende temas of aktualiteite in 
Middernagfees na jou mening na vore tree:  
 

(a) groepsdruk  (beide positiewe en negatiewe aspekte verbonde daaraan)  (10) 
 

(b) om die wêreld anders te sien VS om anders te wees                       (10) 
   [20] 
 

Vraag 4 
 

Identifiseer watter karakter die volgende rolle in “Die monstertoilet” (in Middernagfees) vertolk 
en wat die literêre funksie van hierdie soort rol is. 
 

4.1 Protagonis                            (2) 

4.2 Antagonis                            (2) 

4.3 Katalisator                           (2) 

4.4 Tritagonis                            (2) 

   [8] 

 

    Subtotaal: [50] 

  
 

AFDELING B 

Suurlemoen! deur Jaco Jacobs 
  

Beantwoord al die vrae wat volg slegs indien jy Suurlemoen! as jou 
voorgeskrewe boek gekies het. 

 
 

Onthou! 
 

 Onthou om korrek te verwys wanneer jy uit die Studiegids – of enige ander bron – aanhaal. 
Indien jy nie seker is hoe nie, kontak so gou moontlik jou E-tutor. 

 Jou E-tutor sal jou bystaan indien jy nie seker is hoe om die vrae te beantwoord nie. Hy/sy 
is jou “afrigter” in hierdie vak. Kontak hom/haar so gou moontlik! 
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Vraag 1 
 

(Onthou om korrek te verwys wanneer jy uit die Studiegids – of enige ander bron – aanhaal. 
Indien jy nie seker is hoe nie, kontak so gou moontlik jou E-tutor.) 
 

1.1 Identifiseer die twee hoofgroepe van tipes verhale waarin kinder- en jeugliteratuur verdeel 
kan word  (2) 

 

1.2 Hoe beskryf Steenberg (1979) struktuurelemente?            (2) 
 

1.3 Watter twee belangrike afleidings kan uit die artikels van Steenberg (1986) en Wiehahn 
(1991) gemaak word?                                                                                                         (2) 

 

1.4 Die onderskeid tussen kinder- en jeugliteratuur word hoofsaaklik op die ouderdom van die 
bedoelde leser gegrond. Hoe kan ons kinderliteratuur van jeugliteratuur onderskei? (Gee 
spesifieke ouderdomme.)   (2) 

   [8] 
 

Vraag 2 
 

2.1 Hoe beskryf Liezl die begrip postmodernisme in Suurlemoen!? (Onthou om van 
aanhalingstekens gebruik te maak omdat jy direk uit die teks moet aanhaal.)   (1) 

2.2 Verskaf Hambidge (1992a:62) se definisie van postmodernisme. (Onthou om van 
aanhalingstekens gebruik te maak omdat jy direk uit ’n teks aanhaal.) Bring dit in verband 
met jou leeservaring van Suurlemoen!                           (4) 

  

2.3 Verskaf drie teksvoorbeelde wat die invloed van postmodernisme in Suurlemoen! aandui. 
Verduidelik telkens in jou eie woorde hoekom elke voorbeeld as “postmodernisties” 
beskou kan word.                    (9) 

   [14] 
 
Vraag 3 
 

Verduidelik kortliks, en met duidelike teksvoorbeelde, hoe die volgende temas of aktualiteite in 
Suurlemoen! na jou mening na vore tree:  
 
(a) hoe musieksmaak ‘n persoon se lewensuitkyk reflekteer                     (10) 
(b) die oplos van probleme VS die weghardloop van probleme (10) 
   [20] 
 
Vraag 4 
 

Identifiseer watter karakter die volgende rolle in Suurlemoen! vertolk en wat die literêre funksie 
van hierdie soort rol is. 
 

Protagonis                             (2) 
Antagonis                             (2) 
Katalisator                             (2) 
Tritagonis                             (2) 
   [8] 
 
   Subtotaal: [50] 
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DEEL 5:  Nederlandse letterkunde vir Suid-Afrika 
 
Dosent:  Me. Linde Beer 
 
Kontakbesonderhede (slegs vir navrae wat met Deel 5 verband hou) 
 

Telefoon:  (012) 429 6925 
E-pos:       beerl@unisa.ac.za 

 
 
 

DEEL 5 WORD SELGS AANBEVEEL VIR AFRIKAANSESPREKENDE STUDENTE 
MET ’N SPESIFIEKE BELANGSTELLING IN DIE NEDERLANDSE LETTERKUNDE. 
 

SECTION 5 IS ONLY RECOMMENDED FOR AFRIKAANS-SPEAKING STUDENTS 
WITH A SPECIFIC INTEREST IN DUTCH LITERATURE. 

 
LET WEL: Nederlands word net in die eerste en derde jaar aangebied. 
 
Indien jy deel 5 as een van jou opsies gekies het, moet jy net die volgende voorgeskrewe teks 
aankoop: 
 

Marais, Johann Lodewyk & Zuiderent, Ad (samestellers) 1997. Ons  klein en silwerige planeet. 
Afrikaanse, Nederlandse en Vlaamse gedigte oor die omgewing. Pretoria: J.L.van Schaik 
Akademies.  
 

Jy kan Ons klein en silwerige planeet van Protea Boekhuis in Pretoria bestel.  Die 
telefoonnommer is: (012) 362 3444.   

 
Vraag 1     
 

Die gebeure in die verhaal “Stenen die lopen” uit Emma Huismans se bundel Sonate voor 
wraak (1994) word achronologies weergegee. Bestudeer die lys belangrike gebeure hieronder 
en skryf hulle dan in ’n chronologiese volgorde neer (van 1-11). 
 

 Na ’n navraag van die skool waarom die kinders nie meer skool toe gaan nie, word die 
verteller en haar broer gedwing om na die skool terug te keer. 

 Saam met haar broer gaan die verteller na ’n Afrikaanse skool waar hulle onmiddellik groot 
aanpassingsprobleme ervaar, byvoorbeeld met die nuwe taal (Afrikaans) wat hulle moet 
aanleer. 

 Die verteller emigreer saam met haar gesin van Nederland na Suid-Afrika. 

 Die twee Nederlandse kinders loop weg van die skool en vind ’n toevlug in die koppies buite 
die dorp waar hulle hulle onder andere verwonder aan die feit dat die dorp twee 
begraafplase het. 

 Die verteller begaan ’n vernederende taalfout toe sy die kleiwurm wat sy in haar klas maak, 
’n “piel” (pier) noem tot konsternasie van haar onderwyseres.  

 Hulle reis per trein deur die Karoo na Vosburg, hul nuwe tuiste, en verwonder hulle aan die 
groot aantal klippe in die nuwe landskap. 

 Hulle reis per trein deur die Karoo na Vosburg, hul nuwe tuiste, en verwonder hulle aan die 
groot aantal klippe in die nuwe landskap. 

 Die verteller skaam haar weer eens diep oor haar onkunde en moet aanhoor hoe sy ‘n dom 
kaaskop genoem word. 

 Die kinders plaas die lopende “klippe” in ’n afskorting in hul tuin, maar laat na om kos en 
water aan die “klippe” (skilpaaie) te gee. 

 Hulle ontdek klippe wat kan “loop”, maar besef nie dat hierdie klippe in werklikheid skilpaaie 
is nie. 

