
STUDIEVELD D – HOE OUD IS DIT?

LES 1

Fokus:   

Nota:    

Lees, oordink en redeneer.

Kritiese ontleding en evaluering gee aanleiding tot die sinvolle onderskeiding tussen feite 

en menings.

1.1 Sit vir ’n oomblik doodstil en dink oor die volgende vraag:  hoe oud sou Rooikappie en Sneeuwitjie

vandag gewees het AS hulle regte mense was?  Het jy al ooit só daaroor gedink?

Vir generasie na generasie is Rooikappie ’n klein dogtertjie en word sy nog altyd in storieboeke so

voorgestel – selfs in ander tale...

Illustrasie:  Google

Het jy al ooit in dié storie gelees of gehoor hoe oud sy is?  Kyk ’n mens na illustrasies (maak nie saak uit

watter  tydperk  nie),  word  sy,  volgens  die  illustreerders  se  menings,  jonger  as  10-jarige  ouderdom

uitgebeeld:

Illustrasies:  Google

Terug na die vraag – hoe sal ons kan vasstel hoe oud Rooikappie vandag sou gewees het?  Kom ons kyk na

die menings van mense wat  navorsing doen oor hoe oud ’n storie is.  So sal jy kan uitwerk hoe oud sy

vandag sou gewees het AS sy ’n regte mens was en nog kon lewe.
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"Little Red Riding Hood", or "Little Red Ridinghood", also known as "Little Red

Cap" or simply "Red Riding Hood", is a European fairy tale about a young girl

and a Big Bad Wolf. 

Its origins can be traced back to the 10th century by several European folk tales,

including one from Italy called The False Grandmother (Italian:  La finta nonna),

later written among others by Italo Calvino in the Italian Folktales collection;  the

best known versions were written by Charles Perrault and the Brothers Grimm.  

The story has been changed considerably in various retellings and subjected to

numerous modern adaptations and readings. Little Red Riding Hood illustrated in a

1927 story anthology

(Met erkenning aan https://en.wikipedia.org/wiki/Little_Red_Riding_Hood)

a) Vertaal die inligting in jou SKRYFBOEK.  Verkleur  (“highlight”) die laaste sin van die paragraaf en

dink mooi oor die betekenis daarvan. 

Besprekingspunte:

1. Gebruik die gegewens in die paragraaf om uit te werk hoe oud Rooikappie vandag sou

gewees het (die antwoord is bloot ‘n gissing of ‘n ongegronde stelling en word 'n hipotese

genoem).

2. Hoe oud is die sprokiesverhaal dus?

3. Stelling / hipotese:  'die karakter in ‘n sprokiesverhaal word ouer soos wat tyd en omstan-

dighede verander'.  Hoekom dink jy so of hoekom dink jy nie so nie?  Kan ‘n mens die

stelling as ‘n feit bewys dink jy?

4. Wat dink jy van die tipe storie?  Dink jy byvoorbeeld die storie is vandag nog van toepas-

sing?  Is jou antwoord ‘n feit of is dit jou mening?

5. Pas die ruimte waarin die storie afspeel nog in vandag se tyd? 

6. Sal ‘n verantwoordelike ma in vandag se tyd haar dogtertjie deur ‘n bos laat stap waar sy

weet daar wilde diere in woon?  Bespreek jou siening hieroor.

7. Hoe dink jy verskil die tyd en ruimte van hierdie verhaal van vandag se tyd en ruimte waarin

jy  lewe?  Dink jy daar is  plekke in Suid-Afrika byvoorbeeld,  waar  so ‘n tipe verhaal  sal

plaasvind?  Bespreek jou siening hieroor.

8. Moet ‘n mens die verhaal as die waarheid sien of moet ‘n mens die les in die verhaal as die

waarheid sien?  Hou ‘n gesinsbespreking hieroor.

Is jou antwoorde hierop jou MENING wat jy uitspreek (met ander woorde dit weerspieël jou gevoelens

daaroor), of is dit ‘n FEIT (met ander woorde iets wat nie anders bewys kan word nie)?
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b)   Maak ‘n skets in jou SKRYFBOEK van hoe jy dink Rooikappie

      vandag sou gelyk het.  Gebruik die bestaande prentjie en    

      verouder dit of teken jou eie.      

Illustrasie:  Google

 

c) Na alles wat jy gelees en gedoen het, wat dink jy is die feite en wat is menings?  Skryf wat jy dink in

twee kolomme in jou SKRYBOEK, byvoorbeeld:          

FEITE MENINGS

1.2 Kom ons sê daar was nog nooit ‘n storie met die naam “Rookappie” nie en jy is vandag die eerste

persoon wat ‘n storie met ‘n soortgelyke boodskap wil skryf (wat ookal die boodskap mag wees).

Hoe sal jy te werk gaan om ‘n 21e eeuse storie (met ‘n ander naam) vir ‘n Suid-Afrikaanse gehoor

(teikengroep wat jong kindertjies of lesertjies insluit) te skryf?

• Dink heel eerste aan die les (die boodskap / tema) wat jy wil oordra wat in vandag se tyd sal inpas.

• Dink aan die  karakters in vandag se  tyd en die milieu (ruimte / agtergrond / omgewing) waarin

hulle beweeg.

• Dink aan watter aspekte, wat in vandag se tyd toepaslik is, die spanningslyn sal verhoog (die intrige

of gebeure) en hoe jy by die ontknoping daarvan gaan uitkom (wat is die oplossing).

• Oordink jou verhaal en skryf jou storie volgens die skryfproses wat jy teen hierdie tyd goed ken:

* Beplanning (werk met notas in blokke of tabelle)

* Konsep (die idee / inhoud)

* Hersiening (lees die rowwe weergawe om te kyk of dit sin maak)

* Redigering (wil jy byvoeg / verander / weglaat)

* Proeflees en aanbied van finale weergawe
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1.3 Vir generasie na generasie word Sneeuwitjie as ‘n jong meisie uitgebeeld en word sy nog altyd in

storieboeke sowel as in animasiefilms (bv.  dié van Walt Disney) so voorgestel en uitgebeeld.  Het jy

al ooit in dié storie gelees, gehoor of gesien dat haar ouderdom genoem word?  Kyk ‘n mens na

illustrasies (maak nie saak uit watter tydperk nie), word sy, volgens die illustreerders se menings, nie

ouer as so 15 tot 18 jarige ouderdom uitgebeeld nie.

