
STUDIEVELD C – DIE POLS VAN LANDBOU

LES 1

Fokus:  

Nota:   

Die leesproses vir alle studies is:  vluglees → soeklees → aandagtig lees.

Afleidings oor betekenis en konteks word gemaak deur te kyk na die karakters, die

ruimte (milieu) waarin die karakters beweeg en die boodskap (tema) daarin.

1.1 Dit is 1914, die jaar van die rebellie...

Toe Groot-Brittanje in 1914 oorlog teen Duitsland verklaar, het baie voormalige Republikeine nie hulle weg

oopgesien om aan die kant van die Geallieerdes te veg nie.  Die saak is op die spits gedryf in September

1914 toe die eerste minister, genl.  Louis Botha, bekendgemaak het dat Suid-Afrika van voorneme was om

Duits-Suidwes-Afrika in te val.  Teenstemme het in talle dele van die land opgeklink, maar daar was min

koördinasie tussen die groepe.  Genl. Louis Botha het die nuutgestigte Unieverdedigingsmag opgeroep en

'n beroep op lojale burgers gedoen om die regering te ondersteun. 

 ( Met erkenning aan Wikipedia, die vrye ensiklopedie) 

a) Vluglees die gedeeltelike uittreksel uit  BART NEL deur J. Van Melle (J.L. van Schaik Bpk, Pretoria.

Tweede uitgawe, tiende druk 1970) [sic].  Sommige woorde wat aanstoot mag gee, is uitgelaat.

Bart Nel het vroeër op ’n plaas (*naam uitgelaat) in die distrik van Pretoria gewoon.  Hy het nie van kleins

af daar gewoon nie, maar het sy grond daar gekoop.

Daar staan op die plaas nog ’n stuk of sewe of agt ander huise, want dis ’n vrugbare plaas, met sterk

fonteine en baie besproeibare grond.  Die hele plaas is amper vyfduisend morge en daarvan het Bart

seshonderd gehad, waarvan twintig morge onder water, en die orige droë grond, meeste weiveld.  Met

harde werk en ’n bietjie voorspoed het hy daar ’n goeie bestaan gehad, maar die laaste jare was hy

dikwels in sorge, want hy het toe baie geld in sy boerdery gesteek.  Hy het ’n vangdam gemaak;  hy het sy

grond omhein, en hy het kampe gemaak vir sy vee sodat hy hulle sonder wagter kon laat wei en laat

buitekant slaap as hy dit verkieslik gevind het.  Dit was algar verbeteringe wat hulself mettertyd wel sou

betaal,  maar  hy  het  daardeur  hoë verbande  op sy  grond gehad waarop hy  hoë rente  moes  betaal.

172



Daaroor het hy hom toe dikwels sit en bekommer.

Dit was toe 1914, die jaar van die rebellie.  Dit was mooi, lekker dae.  Dit het mens nie altyd in Oktober

nie.  As dit gaan soos dit teenswoordig gaan, dan is Oktober een van die onaangenaamste maande, warm

en droog en met baie wind.  Die gras kan nie uitloop nie en die vee gaan dood van maerte.  Nee, Oktober

is nie altyd die lieflike maand waarvoor hy gehou word nie.  Maar Oktober 1914 was mooi.  Daar het dié

jaar vroeg reën geval en die boere het hul veld gebrand en in die groot, swart brande het die gras vinnig

uitgeloop.  Op so ’n tyd is Transvaal ’n lus om te sien.  Dan is die hele uitsig van laagtes en bulte, van

rante en rûe groen, heldergroen wat in die verte blou word.  Dan lyk die hele wêreld soos ’n mooi plaas.

En dan is dit gewoonlik stil ook, want as dit eenmaal goed gereën het, hou die wind meestal op met waai.

En die grond ruik lekker en die bome blom, die vrugtebome en die mak bome sowel as die wilde bome in

die veld en alles wat jy sien lyk vrolik en onbesorg.  So was dit in Oktober 1914, die maand toe die rebellie

uitgebreek het.

Bart Nel se huis het gestaan by ’n laagte, ’n breë laagte van swart grond, die beste grond van die plaas, ’n

lap vrugbare, gelyke aarde wat daar tussen die skuinstes van die sandbulte lê asof ’n rivier van modder

eenmaal daar opgedroog het.  Dit kom uit fonteine van die Dwarsrant wat die plaas in die weste begrens,

uit plekke vleierige veld waar die water onsigbaar opkom en waar fyn straaltjies en gedrup hulle verenig

tot ’n stroompie, sterk genoeg om die gesamentlike dam van die sewe of agt boere vol te maak sodat

hulle selfs gedurende die droogste jare altyd nog genoeg water het om hul lande nat te lei.