 Die lastige buurman vra hoe hulle aan die skilpaaie gekom het en lig hulle in dat die “klippe” 
in werklikheid diere is.                        [5] 



AFK1501/101 
 

47 

Vraag 2    
 

2. Emma Huismans se verhaal “De hond” uit die bundel Sonate voor wraak (1994) maak 
talle spronge in die tyd. Skryf kort verduidelikende aantekeninge as antwoorde op die 
volgende opdragte/vrae:  

 

 2.1 Identifiseer die tien belangrikste gebeure in die verhaal en skryf hulle in 
chronologiese volgorde neer.                                                              (5) 

 

 2.2 Hoekom, dink jy, word die gebeure in die verhaal achronologies weergegee?           (5)                        [10] 
   [10] 
 

Vraag 3     
 

3.1 Verduidelik in jou eie woorde wat ŉ stereotipe asook xenofobie is, en gee ŉ alledaagse 
voorbeeld van elk.                                                           (4) 

 

3.2 Noem en bespreek enige vyf stereotipes wat in “Alinea 9” van Portretten en een oude 
droom deur Kader Abdolah (2003) deurbreek word.                                                  (5) 

 

3.3 Wat beteken “de Nederlandse taal op de kop gezet”?                           (1) 
                                       [10]   
 

Vraag 4    
 

Lees Anna Enquist se gedig “Van het water” uit die bloemlesing Ons klein en silwerige planeet 
(samestellers: Johann Lodewyk Marais en Ad Zuiderent, 1997) en beantwoord dan die vrae wat 
daarop volg: 
 

4.1 Dink jy dat die “ik” die gedig Anna Enquist is?  Motiveer asseblief jou antwoord.                   (2) 
 

4.2  Verduidelik waarna die “harde vingers” (reël 2) van die brug verwys.       (1) 
 

4.3   Waarna dink jy verwys die fanfare en die kind wat blomme bring (reëls 3 en 4)?  Watter 
geleentheid vind moontlik hier plaas by die brug?                                                   (2) 

 

4.4   Waarom buig die mense hulle na die spreker in strofe 2?  Wat hoop hulle om by die 
spreker te vind?                                                   (2) 

 

4.5 Hoekom dink jy is die spreker so vol selfvertroue dat hy/sy langer as die brug sal 
voortbestaan?   (2) 

 

4.6   Waarom dink jy voel die spreker dat hy/sy verslaan is (reël 12)?                            (2) 
 

4.7  Dui aan watter twee soortgelyke gedagtes aan die einde van die tweede en derde strofes 
met behulp van die rymwoorde: “staan” en “verslaan” met mekaar in verband gebring 
word.     (2) 

 

4.8   Wat beteken die titel van die gedig?                           (2) 
               [15] 
 

Vraag 5 
 

Bespreek die volgende opsomming van die strekking van die gedig “Het aardrijk”  
(J. Eijkelboom) in die bloemlesing Ons klein en silwerige planeet (samestellers: Johann 
Lodewyk Marais en Ad Zuiderent, 1997), by wyse van ŉ kort analise van die gedig: 
     

Die insig wat die spreker uiteindelik na aanleiding van die kultuur van die nomades 
in die woestyn formuleer, is dat hulle lewens deur ’n heilige ontsag vir die aarde 
bepaal word.  Alhoewel die woord “Fluweelzacht” aan die begin van die gedig 
suggereer dat die spreker ook die skoonheid van die nag en die natuur op prys stel, 
is dit nietemin duidelik dat hy ’n sekere ontsag het vir die nomades se lewenswyse 
en die respek waarmee hulle die aarde bejeën.                                        (10) 

       Subtotaal: [50] 
 

   TOTAAL VIR WERKOPDRAG 02: 50 + 50 = [100] 
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WERKOPDRAG 01 

Semester 2  
 

(Meerkeusevrae) 
 
 

Inleweringsdatum : 8 Augustus 2018      
 
Unieke nommer : 860895 
 

 
 

LET WEL: 
 

 BEANTWOORD AL 50 MEERVOUDIGE KEUSEVRAE (DEEL 1– 5) 

 Dien hierdie werkopdrag elektronies op myUnisa in.  (Lees die instruksies op myUnisa 

onder AFK1501 se groepblad.  Kyk by “Additional Resources”.  Die dokument se naam is  

Stapsgewyse instruksies – Hoe om Opdrag 01 aanlyn te voltooi.pdf). 

 Hierdie vygtig vrae het betrekking op al vyf dele en geld SLEGS vir Werkopdrag 01. 

 Dit is eers in Werkopdrag 02 wat jy twee uit die vyf dele moet kies. 

 

 
 

DEEL 1 (Studiegids, bladsy 1-97) 
 
1. Watter teoretikus is van mening dat plot, karakter, toon, simbole, konflik en ander 

elemente of dele van die kunstige storie in ŉ dinamiese verhouding moet saamwerk om 
ŉ literêre teks te produseer? 

 

[4] verhouding tussen fiksie en werklikheid. 
[5] literatuuropvatting. 
[6] verskillende idees oor letterkunde. 

 
2. Deur vervreemding kan ŉ skrywer... 
 

[3] die leser dwing om anders na dinge te kyk. 
[4] die teks gebruik om die wêreld normaal te laat lyk. 
[3] self van die leser vervreem. 

 
3.  Wanneer voor- en teenstanders se opinie van ŉ saak in konflik staan met mekaar, word 
 dit ... genoem. 
 

[4] polisemie 
[5] politiek 
[6] polemiek 

 
 



 

50 

 
4. Wat is Scholtz se opinie oor negatiewe leeservarings? 
 

[4] Lesers moet hul werklikheidsbeskouing aanpas by dit wat die teks sê om dit ŉ positiewe 
 ervaring te maak. 
[5] ŉ Negatiewe leeservaring kan wel produktief wees, want die konfrontasie tussen teks en 
 leser is deel van die avontuur van lees. 
[6] Realistiese en negatiewe uitbeeldings van die werklikheid verdoesel die leser se 
 geïdealiseerde wêreldbeskouing. 

 
5. Moeilike woorde of onbekende verwysings in ŉ teks wat jy nie verstaan nie, kan ... 
 genoem word. 
 

[4] leesverskuilings 
[5] leesverwarrings 
[6] leesversperrings 

 
6. “The universe is made of stories, not of atoms”. Wie het hierdie stelling gemaak? 
 

[4] Muriel Rukeyser 
[5] André P. Brink 
[6] Elsa Joubert 

 
7.  ŉ Eksterne verteller is ... 
 

[4] dieselfde as ŉ eerstepersoonsverteller. 
[5] ŉ verteller wat nie deel vorm van die verhaal nie. 
[6] ŉ verteller wat ook ŉ karakter in die verhaal is. 

 
8. Ouditiewe ervarings kan die volgende insluit: 
 

[4] Stemme (dialoog) en geluide soos voetstappe en deure wat toeklap. 
[5] Die kleredrag, handelinge en gesigsuitdrukkings van karakters. 
[6] Die verbeelde weergawe van ŉ karakter en ruimte wat ŉ persoon vir homself skep. 

 
9.  Wanneer jy na ŉ radiodrama luister, moet jy die ... aspekte daarvan verbeel. 
 

[4] ouditiewe 
[5] narratiewe 
[6] visuele 

 
10. Watter een van die volgende stellings oor ŉ alomteenwoordige verteller is nie waar nie? 
 

[4] ŉ Alomteenwoordige verteller kan weet wat ander karakters doen en sê. 
[5] ŉ Alomteenwoordige verteller kan sy gevoelens en gedagtes deel. 
[6] ŉ Alomteenwoordige verteller weet nie wat ander karakters dink en doen nie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEEL 2 (Studiegids, bladsy 99-150) 
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11. Tot watter denkskool behoort Stephen Greenblatt en Haydon White? 
 

