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STUDIEVELD B – DIE AARD VAN MENSWEES 
 

LES 1 
 

Fokus:    
Nota:     

Luister en lees.  Gee aandag aan spesifieke besonderhede. 
Luister met begrip na ’n teks deur verskillende tegnieke toe te pas.  Volg op met lees. 

 

1.1 Vra jouself die vraag af:  Wat maak van ons ?  Wat onderskei die mens van alle ander 

 organismes of spesies?  Vra die vraag aan ’n paar mense en maak ’n opsomming van hul
 reaksies. 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 

 
Die mens in tale om te wissel en uit te druk.  Weet jy van nog ’n 
spesie wat die eienskap het?  

    



 
2 

Mense gebruik verskillende maniere van praat:                             
                           
                     (meestal oor onbenullighede)                                                
 
             (partymaal oor die simpelste goed net om aandag te trek) 
         
                (dikwels onnodig en net uit gewoonte uit) ens. 
 
1.2 Hoe sal dit wees as ’n dier (soos jou hond of jou hamster) in woorde wat jy verstaan, kon praat?  
a) Gebruik jou verbeelding en dink ’n bietjie hieroor na voordat jy na die gesprek hierna kyk. 
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  (Met erkenning aan Agterblad, Rapport Weekliks 7 Mei 2017) 
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b) Gebruik die internet om die betekenis van die woord “goelag” op te soek sodat jy kan weet waarheen 
Jakkals geneem is.  Skryf die woord en sy betekenis neer.  Ons noem dit ’n LEENWOORD. 

  
_________________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________________ 
 

Beantwoord en bespreek die vrae: 
 
1. Wat gebeur in die eerste prentjie?  Hoekom sal jy sê het dit gebeur? 
2. Watter “taal” word in prentjie 2 deur Jorik gepraat?  Wat dink jy “sê” Jakkals (kyk na sy gesig 
 en ore)? 
3. Wanneer ’n mens seerkry, wil jy ’n bietjie simpatie hê, nie waar nie?  Wat dink jy “sê” Jorik se 
 lyftaal in prentjie 3?  Wat dink jy “sê” Jakkals se lyftaal?  Wat dink jy dui “Jakkals se stemtoon” in die 
 praatborrel aan (sarkasme / simpatie / vernedering / ongevoeligheid)? 
4. Na jou mening, watter vorm van praat vind tussen die twee seuns plaas vanaf prentjie 4 tot 11? 
 Hoekom dink jy so? 
5. Waarom wens Jorik dat hulle dit alles op video kon hê?  Bespreek jou opinie hieroor. 
6. Verduidelik op watter manier dink jy het Jakkals die twee seuns ’n punt oor spog gewys.  
7. Wat is die dieper betekenis van die konteks/situasie/inligting in die laaste prentjie?  Bespreek.  
8. Bespreek of die laaste prentjie ‘n letterlike betekenis kan hê.  Vertel wat jy dink. 
 
 
c) Watter emosie volgens jou, ervaar Elton Jantjes, Springbok-losskakel, in hierdie foto?  Beskryf 
 die konteks waarin hy hom bevind soos wat jy dit verstaan.  

 
Foto: GALLO IMAGES     (Met erkenning aan Beeld Sport 15 September 2017) 
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1.3 Party mense kan ure lank in hul allenigheid met hulself praat.  Hulle stel selfs vrae aan hulself 
 EN beantwoord dan die vrae!   So ’n tipe gesprek word ’n MONOLOOG genoem.  ’n Monoloog kan 
egter ook plaasvind al is daar baie mense teenwoordig, maar net een persoon is heeltyd aan die 
woord;  die res luister net.  Doen naslaanwerk om uit te vind wat “MONO” beteken.  Skryf die definisie: 

 
 _________________________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________________________ 
 
a) Luister na ’n voorlesing uit ‘n koerantartikel oor ’n eenmanvertoning.  So ’n vertoning waar slegs een 

persoon aan die woord is, is ’n goeie voorbeeld van ’n monoloog.  Op die dorpie “Darling” kan mense 
na eenmanvertonings deur Pieter-Dirk Uys by sy huis, wat hy “Evita se Perron” noem, gaan kyk. 

 
Beeld Kuns & Vermaak                         Dinsdag, 21 Maart 2017 
 
TEATER 
Storie van Pieter-Dirk se pa 
Opvoering gaan in ’n groot mate oor sy verhouding met hom. 
 