Illustrasies:  Google

Nou vra ons weer die vraag:  hoe sal ons kan vasstel hoe oud Sneeuwitjie vandag sou gewees het?

Kom ons kyk na die menings van mense wat navorsing doen oor hoe oud ’n storie is.  So sal jy kan

uitwerk hoe oud sy vandag sou gewees het AS sy ’n regte mens was en nog kon lewe.

"Snow  White"  is  a  nineteenth-century  German  fairy  tale which  is

today known widely across the Western world.  The Brothers Grimm

published it in 1812 in the first edition of their collection Grimms' Fairy

Tales.  It was titled in German:  Sneewittchen (in modern orthography

Schneewittchen) and numbered as Tale 53.  The name "Sneewittchen"

was  Low  German  and  in  the  first  version  it  was  translated  with

"Schneeweißchen".  The Grimms completed their final revision of the

story in 1854. 

Alexander  Zick  (1845  Koblenz  –  10  November  1907  Berlin)  was  a

German painter and illustrator.  Alexander was the great-grandson of

the painter and architect Januarius Zick (1730-1797), the son of Fresco

artist Johannes Zick (1702-1762).

Schneewittchen by 

Alexander Zick

(Met erkenning aan https://en.wikipedia.org/wiki/Snow_White)
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a) Vertaal die inligting oor Sneeuwitjie in jou SKRYFBOEK.  Verkleur (“highlight”) die laaste sin van die 

paragraaf en dink mooi oor die betekenis daarvan.   

Besprekingspunte:

1. Gebruik die gegewens in die paragraaf om uit te werk hoe oud Sneeuwitjie vandag sou

gewees het (die antwoord is bloot ‘n gissing of ‘n ongegronde stelling en word 'n hipotese

genoem).

2. Hoe oud is die sprokiesverhaal dus?

3. Stelling / hipotese:  'die karakter in ‘n sprokiesverhaal word ouer soos wat tyd en omstan-

dighede verander'.  Hoekom dink jy so of hoekom dink jy nie so nie?  Kan ‘n mens die

stelling as ‘n feit bewys dink jy?

4. Wat dink jy van die tipe storie?  Dink jy byvoorbeeld die storie is vandag nog van toepas-

sing?  Is jou antwoord ‘n feit of is dit jou mening?

5. Pas die ruimte waarin die storie afspeel nog in vandag se tyd? 

6. Sal ‘n jong meisie in vandag se tyd by ‘n vreemde klomp klein mannetjies in ‘n bos gaan

woon? 

7. Hoe dink jy verskil die tyd en ruimte van hierdie verhaal van vandag se tyd en ruimte waarin

jy lewe?  Dink jy daar bestaan Suid-Afrikaanse sprokiesverhale met dieselfde tema?  Vertel

hoekom jy so dink.

8. Moet ‘n mens die verhaal as die waarheid sien of moet ‘n mens die les in die verhaal as die

waarheid sien?

Is jou antwoorde hierop jou MENING wat jy uitspreek (met ander woorde dit weerspieël jou gevoelens

daaroor), of is dit ‘n FEIT (met ander woorde iets wat nie anders bewys kan word nie)?

b)         Maak ‘n skets in jou SKRYFBOEK van hoe jy dink Sneeuwitjie

            vandag sou gelyk het.  Gebruik die bestaande prentjie en

            verouder dit of teken jou eie.       

Illustrasie:  Google
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c) Na alles wat jy gelees en gedoen het, wat dink jy is die feite en wat is menings?  Skryf wat jy dink in

twee kolomme:

FEITE MENINGS

1.4 Kom ons sê daar was nog nooit ‘n storie met die naam “Sneeuwitjie” nie en jy is vandag die eerste

persoon wat ‘n storie met ‘n soortgelyke tema wil skryf (wat ookal die boodskap mag wees).  Hoe

sal  jy  te werk gaan om ‘n 21e eeuse storie (met ‘n ander naam) vir  ‘n Suid-Afrikaanse gehoor

(teikengroep wat jong kinders of lesers insluit) te skryf?

• Dink heel eerste aan die les (die boodskap / tema) wat jy wil oordra wat in vandag se tyd sal inpas.

• Dink aan die  karakters in vandag se  tyd en die milieu (ruimte / agtergrond / omgewing) waarin

hulle beweeg.

• Dink aan watter aspekte, wat in vandag se tyd toepaslik is, die spanningslyn sal verhoog (die intrige

/ gebeure) en hoe jy by die ontknoping daarvan gaan uitkom (wat is die oplossing).

• Oordink jou verhaal en skryf jou storie volgens die skryfproses wat jy teen hierdie tyd goed ken:

* Beplanning (werk met notas in blokke of tabelle)

* Konsep (die idee / inhoud)

* Hersiening (lees die rowwe weergawe om te kyk of dit sin maak)

* Redigering (wil jy byvoeg / verander / weglaat)

* Proeflees en aanbied van finale weergawe
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1.5 Eeue gelede, lánk voordat daar iets soos ‘n drukkersbedryf en ‘n filmbedryf was, het mense letter-

lik ALLES en ALLE inligting mondeling oorgedra soos wat hulle dit weer by iemand anders gehoor

het.  Of dit ‘n verhaal was en of dit kennis was, jy kan jou net voorstel hoe die oorvertellings moes

verskil het!  Elkeen het sy / haar stukkie “waarheid” bygevoeg.

Iets wat vir ‘n feit oorvertel is, kon nie nageslaan of nagevors word nie, want niemand het die inlig-

ting ondersoek, bewys en die resultaat neergepen nie.  Aan die anderkant het mense hulle seker

ook nie juis bekommer oor die verskil tussen feite en menings nie...

Illustrasies:  Google

a) Hoe oud is die drukkersbedryf?  Lees die inligting hardop deur en beklemtoon die skuinsgedrukte

dele.

'n Drukpers is 'n toestel waarmee ink op 'n eweredige manier op 'n oppervlak soos papier of lap, aangebring kan

word.  Die uitvinding was een van die invloedrykste gebeure in die tweede millennium en het die manier waarop

mense hulle wêreld verstaan en beskryf, kom omwentel en die moderne era ingelui. 

Gutenberg se Drukpers

Die drukpers is rondom 1440 deur die Duitser,  Johannes Gutenberg, uitgevind.  Gutenberg, 'n goudsmid, het 'n

volledige drukstelsel ontwikkel waardeur hy die drukproses vervolmaak het deur bestaande tegnologieë aan te pas

en sy eie uitvindings te gebruik.