[1] New Critics 
[2] Nuwe Historisme  
[3] Die New Journalism 

 
12. Nuwe Historiste sien die geskiedenis as 
 

[1]  ’n versameling onweerlegbare feite  
[2] inligting wat in amptelike bronne verskyn 
[3] ’n subjektiewe vertelling  

 
13. Die term “poetics of culture” impliseer dat 
 

[1] kultuur poëtiese dimensies vertoon 
[2] poësie kulturele aktiwiteit is 
[3] literatuur binne ŉ sekere kulturele konteks bestudeer moet word 
 

14. Literêre historiografie verwys na  
 

[1] ’n optekening van die geskiedenis van ’n bepaalde letterkunde 
[2] die optekening van die Anglo-Boereoorlog 
[3] die revisionistiese beskouing van die geskiedenis 

 
15. Meesternarratiewe dui op 
 

[1]  tekste wat nie deel vorm van die literêre kanon nie 
[2] mondelinge vertellings 
[3] vertellings wat identiteitsvormend is binne ’n sekere kultuur  

 
16. “Winternag” verskyn rondom 1905 in 

 

[1]  die koerant Land en Volk  
[2]  Versamelde gedigte van Eugène Marais 
[3]  Honderd jaar later (Johann Lodewyk Marais) 

 
17. In die kortverhaal “Die joiner” (Van Melle) doop die man sy kind soos volg: 
 

[1]  Victoria 
[2]  Peace 
[3]  Hope 

 
18. Die kortverhaal “Op soek na die Slag van Rooipoeierspruit” (die Bothas) 
 

[1]  problematiseer die konsep van geskiedskrywing 
[2]  bewys dat die geskiedenis objektief is 
[3]  ontken die waarde van mondelinge oorlewering 

 
19. Sirkusboere (Sonja Loots) vertel die verhaal van  
 

[1]  die plaasmoorde op boere in Suid-Afrika 
[2]  die boeregeneraals se na-oorlogse optredes by die Wêreldskou in St Louis  
[3]  die Afrikanerboere in Argentinië 

 
20.  Sirkusboere kan beskryf word as ’n  
 

[1]  revisionistiese roman  
[2]  speurroman 
[3]  Freudiaanse familieroman 

DEEL 3 (Studiegids, bladsy 151-218) 
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21. In die skep van ŉ literêre teks word gegewens uit die werklikheid … 
 

[1] gekonstrueer 
[2] gekombineer 
[3] gekontrasteer 
 

22. In literatuur word die volgende aan die leser oorgedra 
 

[1] idees, waardes en ideologieë  
[2] inhoude, kulture, veronderstellings 
[3] hiërargieë, posisies, strukture  
 

23. Die konstante gedeelte van die leesproses betrek die  
 

[1] artefak 
[2] genre 
[3] leser 
 

24. Die veranderlike gedeelte van die leesproses betrek die   
 

[1] dominante politieke denkpatrone 
[2] latente religieuse handelingspatrone 
[3] verskillende moontlike leerervaringe 

 
25. Ideologieë lei dikwels tot die   
 

[1] opheffing van “ander” 
[2] onderdrukking van “ander” 
[3] simbolisering van “ander” 

 
26. In die verhaal “Agter die groen deur” word Betta se oupa uitgebeeld as ŉ  

 

[1] swakkeling 
[2] held 
[3] verkragter 
 

27. Die verhaal “16 Desember” wentel om die  
 

[1] onthou van ŉ verbygegane politieke era 
[2] vergeet van ŉ toekomstige sosiale tydperk 
[3] ontsien van ŉ teenswoordige kulturele epog 

 
28. In “Sin City” simboliseer Sun City ŉ plek van  
 

[1] verlange 
[2] begeerte 
[3] sonde 
 

29. Die sosio-kulturele werklikheid in “Ons is nie almal so nie” roep die volgende tydperk 
 op: 
 

[1] 1940’s 
[2] 1950’s 
[3] 1960’s  
 

30. In Roepman word die verhaal vertel van die gesin  
 

[1] Rademan 
[2] Rademeyer 
[3] Radebe   

DEEL 4 (Studiegids, bladsy 219-288) 
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31. Volgens Wybenga en Snyman (2005) is Afrikaanse kinderletterkunde ŉ grootliks 
 onontginde terrein omdat  

 

[1] Afrikaanse ouers ook nie lesers en boekkopers is nie. 
[2]  dit tradisioneel steeds nie as deel van die hoofstroom beskou word nie. 
[3]  ons leef in ŉ tyd van grensoorskrydings in Suid-Afrika. 

  
32. Watter een van die volgende is NIE ’n struktuurelement van kinder- of jeugliteratuur 
 NIE?  
 

[1] Ouderdom 
[2]  Karakter 
[3]  Handeling 

 
33. Tyd-ruimtelike oriëntasie 
 

[1] dui op die byna grenslose aard van die jong lesers van kinderliteratuur. 
[2]  vereis deeglike kennis van hoe tyd en ruimte geïdentifiseer en gebruik word. 
[3]  verskaf die konteks waarin enige storie afspeel, hetsy abstrak of konkreet.  

  
34. ’n Aktualiteit is 
 

[1]  ŉ sinoniem vir tema en jy kan enige een van die twee terme gebruik. 
[2]  waar ŉ tema oorgaan na iets wat die realiteit van lesers se alledaagse lewe aanspreek. 
[3]  ŉ eksplisiete lessie – positief of negatief – wat uit enige storie gehaal kan word.  

 

35. Wat is die „formule“ vir letterkundige bespreking? 
 

[1] stelling + bewys 
[2]  bewys = teksleidraad 
[3]  stelling = probleem 

  
36. Die rol van die protagonis is om  
 

[1] ten minste een  doel na te streef.  
[2]  konflik te veroorsaak. 
[3]  die handeling in ŉ rigting te stuur.  

  
37. Die _________ is die verbeeldings- of fantasie-element wat in ’n verhaal aangetref word.  
 

[1] fantastiese werklikheid 
[2]  primêre werklikheid 
[3]  sekondêre werklikheid 

  
38. Diskoers verwys na 
 

[1]  gesprekke oor literatuur sedert die einde van 1970. 
[2]  die menings en gesprekke wat plaasvind oor ŉ onderwerp. 
[3]  Afrikaanse kinder- en jeugliteratuur.  

 

39. Volgens Snyman (2006) kan die negatiewe houding jeens lees herlei word tot die feit dat  
 

[1]  Afrikaanse ouers ook nie lesers en boekkopers is nie. 
[2]  dit tradisioneel steeds nie as deel van die hoofstroom beskou word nie. 
[3]  ons leef in ŉ tyd van grensoorskrydings in Suid-Afrika. 

  
40. Watter een van die volgende hou NIE verband met die verwagtingshorison van die leser 
 NIE? 
 

[1]  Die leser se verwysingraamwerk 
[2]  Die leser se ouderdom 
[3]  Die leser se taalgebruik 

DEEL 5 (Studiegids, bladsy 289-318) 
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41. In deel 5 van hierdie studiegids beskryf sommige digters die grootsheid en mag van die 

 ongerepte natuur, terwyl ander weer aantoon hoedat die mens die natuur probeer 
 

[1] tem 
[2] vervreem 
[3] globaliseer 

 
42. Die gedig “Karoo Hooglied” is geskryf deur 
 

[1] Peter Blum 
[2] P.J. Philander 
[3] Hennie Aucamp 

 
43. In “Stenen die lopen” kom die volgende tipe vertelling voor: 
 

[1] ek-vertelling 
[2] alwetende  vertelling 
[3] personale vertelling 

 
44. Die vertelling “De Hond” word as ‘n raamvertelling aangebied: die raam is die 
 

[1] gebeure in Suid-Afrika 
[2] die verteller se huidige lewe in Den Haag en die besoek van Nondwe 
[3] die verhaal van die hiëna 

 
45. Die term “allogtone” word in Nederland gebruik om te verwys na  
 

[1] alle Nederlandse bewoners 
[2] alledaagse gewoontes van Nederlandse burgers 
[3] bewoners wat sigbaar nie dieselfde etniese en kulturele agtergrond besit as die deursnee 
  Nederlandse burger nie 

 
46. Voltooi: 
 

 “Portretten en een ........ droom: Alinea 9 
 

[1] nieuwe 
[2] avond- 
[3] oude 

 
47. Dawoed is die 
 

[1] Persiese joernalis wat saam met die Nederlanders deur Suid-Afrika reis 
[2] Suid-Afrikaanse joernalis wat saam met die Nederlanders deur Suid-Afrika reis 
[3] Oegandese joernalis wat saam met die Nederlanders deur Suid-Afrika reis 

 
48. Die gedig “Daar is het” is geskryf deur 
 

[1] Ad Zuiderent 
[2] Rutger Kopland 
[3] Robert Anker 

 
49. In “Het aardrijk” word daar verwys na die volgende woestyn: 
 

[1] die Sahara 
[2]  die Gobi 
[3]  die Namib 
 

50. Voltooi:  
 

In die gedig “September” word die ........ tussen mens en dier baie treffend beskryf. 
 