AJ Opperman 
 
Pieter-Dirk Uys se vertoning, The Echo of a Noise, gaan in ’n groot mate oor sy verhouding met sy pa, Hannes 
Uys. 
En hy glo dié “eenman-memoire”, is die mees universele produksie in sy repertorium tot nog toe.  “Miskien 
moes ek 71 jaar oud word om hierdie te vertel.”  Die Afrikaanse vertaling van The Echo of a Noise is Weerklank 
van ’n wanklank.  Sy pa was lid van die sensuurraad en ’n pianis, soos Pieter-Dirk se ma, Helga Bassel, en sy 
suster, Tessa.  “My pa het my al die padwysers gegee.  Daar was klein dingetjies waarvan hy nie gehou het 
nie.  Hoewel hy op die  sensuurraad was, het hy gesê ek moenie bang wees nie.”  
Die grootste dissipline vir Uys met dié produksie was dat hy nie alles kon insluit wat hy sou wou vertel nie. 
Daar is genoeg stof vir ’n produksie van vier uur, sê hy.  Uys het The Echo of a Noise die eerste keer in 2015 
op die Nasionale Kunstefees in Grahamstad opgevoer.  Net een vertoning.  “Ek het so geskrik.  Jy weet nie 
hoe dit gaan wees nie, maar binne die eerste tien minute was daardie gehoor so in my hande asof ek tuis in 
die sitkamer gesels.  Dis so ’n aansporing en inspirasie.” 
Sy pa het hom op ’n dag handige raad gegee.  “Hy sou vir my gesê het:  ‘Moenie vir my kwaad maak met ’n 
gevloek nie.  Jy steek jou vinger in my oog.  Kielie my agter my oor, en as ek lekker voel en ek draai om, gaan 
my oog jou vinger vind’.  Dit is ’n les wat ek geleer het.” 
’n Mens moet die gehoor aan die raai hou.  “Ek beskou komedie as die grap, maar humor is die persoonlike 
reaksie vir vrees”.  Op die verhoog staan hy alleen, sonder enige ander hulpmiddels.  Hy het ook geen 
grimering aan nie. 
                                                                                                                           (Artikel verkort) 
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Luister en kyk na ’n SABC-onderhoud met Pieter-Dirk Uys oor The Echo of a Noise by: 
https://www.youtube.com/watch?v=H3vBcXKhYyE 
Pieter-Dirk Uys is ook bekend vir sy satiriese monoloë as Evita Bezuidenhout.  Verduidelik wat ’n satiriese 
monoloog is.  Luister en kyk na die volgende voorbeelde: 
Tannie Evita’s message to Trevor Noah https://www.youtube.com/watch?v=PxOx-jolllE 
Evita’s Blackbessie https://www.youtube.com/watch?v=FQDruUjkMG4 
 
b) Bespreek die volgende met die persoon wat vir jou die koerantartikel oor Pieter-Dirk Uys gelees het: 
 
1. Die betekenis en implikasie van al die donkerswart gedeeltes.  
2. Die les wat Pieter-Dirk Uys by sy pa geleer het.  
3. Wat, volgens Uys,  die verskil tussen komedie en humor is.  
4. Wat die rede was vir:  “Ek het so geskrik”.  
5. Waarmee Uys sy gemaklikheid in die vertoning vergelyk.  
6. Die letterlike of figuurlike betekenis van “…was daardie gehoor so in my hande…“ 
 
c) ’n Monoloog wat deel is van ’n dramatiese gebeurtenis kan ook aan die anderkant net mooi niks met 

kuns en kultuur te make hê nie... 
 

      (Met erkenning aan Rapport Beleef 13 Augustus 2017) 
  
1. Beskryf die konteks van die foto soos wat jy dit verstaan.  
2. Wie se woorde sal jy sê is aan die onderkant van die foto aangebring?  Wat impliseer die woorde “As 

jy nie versigtig is nie...”? 
3. Hierdie fietsryer sou seer sekerlik vir homself ’n paar woorde gehad het... Hoe dink jy sou sy 

monoloog geklink het?  
4. As jy die fietsryer was, wat sou jy vir jouself in hierdie situasie wou toevoeg? 
5. Wys die foto vir jou gesin en vra aan elkeen dieselfde vraag.  Vergelyk hulle reaksies met wat jy vir 

jouself sou gesê het.  
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1.4 Die woord “DIALOOG” is vanuit die Griekse taal verkry:  dialogos; legomai = gesels.  Dialoog vind 
plaas wanneer twee of meer mense in gesprek met mekaar is en almal kry of neem ’n beurt om iets 
te sê of terug te sê.  Dit word ook ’n tweegesprek genoem, want dit is nie net een persoon wat aan 
die woord is terwyl die res net luister nie. 

 
a) In die strokiesverhaal wat volg, word slegs in die eerste en laaste prentjies ’n gesprek gevoer of 
 gepraat.  ’n Afleiding van wat in die res van die prentjies gebeur, moet gemaak word. 

Kan mens, na jou mening, vanuit die eerste prentjie ’n afleiding maak waaroor die storie gaan (dink 
mooi hieroor voor jy antwoord)? 

 
 
1. Oor watter deel van die aard van menswees dink jy gaan die strokiesprent?   
2. Vra iemand om saam met jou die strokiesverhaal uit te beeld.  Dit gaan ’n kombinasie tussen ’n 

 monoloog en ’n dialoog wees.  Jy speel eerste die rol van die hoofkarakter wat vanaf die tweede tot 
die tweede laaste prentjie alleen praat oor wat van Maandag tot Saterdag gebeur.  Daarna ruil julle 
rolle om. 
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b) Luister na ’n voorlesing van ’n dialoog.  Dit is ’n verkorte weergawe van ’n werklike ONDERHOUD 
wat plaasgevind het.  Daarna neem jy en die persoon wat vir jou gelees het, die rolle in om die 
onderhoud om die beurt uit te beeld. 