Die hele laagte se lande het vol koring gestaan, nog groen maar alreeds in die aar.  As die windjie opstaan

en oor die laagte stryk, gly daar oor die lande ’n silwer glinstering, sag en weelderig soos alles in die

natuur.

Die plaas lê tussen twee rante, tussen die Witrant in die suide en die Rooirant in die noorde, terwyl hulle

op die westelike grens van die plaas saamkom met ’n lae dwarsrant wat hulle die Kortrant noem.  So lê

die plaas in ’n hoek, van drie kante deur rante omsluit, maar na sonop se kant is die uitsig onbelemmer en

sien jy tot aan die ver einders die lae, breë bulte agter mekaar wegraak soos die rûe van ’n trop beeste.

b) Dit  is  Dinsdag,  31 Mei 1966.   Die vyfde Republiekfees word om 2.30nm.  in die  amfiteater  in

Pretoria gevier.  Suid-Afrika het op 31 Mei 1961 ’n republiek geword nadat die land onafhanklik van

Brittanje geword het en nie meer ’n Britse kolonie was nie (47 jaar na die rebellie). 

’n Reuse koor neem stelling in en sing...

1. Vluglees die woorde van die lied op die volgende bladsy.

2. Luister daarna na ’n klankopname op YouTube en sing saam: 

O BOEREPLAAS – Michiel Burger:  https://www.youtube.com/watch?v=zXqqzxjWqGI
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(program in besit van die skrywer)

O, boereplaas, geboortegrond!  Jou het ek lief bo alles.

Al dwaal ek heel die wêreld rond, waar so gelukkig, so gesond?

O, boereplaas, geboortegrond!  Jou het ek lief bo alles.

Jou het ek lief bo alles.

O, moederhuis, waar ooit so tuis?  Jou het ek lief bo alles.

Die wêreld, rykdom, prag en praal kan jou verlies my nooit betaal.

O, moederhuis, waar ooit so tuis?  Jou het ek lief bo alles.

Jou het ek lief bo alles.

O, moedertaal, o, soetste taal!  Jou het ek lief bo alles.

Van al die tale wat ek hoor, niks wat my siel ooit so bekoor.

O, moedertaal, o, soetste taal!  Jou het ek lief bo alles.

Jou het ek lief bo alles.

Woorde:  C.F. Visser          Musiek:  Johannes Joubert            Verwerking:  Arthur Ellis

c) Dit is 31 Mei 1989 en die FAK (Federasie van Afrikaanse Kultuurverenigings) - SANLAM Musiekfees

vind plaas met o.a. (onder andere) die volgende wat gesing word:

1. Vluglees die woorde van die liedjie.

2. Luister daarna na ’n klankopname op YouTube en sing dan saam:

Ta’ Mossie se sakkie-sakkie BOEREDANS:   https://www.youtube.com/watch?v=EnYxME-dR74

Ken jy Ta’ Mossie se sakkie-sakkie-sakkie boeredans?

Ken jy die plaaspad wat uitdraai na Waenhuiskrans?

Ken jy Ta’ Mossie se sakkie-sakkie-sakkie boeredans?

Da-da-da-da-da-da-da-da, da- da-da-da-da-da-da

da-da-da-da-da-da-da-da, da- da-da-da-da

Die donkielong huil op ou Lang Piet se skoot

en die traporrel skree; die oë word groot

as ou Oom Stefaans sy viool begin stem

en Ta Fien druk Oupa Frans in ’n stywe lyfklem.

Die Ingelse konsertina speel ’n lekker vastrap,

in die hoek op die sleepwa is die braaivleis en pap,

en die tannies en omies skoffel “deurdruk dag toe”

en die misvloer blink vanaand en ons skree:  “Balke toe.” 

Woorde en musiek:  Anton Goosen vir Sonja Herholdt
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d) Dit is Februarie 2017 en in die Reitz-omgewing in die Suid-Vrystaat word gerinkink in die reën.  Die

veld is mooi en die gras groei onder die beeste se pense verby.  Net die ore van die kalwers steek

bokant die halms uit.  Die afgelope twee jaar se droogte het elke boer, wat daagliks hier moes

toekyk hoe vee van die honger en dors doodgaan, se hart gefolter.  Maar toe kom die reën, die

lafenis, die vreugde van seën.