[1] kontras 
[2] ooreenkomste 
[3] kreatiewe interaksie 

TOTAAL VIR WERKOPDRAG 01: 50 x 1 = [50] 
 



AFK1501/101 
 

55 

WERKOPDRAG 02  

Semester 2 
 

(Geskrewe werkopdrag) 
 

KIES SLEGS TWEE VAN DIE VYF DELE 

 

Inleweringsdatum :  5 September 2018 
 
Unieke nommer : 699919 
 

 
 

LET WEL: 
 

 Werkopdrag 02 bestaan uit vyf dele. Die vyf dele in die werkopdrag stem direk 
ooreen met die vyf dele in die Studiegids. 

  Let Wel: Jy kies slegs TWEE DELE om te beantwoord in Werkopdrag 02. 
  Lees deur al die vrae en instruksies voordat jy besluit watter twee dele om te 
 beantwoord. 
  Elke deel tel 50 punte, dit wil sê jy moet vrae beantwoord ter waarde van 2 x [50 
 punte] = [100]. 
  Lewer jou opdrag in PDF-formaat in, maar maak seker dat dit in die regte formaat is. 
 Moet NIE ŉ handgeskrewe dokument in PDF-formaat inskandeer nie. Tik jou opdrag 
 in MSWord (.doc of .docx-formaat) en skakel dit direk daarna self oor na ŉ PDF- 
 dokument. Die instruksies hoe om ŉ dokument na PDF-formaat om te skakel is op 
 die AFK1501-groepblad onder “Additional Resources”. 
 Ons aanvaar NIE Read Only-dokumente of PDF-dokumente waarop ŉ handtekening 

vereis word nie. Sodanige dokumente sal gekanselleer word en dus NIE nagesien 
word nie. Indien jy ŉ boodskap van Unisa ontvang dat jou opdrag gekanselleer is, 
kontak asseblief onmiddellik die kursusleier. 

 
 

ONTHOU: 
 
NB! Sluit die plagiaatverklaring by jou werkopdrag in! (Kyk bladsy 25 van hierdie 
studiebrief.) 
 
Gebruik die kontroleblad (met die Ja/Nee-vrae op bladsy 15) om seker te maak dat jy al 
die stappe gevolg het en nie per abuis ŉ stap oorgeslaan het nie. Jy moenie die 
kontroleblad saam met jou opdrag inlewer nie. 
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DEEL 1:  Teks en leser: Inleiding tot die literêre kommunikasieproses 

 
Dosent:  Dr Mariëtte van Graan 
 
Kontakbesonderhede (slegs vir navrae wat met Deel 1 verband hou) 
 

Telefoon:  (012) 429 6253 
E-pos:        vgraam@unisa.ac.za 

 
 

HIERDIE DEEL WORD AANBEVEEL VIR MOEDERTAAL- EN NIE-
MOEDERTAALSPREKERS VAN AFRIKAANS 
 
THIS SECTION IS STRONGLY RECOMMENDED FOR MOTHER TONGUE EN NON-
MOTHERTONGUE SPEAKERS OF AFRIKAANS 

 
1) Algemene instruksies 
 

 Daar word VYF vrae gestel oor Deel 1. Die vrae dek al vyf studie-eenhede van Deel 1. Jy moet 

 al VYF vrae beantwoord ter waarde van 50 punte in totaal. 

 Jy mag onder geen omstandighede direk (woord-vir-woord) uit die Studiegids of enige ander 

bron afskryf nie. Jy kan die inligting in die Studiegids gebruik om jou eie idees te formuleer. 

Studente wat direk (sonder verwysings) oorskryf (plagiaat pleeg) sal 0% behaal en kan 

dissiplinêr verhoor word. 

 Indien jy na bronne (ook die Studiegids en e-reserwes verwys, direk aanhaal (“”) of parafraseer, 

moet jy die Harvard-metode van verwysing gebruik – vir verwysings in die teks en die 

bibliografie. Vir voorbeelde hoe om die Harvard-metode te gebruik, kan jy gerus die Internet 

raadpleeg. Daar is talle gidse beskikbaar. ŉ Goeie bron wat die Harvard metode kortliks 

verduidelik, is: http://education.exeter.ac.uk/dll/studyskills/harvard_referencing.htm. Kyk ook op 

myUnisa onder AFK1501 se groepblad vir die “Abridged Referencing for students”-dokument 

onder “Additional Resources”. 

 Die opdrag vereis individuele werk. Studente mag nie by mekaar afskryf nie. 

 Alle vrae van Deel 1 moet in Afrikaans beantwoord word, behalwe vraag 1 en 2 wat in 

Afrikaans of Engels beantwoord kan word. 

 Laai die plagiaatverklaring in MSWord formaat op myUnisa onder “Additional Resources” af, 

voltooi dit en heg dit aan jou opdrag in dieselfde dokument. 

 
2) Vrae 

 

Ten einde die vrae hieronder behoorlik te voltooi, sal jy stelselmatig deur elke aktiwiteit in die 
Studiegids moet werk. Die is baie belangrik dat jy die hele Deel 1 moet deurwerk voordat jy met 
hierdie werkopdrag begin. 
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ANSWER ALL QUESTIONS 
 
QUESTION 1 AND 2 MAY BE ANSWERED IN AFRIKAANS OR ENGLISH.  
 
ALL OTHER QUESTIONS (3, 4 AND 5) MUST BE ANSWERED IN AFRIKAANS 

 
 
 

Vraag 1 (Studie-eenheid 1) 
 
1.1 Noem vier rolspelers wat by die letterkunde betrokke is.                           (2) 
 

1.2  Noem die drie hoofgenres van die letterkunde.                           (3) 
 

1.3  Skryf ŉ kort opstel (ongeveer ŉ halwe bladsy) waarin jy die onderskeid tussen hoë en lae 
letterkunde verduidelik. Verwys in jou opstel na voorbeelde van beide tipes tekste.    (5) 

   [10] 
 

 

Vraag 2 (Studie-eenheid 2) 
 

2.1  Maak ŉ kort opsomming van Van Luxemburg, Bal en Westeijn (1987:30-31) se uitsprake 
oor die verbande tussen letterkunde en persoonlike waardes in jou eie woorde (4) 

 

2.2 Watter twee positiewe aspekte van skok word deur Felski (2008:130) uitgewys?            (2) 
 

2.3 Verduidelik kortliks die kommunikasieproses (“gesprek”) by die lees van ŉ gedig.           (4) 

   [10] 
 
 

Vraag 3 (Studie-eenheid 3) 
 
Lees N.P. Van Wyk Louw se gedig Nagliedjie op p.44 van die Studiegids en beantwoord dan 
die volgende vrae daaroor. 
 
3.1 Wat is inversie? Gee ŉ voorbeeld van inversie uit die gedig.                           (2) 
 

3.2 Wie is die aangesprokene in die gedig?                           (1) 
 

3.3 Wat is assonansie? Gee ŉ voorbeeld hiervan uit die gedig (jy moet die toepaslike klanke 
onderstreep).                                                              (2) 

 

3.4 Wat is alliterasie? Gee ŉ voorbeeld hiervan uit die gedig (jy moet die toepaslike klanke 
onderstreep).                                                              (2) 

 

3.5 Gee ŉ definisie van die term ‘metafoor. Verskaf dan ŉ voorbeeld van ŉ metafoor uit die 
gedig.   (3) 

   [10] 
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Vraag 4 (Studie-eenheid 4) 
 
Lees Elsa Joubert se optekening van die kortverhaal “Die ondankbare pofadder” (beskikbaar as 
e-reserwe, sien punt 4.3 van hierdie studiebrief) en beantwoord dan die volgende vrae daaroor. 
 