 
Hannelie Coetzee se werk laat ’n mens dikwels in jou spore vassteek – onder meer vanweë die omvang en 
tegniese vernuf daarvan.  Sy maak mosaïeke, tamaai portretgravures van mense op die mure van geboue en 
tower ’n reusagtige naaldekoker saam met wattelbome in ’n woud op.  TAALGENOOT het Hannelie oor haar 
werk uitgevra... 
 
Jy het as fotograaf begin werk en maak deesdae (dikwels nogal groot) installasiewerk.  Is  dit steeds die 
oog van die fotograaf wat jy gebruik in jou werk? 
Ja, beslis.  As ek ’n groot werk beplan, doen ek dit met die natuurlike omgewing as ’n raam.  Ek was onlangs 
hoogs ontstig toe ’n assistent ’n paar takkies afgesny het toe ek nie op die toneel was nie.  Met die 
voorbereiding van die meeste werke verkies ek ook om die verwysingskote self te neem.  Die manier waarop 
die lig op die onderwerp val, is baie belangrik om die finale gravure of mosaïek se vereenvoudiging van 
detail net-net in plek te kry. 
 
‘n Groot deel van jou werk sou ’n mens kon beskryf as omgewingspesifieke kuns;  dikwels op onverwagse 
plekke.  Beteken dit jy bestee heelwat tyd op die spesifieke plek alvorens jy die werk aanpak? 
Die voorbrand is baie goed om steun te bou voordat ’n groot projek begin.  Teen die tyd dat ek met die 
projek begin, ken ek die geskiedenis van die plek, asook die omgewings- en/of sosiale kwessies.  Ek werk net 
met mense en op plekke waar mense my wil hê.  ’n Medekunstenaar het my onlangs gevra:  “Waar dink jy?” 
My antwoord was:  “Op site.  Op my voete”. 
 
’n Mens vermoed heelwat ingenieursvernuf in jou werk.  Is dit ’n aanvoeling en vaardigheid wat jy van 
nature het? 
Ek dink dit kom van nature.  Dis logika wat my in die nag wakker hou, as ek goed probeer uitpluis.  Soms is 
my planne groter as wat my vernuf toelaat.  Veral wanneer ek in openbare ruimtes werk, gebruik ek kundiges. 
Teen die tyd dat ek hulle gekonsulteer het, het ek ’n goeie idee hoe om ’n ding struktureel staan te maak. 
 
Jy hanteer ’n hoekslyper sonder moeite.  Is jy ’n besonder behendige mens? 
Glad nie.  Ek gebruik net al hierdie toerusting as ek kuns maak.  Moenie my vra om brood reguit te sny of ’n 
prentjie reg op te hang nie.  My oupa Willie het altyd álles met kitsklei (Pratley Putty) ge-fix.  Ek kom uit ’n 
familie van makers.  Ons maak dit dalk nie reg nie, maar ons maak dit goed. 
Van kleins af het ek porseleinpoppe saam met my ouma gemaak, of in die donkerkamer saam met my ma 
foto’s ontwikkel.  Om enigiets op te tel en iets te maak is tweede natuur. 
                                                                       - Johan Myburg   

(Met erkenning aan ATKV, TAALGENOOT, WINTER 2016) 

 



 
9 

1. Skryf voorbeelde van BYVOEGLIKE NAAMWOORDE (sluit in trappe van vergelyking, intensiewe 
vorme),  SOORTNAME en EIENAME vanuit die onderhoud.  Trek kolomme hiervoor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
2. Beskryf hoe jy die toon en atmosfeer waarin die onderhoud gevoer word, ervaar.  Vra jou medeleser 

om ook ’n mening te lug. 
 
3. Wat, volgens jou, is die doel van die inleiding en wat word in die afsluiting oorgedra? 
 Bespreek jou opinie met jou medeleser. 
 
1.5 Weet jy wat ’n  is?  Nadat jy die volgende koerantberig oor ’n barista gelees het, gaan jy ’n 

dialoog in die vorm van ’n onderhoud skryf asof jy die verslaggewer van die koerant is.  Onderhoude 
word met mense gevoer om inligting oor hulle te verkry.   

 
Beeld 11 November 2016 

 
BLINDE BARISTA WYS SY SLAG 

 
Hy voel en hoor as koffie reg is. 

 
Abby-Gene Bissolati 
 
Hy hoef nie die koffie te sien nie – hy voel en hoor of dit reg is, sê ’n blinde barista van Worcester.  Joseph 
Matheautau (38), wat in Welkom gebore is, het op vierjarige ouderdom besef hy kan nie sien soos ander kinders 
nie. 
 
Hy het sy sig in 2010 heeltemal verloor, maar nie toegelaat dat dit hom onderkry nie.  Hy het in 2014 bemarking 
en entrepreneurskap aan die Instituut vir Blindes, wat sy naam ná sy 135ste bestaansjaar na Kaleidoscope SA 
verander het, begin studeer.  Matheatau is later daardie jaar as ’n barista in Kaapstad opgelei. 
 
“As jy blind is, is dit baie uitdagend om die skuim van die melk perfek te kry.  Ek het die uitdaging aanvaar, want 
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ek het nie nodig om dit te sien nie... ek voel dit”.  Volgens Matheatau oefen hy aanhoudend om sy 
koffiemaakvaardighede op te skerp en dit perfek te kry.  “Wanneer ek die melk moet skuim weet ek dit is perfek 
as dit klink soos papier wat skeur”.  Sy gunstelingkoffiedrankie is ’n dubbel-cappuccino, het hy vertel. 
 