1. Vluglees die woorde wat volg.

2. Luister daarna na ’n klankopname op YouTube en sing dan saam:

Touch of Class – DANS IN DIE REËN:  https://www.youtube.com/watch?v=VOjaQL8rrmg

Op ‘n plaas buitekant die Klein Karoo staan ‘n boer en wag 

Hy wag al lank vir ‘n druppel reën om sy grond te kom seën 

Hy bid al maande lank dat daar iets moet gebeur 

skielik slaan die druppels deur. 

Het jy al ‘n boer sien lag, ‘n boer sien dans in die reën terwyl ‘n traan by sy wang afrol

'n boer sien lag, ‘n boer sien dans in die rëen… 

terwyl God die aarde seën?                                                                                                     

Op ‘n plaas buitekant die Klein Karoo staan ‘n boer en lag 

Hy kyk op na die wolke hoog en sien hoe reën kom 

Hy weet ook daar’s Iemand wat uitkyk vir hom 

Hy hoor nog ‘n storm aankom. 

Het jy al ‘n boer sien lag, ‘n boer sien dans in die reën terwyl ‘n traan by sy wang afrol

‘n boer sien lag, ‘n boer sien dans in die rëen… 

terwyl God die aarde seën?                                                                                                     

Hy hoor dit aankom 

Hy hoor die gegrom 

Donker wolke wat bo-oor hom huil. 

Die reën val neer en meer en meer 

sak op sy knieë neer… 

Het jy al ‘n boer sien lag, ‘n boer sien dans in die reën terwyl ‘n traan by sy wang afrol

‘n boer sien lag, ‘n boer sien dans in die rëen…

terwyl God die aarde seën…                                                                                                   

terwyl God die aarde seën.

Ongelukkig bly die boere in hierdie streek se damme leeg, want daar is nie afloopwater nie.  Die sagte reën

wat val, trek in die grond in en loop nie af na die damme toe nie.  Die beeste en merino skape is rondvet

van die goeie gras, maar hulle kan nie net vreet nie.  Hulle word dors en moet water drink ook.  Plek-plek

word egter versuipskade ervaar waar die water in kolle versamel en die plante vergeel omdat hulle nie

genoeg suurstof of voedingstowwe kry nie.  Dan is oorvloedigheid van water weer net so ’n groot pro-

bleem.  Uitdagings en nogmaals uitdagings.  Indien dit met die boer sleg gaan, gaan dit baie sleg.  Gaan

dit die dag té goed, gaan dit ook nie goed nie.                                 (Verwerk uit:  Plaastoe!  Februarie 2017, Uitgawe 13)
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1.2 DIE POLS VAN LANDBOU...

Wat dan, kan gevra word, is hierdie pols van landbou wat so aanhou klop, klop, klop...? 

Wat veroorsaak dat die klop nie stop wanneer dit ook nie te goed gaan nie...? 

Die antwoord lê in elkeen van die vier afdelings in 1.1 (a - d) wat jy gevluglees het.

Luister eers na twee klankopnames op YouTube voordat jy verder werk:                                             

Adam Tas – Manna vir die boere:  https://www.youtube.com/watch?v=ox9DJG1vtiM                        

Adam Tas – Toe maak die Vader ’n boer:  https://www.youtube.com/watch?v=3hpPH7X6UZY

* Jy het reeds vluglees toegepas.  Nou gaan jy ’n stappie verder en pas soeklees toe. 

Waarna soek jy terwyl jy lees?

Aan die begin van hierdie vraag is  twee vrae gevra en daar is  ook aangedui waar die  

antwoord daarop gevind kan word.  Dít is waarvoor jy gaan soeklees.  Jy gaan ook aan-

tekeninge tussen-in maak van dit wat jy raaklees ten opsigte van die twee vrae.

* Gebruik jou SKRYFBOEK en trek ’n tabel met 4 kolomme.        

Skryf in elke kolom 'n naam vir die vier afdelings in 1.1, byvoorbeeld:       

BART NEL BOEREPLAAS BOEREDANS DANS IN DIE

REËN

* Skryf onder elke opskrif ’n woord of ’n paar woorde, ’n sin of 'n paar sinne wat vir jou sê:

DIT is waaroor die hartklop (die pols) van landbou (boerdery) in elkeen van die afdelings

gaan. 