Teen  1500 was drukperse regoor Wes-Europa in gebruik en was daar reeds meer as  twintig miljoen volumes

gedruk.  In die 16e eeu het hulle syfers na 'n beraamde 150 tot 200 miljoen gestyg.  Die drukpers het so sinoniem

met die drukkersbedryf geraak dat dit aan 'n hele nuwe media-afdeling sy naam gegee het, naamlik die pers.  
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Massaproduksie en die verspreiding van gedrukte boeke

Die Europese boekuitset het binne die bestek van vier eeue  van 'n paar miljoen na ongeveer een biljoen kopieë

gestyg.   Die  heruitvinding van meganiese beweegbare letterdrukwerk het binne 'n paar  dekades tot 'n groot

toename  in  drukaktiwiteite  regoor  Europa  gelei.   Reeds  in  1480 was  drukperse  in  110  verskillende  stede  in

Duitsland, Italië, Frankryk, Spanje, Nederland, België, Switserland, Engeland, Boheme en Pole in gebruik.

In Italië,  'n drukkersentrum, was daar teen  1500 drukkerswinkels in 77 stede en dorpe.  Aan die einde van die

volgende eeu is daar op 151 plekke in Italië in een of ander stadium drukwerk gedoen, met 'n totaal van ongeveer

drieduisend drukperse wat aktief in gebruik was. 

Die  reuse drukkapasiteit  het  beteken dat  individuele outeurs nou topverkopers  kon word.   Die  snelheid van

tipografiese teksproduksie,  sowel as die skerp daling van eenheidskoste, het tot die publikasie van die  eerste

koerante gelei.  Dit het 'n hele nuwe kanaal vir die  oordra van eietydse inligting aan die publiek geskep.  'n

Blywende  nalatenskap is  die  hoogaangeskrewe  drukwerk  van  vóór  die  16de  eeu wat  deur  baie  van  die

vooraanstaande biblioteke in Europa en Noord-Amerika versamel word.

Sirkulasie van inligting en idees

Die drukpers was ook 'n faktor in die totstandkoming van 'n gemeenskap wetenskaplikes wat hulle ontdekkings

deur die publikasie van akademiese tydskrifte kon deel. 

As gevolg van die drukpers het outeurskap meer sinvol en winsgewend geraak.  Dit was skielik belangrik om te

weet wie wat gesê of geskryf het, en wat die presiese formulering en datum van komposisie was.  Dit het die

presiese aanhaling van verwysings moontlik gemaak en tot hierdie reël gelei:  "Een Outeur, een werk(titel), een

stuk inligting" (Giesecke, 1989;  325).  Voorheen was die outeur minder belangrik;  een kopie van Aristoteles wat in

Parys gemaak is, sou nie presies identies aan die een in Bologna wees nie.  Voor die koms van die drukpers het die

outeur se naam heeltemal verlore gegaan.

Die  leesproses het  ook  verander;  mondelinge  lees  het  deur  die  loop  van  verskeie  eeue  na  privaat  stillees

oorgeskakel.  Die groter beskikbaarheid van gedrukte materiaal het ook tot 'n dramatiese styging in die volwasse

geletterdheid regoor Europa gelei.

Die drukpers was 'n belangrike stap in die bevryding-binne-die-reg van kennis.  Noudat die produksie van boeke

'n  meer  kommersiële  bedryf  was,  is  die  eerste kopieregwette ingestel  om  dit  wat  ons  nou  intellektuele

eiendomsregte noem,  te  beskerm.   Aan  die  ander  kant  is  die  drukpers  gekritiseer  vir  die  verspreiding  van

inligting wat moontlik nie korrek was nie.

'n Tweede gevolg van inligting wat verstaanbaar en aantreklik gemaak is, was die afname van Latyns as taal van die

meeste  gepubliseerde  werke.   Dit  is  deur  die  spreektaal van  elke  gebied  vervang  met  die  gevolg  dat  die

verskeidenheid gepubliseerde werk toegeneem het.  Die gedrukte woord het ook daartoe bygedra om die spelling

en sinsbou van hierdie spreektale te standaardiseer en hulle veranderlikheid eintlik te laat "afneem". 

(Effens verwerk en met erkenning aan https://af.wikipedia.org/wiki/Drukpers)
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1. Beskryf en bespreek wat die volgende beteken (gebruik jou woordeboek / ander naslaanwerk):

eweredige manier

gebeure

tweede millenium

omwentel

media-afdeling

massaproduksie

meganiese beweegbare

letterdrukwerk

die pers

volumes

eietydse inligting

moderne era

invloedrykste

twintig miljoen

teksproduksie

tipografiese

2. Klassifiseer die volgende in twee kolomme in jou SKRYFBOEK:  FEITE en MENINGS (let op na die

dele wat onderstreep is;  gee jou siening daaroor).              

* “Dit was skielik belangrik om te weet wie wat gesê of geskryf het”

* “Voorheen was die outeur minder belangrik”

* “is daar op 151 plekke in Italië in een of ander stadium drukwerk gedoen”

* “Gutenberg, 'n goudsmid, het 'n volledige drukstelsel ontwikkel”

* “Teen 1500 was drukperse regoor Wes-Europa in gebruik”

* “Die leesproses het ook verander”

3.        Skryf ’n argumenterende opstel oor die beskikbaarheid / gebrek aan beskikbaarheid 

           van inligting en idees in jou SKRYFBOEK (kies een van die volgende opsies): 

* Waarom ek glo dit is beter om naslaanwerk te kan doen al verskil outeurs se inligting oor

die onderwerp en jy steeds nie weet wat die waarheid is nie,    OF

* Waarom ek glo dit is beter om salig onbewus te wees van wat die waarheid is omdat daar

nie inligting beskikbaar is nie (soos eeue gelede).

Hou die kenmerke van 'n   argumenterende opstel   in gedagte:

• ’n Argumenterende opstel verteenwoordig ’n argument vir of teen iets, is subjektief van aard (dit gaan oor

jou eie gevoelens en opinie) en is noodwendig eensydig. 

• Dui  jou  spesifieke  mening  of  standpunt aan  en  argumenteer  om hierdie  standpunt  te  verdedig  of  te

motiveer.  Jy sal dikwels voegwoorde soos  want, omdat, dus, daarom, intussen, al, nogtans anders, en,

terwyl, indien, dat gebruik.