“Ek het altyd gebid dat God nie my sig moet wegvat nie.  Toe dit gebeur, het ek nooit gevoel dat Hy my versaak 
het nie.  Ek bid steeds elke dag, want ek is dankbaar vir wat God vir my gedoen het.  Ek leef op ’n planeet van 
my eie”. 
 
Volgens Matheatau vat dit baie dissipline en selfvertroue om te doen wat hy doen. “As jy gediisiplineerd is, kan 
jy elke keer opstaan en uitblink as jy geval het,” sê hy.  Matheatau beplan om volgende jaar sy matriekpunte te 
verbeter en dan later by ’n universiteit in te skryf en sy graad in kliniese sielkunde aan te pak. 

 
Riglyne vir die skryf van jou onderhoud: 

• Besluit op ’n inleiding tot die onderhoud.  Vertel byvoorbeeld waar jy die persoon ontmoet het. 

 

• Neem paragraaf vir paragraaf as die antwoorde op jou vrae.  Met ander woorde, wat sal die vraag 

wees om die spesifieke antwoord (die inhoud van die paragraaf) te kry as inligting? 

 
• Uitdaging:  Probeer om die aard van menswees in jou onderhoud na vore te laat kom. 

 
• Hou die volgende in gedagte voordat jy begin: 

Skryfproses   Þ beplanning, konsep, hersiening, redigering, proeflees en die 
aanbieding van die finale konsep. 

Woordkeuse   Þ eie keurige woordeskat en nie dié van die webtuiste nie. 
Persoonlike stem en styl   Þ jou eie manier van skryf. 
Toon   Þ beskryf in ’n lewendige trant (nie as ’n langdradige feitelike 

voorlegging nie). 
Kern en ondersteunende gedagtes   
Þ 

raamwerk vir beplanning. 

Diagram   Þ om idees te organiseer → chronologiese volgorde, gemaklike 
verloop. 

 
Raamwerk vir ’n geskrewe onderhoud : 

• Die onderhoud word in ’n vraag-antwoord-metode (dialoog) gedoen of word as ’n artikel geskryf.  

• Dis gewoonlik gerig op die versameling van kennis of vir navorsing. 

• Luister na ’n voorbeeld van ’n dialoog:  https://www.youtube.com/watch?v=8-qnTbzCWf0 

• Sien voorbeeld en wenke wat hierna volg. 
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Titel 
Idols groei steeds:  Dewald Louw  
 

Adriaan Louw  
============================================= 
Inleiding 
Dewald Louw is die eerste wenner van die Afrikaanse Idol reeks, hy is ‘n 
talentvolle sanger en het so pas ’n nuwe CD uitgereik.  
 
Vraag 
Baie van die Suid-Afrikaanse Idols verdwyn van die toneel ná hul debuut-
CD.  Hoe verseker jy dat dieselfde lot jou nie tref nie?  
Antwoord 
Idols stel jou aan ’n groot aantal mense bloot, maar wanneer die reeks verby 
is, word jy in die duister gelaat.  Ek was gelukkig om die afgelope drie jaar ’n 
goeie bestuurder te hê, asook sterk leiding van my platemaatskappy en 
kenners in die industrie.  
 
Vraag 
Waarheen nou?  
Antwoord (Slot) 
Ek sien daarna uit om in die toekoms my nuwe album behoorlik te bemark 
en seker te maak ek kom by die ondersteuners daar buite uit. Verder wil ek 
graag TV-werk doen, en ek kyk uit vir geleenthede as aanbieder, ensovoorts.  
 

(Voorbeeld verwerk uit:LiNet, Menings/Onderhoude, Februarie 2009)  

 
 
 
 
 

Wenke: 
 

• Feite of inligting kan in ’n 
onderhoud gegee word.  

• Die titel vat die onderwerp 
saam.  

• ’n Subtitel kan ook gegee 
word.  

• Die onderhoud kan in ’n 
vraag-antwoord-metode 
(dialoog) gedoen word of 
as ’n artikel geskryf word.  

• Deeglike navorsing en ken-
nis oor die onderwerp is 
belangrik.  

• Die slotparagraaf vat die 
onderhoud saam. 

 
 

Nog wenke: 
• Hierdie skryfstuk verg deeglike beplanning.  
• Die onderhoud is gewoonlik tydgebonde.  
• Begin dadelik met die onderhoud.  
• Die onderhoud moet interessant aangebied word.  
• Die leser se belangstelling moet geprikkel word.  
• Die titel/opskrif is kort en treffend en moet by die onderhoud pas.  
• Die inhoud/inligting moet logies en betroubaar wees.  
• Die inligting moet duidelik uiteengesit word.  
• Duidelike en kort vrae is nodig.  
• Relevante antwoorde moet verskaf word en moet nie te lank wees nie.  
• Taal moet toepaslik wees.  
• Die styl moet maklik verstaanbaar en interessant wees.  
• Die teikenlesers moet in gedagte gehou word.  
• Die kommunikasieproses moet gemaklik en natuurlik wees. 
• Die onderhoudvoerder moet deeglike navorsing doen oor die persoon met wie die onderhoud gevoer 

word of die saak waaroor die onderhoud gevoer word.  
(Met erkenning aan afrikaans-afrikaans.weebly.com/uploads/5/3/5/8/5358755/studiegids.docx) 
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Gebruik die volgende twee bladsye en skryf nou jou onderhoud wat met die blinde barista gevoer is: 
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LES 2 
 

Fokus:    
Nota:     

Lees om aandag aan spesifieke besonderhede te gee. 
Lees ’n teks met begrip deur verskillende tegnieke toe te pas. 