4.1  Onder watter twee subgenres kan hierdie verhaal gekategoriseer word?                          (2) 
 

4.2 Noem vier genrekenmerke van elk van hierdie twee genres en verskaf vir elkeen ŉ 
voorbeeld uit die teks.                                                              (8) 

  [10] 
 
 

Vraag 5 (Studie-eenheid 5) 
 
Lees die teks Handleiding vir RSG/Sanlam Radiodramaskryfkompetisie (beskikbaar as  
e-reserwe, sien punt 4.3 van hierdie studiebrief) aandagtig deur. Beantwoord dan die volgende 
vrae: 
 
5.1 Vir wie skryf die radiodramaturg?                            (1) 
 

5.2 Waarom word die gebruik van kort sinne in die dialoog aanbeveel?                           (2) 
 

5.3 Watter twee tipes akoestiek kom voor in die radiodrama? Noem kortliks waarvoor elkeen 

gebruik word.                                                              (2) 
 

5.4 In watter drie situasies sal die eggo effektief gebruik kan word?                           (3) 
 

5.5 Om watter twee redes moet daar nie te veel karakters in ŉ radiodrama gebruik word nie?   (2) 

    

   Subtotaal vir Deel 1: [50] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AFK1501/101 
 

59 

 
DEEL 2:  Teks en / as geskiendenis 

 
Dosent:  Dr Erika Lemmer 
 
Kontakbesonderhede (slegs vir navrae wat met Deel 2 verband hou) 
 

Telefoon:  (012) 429 6371 
E-pos:        lemmee@unisa.ac.za 

 
 

DEEL 2 WORD SLEGS AANBEVEEL VIR EERSTETAALSPREKERS VAN 
AFRIKAANS.  
 

STUDENTE MAG HIERDIE DEEL SLEGS IN AFRIKAANS BEANTWOORD. 
 

THIS SECTION IS NOT RECOMMENDED FOR NON-MOTHER TONGUE SPEAKERS 
OF AFRIKAANS.  
 

ALL QUESTIONS SHOULD BE ANSWERED IN AFRIKAANS. 

 
Deel 2 word sterk aanbeveel vir moedertaalsprekers wat met Afrikaans as hoofvak wil voortgaan. 
Studente wat hierdie deel kies, moet daarop let dat hulle slegs die EEN voorgeskrewe roman hoef aan te 
koop. Maak seker dat jy die voorgeskrewe studiemateriaal soos die gedigte, kortverhale en ander 
relevante leesstukke op die Unisa-biblioteek se e-reserwes raadpleeg (sien die voorskrifte vir toegang 
tot die e-reserwes op bladsy 10 en 15 van hierdie studiebrief).  
 
Die enkele voorgeskrewe roman vir Deel 2, Sirkusboere van Sonja Loots (2011), is ’n publikasie wat 
maklik verkrygbaar is by alle geakkrediteerde boekhandelaars (in beide sagteband en in e-boekformaat). 
Dit is moontlik nie ’n teks wat in almal se smaak sal val vanweë die rasseopmerkings en eksplisiete 
seksuele uitbeeldings daarin nie, maar dit is wel ’n baie belangrike en bekroonde bydrae tot die 
Afrikaanse letterkunde. Dié historiese roman is ’n herskrywing van ’n minder bekende deel van die 
geskiedenis, naamlik die deelname van die Boeregeneraals Ben Viljoen en Piet Cronjé aan die 
Wêreldskou in St. Louis (VSA), waarin hulle bekende momente uit die Anglo-Boereoorlog voor groot 
gehore opgevoer het. In die roman word daar besin oor moontlike wyses waarop lesers (soos die 
romankarakters) hulle eie traumatiese verledes kan verwerk. Dit is voorts ’n teks waarin die 
onderliggende Nuwe Historistiese aannames van hierdie deel uitstekend vergestalt word. As jy nie kans 
sien vir hierdie uitdaging nie, is daar wel ander dele waar die voorgeskrewe tekste dalk meer tot jou sal 
spreek en daarom moet jy asseblief eers deur die hele studiegids werk voordat jy ’n finale keuse uitoefen 
ten opsigte van watter dele jy wil beantwoord vir die werkopdrag en die eksamen. Ek glo egter dat 
Sirkusboere ’n verrykende en boeiende leeservaring sal bied vir lesers wat bereid is om hulle horisonne 
te verbreed.  
 
Na bestudering van jou volle studiepakket (e-reserwes ingesluit), vertrou ek dat jy ’n deeglike insig sal hê 
in die denkwyse van die Nuwe Historisme; dat jy tekste voortaan nie net as estetiese objekte nie, maar 
ook as historiese objekte sal kan beoordeel.   
 
Ten einde die vrae hieronder behoorlik te kan voltooi, sal jy stelselmatig deur elke aktiwiteit in die 
studiegids moet werk. Ek verwag trouens dat jy die hele Deel 2 eers moet deurwerk voordat jy met die 
werkopdrag begin. Die eksamenvrae en die werkopdragvrae stem nie noodwendig presies ooreen nie en 
dit is daarom belangrik dat jy my advies hierbo volg, naamlik om elke aktiwiteit in hierdie deel deeglik 
deur te werk. Ek kan dit nie genoeg beklemtoon dat jy die voorgeskrewe tekste sélf moet lees nie. Dit is 
ontoereikend om slegs op die studiegidsbesprekings staat te maak. 
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Vraag 1, 2 en 4 is verpligtend. Jy het wel ’n keuse tussen vraag 3.1 en 3.2. 
Beantwoord vrae in opstelformaat tensy anders aangedui. (50 punte). 
 
 

Vraag 1 (verpligtend)  
 

Verduidelik die volgende drie begrippe wat verband hou met die Nuwe Historistiese denkrigting:  
 

1.1  Meesternarratief (3)  

1.2  Kulturele geheue           (3)  

1.3  Ideologie       (4)  

                                            [10]  
 
 

Vraag 2 (verpligtend) 
  

Wat is die kernbeginsels van die Nuwe Historisme? Om hierdie opstel te kan skryf, sal jy die 
eerste studie-eenheid in jou studiegids deeglik moet bestudeer en ook die leesstuk van Viljoen 
en Van der Merwe op e-reserwes moet lees. Jy moet jou stellings verduidelik en nie slegs ’n 
blote lys met feite uit die gids neerskryf nie.  
   [10] 
 
 

Vraag 3 (keusevraag): beantwoord slegs vraag 3.1 of vraag 3.2 vir 10 punte 
 
Vraag 3.1 
 
Lees die bydrae van Johann Lodewyk Marais oor die ontstaansgeskiedenis van die bekende 
gedig “Winternag” op bladsy 124-126 van die studiegids. Som nou die geskiedenis oor die 
ontstaan van hierdie bekende gedig in ’n paar paragrawe op.                                           (10)                                         
 

OF  
 
Vraag 3.2  
 
Bespreek die kortverhaal “Lettie” (Gustav Preller) deur te fokus op:  
 

•  die aanduiders of merkers (episteme) in die teks wat die historiese agtergrond en 
tydsgewrig waarin die verhaal afspeel, verraai; en  

•  die gender- en magsongelykhede wat in die teks aangespreek word.                        (10) 
  [10] 
 
 

Vraag 4 (verpligtend)  
 
Lees die roman Sirkusboere (Sonja Loots). Bestudeer die bespreking van die teks in die 
studiegids (bladsy 140-148). Lees ook die onderhoud met Loots asook al die resensies deur 
literatore soos Van Coller, Viljoen, Van der Merwe en Ferreira (verkrygbaar op e-reserwes). Jou 
antwoorde moet daarvan getuig dat jy al hierdie elektronies-verkrygbare leesstukke asook die 
roman intensief bestudeer het.  
 
4.1  Verklaar die betekenis van die titel en verwys in hierdie opsig ook na die bandontwerp (of 

buiteblad) van die roman.                                                   (10)  
 
4.2  Van watter betekenis is hierdie historiese roman vir eietydse lesers?  (10)                                                                                             
                                                                                                                                    [20]  
                                                                                              
                                                                                               Subtotaal: [50] 
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DEEL 3:  Toe ons nog kinders was 

 
Dosent:  Dr Lisetta Jacobs 
 
Kontakbesonderhede (slegs vir navrae wat met Deel 3 verband hou) 
 

Telefoon:  (012) 429 6474 
E-pos:        jacobem@unisa.ac.za 

 
 

DEEL 3 WORD AANBEVEEL VIR TWEEDETAALSPREKERS- EN 
MOEDERTAALSPREKERS 
 

PART 3 IS RECOMMENDED FOR NON-MOTHER TONGUE AND MOTHER TONGUE 
SPEAKERS 

 
Die onderwerp wat ons saam in Deel 3 gaan ondersoek, is hoe die leser se eie en sosiale identiteit en sy 
verwysingsraamwerk meewerk om betekenis aan literêre tekste toe te ken. 
 

