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STUDIEVELD C – DIE WêRELD VAN KOS EN KLERE 

 

LES 2 

Fokus:    

Nota:     

Logika, logiese volgorde en logiese gevolge. 

Verskillende tekste het verskillende strukture en word vir verskillende doeleindes, soos om 

bv. oorsaak-en-gevolg aan te dui, aangewend.  

 

2.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Toe koning Henry VIII in die vroeë 1500’s die Engelse troon (b----g), is hy beskryf as ’n (atletiek) koning met genoeg 

(lewe+krag) om perde tydens die jag flou te ry en teenstanders op die tennisbaan uit te put. 

 

 

 

 

 

 

 

              

      

                As jong atletiese koning        As oorgewig koning  

Die (koning) lewe het hom egter (baie vinnig) ’n (swel) hoof - of liewer maag - laat kry, want Henry het (baie groot) 

hoeveelhede kos (opgevreet).  Op ’n tipiese (menu) vir een dag was onder meer “(stowe) mossies, karp, kappertjies in 

suurlemoen, (lardeer) fisante, eend, seemeeue, (brou) dranke, (farseer) konfyt, damhert-pastei en peertert” - vir die (een) 

gang. 

Die (twee) gang het onder meer bestaan uit “ooievaar, reier, kwartel, patrys, vars steur (vis), edelhert-pastei en hoender 

(bak) in kaneel”.  Dit is (rond) met ’n lang lys nageregte en kruiewyn. 

(Illustreer) van Henry toon dat hy kort voor lank (ys) vet geword het.  Tog glo sekere dokters vandag dat hy weens (te 

min kos) dood is.  Hoe is dit moontlik? 

Koning Henry het die verkeerde soorte kos geëet:  te veel vleis en te min vars vrugte en groente.  Sy eetgewoontes het 

hom (op die einde) ingehaal en met sy sterfte het hy aan skeurbuik, niersiekte, jig, probleme met sy bloedsomloop en ’n 

baie (pyn) oop seer aan sy been gely. 

              (Met erkenning aan mieliestronk.com) 
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a) Lees die vorige inligting aandagtig terwyl jy die regte woord, of die regte vorm van die woord, gebruik.  

Soms moet jy ’n sin herhaal om die gepaste woord te identifiseer. 

 

b) Verduidelik vir jouself hoe een ding tot die volgende gelei het wat hierdie koning se gesondheid aangetas 

het. 

 

c)       ***ONTHOU*** 

 

Wanneer KLANKE uitgespreek word, vind ons dat mense se uitspraak verskil.  Ons kry veral dat die uitspraak 

van inwoners van verskillende streke verskil.  Die mense van die Wes-Kaap, Gauteng en Namibië klink 

byvoorbeeld almal verskillend wanneer hulle dieselfde sin in Afrikaans sê.  

 

 

1. Lees die rooi gekleurde gedeeltes met oordrewe geronde lippe: 

Toe koning Henry VIII  in die vroeë 1500’s die Engelse troon bestyg, is hy beskryf as ’n atletiese koning met 

genoeg lewenskrag om perde tydens die jag flou te ry en teenstanders op die tennisbaan uit te put. 

 

2. Lees die blou gekleurde gedeeltes met spleetvormige lippe: 

kappertjies in suurlemoen  op die tennisbaan uit te put 

bestaan uit ooievaar   vars steur (vis) 

nageregte en kruiewyn  te min vars vrugte 

hom uiteindelik ingehaal  aan skeurbuik gely 
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2.2 

 

Die spysverteringsproses begin in die mond, 

waar die kos gekou en met speeksel gemeng 

word.  Die tong help om die kos in die mond 

rond te beweeg en laat jou proe wat jy eet.  

Klein smaakknoppies - die papille - kan vier 

hoofsensasies onderskei: bitter, soet, sout en 

suur. 

  

Wanneer jy sluk, gaan die kos in die slukderm 

af na jou maag toe, waar dit deur die spiere in 

die maagwand omgerol en verder opgebreek 

word.  Terselfdertyd word dit in die maagsappe 

geweek wat deur selle in die maagwand 

afgeskei word en wat dit chemies afbreek. 