 
2.1 Wat is ’n drama of ‘n toneelstuk dan anders as ’n dialoog of ‘n monoloog?  Lees die volgende 
 stelling, sowel as die aanhaling en dink daaroor na.  Bespreek met iemand in jou gesin wat jy dink. 

 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Vertaal die aanhaling sowel as die verduideliking daarvoor.  Bespreek die werklikheidswaarde 
 van die verduideliking (kan ’n mens die lewe so sien of nie)? 
 

"All the world's a stage" is the phrase that begins a monologue from William Shakespeare's As You Like 
It, spoken by the melancholy Jaques in Act II Scene VII.  
The speech compares the world to a stage and life to a play, and catalogues the seven stages of a man's 
life, sometimes referred to as the seven ages of man. 

(Met erkenning aan in Wikipedia, die vrye ensiklopedie) 

 
b) Elkeen van die onderstaande tieners het ’n probleem.  Lees wat elkeen sê.  Dit is goeie voorbeelde 

van die “klein dramatjies” wat elke dag iewers afspeel.  Herken jy enige hiervan?  
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JAMES:  My pa kla elke dag oor die telefoonrekening!             
                                                              
TANDI:  My ouers blameer my vriende as ek iets verkeerd doen.      
                                                                  
RICUS:  As ek soos my pa moet aantrek en na sy musiek moet luister, sal al my vriende dink ek is “weird”.  
 
MARI:  Ek wil nie universiteit toe gaan nie en my ouers kan dit nie aanvaar nie.                           
 
SIPHO:  My ma kerm gedurig dat my sport té gevaarlik is. 
 
 
1. Kies enige twee van die karakters en werk aan ’n gesprek tussen dié twee.  Gebruik die volgende 

bladsy hiervoor.  Jy hoef dit nog nie in presiese dialoogvorm te skryf nie.  Beplan net rofweg wie sê 
wat in kolomme of blokke om die trant van die gesprek te bepaal. 

 
2. Wanneer jy tevrede is met die gesprek, vra iemand in jou gesin om die gesprek saam met jou te 
 DRAMATISEER.  
 
3. Gebruik die bladsy wat na jou vorige dialoog volg en werk nou aan ’n gesprek tussen een van die 

ander tieners en een van dié se ouers op dieselfde manier as in 1.   
 
4. Jy het nie bloot aan ’n gesprek gewerk nie, maar ook ’n toneelstuk geskryf wat vir jou gesin 
 opgevoer kan word!  Vra iemand in jou gesin om dit saam met jou te dramatiseer.  
 
Hier is ’n paar wenke: 
 
* Beplan die gesprek goed. 
* Besluit vooraf wie die rolle gaan vertolk. 
* Let op stemgebruik. 
* Onthou dat ’n karakter vertolk word. 
* Maak gebruik van liggaamstaal om emosies uit te beeld. 
* Die taalgebruik en woordeskat moet by die karakters pas. 
* Formele kostuums en dekor is nie werklik nodig nie. 
* Dit sal egter jou toneelstuk meer aanskoulik maak indien elke karakter ten minste een klein item 

(bv. ’n doek, serp, bril, hoëhakskoene, telefoon, rooi lipstiffie, oorbelle, snor, ens.) kan byvoeg om die 
spesifieke karakter meer kleur  te gee. 

 
 (Met erkenning aan cnx.org/contents/42b0fdeb-37b4.../Gesprek_in_dialoogvorm) 
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c) Bestudeer die voorbeeld vir die skryf van ‘n dialoog. 
 
Die volgende gesprek vind Saterdagaand ongeveer sesuur tussen twee vriende, Mario en Janet, plaas.  Hulle 
is in ’n groot winkelsentrum. 
 
 
Janet:  Hallo, Mario. 
  
Mario: (Verbaas) Hallo, Janet.  Lekker om jou hier raak te loop.  Hoe gaan dit? 
  
Janet:  Goed.  Het jy die film geniet? 
  
Mario:  Ja, ek het dit geniet.  Dit was een van die mooiste films wat ek al ooit gesien het. 
  
Janet:  (Tergend) Ek het nie geweet jy is so romanties nie. 
  
Mario:  (Verskonend) Ja, ek het eintlik gehoor dat dit ’n geskiedkundige fliek is.  Ek het nie besef dat daar so   
             baie romantiek sou wees nie.  Maar dit was nogtans mooi.  Het jy dit ook goed gevind? 
  
Janet:  Man, dit was bietjie hartseer, maar ek het dit tog geniet.  En Richard Gere is natuurlik so oulik! 
  
Mario:  Al kritiek wat ek het, is dat dit ’n bietjie lank aangehou het. 
  
Janet:  Vir my het dit nie saak gemaak nie.  Die tyd het gevlieg! 
  