Wanneer jy Deel 3 deurgewerk en die aktiwiteite uitgevoer het, sal jy die werkopdragvrae kan 
beantwoord. Jy sal ook in die proses ŉ groot deel van jou eksamenvoorbereiding afgehandel het. 
Belangriker: jy sal ideologiese kwessies in die literatuur kan raaksien en met nuwe vaardighede literêre 
tekste kan interpreteer. 
 

Hieronder word VIER vrae gestel wat uit verskillende onderdele bestaan. Vraag 1 en 2 is verpligte vrae, 
maar jy kan kies tussen vraag 3 OF vraag 4. 
 
LET WEL: ALLE VRAE MOET IN AFRIKAANS BEANTWOORD WORD. 

 
 

Vraag 1 (verplig): Studie-eenheid 1 
 
1.1 In die studiegids maak Fadjado-Acosta die volgende opmerking oor literatuur: 

 

“... An important feature of literary texts which distinguishes them from other kinds of 
persuasive discourse is the fact that they operate not through direct statement and 
explicit revelation of their contents but instead through indirect allusion, 
understatement, implication, and even concealment. Literary texts in effect often veil 
the 'truth' which they seek to convey in an attempt at enhancing its attractiveness 
and endowing it with a sense of mystery and transcendental value.”  

Gaan lees die gedig “Wederkoms” van Loftus Marais (studiegids, bladsy 158-159) aandagtig 
deur. Beantwoord die volgende vrae. Hou Fadjado-Acosta se aanhaling in gedagte wanneer jy 
die onderstaande vrae beantwoord. 
 

 In die gedig word slegs gesuggereer dat sogenaamde “gewone” Christene 
onverdraagsaam teenoor Christene met alternatiewe genderidentiteite is. Bespreek die 
gedig in ŉ halwe tot een bladsy binne hierdie konteks. Waarna verwys die gedigtitel? 
Uit die gedig kan afgelei word dat die Hoofregter (God) mense op die oordeelsdag op 
gelyke voet sal oordeel.  Verduidelik. In jou antwoord moet jy na die ooreenkomste 
tussen hierdie gedig en die Hallelujalied “As Hy weer kom” verwys. Jy moet dus 
gepaste voorbeelde uit die gedig sowel as die Hallelujalied aanhaal om aan te toon dat 
die spreker in die gedig glo daar bestaan nie so iets soos “groot” en “klein” sondes nie. (10) 
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1.2 Gaan lees die verhaal “Agter die groen deur” van Helena Gunter (beskikbaar op  
e-reserwes) sowel as studiegids, bladsy 167-171 aandagtig deur. Beantwoord nou die 
volgende vrae. Hou Fadjado-Acosta se aanhaling (1.1) in gedagte by die beantwoording 
van hierdie vraag. 

 

In die ek-verteller se onthou van Klimmeidjie se verhaal jare gelede word gesuggereer dat 
Klimmeidjie as kind dikwels met onverskilligheid, selfs minagting deur bepaalde karakters 
behandel is. Bespreek die negatiewe optredes van die volgende vier karakters teenoor 
Klimmeidjie: 

 

 Ouma Elizabeth                                                                                                          (3) 

 Ounên                                                                                                                (2) 

 Die ooms by die koöperasie     (2) 

 Oom Boet  (3)          
 

     Subtotaal vir Vraag 1 = [20] 

 
 
Vraag 2 (verplig): Dana Snyman se drie tekste; “16 Desember”, “Uncle Charlie’s” 
en “Sin City” 
 
Gaan lees eers al drie hierdie kortverhale, beskikbaar op e-reserwes in die biblioteek, asook 
studie-eenheid 2 (studiegids, bladsy 172-183). Beantwoord nou die volgende vrae. 
 

2.1 Bespreek die kontras tussen die Geloftefeesvieringe wat die ek-verteller vroeër in “16 
Desember” ervaar het teenoor hoe hy nou “16 Desember” vier. Jy moet vier aspekte van 
vroeëre Geloftefeesvieringe uit die verhaal in chronologiese volgorde neerskryf.             (3) 

 

2.2 Die ek-verteller in “Uncle Charlie’s” het allerhande ongegronde vooroordele oor die Rand 
gekoester. Skryf ten minste vier voorbeelde hiervan neer.    (4)  

 

2.3 In die verhaal “Sin City” gee die ek-verteller ten kenne dat “Sun City” in die 1980’s 
“anders” gelyk het as “nou”. Noem die vier plekke wat toe by Sun City bestaan het.  (3) 

 

   Subtotaal vir Vraag 2 = [10] 
 
 

BEANTWOORD VRAAG 3 OF VRAAG 4 
 
 

Vraag 3 (keuse):  studie-eenheid 3:  Ons is nie almal so nie (Jeanne Goosen) 
  
Lees, voor jy die onderstaande vrae beantwoord eers die teks en studie-eenheid 3 (studiegids, 
bladsy 184-198) aandagtig deur. Beantwoord daarna die volgende vrae: 
 
3.1 Rassisme kan as ŉ vorm van simboliese geweld teenoor bepaalde bevolkingsgroepe in 

hierdie verhaal gelees word. Definieer rassisme binne die konteks van ideologie.  (3)  
 

 Bespreek ten minste drie insidente waaruit ŉ rassistiese ingesteldheid teenoor 
die”Kleurlinge” duidelik uit Gertie se ma en onder andere oom Koos se optredes blyk.    (9)  

                   (12) 
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3.2 Toon in tabelvorm die invloed aan wat Piet se ongeluk by die werk op hom en op sy 
verhouding met Doris, sy vrou, gehad het 

 

Piet vóór die ongeluk Piet ná die ongeluk 

“romantic”  

  

  

  

  

                            (8) 

 
OF 

 
 
Vraag 4 (keuse):    Roepman deur Jan van Tonder 
 
Lees, voor jy die onderstaande vrae beantwoord eers die teks en studie-eenheid 4 (studiegids, 
bladsy 199-216) aandagtig deur. Beantwoord daarna die volgende vrae: 
 

4.1 Bespreek in ŉ halwe tot een bladsy die invloed wat die volgende karakters op Timus se 
emosionele ontwikkeling gehad het: 

 

 Sy ma, Ada                            (5) 

 Ouma Makkie                           (5)  
 

 Verwys in jou antwoord na spesifieke gebeurtenisse in die verhaal. 
 

4.2 Timus se pa was bevooroordeeld teenoor ander kerklike denominasies. Bespreek sy 
ingesteldheid en optrede teenoor verteenwoordigers van denominasies wat van sy eie 
verskil het: 

 

 Salmon (lid van die Ou Apostelkerk) en die voortsetting van sy verhouding met Erika  (5) 

 Joepie se ouers (lede van die Apostoliekerk)      (5) 
 
    Subtotaal vir Vraag 4= [20]  
     

    Subtotaal vir Deel 3 = [20] + [10] + [20] =50 punte 
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DEEL 4:  Jeugletterkunde 
 
Dosent:  Sal aangekondig word. 
 
Kontakbesonderhede (slegs vir navrae wat met Deel 4 verband hou) 
 

Telefoon:  Sal aangekondig word. 
E-pos:       Sal aangekondig word. 