ONTHOU:  jou opinie en jou insig en begrip word gevra en nie ’n regte of verkeerde ant-

woord nie!
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1.3 a) Vanaf vluglees en soeklees beweeg jy aan na aandagtig lees.  

Die doel van aandagtig lees is om:

* afleidings te maak oor die karakter(s), die ruimte (milieu / omgewing) en die  boodskap in die

            gedeelte wat jy lees;

* ’n afleiding ten opsigte van die betekenis van onbekende woorde te maak (verstaan die beteke-

             nis vanuit die konteks / inhoud) deur middel van woordaanpakvaardighede;

* gevoelstaal te herken en te ervaar.

b) Lees die volgende paragraaf twee keer aandagtig deur:

Terloops, die moderne boer se hande is nie meer doringdraadhard met eelte en littekens oorspikkel

nie.  Die greep bly ferm, maar hierdie is óók hande en vingers (jy kan nie meer hul troupante om VW

Beetles se “tail pipes” pas nie) waarin inkpenne nie bedreig voel nie en wat soos Liberace s’n riele oor

rekenaars se sleutelbordklawers dans.
(Verwerk uit:   Plaastoe!  Februarie 2017, Uitgawe 13)

1. Vertel watter afleidings maak jy oor 

* die karakter (persoon) van wie gepraat word;

* die ruimte (milieu / omgewing) waarvan gepraat word;

* die boodskap wat tuisgebring word.

2. Vertel oor watter onbekende woorde het jy ’n afleiding van betekenis gemaak.  Vertel hoe

jy by die betekenis (die verstaan vanuit konteks) uitgekom het.  Hierdie “hoe” is jou woord-

aanpakvaardigheid).

3. Vertel hoe is gevoelstaal (beskrywende taal) in die paragraaf gebruik en watter prentjies jy

as gevolg daarvan in jou gedagtes gesien het.

1.4          Gebruik enige van die volgende (of almal) om ’n paragraaf in jou SKRYFBOEK te

               skryf wat bogenoemde punte 1 tot 3 bevat.  Jou paragraaf behoort nie uit meer 

               as 10 skryflyne te bestaan nie.

nuwe generasie sakeboer van môre           verbeelding                   ouderwetsheid

hoë potensiaal nuwerwetse kabaai                landerye                        bewaringspraktyke

soos ’n besigheid bedryf middelklasgenerasie          opkomende boerdery 

gedenkwaardige gebou alomgewaardeerde motreën
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1.5

Die pols van landbou, die plaaslewe, draai nie altyd net om ploeg en plant, hoenders, beeste en skape nie.

Hierdie is ‘n foto van ’n gebou wat eens op ‘n tyd ’n melkskuur was.  Die gebou, wat Joe’s Place genoem

word, word tans vir toerisme gebruik en is geleë op ‘n historiese familieplaas in Dullstroom – ’n dorpie wat

baie bekend is vir sy hengelvis en forel.  Gaste, melkkoeie en visse – wie sou dit sommerso bymekaar kon

bring?  Net iemand vir wie die hartklop van landelikheid nog belangrik is.  Bewaring gaan nie net oor

museums  nie.   Bewaring  gaan  ook  oor  die  behoud  van  ons  landelike  erfenis  waarvan  landbou  die

hoeksteen is.
(Met erkenning aan:  Lekkeslaap – Wolf wolf hoe laat is dit Vakansietyd, Julie 2017)

1. Beantwoord die vrae oor die paragraaf in jou SKRYFBOEK:  

a) Gebruik ’n padatlas om te bepaal waar Dullstroom geleë is.  Beskryf in een paragraaf van ±

vyf skryflyne waar die dorp opgespoor kan word.

b) Hoe ver is dit van julle huis af? _______________

c) Vind uit en verduidelik waarvoor ’n melkskuur gebruik word.  Verwoord jou verduideliking

in ’n enkele, skriftelike paragraaf van ± vyf skryflyne.

d) Skryf vyf woorde neer wat samestellings is.  Gebruik al vyf om een paragraaf van maksimum

vyf skryflyne te skryf.

e) Gebruik jou woordeboek en stel vas wat die betekenis van hengelvis en forel is.  Vertel aan

jou gesinslede wat die woorde beteken.

2. Skryf ’n e-pos aan “Lekkeslaap.co.za” om plek vir jou gesin by Joe’s Cottages te bespreek.  Jy kan in

studieveld A, Les 3.7 weer gaan kyk hoe die formaat vir ’n e-pos behoort te lyk.  Hou die volgen-

de in gedagte:

* Datums (van wanneer tot wanneer).