• Fokus die hele tyd op ’n duidelike standpunt.

• Skryf asof jy ’n leser wil oortuig om jou sienswyse te deel.

• Begin op ’n oorspronklike en treffende manier.

• Gebruik ’n verskeidenheid argumente / redenasies ter ondersteuning en uitbouing van jou standpunt.

• Fokus op punte vir of teen jou stelling.

• Druk jou eie opinie / mening sterk uit.

• Gebruik verskillende retoriese stylmiddels (sien studieveld C) en oorredende tegnieke.

• Sluit af met ’n sterk, duidelike en oortuigende stelling wat jou mening reflekteer (weergee).
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4. Hoeveel eeue voor die uitvinding van die drukpers was Rooikappie al op die toneel?

Het die 'oor-en-oor vertel' van die storie en die 'oor-en-oor druk' van die storieboek enigsins ’n 

verskil gemaak aan haar ouderdom, haar karakter sowel as die ander karakters of hulle omgewing?

Bespreek die twee vrae.

b) Hoe  oud  is  die  film-  of  rolprentbedryf?   Lees  die  inligting  hardop  deur  en  beklemtoon  die

skuinsgedrukte dele.

Dit  moet  vir  die  Parysenaars  ’n  groot  aardigheid  gewees het  om  te

aanskou.  Die Franse broers Auguste (1862-1954) en Louis (1864-1948)

Lumière het naamlik die eerste praktiese stelsel uitgevind waardeur films

sowel opgeneem as vertoon kon word.  In Desember 1895 het die broers

rolprente in ’n kamer van ’n Paryse kafee vertoon met ’n toestel wat sowel

’n rolprentkamera as ’n projektor was.

Om die prente te vertoon het hulle ’n kragtige lamp agter die kamera

geplaas en die film met ’n slinger deurgevoer.
Die broers Lumière - Auguste (links) en Louis

Die  Franse  fliekkykers  het  vol  verwondering  gestaar  na  ’n

toneeltjie  in  die  Lumière-fabrieke,  afgeneem  tydens  die

middagete.  Hulle het geskrik vir die aankoms van ’n trein in

die stasie en met verbasing gekyk na die rustelose beweging

van die see se branders.  Aan die einde van die vertoning het

hulle lekker gelag vir ’n tuinman wat besig was om sy plante

water te gee net om deur iemand anders natgespuit te word.

'n Draaiende sluiter het ’n breukdeel van ‘n sekonde lank die

projeksie  afgesluit  terwyl  die  film na die  volgende raampie

aangeskuif het.  Die film kon egter aan die brand slaan as die

persoon by die projektor opgehou het om die slinger te draai

wat die film laat beweeg het.

Die  towerlantern  was  destyds  ’n  toestel  waarmee  vergrote

beelde op ’n skerm gegooi is.  Die eerste projektors was in

der  waarheid  towerlanterns  met  ’n  toestel  wat  die  film

deurgevoer het.  
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Baie het kalklig as ligbron gebruik, maar met die toename in die gebruik van elektrisiteit, is dit deur vlamboogligte

vervang.  Die film is, met die draai van die slinger, deur ’n ''klitser''-meganisme op sy perforasies voortgetrek.  Weens

die slyting is vertonings dikwels onderbreek wanneer die film gebreek het.

Charles Pathé (1863-1957) en sy broer Emile (1860-1937) het baie van die vroeë projektors gebou en onder die naam

Pathé Frères (Broers Pathé) verkoop.  Die twee word egter veral onthou vir die nuusrolprente wat hul maatskappy

van 1909 af gemaak het.

Die uitvinding van onbrandbare film teen 1912 het projeksie baie veiliger gemaak, en projektors vir tuisgebruik het

beskikbaar geword. 

(Effens verwerk en met erkenning aan mieliestronk.com)[sic]

1. Beskryf en bespreek wat die volgende beteken (gebruik jou woordeboek / 'n ander naslaanwerk):

groot aardigheid kragtige lamp praktiese stelsel rustelose beweging

film met ‘n slinger 

deurvoer

vol verwondering 

gestaar

film met ‘n slinger 

deurvoer

breukdeel van ‘n 

sekonde

draaiende sluiter met verbasing gekyk vlamboogligte perforasies

slyting nuusrolprente onbrandbare film 

2. Klassifiseer die volgende in twee kolomme in jou SKRYFBOEK:  FEITE en MENINGS (let op na die

dele wat onderstreep is).         

• “Dit moet vir die Parysenaars ’n groot aardigheid gewees het om te aanskou.“

• “In Desember 1895 het die broers rolprente in ’n kamer van ’n Paryse kafee vertoon”

• “Hulle het geskrik vir die aankoms van ’n trein”

• “Baie het kalklig as ligbron gebruik”

• “Charles  Pathé  (1863-1957)  en  sy  broer  Emile  (1860-1937)  het  baie  van  die  vroeë  projektors

gebou”

3. Hoeveel jaar voor die uitvinding van onbrandbare film was Sneeuwitjie al op die toneel?

Het die 'oor-en-oor vertel' van die storie en die 'oor-en-oor vervaardiging' van films enigsins 'n

verskil gemaak aan haar ouderdom, haar karakter sowel as die ander karakters of hulle omgewing?

Bespreek die twee vrae.
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4. Lees  die  kenmerke  hieronder  en  skryf  dan  instruksies in  jou

SKRYFBOEK neer om te verduidelik hoe om een van díé soort

kameras te gebruik om ‘n film te maak nadat jy navorsing gaan

doen het  by ‘n  winkel  wat  rolprentkameras verkoop of  by ‘n

ateljee  waar  films  geskiet  word  of  by  ‘n  museum  waar  ou

rolprentinstrumente ten toon gestel word (sien ook Les 1.6):

                

Foto:  Google

Hou die kenmerke vir die gee van   instruksies   in gedagte:

* Verduidelik die werking en gebruik van enige artikel wat gebruik word.

* Doen deeglike beplanning en voorbereiding:

• verstaan die situasie(s) en wat die produk waaroor die instruksies / demonstrasie(s) gegee word, 

behoort te kan doen;

• dui duidelike, korrekte en logiese volgorde van instruksies aan;

• gebruik ander voorbeelde van handleidings en instruksies;

• neem woordeskat, taal, uitdrukkings, tegniese terminologie en frases wat gebruik mag word in ag;

* Doen moeite met die uitleg en aanbieding sodat dit nie vir die persoon wat die instruksies moet 

uitvoer, moeilik verstaanbaar is nie.  