 
 
 

DEEL 4 WORD STERK AANBEVEEL VIR ALLE ONDERWYSSTUDENTE EN/OF 
ENGELSSPREKENDE STUDENTE 
 

THIS SECTION IS STRONGLY RECOMMENDED FOR ALL EDUCATION STUDENTS 
AND NON-MOTHER TONGUE SPEAKERS OF AFRIKAANS 
 

1) Algemene instruksies 
 

 Jy moet Middernagfees OF Suurlemoen! aankoop as voorgeskrewe boek vir Deel 4. 
 Beantwoord dan die vrae oor Middernagfees OF die vrae oor Suurlemoen! 
 Die vrae oor Suurlemoen! volg na die vrae oor Middernagfees. 
 Hierdie deel mag in Afrikaans OF Engels beantwoord word. 

 
1) General instructions 
 

 Purchase either Middernagfees OR Suurlemoen! as the prescribed book for Deel 4. 
 Answer the question on Middernagfees OR the questions on Suurlemoen! 
 The questions on Suurlemoen! follow directly after the questions on Middernagfees. 
 This section may be answered in Afrikaans OR English.  
 

2) Vrae 

AFDELING A 
  

MIDDERNAGFEES deur Jaco Jacobs 
  

Beantwoord al die vrae wat volg slegs indien jy Middernagfees as jou 
voorgeskrewe boek gekies het. 

 

 

Onthou! 
 

 Onthou om korrek te verwys wanneer jy uit die Studiegids – of enige ander bron – aanhaal. 
Indien jy nie seker is hoe nie, kontak so gou moontlik jou E-tutor. 

 Jou E-tutor sal jou bystaan indien jy nie seker is hoe om die vrae te beantwoord nie. Hy/sy is 
jou “afrigter” in hierdie vak. Kontak hom/haar so gou moontlik! 

 
 
 

Vraag 1 
 

Lees weer “Kom kyk na die Ongelooflike Paddaman!” in Middernagfees. Sou jy sê daar is ŉ 
verskil tussen die taalgebruik binne en buite die dialoë (dialoë is die meervoud van dialoog)? 
Motiveer. (Verwys in jou antwoord ook na voorbeelde uit die teks. Omdat jy na taalgebruik 
verwys, is dit raadsaam om van aanhalings gebruik te maak.)                                              (7) 
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Vraag 2 
 

2.1 Wat is die funksie van ŉ interteks?       (1) 
 

2.2 In Middernagfees, identifiseer in watter storie of gedig elkeen van die volgende tekste of 
films as interteks aangewend kan word.  

 

 2.2.1 Sneeuwitjie (1) 
 2.2.2 Nanny McPhee        (1) 
 2.2.3 Godzilla  (1) 
 2.2.4 Dracula  (1) 
 2.2.5 Frankenstein  (1) 
 

2.3 Wat is die funksie van ŉ kruisverwysing?       (1) 
 

2.4 Gee een voorbeeld van ŉ kruisverwysing in Middernagfees.      (1) 
   [8] 
 

Vraag 3 
 

Verduidelik kortliks, en met duidelike teksvoorbeelde, hoe die volgende temas of aktualiteite in 
Middernagfees na jou mening na vore tree:  
 

(a) vrees vir die onbekende VS vrees vir die bekende  (10) 
 

(b) ongehoorsaamheid (beide positiewe en negatiewe aspekte                   (10) 
   [20] 
 

Vraag 4 
 

Lees die volgende aanhaling uit Middernagfees en beantwoord die vrae wat na aanleiding 
daarvan gestel is. Die sinne is van [1] tot [15] genommer met die doel om daarna te verwys. 
 

[1] Hy knik. [2] “Ja, iemand van ŉ plek met so ŉ weird naam. [3] ‚Soet Kinders’... of 
so iets simpel. [4] Hulle maak glo alle kinders soet.” [5] Hy lag. [6] “Wag maar, dít sal 
ons nog sien…” 
 

[7] Ek vat ŉ hap van my tunabroodjie sodat hy nie moet sien hoe ŉ rilling langs my 
ruggraat afgly nie. 
 

[8] “Jip,” sê ek. [9] “Ons sal moet sien.” 
 

4.1 Uit watter verhaal is bogenoemde aanhaling geneem?        (1) 

4.2 Wie is aan die woord in sin [1]? Skryf sy naam neer.                                    (1) 

4.3 Wie is die „ek“ in sin [7]? Skryf sy naam neer.                                                     (1) 

4.4 Wat is die spreker in 4.2 se volle naam?                                                                           (1) 

4.5 Wat is sy sussie se naam?             (1) 

4.6 Hoekom is dit belangrik om te let op die feit dat dit juis ŉ “tunabroodjie” is wat die spreker 

in sin [7] eet? Beskryf in jou eie woorde wat die vorige keer gebeur het wat daar na 

“tunabroodjies” in die verhaal verwys is. Wat was vreemd rondom hierdie gebeure?        (4) 

4.7 Hoekom gaan daar ŉ rilling langs die spreker se ruggraat af in sin [7]?                            (3) 

4.8 Wat versuim die spreker om te sê wanneer hy antwoord: “Ons sal moet sien”?  (2) 

4.9 Volgens die indeling op bladsy 225 van die Studiegids, tot watter een van die twee 

hoofgroepe tipes verhale behoort hierdie verhaal?                                                           (1) 

   [15] 
 

   Subtotaal: [50]   
 

OF 
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AFDELING B 

Suurlemoen! deur Jaco Jacobs 
  

Beantwoord al die vrae wat volg slegs indien jy Suurlemoen! as jou 
voorgeskrewe boek gekies het. 

 
 

Onthou! 
 

 Onthou om korrek te verwys wanneer jy uit die Studiegids – of enige ander bron – aanhaal. 
Indien jy nie seker is hoe nie, kontak so gou moontlik jou E-tutor. 

 Jou E-tutor sal jou bystaan indien jy nie seker is hoe om die vrae te beantwoord nie. Hy/sy 
is jou “afrigter” in hierdie vak. Kontak hom/haar so gou moontlik! 

 
 

Vraag 1 
 

(Verduidelik kortliks, en met duidelike teksvoorbeelde, hoe die volgende temas of aktualiteite in 
Suurlemoen! na jou mening na vore tree:  
 
(a) liefde vir musiek VS liefde vir ‘n ander persoon          (10) 
(b) postmodernisme en ironie (10) 
  [20] 
 
 
Vraag 2 
 

1.1 Watter tipe verteller tref ons aan in Suurlemoen!?                                                            (1) 
1.2 Wie is die verteller in Suurlemoen!?                                                                                  (1) 
1.3 Vanuit watter perspektief (lewensfase) word Suurlemoen! vertel?                                    (1) 
1.4 Sou jy sê daar is ŉ verskil tussen die taalgebruik binne en buite die dialoë (dialoë is die 

meervoud van dialoog)? Motiveer. (Verwys in jou antwoord ook na voorbeelde uit die teks. 
Omdat jy na taalgebruik verwys, is dit raadsaam om van aanhalings gebruik te maak.)   (7) 

    [10] 
 
 

Vraag 3 
 
 

Vind ons in die verloop van Suurlemone! Die beskrywing van ’n tipiese sestienjarige en sy 
probleme? 
 
Watter probleme ondervind Tiaan en hoe reageer hy op sy probleme? (20) 
 
   Subtotaal: [50] 
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DEEL 5:  Nederlandse letterkunde vir Suid-Afrika 
 
Dosent:  Me. Linde Beer 
 
Kontakbesonderhede (slegs vir navrae wat met Deel 5 verband hou) 
 

Telefoon:  (012) 429 6925 
E-pos:       beerl@unisa.ac.za 

 
 
 

DEEL 5 WORD SELGS AANBEVEEL VIR AFRIKAANSESPREKENDE STUDENTE 
MET ’N SPESIFIEKE BELANGSTELLING IN DIE NEDERLANDSE LETTERKUNDE. 
 

SECTION 5 IS ONLY RECOMMENDED FOR AFRIKAANS-SPEAKING STUDENTS 
WITH A SPECIFIC INTEREST IN DUTCH LITERATURE. 

 

LET WEL: Nederlands word net in die eerste en derde jaar aangebied. 
 