* Hoeveel persone (volwassenes en / of kinders).

* Doen navraag oor wat alles daar gedoen kan word en wat in die omgewing besigtig kan

word. 
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LES 2

Fokus:   

Nota:    

Formaat vir die skryf van ’n paragraaf.

Riglyne is hulpmiddels;  nie strakke reëls en regulasies nie.  Tegniek dra by tot duidelikheid

en samehang (bind die gedagtegang saam en gee betekenis daaraan), logiese volgorde

en kreatiewe belewing.

2.1 ’n Paragraaf bestaan uit drie dele:

* ’n hoofgedagte

* ’n kernsin

* ondersteunende idees

a) Gebruik jou SKRYFBOEK om die drie punte/dele grafies voor te stel.     

Blaai terug na Studieveld B vir idees oor grafiese voorstellings, byvoorbeeld:     

 KERNSIN-----------------------------------------

IDEE

 IDEE IDEE IDEE

IDEE

                                                    

     ONDERSTEUNENDE IDEES

b) Lees die paragraaf by 1.3 b) aandagtig deur en kyk of jy hierdie drie punte daarin kan

identifiseer.  Voeg die woorde by jou grafiese raamwerk.  Onthou dit is JOU  interpretasie

en persoonlike belewing van wat jy lees!

179

     HOOFGEDAGTE

IDEE



2.2 ’n Paragraaf bestaan ook uit verskillende tipes woorde:

Verbindingswoorde word gebruik om  kohesie in ’n paragraaf te verseker wat jou gedagtegang

saambind en betekenis daaraan gee (soek die woord “kohesie” in jou woordeboek op en skryf vir

jouself ’n nota daaroor langs jou grafiese voorstelling).

a) Lees die paragraaf by 1.3 b)  plus enige paragraaf in ’n tydskrif, ’n koerant en ‘n storieboek (vier

verskillende tipes leesstof) aandagtig deur en kyk of jy die volgende verbindingswoorde daarin kan

identifiseer.  Onderstreep hulle met ’n potlood (of kleurpen indien jy ’n afskrif kon maak en dit in

jou skryfboek geplak het).

*

*

*

*

*

                                                VERBINDINGSWOORDE:

voegwoorde – verbind sinsdele en sinne aan mekaar byvoorbeeld: 

• maar, en, want, of, dog, sowel as (woordorde verander nie);

• dus, daarom, intussen, al, nogtans anders (woordorde verander);

• dat, omdat, indien, terwyl, alhoewel, voordat, as.

betreklike voornaamwoorde – sien studieveld B, Les 4.1 c).

bywoorde - bywoord van tyd, byvoorbeeld:  nou-nou, gister;

bywoord van wyse, byvoorbeeld:  vinnig, stadig, gesels-gesels;

bywoord van plek, byvoorbeeld:  op die sokkerveld, Winburg, in die dorp.

herhaling van woorde – diep, diep in die bos;  ver, ver hiervandaan.

sinonieme en  antonieme.

b) Gebruik jou SKRYFBOEK en trek ’n tabel met vyf kolomme.      

* Noem kolom 1:  TIPES WOORDE. 

* Gee aan elke paragraaf wat jy gelees het ’n naam en skryf elke naam in 'n kolom bv.

TIPES WOORDE 1.3 b) tydskrif koerant storieboek

* Skryf die ses tipes verbindingswoorde in die kolom onder die opskrif TIPES WOORDE.

* Voeg die woorde wat jy in elke paragraaf onderstreep het langs die TIPES WOORDE in die 

ander kolomme by.
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Ander tipes woorde wat in ’n paragraaf gevind sal word:

Woorde wat chronologiese verloop 

aandui:  

eerste, tweede, derde, voordat, nadat, wanneer, later, totdat, ter 

afsluiting, volgende, tans, vorige, agterna

Woorde wat ’n verduideliking / oorsaak en

gevolg aandui:  

gevolglik, omdat, hieroor, sedert, as gevolg van, toe te skryf aan, 

daarom, dus, dit wil sê, daaruit volg dat, as... dan

Woorde wat proses aandui: eers, daarna, eerste, tweede, derde, aan die begin, aan die einde, 

sodra ... dan

Woorde wat vergelyk en teenstellings 

(kontras) aandui: 

 ooreenkomstig, verskillende, kleiner as, groter as, nogtans, teenoor, in 

teenstelling met

Woorde wat orde van belangrikheid 

aandui:  

altyd, laaste maar nie die minste nie, ten laaste, eerstens, laastens

Woorde wat veralgemening aandui:  in die algemeen, deur die bank, ter afsluiting, om saam te vat, terloops

c) Voeg die ses tipes woorde hierbo in die kolom onder die opskrif TIPES WOORDE by.