Voorbeelde hier en op die volgende bladsy:
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1.6 Indien dit vir jou moeilik is om besoek af te lê by enige van die plekke om navorsing te doen oor

die tipe rolprentkameras op die vorige bladsy, kan jy die volgende in jou SKRYFBOEK doen:    

a) Skryf die definisie van ’n video neer (gebruik jou woordeboek).

b) Skryf instruksies vir die neem van ’n video met ’n selfoon.

c) Skryf neer hoe ’n mens te werk moet gaan om die video op ’n TV-skerm te kan kyk.
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1.7

ANIMASIE

Animasie is  die gee van  skynbare beweging aan tekeninge, poppe, ens.  vir rolprente, die televisie of

rekenaarprogramme - maak gebruik van dieselfde prinsiep van reekse stilstaande prente wat in beweging

kom wanneer hulle saam vertoon word.  Pleks van ’n afgeneemde mens wat op ’n gewone rolprentfilm

allerhande bewegings uitvoer, is daar egter afgeneemde tekeninge of ander lewelose voorwerpe, die een

na die ander, die een raampie op die film net so ietsie anders as die volgende, soos dié hieronder:

Die beginsel van animasie met rekenaars en met rolprente is baie dieselfde.  Anders as met rolprente kan

die rekenaar-animeerder egter die tydsduur van elke raampie na willekeur bepaal.

Niemand kan werklik die “vader” van animasierolprente genoem word nie, omdat soveel mense meege-

werk het om die praktyk te vestig en te vervolmaak.  Een van die groot geeste in die bedryf was nietemin

die Amerikaner Walt Disney (1901–1966).  Hy was die skepper van sulke onsterflike karakters soos Mickey

Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck, Goofy, Pluto en ’n duisternis ander.

(Verwerk en met erkenning aan mieliestronk.com)

Skryf stap-vir-stap instruksies neer om te verduidelik hoe om die getekende plant te laat “groei”.  Voer jou

eie instruksies uit om aan jou gesinslede te wys wat gebeur.

Illustrasie:  Google
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LES 2

Fokus:   

Nota:    

Lees, redeneer en reageer.                                                                       

Waardes en boodskappe in tekste word oordink, bevraagteken en beredeneer.      

2.1 Hoe oud is fotografie?  Lees die inligting hardop deur en beklemtoon die skuinsgedrukte dele.

Fotografie is die tegniek om  permanente beelde te skep deur lig op

fotosensitiewe materiaal vas te vang.  Die ligpatrone word vasgevang

deur die fotosensitiewe materiaal vir 'n kort oomblik aan die lig bloot te

stel.   Die  proses  word  uitgevoer  deur  óf  meganiese  of  chemiese  óf

digitale toerusting wat algemeen bekend staan as die kamera.

Die woord fotografie het ontstaan uit die Griekse woorde φως (phos,

wat "lig" beteken) en γραφις (graphis,  wat stilus of verfkwas beteken).

Saam beteken dit "verf met lig”  .  Sonder lig kan daar geen fotografie

wees nie.

'n Kamera is 'n optiese instrument wat beelde registreer wat in die kamera gestoor of na ’n ander plek

oorgedra kan word, of albei.  Dit kan stilfoto's wees of bewegende beelde soos video's of rolprente.  Die

term "kamera" kom van die woorde camera obscura (Latyn vir "donkerkamer"),  ’n vroeë metode om

beelde te projekteer.  Die moderne kamera het uit die camera obscura ontwikkel.  Dit werk baie soos die

menslike oog.

Nadat die camera obscura eeue lank gebruik is om kunstenaars te help teken en skilder asook om nie-

permanente foto's te neem, is die  eerste permanente foto in  1826 deur die Franse uitvinder  Joseph

Nicéphore Niépce geneem met ’n houtbokskamera.  Hy was die eerste persoon wat daarin geslaag het

om beelde te fikseer en so permanent te maak.

Links:  Die camera obscura.  Lig skyn deur ’n prikgaatjie in ’n donker kamer of houer en skep ’n omgekeerde beeld op die muur oorkant

die gaatjie.  Regs:  ’n 19de-eeuse skets van iemand wat ’n camera obscura as tekenhulpmiddel gebruik.

In  die  5de eeu v.C.  het  die Sjinese filosoof Mo Ti opgemerk ’n  prikgaatjie  kan ’n  omgekeerde en

gefokusde beeld skep wanneer lig deur die gaatjie tot in ’n donker plek skyn.  Hy is die  eerste mens

bekend wat die verskynsel ondersoek het om ’n foto te skep.
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Aristoteles het ook dié beginsel in die  4de eeu v.C.  genoem.   Hy het beskryf hoe hy ’n gedeeltelike

sonsverduistering in 330 v.C.  waargeneem het deurdat hy die beeld van die son deur ’n klein opening

tussen die blare van ’n boom geprojekteer gesien het.    In die 10de eeu n.C.  het die Arabiese geleerde

Ibn al-Haytham (Alhazen) ook geskryf hoe hy ’n sonsverduistering deur ’n prikgaatjie gesien het en hy

het beskryf hoe ’n skerper beeld verkry kon word deur die gaatjie kleiner te maak.

Teen die 15de eeu het kunstenaars en wetenskaplikes dié verskynsel gebruik om waarnemings te maak.

Oorspronklik moes die waarnemers in ’n kamer staan waar ’n klein gaatjie in die een muur gemaak is.

Hulle  kon  dan  die  beeld  van  ’n  toneel  buite  die  kamer  op  die  teenoorgestelde  muur  sien.

Die Italiaanse wetenskaplike Giambattista della Porta het die camera obscura in detail beskryf in sy 1558-

werk Magia Naturalis, en spesifiek voorgestel dat kunstenaars die camera obscura se beelde op papier

kan projekteer en dan die buitelyne aftrek.  Die instrument was van die 1600's tot die 1800's gewild as

hulpmiddel om te teken en skilder.  Draagbare toestelle is in die  17de eeu gemaak.  ’n Toestel met ’n

spieëlrefleksmeganisme wat  met  die  hand vasgehou kon word,  is  in  1685 die  eerste keer  deur  die

Duitser, Johann Zahn voorgestel – dié ontwerp sou later in kameras gebruik word. 