Mario:  (Begin aanstap) Dit was lekker om jou hier raak te loop.  Verskoon my, asseblief.  My vriende wag.   
             Mooi aand verder! 
  
Janet:  Tot siens.  Sien jou Maandag by die skool ! 
 

 (Met erkenning aan cnx.org/contents/42b0fdeb-37b4.../Gesprek_in_dialoogvorm) 

 
 
d) Skryf die twee gesprekke waaraan jy in b) 1 en 3 gewerk het in dialoogvorm op die volgende bladsy.  

Let op na die verwysings na liggaamstaal en beweging tussen hakies (net na die name).  Dit is die 
aard van menswees wat so uitgebeeld word! 
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e) 1. Hoe sal jy elkeen van die kinders in 2.1 b) en c) beskryf?  Voorbeeld:  James is iemand wat... 
 

 _________________________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________________________ 
 
2. Kyk na die woorde hieronder wat mense beskryf.  Omkring die regte benaming in kleur.  Jou 

woordeboek sal behulpsaam wees.  Wat noem mens iemand wat... 
baie nuuskierig is:      aap / agterbaks / agie / aamborstig  

gedurig huil:      tranetrekker / huilbalie / tjankbalie 

hom anders voordoen as wat hy werklik is:  verkleurmannetjie / tweegatjakkals 

altyd brom en ontevrede is:    klakous / brompot / brombeer 

altyd ja sê en saamstem:    Jansalie / jabroer / bangbroek 

baie vuil is:      lunsriem / morsjors / lieplapper 

baie grootpraat en niks beteken nie:   windkous / wintie / windlawaai 

baie stadig is:      skilpad / harmansdrup / drupper 

altyd gedwee die harde werk doen:   donkie / pakdier / werkesel 

kort-kort van opinie verander:    draaier / manteldraaier / springer 

gou kwaad word en rusie maak:   kwaadstoker / bakleier / korrelkop 

’n leier of grootmeneer is:    kokkedoor / kommedoor / touleier 

rondloop en niks doen nie:    niksnuts / luiaard / lieplapper 

baie verspot is:      maltrap / japtrap / nar / giggelbek 

nie openlik kan kant kies nie:    kantsitter / draadsitter / kantlyner 

suinig en inhalig is:     suinigaard / gierigaard / vrek 

aanhou veg tot die laaste:    vegter / bittereinder / bullebak 

gierig is:      Midas / Muse / Maler / Munter 

baie daarvan hou om boeke te lees:   leeswurm / boekwurm / letterwurm 

baie lank is:      hemelboom / hemelbesem / reus 
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2.2 ’n Reiservaring kan sorg vir heelwat stof om in ‘n komiese toneelstuk te gebruik.  Vluglees die 
 leesstuk uit ’n AA Reisiger tydskrif: 

 
(Illustrasie: Patrick Latimer) 
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a) Soeklees die leesstuk vir die volgende taalstrukture en konvensies wat gewoonlik in tekste (literatuur) 
teenwoordig is (gebruik jou potlood en liniaal om dit in die leesstuk te onderstreep / omkring): 

  4 sinne in die teenwoordige tyd    4 sinne in die verlede tyd 
2 vraagsinne       2 stelsinne 
3 enkelvoudige sinne      3 saamgestelde sinne 
1 voorbeeld van sarkasme     1 voorbeeld van ironie 
1 voorbeeld van verstomming.     2 voorbeelde van direkte rede 
2 voorbeelde van indirekte rede    2 voorbeelde van vergelykings 
1 intensiewe vorm wat terselfdertyd ’n geboë vorm is (geboë:  droog – droë) 
1 voorbeeld van konnotatiewe (figuurlike) betekenis. 

 
b) Watter sin in paragraaf 2 dink jy dui op die aard van menswees?  Soek na nog voorbeelde uit 
 die leesstuk wat vir jou op tipies menswees dui. 
 
c) Watter van die volgende tekskenmerke kom in die leesstuk voor?  Motiveer jou antwoord deur 
 die kenmerke te benoem. 

Titel            Opskrif                                   Onderskrif                              Illustrasie 
 
2.3 Daar kom ’n paar komiese gesprekke in die leesstuk voor.  Een voorbeeld hiervan is die gesprek 

tussen die reisiger en die hoteleienaar.  Tussen watter ander mense vind ook gesprekke plaas?  
Maak ’n lys daarvan. 

 _________________________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________________________ 
 
a) Kies enigeen van die gesprekke wat vir jou as komies uitstaan en werk ’n toneelstuk daaroor 
 uit.  Kyk weer na hoe jy in Les 1 te werk gegaan het asook na hierdie wenke.  Dramatiseer die 
 gesprekke vir jou gesin. 

Fokus op wat die belangrikste kenmerke in ’n toneelstuk is en die aard van menswees beklemtoon: 
* Karakters en die rol wat elkeen vertolk 
* Spanningslyn wat a.g.v. konflik styg 
* Dialoog   
* Intrige 
* Konflik   
* Agtergrond 
* Ruimte.  
* Verteller en tema 
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b) Van ’n komiese drama op land beweeg ons nou na ’n drama vol angs op see.  Vluglees die 
 leesstuk oor ’n dag in die lewe van ‘n skeepsdokter sodat jy die ruimte waarbinne die dramas 
afgespeel het, verstaan.  