d) Lees die paragraaf by 1.3 b) plus die paragraaf in die tydskrif, die koerant en die storieboek weer

aandagtig deur en kyk of jy hierdie tipes woorde daarin kan identifiseer.  Onderstreep hulle met ’n

potlood (of kleurpen indien jy ’n afskrif kon maak en dit in jou skryfboek geplak het). 

e) Voeg die woorde wat jy in elke paragraaf onderstreep het, langs die TIPES WOORDE in die ander

kolomme by.

2.3 *   Lees die tweede paragraaf in die uittreksel  uit  “Bart  Nel”  in Les 1 aandagtig deur  terwyl  jy

terselfdertyd na die kernsin,  hoofgedagte en ondersteunende idees soek.  Vertel dan wat dink jy

pas by elke punt in hierdie spesifieke paragraaf.

*   Bestudeer nou die volgende wat handel  oor die verskillende  tipes paragrawe, want nie alle

paragrawe in alle skryfwerk kan in dieselfde formaat wees nie.  ’n Feëverhaal, ’n reisverhaal,  ‘n  

resensie en ’n wetenskaplike verslag se paragraafsamestelling sal verskil, want ’n mens kry:

*

*

*

*

*

*

paragrawe wat op eie standpunt / gevolgtrekking dui:  volgens my, na my mening / opvatting, ek dink dat, ek

oorweeg om, ek glo dat, dit lyk vir my, ek verkies / hou / hou nie van nie, ek hoop, ek voel;

klassifiserende paragraaf:  is ’n tipe van, kan verdeel wees in, sorteer onder, behoort aan, is ‘n deel van, pas in by,

is gegroepeer met, is verwant aan, word geassosieer met;

beskrywende paragraaf:  bogenoemde, hieronder, langs, naby, noord / oos / suidwes, grootte, kleur, vorm, doel,

lengte, wydte, massa / gewig, spoed, is soos, lyk soos;

evalueringsparagraaf:  goed / sleg, korrek / verkeerd, moreel / immoreel, reg / verkeerd, belangrik / onbelangrik,

suggereer, aanbeveel, adviseer, argumenteer;

definiërende paragraaf:  is ’n tipe paragraaf wat ’n idee op ’n objektiewe manier definieer / verduidelik / beskryf /

omskryf / verklaar / uitlig;

opsommende paragraaf:  om af te sluit, om op te som, in opsomming, in kort, soos jy kan sien, om saam te vat;

*  Watter tipe paragraaf  dink jy is die een wat jy nou net gelees het (uittreksel uit “Bart Nel”)?  

     Probeer om aan die hand van die kenmerke hierbo te verduidelik waarom jy so dink.

181



2.4 Jy het sekerlik teen hierdie tyd agtergekom dat die Afrikaans wat in die uittreksel uit “Bart Nel”

gebruik word, nie meer vandag gehoor of gebruik word nie.

a) * Kyk na die  sinne hieronder,  lees  die  woorde langs  elke  punt  hardop en dink daaroor  

na.

* Hoe sal jy hierdie gedeeltes in jou Afrikaans stel?

* Vra jou gesinslede hoe hulle hierdie gedeeltes sou stel.

* Besprekingspunt vir die hele gesin:  Bespreek hoe die gebruik van ’n taal (enige taal) oor

tyd verander en hoekom dit so sou wees.

Paragraaf 2:

• Daar staan op die plaas nog ’n stuk of sewe of agt ander huise,

• Die hele plaas is amper vyfduisend morge

• ...waarvan twintig morge onder water

• en die orige droë grond

• Met hard te werk...

• ...het hy daar ’n goeie bestaan gehad

• ...was hy dikwels in sorge,

• Hy het ’n vangdam gemaak,

• ...sodat hy hulle sonder wagter kon laat wei

• ...as hy dit verkieslik gevind het.

• Dit was algar verbeteringe...

b) * Soeklees die res van die uittreksel uit “Bart Nel” en maak ’n lys van woorde, uitdrukkings en

sinne per paragraaf (soos hierbo) wat vir jou soos uitgediende Afrikaanse taalgebruik lyk of

klink.