Links:  'View from the Window at Le Gras '(1826), die oudste foto wat bewaar gebly het.

Regs:  Die Giroux-daguerreotipe-kamera, die eerste kamera wat kommersieel vervaardig is.

Die eerste kamera wat digitale tegnologie gebruik het om beelde te neem en stoor, is in 1975  deur die

Kodak-tegnikus Steven Sasson ontwerp.  Sy kamera het swart-wit foto's op ’n kasset gestoor.  Die beelde

is dan van die kasset af gelees en op ’n TV-skerm gekyk.

’n 19de-eeuse ateljeekamera met ’n konsertina om te fokus

(Verwerk en met erkenning aan Wikipedia, die vrye ensiklopedie)
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a) Verduidelik en bespreek die volgende (let op na die dele wat onderstreep is):

1. permanente beelde 2. fotosensitiewe materiaal

3. optiese instrument 4. wat beelde registreer

5. beelde te projekteer 6. beelde te fikseer

7. gefokusde beeld 8. Aristoteles

9. sonsverduistering 10. spieëlrefleksmeganisme

b) Skryf neer watter tipes kameras (nie make nie!) ’n mens kry, byvoorbeeld ‘n digitale kamera.  

Gebruik jou woordeboek.               

c) Kies een van die tipes om te verduidelik hoe dit werk.  Skryf instruksies neer vir die gebruik daarvan

(hou dieselfde kenmerke in gedagte as by die vorige opdrag)

OF

Skryf instruksies neer om te verduidelik hoe om duidelike foto’s met ’n selfoon te neem.

d) Doen ‘n voorstel aan die hand om die volgende in Afrikaans te vertaal:

 Ek kan “photoshop ” gebruik om my foto’s se voorkoms te verander.

‘n Mens kan hierdie fotografiese tegniek gebruik om iemand (of iets) anders te laat lyk as wat die

persoon / voorwerp werklik lyk.  Indien jy weet hoe hierdie proses werk, verduidelik deur middel

van geskrewe instruksies hoe om dit te gebruik.      

Foto’s:  Google

e) Hoe oud is hierdie tegniek al?  Doen NAVORSING om meer hieroor uit te vind.
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2.2 ‘n Mens belewe elke dag iets goed of iets sleg;  sien iets wat mooi is of iets wat minder mooi is.

Sommige mense wil eerder hul gedagtes daaroor neerskryf en dit nie noodwendig met ander deel

nie.  Met ‘n kamera in die hand, kan jy jou belewenisse vaslê.  Later wil jy dalk jou gedagtes daaroor

neerskryf en wanneer jy weer na die foto’s kyk, vertel daardie foto’s vir jou alles wat jy op daardie

oomblik gesien én gevoel het. 

Foto’s:  Google

‘n Dagboek is net die ding om herinneringe in vas te vang – of dit ‘n geskrewe dagboek is en of dit

‘n digitale dagboek is.  ‘n Mens kan enige tipe boek vir geskrewe dagboekinskrywings gebruik:  ‘n

spesiale  een met sleuteltjies,  ‘n  gewone skryfboek met  ‘n  lint  omgebind,  ‘n  knip-en-plak-boek

(“scrapbook”),  ‘n lêer met gaatjiespapier wat jy self  versier,  ensovoorts.   Jy kan jou foto’s druk,

inplak en langsaan, bo-aan en onderaan jou gedagtes neerskryf.

Al is ‘n dagboek iets baie persoonliks,  is daar tog ‘n paar kenmerke wat eie is aan die manier

waarop inskrywings gemaak word en dit hang ook van jou eie voorkeure af.

‘n Dagboekinskrywing:

• word in die eerstepersoonverteller geskryf (ek, my, ons);

• fokus op die hoogte- en laagtepunte van daardie dag of die dag toe jy die foto geneem het;

• beskryf hoe jy gevoel het daardie dag of as dit dieselfde dag is,  hoe jy voel veral wanneer jy ‘n

foto het om na te kyk;

• soms vol emosies en skryftekens is om dit te beklemtoon:  ! ? * #  ensovoorts;

• word  gewoonlik  in  die  verlede  tyd geskryf  oor  dinge  wat  reeds  gebeur  het  en  in  die

teenwoordige tyd oor hoe jy nou daaroor voel;

• om dit meer *outentiek (soek op in jou woordeboek) te maak, is dit ‘n goeie idee om die datum

en die tyd by jou inskrywing te voeg, byvoorbeeld: 

12 Mei       Foto         

14:00       Dit was vandag so ‘n koue triestige dag...

24 Mei       Tekenprentjie

10:00         Ek verjaar vandag!!!! Wonder wat hierdie dag vir my inhou?  Dit laat my so opgewonde

                  voel en...
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• vroeër jare was dit  tradisie om elke keer met “Liewe Dagboek” te begin, maar dit is regtig nie

nodig nie.  Jy deel jou gedagtes en gevoelens met jou dagboek;  jy skryf nie ‘n brief aan jou

dagboek nie;

• die lengte van jou sinne is jou keuse – kortes, langes, halwes, onvollediges – net soos jy wil en as

jy hartseer is terwyl jy skryf, laat maar ‘n traan op die papier drup.  Dit sal jou belewenis net meer

bevestig en jou herinnering verskerp;

• daar is niks formeel aan wat jy wil neerskryf nie;  klets (“chat”) met jou boek;

• wanneer jy oor iemand skryf, noem die persoon op die naam wat jy altyd gebruik – hier gaan jy

byvoorbeeld nie van “my ma” praat nie.  As jy haar gewoonlik “Moeks” noem, dan skryf jy:  Moeks

het vandag vir my...

• wees maar versigtig met jou  taalkeuse.  ‘n Mens weet nooit waar hierdie boek van jou eendag

mag opeindig nie!  ‘n  *Emotikon  (soek op in jou woordeboek)  in plaas van ‘n obskure woord

spreek in elk geval boekdele.

2.3 a) Doen die volgende punt vir punt.  Lees en doen wat by 1.  staan voordat jy na 2.  toe

beweeg:

1. Lees die volgende inligting en onderhoud eers rustig vir jouself hardop deur.

2. Oordink wat jy gelees het ten opsigte van wat dit is wat jy nou weet wat jy nie vroeër

geweet het nie.  Maak kantaantekeninge indien jy dit nodig vind.

3. Oordink die feit dat, danksy fotografie, daar twee vergelykbare foto’s is om die waardes en

boodskap wat in die onderhoud oorgedra word, meer intens te beleef.