       Deur dr. Jacques Badenhorst 
 Deur die kantopening in die skip se romp sien ek hoe flikker die Portugese kus se liggies.  Langs my gaan die 
verpleegster vir oulaas die infusie-verbindings van ons pasiënt se drup na.  Nou-nou moet ons hom oortel op die kuswag se 
ambulansbootjie, wat versigtig vanuit die donker na ons toe aangevaar kom. 
 Die sterk seewind en hoë golwe is gevaarlik, want die bootjie kan maklik teen die romp vasgeslaan word – ons skip is 
twaalf verdiepings hoog. 
 Die pasiënt is ’n afgetrede Londense taxibestuurder.  Hy het gister in sy sterk Cockney-aksent vertel hoe lank hy al 
uitgesien het na dié vaart. 
 Maar toe hy vandag by ons kliniek ingestap kom en kla van duiseligheid, het net een kyk na sy bleek gesig my laat 
besef sy vakansie gaan waarskynlik vroeër eindig as wat hy beplan het.  ’n Ondersoek het my vermoedens bevestig – hy het ’n 
bloeiende maagseer gehad en het dringend ’n bloedoortapping benodig. 
 Ons het onmiddellik tot aksie oorgegaan.  Ek het opgedraf na die brug toe om te vra dat vrywilligers na ons mediese 
sentrum moet kom om bloed te skenk. 
 Terwyl ons met die oortapping besig was, het die kaptein die skip van rigting laat verander sodat ons nader aan die 
kus kon beweeg en die kuswag die ambulansboot kon uitstuur. 
 Nou staan ek hier in die koue en wag vir daardie boot.  Al is ek klam van die seesproei, kan ek nie anders as om te 
glimlag nie.  In een dag was ek dokter, bloedoortappingsdiens en matroos! 
 Met vierduisend siele aan boord is ons skip ’n drywende stadjie.  Wat ek in ’n stadshospitaal se ongevalle-afdeling 
aantref, kan dus ook hier voorkom – en soms méér, want ek sien dikwels siek passasiers wie se dokters hulle juis aangeraai het 
om seelug te kry vir hul gesondheid... 
 Ek het destyds gedink die werk sal eintlik maar beteken dat ek die een swierige skemerkelkie-geleentheid ná die ander 
bywoon en net af en toe ’n paar seesiekpille uitdeel, maar ek was jammerlik verkeerd.  Hoewel ek al genoeg gevalle van 
sonbrand behandel het om as ’n spesialis op dié gebied gereken te word, is dit meestal ernstiger gevalle wat my in die nag 
besig hou.  Nie te lank gelede nie het ’n vrou ons kort ná middernag gekontak oor kwaai “sinuspyne” in haar gesig.  Die 
ondersoek het getoon dat dit eintlik ’n tipe verwysde pyn uit haar borskas was en toe bevestig haar EKG dat sy ’n ernstige 
hartaanval gehad het.  In sulke gevalle is ek dankbaar dat ons hospitaal so goed toegerus is, want ons kon haar betyds medisyne 
gee om die klont wat haar hartvate verstop het, op te breek. 
 Omdat ’n groot klomp mense in noue kontak met mekaar op skepe moet saamleef, is ek en my kollegas altyd deeglik 
bewus van die gevare wat ’n vinnig verspreidende kiem soos ’n maagvirus kan inhou.  So ’n jaar of wat gelede het ’n gevaarlike 
maagkiem meer as tweehonderd van ons passasiers siek gemaak.  In daardie stadium was daar ’n woeste storm en het die skip 
heen en weer gekantel.  Dit was moeilik om nie self effens groen om die kieue te word nie. 
 ’n Belangrike deel van my en my span se werk is dat ons verantwoordelik is vir die fisieke (en soms geestelike) welsyn 
van die sowat duisend bemanningslede wat uit tot 22 verskillende lande kom en wat soms tot agt maande lank op die skip 
kan wees. 
 Soms moet ek soos die predikant van ’n klein dorpie simpatiek luister wanneer dit duidelik word dat ’n pasiënt se vae 
pyn of skeet eintlik niks meer as verlange na familie en vriende is nie.  En soms is ek boonop tandarts, want daar is niemand 
anders wat vulsels kan vervang of slegte tande kan trek nie.  Só ontdek ek nog steeds byna elke week ’n nuwe rol.  By tye is 
ek ’n bloedoortappingsdiens, tandarts, berader of epidemioloog.  Soms is my kundigheid akademies korrek en soms moet ek 
improviseer.  Op die oop see moet ’n mens álles kan regdokter! 