Indien jy deel 5 as een van jou opsies gekies het, moet jy net die volgende voorgeskrewe teks 
aankoop: 
 

Marais, Johann Lodewyk & Zuiderent, Ad (samestellers) 1997. Ons  klein en silwerige planeet. 
Afrikaanse, Nederlandse en Vlaamse gedigte oor die omgewing. Pretoria: J.L.van Schaik 
Akademies.  
 

Jy kan Ons klein en silwerige planeet van Protea Boekhuis in Pretoria bestel.  Die 
telefoonnommer is: (012) 362 3444.   

 
Beantwoord al die vrae.  

Let wel:  Vir vrae van 10 punte behoort jou antwoorde telkens ’n volle getikte bladsy lank te wees. 

 

Vraag 1     
 

Hierdie vraag handel oor studie-eenheid 2.  Bestudeer in jou leesbundel die verhaal “Stenen die 
lopen” uit Emma Huismans se kortverhaalbundel Sonate voor wraak (1994). 

Watter aspekte van die verhaalstruktuur dra veral daartoe by dat die leser sterk met die 
Nederlandse dogtertjie identifiseer? Skryf ŉ kort opstel waarin jy hierdie struktuurelemente met 

verwysing na bladsye 297-298 van die studiegids bespreek.  [10] 
 
 

Vraag 2    
 

Hierdie vraag handel ook oor studie-eenheid 2.  Bestudeer in jou leesbundel die verhaal “De 
hond” uit Emma Huismans se kortverhaalbundel Sonate voor wraak (1994). 
 

Beantwoord die volgende vrae: 
 

2.1 Watter ander taal, naas Nederlands, figureer in hierdie verhaal? Wat is volgens jou die 
funksie daarvan?                          (3)  

 

2.2 Is die verteller ná haar ervarings in Suid-Afrika, volkome vergenoegd in Nederland? 
Motiveer jou antwoord vanuit die verhaalteks.                          (3) 
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2.3 Die verteller het aanvanklik ‘n baie stereotiepe beeld van honde. Definieer die term 

“stereotipe”, en toon dan aan watter vorm die stereotipering in die verhaal aanneem. Hoe 
word dit verbreek?  (3) 

 

2.4 Het die verteller ook stereotiepe oordele oor die wit konstabel uitgespreek? Is hierdie 
stereotipe ook verbreek?                             (3) 

 

2.5  Bespreek kortliks die persoonlike inslag van hierdie Huismans-vertelling.                       (3) 
                      [15] 
 
 

Vraag 3     
 

Hierdie vraag handel oor studie-eenheid 4. Lees die gedig “November” (Herman de Coninck) in 
Ons klein en silwerige planeet (samestellers: Johann Lodewyk Marais en Ad Zuiderent, 1997) 
en skryf dan, met verwysing na die studiegids bladsy 317, ‘n opstel van ongeveer een bladsy 
oor die volgende onderwerp: 
 

Die natuur, en nie menslike (verganklike) dinge nie, spreek die laaste woord oor alle 
mense.      [10] 
                                            [10]   
 
 

Vraag 4    
 
Hierdie vraag handel ook oor studie-eenheid 4. Lees die gedig “Daar is het” (Robert Anker) in 
Ons klein en silwerige planeet (samestellers: Johann Lodewyk Marais en Ad Zuiderent, 1997) 
en beantwoord dan die volgende vrae: 
 

4.1 Dui aan waar in die gedig die eerste versreël herhaal word (ook indien met ‘n klein  
verandering). Wat beteken hierdie woorde in Afrikaans?                                                  (3) 

 

4.2 Daar word drie verskillende plekke/ruimtes/tonele genoem as voorbeelde van “daar was 
dit”. Beskryf kortliks hierdie drie plekke.                           (6) 

 

4.3 Verwys die spreker in strofe 4 na ‘n ruimte waar hy al werklik was? Haal die versreël aan 
wat jou antwoord motiveer.                                      (2) 

 

4.4 Verwys die volgende versreëls wat in die twee voorlaaste strofes verskyn, na ‘n ruimte in 
die spreker se gees, dit wil sê ‘n ruimte wat hy reeds ken, in sy verbeelding, sonder dat hy 
dit voorheen gesien of geken het?                                      (3) 

 

  Waar je ooit geweest bent toen je nog niet wist dat je er was 

  Daar onder de boom daar is het, daar ben je. 

  Dat wil zeggen, je was er even voor je het zag.                          
 

4.5  Hoe reageer die spreker op hierdie besef van déjà vu? Verwys na die laaste versreël.  (1) 
              [15] 
 
       Subtotaal:     [50] 

 
   TOTAAL VIR WERKOPDRAG 02: 50 + 50 = [100] 

 
Onthou om die plagiaatverklaring en kontrolelys by jou werkopdrag in te sluit! 
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8.8 Ander assesseringsmetode 
 

Daar is geen bykomende assessering vir hierdie module nie. 
 

8.9 Die eksamen 
 

Die eksamen sal gedurende die semester waarvoor jy ingeskryf het, plaasvind. Die eerste 
semester se eksamen vind in Mei/Junie plaas, en die tweede semester sŉ in Oktober/November. 
 

Die eksamenvraestel moet in twee uur voltooi word. Die subminimum vir die eksamen is 40%. 
Dit beteken dat indien jy minder as 40% in die eksamen behaal, jy die module druip, ongeag jou 
jaarpunt. Indien jy tussen 40-50% kry, kwalifiseer jy vir ŉ hereksamen. 
 

Let Wel: Jou FINALE PUNT (kyk bladsy 18 en 19) moet 50% of meer wees om AFK1501 te 
slaag.  
 

Géén boeke (ook nie woordeboeke nie) word in die eksamenlokaal toegelaat nie. 
 
 

ONTHOU! 
 

Jy kies slegs TWEE DELE om te beantwoord in die eksamen, byvoorbeeld Deel 2 
en Deel 3 (verkieslik dieselfde twee dele wat jy in Werkopdrag 02 gedoen het). 

 
 

8.9.1 Toelating tot die eksamen 
 

Jy moet ten minste een van die twee werkopdragte inlewer om eksamentoelating te kry. 
 
8.9.2 Semesterpunt/jaarpunt 
 

Ons beveel sterk aan dat jy beide werkopdragte (Werkopdrag 01 en Werkopdrag 02) inlewer ten 
einde ŉ goeie semesterpunt/jaarpunt te behaal wat saam met jou eksamenpunt getel gaan word 
om jou finale punt vir die module te bereken. Jou semesterpunt/jaarpunt tel 40% van jou finale 
modulepunt. Die eksamen tel 60% van die finale modulepunt. 
 

8.9.3 Hereksamen 
 

Jy benodig ŉ subminimum van 40% om vir ŉ hereksamen te kwalifiseer. 
 

Hierdie eksamen word afgelê in die daaropvolgende semester, met ander woorde, as ŉ student in 
die Mei/Junie-eksamen druip, mag hy/sy in Oktober/November die hereksamen skryf.  As die 
student die Oktober/November-eksamen druip, lê hy die hereksamen in die daaropvolgende jaar 
se Mei/Junie-eksamen af. Jy kry net een kans op ŉ hereksamen; hierdie vraestel moet met ten 
minste 50% geslaag word 

 

LET WEL: 
 

Die hereksamen is gebaseer op die semester waarin jy die eksamen aflê se werk, nie op die 
werk waaroor jy in die vorige semester eksamen afgelê het nie. 

 

ONTHOU: Dit is jóú verantwoordelikheid om die kursusleier per e-pos te kontak indien jy ŉ 
hereksamen skryf. Die volgende semester se Studiebrief 201 (dus die semester waarin die 
hereksamen afgelê gaan word) sal aan al die hereksamenstudente se myLife-e-posadres 
gestuur word (slegs nadat die Studiebrief 201 aan die huidige studente ook vrygestel is). 
Andersins kan jy dit vanaf die kursusleier versoek. 

 
 

9 GEREELDE VRAE 
 

Die Studies @ Unisa-brosjure bevat ŉ A-Z-gids met die mees relevante studie-inligting.  
 

Maak asseblief seker dat jy vertroud is met die inhoud daarvan ten einde jou studie-ervaring by 
Unisa so suksesvol as moontlik te maak. 