4. Bevraagteken gedeeltes wat jou onseker of ongemaklik laat voel.  Maak kantaantekeninge

indien jy dit nodig vind (vraende voornaamwoorde sal hier goed te pas kom).

5. Lees die stuk hardop vir iemand anders voor (sommer vir jou hele gesin!). 

6. Bespreek en  beredeneer dié gedeeltes waarvan jy  vroeër nie geweet het nie asook die

gedeeltes wat jou onseker en ongemaklik laat voel (gebruik jou kantaantekeninge hiervoor).

7. Besoek die aangeduide webwerwe / webtuistes onderaan die leesstuk om die volle  voor-

deel van fotografie te ervaar (indien jy toegang tot die internet het). 

8. Oordink die tragiese gevolge van die vernietiging van die tempels van Palmyra, want die

beeldmateriaal is voor die vernietiging versamel.  Dink jy die sogenaamde ISIS/ISIL besef

wat hulle aangevang het?  Bespreek jou gedagtes en gevoelens hieroor.
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Palmyra:  die vernietiging van die tempels van die “Venesië van die Woestyn”

Izak Cornelius, Pieter G.R. de Villiers Onderhoude     2015-09-16

Die vernietiging van die wêreld se  beroemdste kultuurskatte en argeologiese plekke deur die soge-

naamde ISIS / ISIL (Islamic State of Iraq and Syria / The Levant;  Islamitiese Staat van Irak en Sirië / Die

Levant) in die Nabye Ooste ontvang tans groot aandag in die meer ingeligte media.  Dit is opvallend dat

daar nog min hieroor in ons land berig is.  In ’n onderhoud met Izak (Sakkie) Cornelius van Antieke Studie,

Universiteit Stellenbosch, het Pieter de Villiers hom daaroor uitgevra.

Vraag 1:  Watter tipe geboue en plekke is hier ter sprake?

Voor die vernietiging

Na die vernietiging

Antwoord:   ’n Tyd gelede is  beeldmateriaal die

wêreld ingestuur dat die ou  Assiriese hoofstad

by  Nimroed  opgeblaas  is  in  ‘n  daad  wat  deur

Unesco as ’n  onuitstaanbare misdaad teen die

beskawing bestempel  is.   Die  stad  was  ’n

sentrum van die beroemde Assiriese ryk wat vir

ses eeue (vanaf die  13de tot die 7de eeu v.C.)

een van die groot wêreldspelers was.  Dit het van

die 9de tot die 7de eeu oor ’n groot area vanaf

die Persiese Golf tot by die Nylrivier gestrek.  Die

jongste vernietiging is van die  tempelkompleks

te Palmyra (“Plek van palms”)  in  Sirië,  235 km

noordoos van Damaskus wat uit die  eerste eeu

n.C.  dateer. 

Die kleiner tempel van Baäl Sjamin (“Heer van die

hemel”) is bykans heeltemal vernietig en die veel

groter een gewy aan Bel (’n ander vorm van die

naam  Baäl)  is  ernstig  beskadig.   Onlangse

satelliet-beelde wys dat die tempel feitlik totaal

verwoes is, met slegs ‘n enkele pilaar of twee wat

nog  oorgebly  het.   Daarna  is  drie  kosbare

graftorings  buite  Palmyra  se  mure,  waarin  ryk

families begrawe is, ook opgeblaas.  Daar moet

ook  in  gedagte  gehou  word  dat  ’n  magdom

oudhede en kunskatte  deur ISIS verkoop word

om hulle  koffers verder te vul.  Ook op hierdie

wyse gaan ongelooflike skatte verlore.
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Vraag 2:  Kan jy meer uitwei oor hul belangrikheid, maar ook meer inligting gee oor hul historiese plek

in die wêreldgeskiedenis en oor die belangrikheid van die lande waarin hulle geleë is?

Antwoord:   Die Ou Nabye Ooste strek van Egipte van die farao’s,  deur Mesopotamië (in Irak) tot die

Persiese ryk van Iran.  Die gebied is voorwaar in vele opsigte die wieg van die moderne beskawings.  Die

tempelkompleks van Palmyra self is ’n Unesco-wêrelderfenisgebied.  Die lang, roemryke geskiedenis van

Palmyra (Semities:  Tadmor) gaan terug na die 2de millennium v.C.  In die 3de eeu n.C. was die stad deel

van die Romeinse ryk.  Palmyra is ’n besonderse plek, een van die bes behoue antieke stede, met verskeie

indrukwekkende tempels waarvan die siervolle pilare en boë uiters goed behoue gebly het.

Vraag 3:  Waarom blaas ISIS hierdie plekke op?

Antwoord:  ISIS wil ’n sogenaamde kalifaat (regering onder ’n kalif, ’n politieke en godsdienstige opvolger

van Mohammed) vestig met ’n spesifieke vorm van Islam.  Hulle verklaar dat die rede hoekom die plekke

en ook die kunswerke vernietig moet word, is dat dit antiek heidens is, toe afgode en hulle beelde vereer

is.  Dit druis in teen hulle siening van ’n godsdiens sonder enige beelde:  hulle motiveer hul optrede met

die  argument  dat  die  profeet  Mohammed  hulle  die  opdrag  daartoe  gegee  het.   Sekere  skrywers

argumenteer dat hulle ’n heeltemal nuwe staat wil vestig en daarom alle vorige geskiedenis wil uitwis – of

dit nou antiek heidens, Christelik, of selfs ander vorme van Islam is.  Dit raak nie net antieke geboue of

kerke nie;  selfs die graftes van Moslemheiliges wat nie binne hulle sisteem pas nie, word verwoes.  Ander

beklemtoon weer die propagandawaarde daarvan:  ISIS wil die wêreld wys dat hulle in beheer van die

gebied is en waartoe hulle in staat is.  Hulle doen sulke opsienbarende dinge om  die massamedia te

gebruik.

Vraag 4:  Kan jy meer vertel van hoe kennis van hierdie plekke en hul inhoud ons lewens vandag nog

raak?

Antwoord:  Daar is besonderse kunsskatte en deel van die erfenis van alle beskaafde mense wat latere

kultuurskatte beïnvloed het.  Indien ons dit vergeet, is ons kultureel veel armer.  Die stryd is  nie net

polities nie, dit is ’n stryd oor kultuur en ons erfenis, en daarom ’n stryd oor menswees.