 (Effens verkort)  
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c) Gebruik die inligting in die eerste 7 paragrawe.  Lees die paragrawe aandagtig deur en maak notas 
daaroor (wie, wat, waar, wanneer, hoe, hoekom). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Beplan ’n toneelstuk (drama of eenbedryf) waarin die seedrama uitgebeeld word.  Jy het reeds in 

 Boek 4, Studieveld B, Les 5 tot 7 in fyn besonderhede oor ‘n eenbedryf geleer. Doen hersiening of 
navorsing hieroor as dit nodig is, en hou die elemente en vereistes van ’n eenbedryf in gedagte 
wanneer jy jou beplanning doen: 

 

ELEMENTE 
 

1. Krisismoment(e)                                                     2. Dialoog 
3. Tyd                                                                         4. Konflik (botsing) – innerlike en uiterlike 
5. Karakters                                                                6. Karakterisering 
7. Tema  → boodskap                                                8. Agtergrond / milieu → stelinkleding 
              → teikengehoor / teikengroep 
9. Stemming en toon                                                 10. Intrige → hoogtepunt en ontknoping 

 

VEREISTES 
(bepaal die verloop) 

 
1. Eksposisie / uiteensetting                                                                    2. Motoriese moment  
3. Ontwikkeling / verwikkeling                                                                4. Klimaks / hoogte-
punt  
5. Ontknoping / afloop 

 
Gebruik die blokke op die volgende bladsy om jou te help met beplanning. 
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Die VEREISTES VIR ENIGE LITERÊRE TEKS soos ‘n toneelstuk / drama / eenbedryf: 
 
                          BEPLANNING VIR JOU EENBEDRYF: 

1.  EKSPOSISIE (Uiteensetting)          
  
 
Ons leer die karakters en die plek waar 
dit afspeel, ken.  Ons hoor waaroor die 
drama gaan. 
 

 
 
 
   
 
 
 

2.  MOTORIESE MOMENT   
         
 
Na punt 1 gebeur iets wat die handeling 
aan die gang sit. 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.  ONTWIKKELING of VERWIKKELING   
 
 
Na punt 2 vind baie handeling plaas en 
die spanning bou op. 

 
 
 
 
 
 
 

4. KLIMAKS of HOOGTEPUNT 
 
 
Die aksies in punt 3 bou en bou wat ’n 
baie opwindende deel van die drama is. 

 
 
 
 
 
 
 

5. ONTKNOPING of AFLOOP               
 
 
Na die hoogtepunt in stap 4, word die 
spanning opgelos en die situasie word 
ontknoop wat die einde van die drama 
uitbeeld. 
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2. Gebruik lede van jou gesin in die rolverdeling van skeepsdokter, verpleegster, pasiënt en kaptein. 
Die vrywilligers na wie geroep word om te kom bloed skenk, is nie sigbaar nie.  Jy kan enige ander 
elemente soos byklanke, beligting, stelinkleding en musiek byvoeg – dit is mos jou toneelstuk. 
     

3. Bespreek met jou gesin watter aspekte van menswees in jou drama uitgebeeld word.  
 

   
Illustrasies: Google 

 
2.4 Beantwoord die vrae: 
 
 
a) Watter bywoord van graad beskryf die spoed waarmee daar tot aksie oorgegaan is? 
 
 _________________________________________________________________________________________________________ 
b) Watter bywoord van tyd dui aan wanneer die pasiënt oorgetel gaan word op die noodvaartuig? 
 
 _________________________________________________________________________________________________________ 
c) Watter werkwoord in paragraaf 1 is ’n sinoniem vir flonker? 
 
 _________________________________________________________________________________________________________ 
d) Watter verkleiningsvorm dui die grootte van die noodvaartuig aan? 
 
 _________________________________________________________________________________________________________ 
e) Watter telwoord dui die aantal vlakke van die skip aan? 
 
 _________________________________________________________________________________________________________ 
f) Watter byvoeglike naamwoord dui aan dat die skip nie soos ’n stad op land is nie? 
 
 _________________________________________________________________________________________________________ 
g) Watter antoniem vir swak dui die krag van die seewind aan? 
 
 _________________________________________________________________________________________________________ 
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h) Watter besitlike voornaamwoord dui aan dat die vakansie die pasiënt s’n was? 
 
 _________________________________________________________________________________________________________ 
i) Watter van die volgende is ‘n byvoeglike naamwoord en watter ’n eienaam? Verduidelik jou 
 antwoorde: 
   Portugese  Cockney  Londense 
  

_________________________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
j) Watter byvoeglike naamwoord beskryf die fase waarin die pasiënt in sy lewe is? 
 
 _________________________________________________________________________________________________________ 
k) Watter bywoord van wyse beskryf die aantog van die noodvaartuig? 
 
 _________________________________________________________________________________________________________ 
l) Watter geboë vorm van hoog beskryf die golwe? 
 
 _________________________________________________________________________________________________________ 
m) Wat is die stam van die deeltjiewerkwoord “gehad”? 
 
 _________________________________________________________________________________________________________ 
n) Watter persoonlike voornaamwoord dui aan langs wie die verpleegster besig was? 
 
 _________________________________________________________________________________________________________ 
o) Benoem die taalstrukture en -konvensies wat geel gekleur is. 
 
 _________________________________________________ ________________________________________________ 
 _________________________________________________ ________________________________________________ 

_________________________________________________ ________________________________________________ 
_________________________________________________ ________________________________________________ 
_________________________________________________ ________________________________________________ 
_________________________________________________ ________________________________________________ 

 _________________________________________________ ________________________________________________ 
 _________________________________________________ ________________________________________________ 

_________________________________________________ ________________________________________________ 
_________________________________________________ ________________________________________________ 
_________________________________________________ ________________________________________________ 
_________________________________________________ ________________________________________________ 