         (Met erkenning aan mieliestronk.com en Wikipedia) 

 

 

a) Gebruik die skets hierbo asook die volgende woorde om die volgorde waarin die spysverteringsproses 

verder verloop, in twee of drie paragrawe te beskryf. 

halfverteerde kos           verlaat die maag bietjies-bietjies  

  

deodenum of dunderm   volg direk op maag 

  

gal, ’n bitter geelgroen vloeistof  in die lewer gemaak  

  

in die galblaas geberg    vetterige stowwe afbreek 

  

pankreas skei ensieme af   verteer proteïne, vette en koolhidrate 

  

beweeg deur dunderm    verterende sappe afgeskei 

  

miljoene klein uitsteekseltjies   verantwoordelik vir absorpsie 

  

kos nie geabsorbeer na dikderm  halfsoliede massa na rektum 
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b)                  ***ONTHOU***     

 

Nog ‘n klankverskynsel wat voorkom, sonder dat mense regtig bewus is daarvan, is assimilasie.  Dit is 

wanneer ‘n klank “weggelaat” word of die uitspraak van die vorige of daaropvolgende klank, aanneem.  Dit 

kan in een woord, of twee opeenvolgende woorde, voorkom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lees eers die volgende paragraaf, waarin heelwat assimilasie voorkom, hardop presies soos jy dit sien.  

 

2. Skryf die paragraaf korrek oor nadat jy die 8 assimilasies verwyder het. 

Die halfveteere kos, of chym sosit in hierie stadium genoem word, verladie maag bietjies-bietjies en 

gana die duodenum, sosie deel vannie dunderm, wat direk oppie maag volg, genoem word. 

 

 _________________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________________ 
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c) Daar is by 2.1 genoem dat koning Henry VIII perde flou gery het tydens jagtogte.  Die tipe kosse wat hy 

tydens die verskillende eetsarsies verorber het, is ook ’n aanduiding van wildspesies wat gejag is. Wanneer 

daar tydens die maaltye oor die jag gesels is, is die gesprekke sekerlik in die goeie Engels van daardie tyd 

gevoer. 

 

1. In ons land word ook graag gejag en daarna vertel wat op die jagtog plaasgevind het.  Lees  hardop vir 

jouself hoe ’n jagter sy jagstorie agterna aan die geselskap vertel. 

 

And dêr we go to dis place wif open grounds dêr.  We climb out.  We see dêr a camelhorse.  We look a bit more, 

we also see a lazyhorse.  Then we also see a stienkmousedog.  We want to shoot dem, but cleanfather, he looks 

very nauseous and he says, “I’m sôrrie, I say to you, today we only yacht ironpigs”.  We say ok, it’s raait. 

So we get back in the bakkie, drive, and we come to another piece of open grounds.  There we see some jumping 

goats but don’t see too many other animals, but up  in the tree we see a buckmotherwalkingstick bird.  And then 

we look a bit more and we also see a shallowpig, and I call, “I can kill a shallowpig”!  My cleanfather he says, “No, 

I told you, today we only yacht ironpigs”.  And I say ok, it’s olraait. 

 

So we go back to the bakkie, but on the way to the bakkie, I hear a noise and I look around.  My heavy is there on 

the ground and I ask him, “What’s wrong?” and he says, “No, I just fell over the carrot of a tree”.  So he climbs back 

and he says, “I’m ok” and we go the bakkie.  Now we drive a long way. 

 

We come back to a place and heavy says, “Jô, something smell very foreign, but, what’s going on”?  And now we… 

and my heavy after a while he says, “I can’t believe there’s a real ash hole on this wildfarm”!  My cleanfather now 

looks very nauseous and we come to a sign that says:  “Please don’t scratch in the ash hole”. So we must please 

go past.  

 

And then there we drive through the shallows and there we come to another piece of open grounds and my 

cleanfather he looks so nauseous he wants to throw up ropes, so he goes.  He takes his farlookers and he looks, 

and he looks and he says, “I see the ironpig there behind the bush”!  So he runs.  He goes, he takes his 

doublewalkhailgun, he puts up his roars, he takes grain, he traps fast and lets wave.  He burns loose and he kill 

that ironpig wastedead.  

 

But now we need to go check if the ironpig is really dead.  So we run dêr.  We come there, we see de ironpig on 

his back with his bones in de light and he is wastedead.  So now we come… we go back to the bakkie.  We get dêr.  