Vernietig  ’n  mens  sulke  geboue,  vernietig  jy  nie  net  die  ou  geskiedenis  nie,  jy  vernietig  kultuur  en

daarmee iets van jouself.

Vraag 5:  Wat word gedoen om belangrike argeologiese plekke en vondse soos hierdie te bewaar?

Antwoord:  Die probleem is dat dit uiters moeilik is om ou monumente en geboue teen die oorlog in die

gebiede onder bespreking te beskerm.  Hulle word eenvoudig daardeur (letterlik!) getref.  Die plaaslike

owerhede verantwoordelik vir oudhede is magteloos.  Hulle het net nie die middele om die monumente

te beskerm nie.   ’n Land soos Sirië  het ’n staat wat prakties  nie meer funksioneer nie.   Daar is  ook

grootskaalse roof van kunsskatte en nou doelbewuste vernietiging deur ISIS.

Daar word wel deur amptenare van museums dapper probeer om sommige waardevolle stukke weg te

steek deur dit na veilige plekke te bring of selfs om dit onder beton te verseël.  Wat in Sirië gebeur, is ’n

tragedie, nie net wat ou kultuurskatte betref nie, maar nog erger die verlies aan menselewens.  
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Dit is hoekom derduisende met die hoop op ’n beter lewe na Europa stroom.

Vraag 6:  Watter rol speel hierdie plekke in universiteitsonderrig vandag?

Antwoord:  Palmyra, Ugarit en ander stede, soos Nimroed en Nineve, vorm ’n sentrale deel van onderrig

in die ou kulture van die antieke wêreld.   Sulke plekke word gereeld deur studiegroepe besoek.  Op

Stellenbosch self is daar modules in die vak antieke kulture wat hierdie plekke insluit.  Studie strek van

die eerste jaar tot ’n doktorsgraad.  Klem word ook gelê op die kontak (en wedersydse beïnvloeding)

tussen kulture soos die (Westerse) Grieke en Romeine en dié van die Ou Nabye Ooste, waarvan Palmyra

’n sprekende voorbeeld is.

Vir heel besonderse panoramafoto’s, gaan na 

http://www.kaemena360.com/360/PalmyraTour   en ook   http://whc.unesco.org/en/list/23/gallery

(Verkort met erkenning aan www.litnet.co.za/palmyra-die-vernietiging-van-die-tempels-van-die-venesie-van-die-woestyn)

b) Verduidelik en bespreek wat elk van volgende beteken (mondelinge werk):

beroemdste kultuurskatte argeologiese plekke

ou Assiriese hoofstad vanaf die 13de tot die 7de eeu v.C.

onuitstaanbare misdaad teen die beskawing eerste eeu n.C.

beeldmateriaal tempel feitlik totaal verwoes

satellietbeelde om hulle koffers verder te vul

magdom oudhede en kunskatte ’n Unesco-wêrelderfenisgebied

2de millennium v.C. kalifaat

bes behoue antieke stede antiek heidens

die massamedia erfenis van alle beskaafde mense

het net nie die middele doelbewuste vernietiging

grootskaalse roof dapper probeer

onder beton te verseël verlies aan menselewens

onderrig in die ou kulture van die antieke wêreld modules in die vak antieke kulture

kontak (en wedersydse beïnvloeding) tussen kulture besonderse panoramafoto’s
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c) Beantwoord die vrae skriftelik in vol sinne in jou   SKRYFBOEK:       

1. Wie is die onderhoudvoerder?

2. Met wie word die onderhoud gevoer en wat is sy beroep?

3. Wanneer het die onderhoud plaasgevind?

4. Watter waarde het die onderhoud en die foto’s vir jou?

5. Dink jy daar is enige rede waarom die ouderdom van die geboue en plekke bevraagteken

moet word?  Sê presies wat jy dink.

6. Watter boodskap volgens jou word in die onderhoud oorgedra ten opsigte van die vernie-

tiging van geskiedenis? 

7. Weet jy nou iets van ‘n antieke plek waarvan jy voorheen dalk nie geweet het nie danksy die

onderhoud en fotografie?

8. Wat  dink jy van die gedrag van groepe soos ISIS/ISIL (jou siening en nie wat jy dink jy

behoort te antwoord nie!)?

d) Beantwoord jy nou die vrae in die onderhoud deur slegs opsommende kernnotas onder elke vraag

neer te skryf, byvoorbeeld:

Vraag 1:  Watter tipe geboue en plekke is hier ter sprake?

  Ou Assiriese hoofstad by Nimroed, tempelkompleks te Palmyra.

Vraag 2:  Kan jy meer uitwei... ens.

e) Trek twee kolomme in jou SKRYFBOEK:  FEITE en MENINGS.  Skryf in notavorm onder elke opskrif 

neer wat in die leesstuk pas waar volgens jou opinie.            

Illustrasie:  Google
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2.4 Hierdie is ‘n voorbeeld van ‘n baie ou dagboek:

(Illustrasie:  Google)

a) Hoe dink jy sal inskrywings vir vyf dae in die dagboek lyk van ‘n inwoner van Palmyra wat die

vernietiging daarvan beleef het?  Gebruik ‘n bladsy of twee in jou SKRYFBOEK om jou idee hiervan

weer te gee.

b) Jy moet self besluit oor die datums nadat jy NAVORSING gedoen het oor presies wanneer hierdie

aaklige gebeurtenis plaasgevind het. 

c) Jy kan foto’s of sketse vanaf Google gebruik om jou “herinnering” skerper te maak.

d) Probeer jou indink hoe die persoon moes gevoel het terwyl sy / haar omgewing opgeblaas word en

eeue der eeue se kulturele skatte vernietig word.  Dink aan die vrees en hartseer (en dalk nog

woede ook?) wat die persoon moes ervaar het.

(Susan Walker art:  2010 – Google)

2.5     Gebruik jou  SKRYFBOEK en dui die  tydlyne vir gebeure in die  drukkersbedryf, die  filmbedryf en

fotografie aan sodat jy ’n vergelyking tussen die drie uitvindings kan tref.   Dit sal ’n goeie idee

wees om die datums wat in elkeen se leesstuk verskyn eers op ’n stuk papier vir  elkeen apart

neer te skryf.  Daarna kan jy hulle in die kolomme neerskryf.

JAAR DRUKKERSBEDRYF FILMBEDRYF FOTOGRAFIE
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