* Hoe sal jy hierdie gedeeltes in jou Afrikaans stel?

* Vra jou gesinslede hoe hulle hierdie gedeeltes sou stel.

c) * Besprekingspunt vir die hele gesin:

Stelling:   

‘n  “Classic”  (klassieke  boek in  hierdie  geval)  word hoog en laag geprys  en aanbeveel,  

aangeskaf en in die boekrak uitgestal, maar nooit gelees nie.  “Bart Nel” word bv.  deur

sommige as ‘n “classic” gereken.

Vraag:   

1. Behoort ’n mens ‘n “classic” te lees (maak nie saak in watter taal nie)?

2. Behoort ’n mens die lees van ’n klassieke boek te vermy omdat die taalgebruik in

die boek nie meer aanvaarbaar in die moderne samelewing is nie of miskien kwet-

send kan wees?
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d) NAVORSING:

1. Doen  naslaanwerk  om vas  te  stel  watter  boeke  in  Afrikaans,  Engels  (ook  Amerikaanse

Engels)  en  Nederlands  as  klassieke  boeke  gereken word  en  deur  wie  hulle  as  klassiek

gereken word.  Onthou om die name van die skrywers in hakies by te voeg.

2. Trek ’n tabel in jou SKRYFBOEK  met kolomme waarin jy die tale as opskrifte gebruik.  Skryf

die name van die boeke wat jy as klassieke boeke kon opspoor, onder die opskrifte.     

3. Word die boeke wat hieronder verskyn, as klassieke werke beskou?  Skryf ’n  evaluerings-

paragraaf (kyk  weer  na  die  kenmerke  van  hierdie  tipe  paragraaf)  oor  elkeen  indien jy

inligting oor hulle kon opspoor (Wikipedia of ‘n biblioteek sal behulpsaam wees).
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2.5 Die fokus van hierdie les is die skryf van ’n paragraaf.  Artikels, kortverhale, romans of enige lees-

stukke bestaan egter nie uit net een paragraaf nie EN daar is altyd ’n logiese opeenvolging van

paragrawe.

a) Lees die genommerde paragrawe hieronder vlugtig deur (vluglees).  Dink ’n bietjie na waar-

oor jy gelees het en lees dan die paragrawe ’n tweede maal deur, maar hierdie keer lees jy

dit aandagtig deur.

MUISGENOOT - DIE INTERNET VIR KINDERS EN BEGINNERS [sic]

1.   “Muis,” vra Fanie, “vertel vir oom Faan wat die internet vir hom kan doen.  Hy dink mos dis vir kinders.”

2.   Sy draf uit en kom terug met ’n ronde kasie in rooi papier.  “Muis,” sê oom Faan.  “Jy lyk vir my na ’n man, um,

muis wat ’n bokkaas kan waardeer.  Die twee trek hul neuse daarvoor op”.  Mel gril.  “Dit ruik soos ou sokkies,” sê sy.

Muis trek sy asem diep in en kry daardie kaasgeur.  “Hmmm,” sê hy.

3.    Fanie  raak opgewonde:   “Oom kan ook vryware aflaai”.   Oom Faan frons.   “Jong,  ek sê dan ek soek niks

smerigheid nie”.  Fanie lag.  “Nee, oom.  Vryware is gratis programme.  Daar is alles van dagboeke tot rekenaars tot

speletjies.  Op ’n plek soos FreewareHome”.  “En dit kos niks?” vra oom Faan.  “Niks,” sê Fanie.  “En jy kan banksake

op die Net doen, of gesels met ’n boer doer iewers en oplees oor veesiektes en...”

4.   Op Oukersaand sit en eet Muis nog so lekker aan ’n paar kaasbeskuitjies, toe val ’n donker skaduwee oor hom.

Hy kyk op en skrik amper sy stert af.  Voor hom staan ’n vreeslike groot oom.  “Muis, dis my oom Klein Faan,” sê

Fanie.  “My ma se broer.  Hy kom altyd na ons toe vir Kersfees”.  Nou eers sien Muis vir Fanie en Mel agter die oom

uitloer.  “K-k-klein?” vra Muis.

5.   Nou wil oom Faan allerhande dinge sien.  Sport.  Die weervoorspelling.  Die effektebeurs vir sy aandele.  Die

nuutste motors.  “En Grand Prix,” sê oom Faan.  “Daai motortjies wat so mooi grom”.  Muis kliek dat sy vinger skoon

lam word.  Toe hy klaar is, sê oom Faan:  “Mellie, gaan haal die present wat julle nie wou hê nie.”

6.    Oom Faan  se  mond val  oop.   “En  dit  nou?”  vra  hy.   “Dis  vir  die  boere,”  sê  Muis.   “En  dan  is  daar  nog

Landbouweekblad ook”.  Muis dink verder.  “E-pos is nuttig.  Dit kos minder as ’n foonoproep”.  Oom Faan knik.

“Maar ek ry baie rond vandat ek afgetree het.  Wat help dit al daai e-pos lê by die huis”?  “Dan kry oom ’n gratis

adres by ’n plek soos Bigfoot.  Jy kan jou pos by hulle gaan lees en hulle stuur dit ook aan na jou ander adres”.  Oom

Faan krap agter sy oor.  “Wat van my koerant”?  Muis wys vir hom hy kan van M-Web se blad na al die Afrikaanse

koerante gaan.  En die tydskrifte.  “Tag, daar sit Huisgenoot ook,” sê oom Faan.

7.   Die oom lag dat die vensters ratel.  “My broer is nog groter as ek,“ sê hy.  Fanie staan nader.  “Oom Faan, dis nou

Muis”.  Oom Faan steek sy hand uit, maar trek hom weer terug.  “Muis.  Ek skud maar nie blad nie, dalk skud ek jou

stukkend”.  Muis sluk weer.  “Dankie,” sê hy.

8.    “Muis,” sê oom Faan.  “Ek wil nou sê kom kuier ’n slag daar op die plaas, maar die katte sal jou opvreet.  Ek sal

liewer vir jou e-pos stuur.”
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* Vertel  wat  jy  agterkom oor  die  samehang en die  logiese duidelikheid van die  storie  soos dit

hierbo geskryf staan.

* Paragrawe is elkeen klein stukkies kreatiewe skryfwerk waaruit ’n vertelling bestaan –  amper  soos

die stukkies van ’n legkaart wat ’n geheelbeeld vorm sodra hulle aanmekaar gelas word.

* Elke paragraaf op sy eie bestaan ook weer uit sy eie klein stukkies:

► kernsin, hoofgedagte en ondersteunende gedagtes wat bestaan uit →

► verbindings- / voegwoorde en ander tipes woorde wat die →

► verskillende sinsoorte, -lengtes en –strukture aan mekaar heg vir →

► chronologie, samehang en logiese interpretasie (duidelikheid).

b) 1. *  Rangskik nou die nommers van die paragrawe in die volgorde wat  vir jou die beste

     samehang en logiese duidelikheid aandui.  Gebruik sommer ’n los stukkie notapapier om

     die nommers neer te skryf in die volgorde van jou keuse. 

*   Vluglees die storie volgens jou rangskikking van die paragrawe.

2. *  Indien jy voel daar moet ’n verandering aangebring word, doen so en vluglees die stuk

     weer deur. 

*   Lees jou tweede weergawe hardop aan iemand anders voor en vra die persoon om fyn te

    luister en kommentaar oor die verloop van die storie te lewer. 

*   Praat daaroor en luister oopkop(!) na die kommentaar.

3. *  Herrangskik die paragrawe indien nodig en wanneer jy tevrede is met die volgorde van

   die paragrawe, wat die logiese verloop en chronologie van die storie aandui, vra dieselfde

    persoon om dit hardop voor te lees terwyl jy hierdie keer aandagtig luister.

*  Sodra jy agterkom dat daar ’n verandering aangebring moet word, vra die persoon om

   te stop sodat jy dit kan doen.  Luister verder en herhaal die proses totdat jy heeltemal

    tevrede is.

*  Vergelyk jou weergawe met die oorspronklike storie in die antwoordblad.   Die syfers

     tussen hakies is die weergawe hierbo.

*  ONTHOU:  hierdie oefening is nie om jou vas te vra of om vir jou te wys waar jy verkeerd

    is nie.  Op hierdie manier leer jy die tegniek aan om paragrawe in samehang met mekaar

    te skryf en niks anders nie.

c) 1. Vluglees items b), c) en d) in Les 1.1 (die liedjies).

2. Kies enige twee van hierdie items.

3. Skryf twee opsommende paragrawe oor elkeen waarin jy vertel waaroor hulle gaan.  Kyk na

jou notas in 2.2 b) vir die kenmerke hiervoor.

4. Gebruik die skryflyne op die volgende bladsy vir jou eerste keuse en jou SKRYFBOEK vir jou 

tweede keuse.     
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