My heavy says, “Oh holes!  The band is porridge”.  My cleanfather, he comes.  He is now very cheered up and he 

says, “Don’t worry, it is only porridge there on the bottomside.  Just put some sky into it and then it will be fine”.  

And that is how the yachtstory goes. 

 

                  (Transkripsie van ‘n private video-opname in privaatbesit - skrywer) 
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2. Oefenlees die storie totdat jy seker is van die al die vreemdsoortige woorde en taalgebruik.  

 

3. Vra jou gesin om die gehoor te wees.  Hou jou boek voor jou, maar probeer om soos die verteller die storie 

te vertel terwyl jy net nou en dan lees waar dit moeilik is om te onthou.  

 

4. Het jou gesin die storie geniet?  Vra nou vir hulle die volgende vrae: 

 

o Aan watter taalgroep, volgens julle, behoort die verteller en hoekom sê julle so?  

o Hoekom, na julle mening, praat die persoon Engels op hierdie manier en nie op die manier 

wat koning Henry VIII sou gedoen het nie?  

o Wat dink julle is die volgende in Afrikaans? 

 

 

piece of open grounds     camelhorse 

lazyhorse     stienkmousedog 

cleanfather     nauseous 

today we only yacht ironpigs   it’s raait 

jumpinggoats     buckmotherwalkingstick bird 

shallowpig     the carrot of a tree 

my heavy     something smells very foreign 

we come to a sign    drive through the shallows 

wants to throw up ropes   farlookers 

doublewalkhailgun    puts up his roars 

he takes grain     he traps fast 

he lets wave     he burns loose 

wastedead     bones in the light 

oh holes!     the band is porridge 

he is very cheered up    bottomside 

put some sky into it 

 

 

 

d) Vertel die storie vir jouself in Afrikaans.  Moenie vertaal nie.  Lees eers ’n paragraaf en vertel dan wat in die 

paragraaf gebeur. 

 

e) Skryf die volgorde waarin die dinge in die storie gebeur, puntsgewys in enkelsinne in Afrikaans. Maak 

gebruik van die verbindingswoorde in Les 1.2 
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a) Lees die lawwe rymelary op die volgende bladsy ’n paar keer hardop.  

 

1. Kyk of jy die ontbrekende groentesoorte kan vind.  Onthou die rympatroon. 

 

2. Omkring die groentesoorte in die illustrasies wanneer jy seker is jy het hulle opgespoor.  

 

3. Illustreer die inhoud van elke strofe langsaan om ’n visuele beeld daarvan te skep. 
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2.3.   

 

 

     

     
 

   

Groente-gedoente - Andika 

 

Groentjie- ____________________________ 

Kom kry vir jou ‘n soentjie 

Tower dan vir jou ’n ____________________________ 

En kry jou verdiende loontjie 

 

Gertjie____________________________ 

Voëltjie met geen vlerkie 

Met een prominente merkie 

In die kelder van die kerkie 

 

Truitjie____________________________ 

Het jy die klok geluitjie 

Jy moenie my nou fnuikie 

Daar agter die blomstruikie 

 

“Mortal” ____________________________ 

Is jy al uitgesortel 

Of word jy totaal ontwortel 

As jy beland op iemand se bortel 

 

____________________________ “party” 

Daarvoor het ek g’n ratie 

Druk hom maar in by die sosatie 

Want hy’s regtig nie jou matie 

 

 (Met erkenning aan http://www.woes.co.za/bydrae/gedig/groente-gedoente) 
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b) Weet jy hoe ’n ryp vy proe?  Het jy al ooit in ’n vyeboom geklim om hierdie vrug te pluk en te eet? Vra jou 

ouer familielede of hulle hierdie ervaring ken en, indien wel, om vir jou daarvan te vertel.  

 

1. Lees die volgende gedig ‘n paar keer hardop.  Kyk of jy die vergelyking in die gedig kan raaksien. 

 

Die oujaar is verby 

het van botsel 

tot ryp vy gedy; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar die vrug is nou verslind 

en al wat oorbly 

is herinneringe om aan te bind 

met ‘n belofte wat lok 

dat nuwe vrug weer môre sal bot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Met erkenning aan http://www.woes.co.za/bydrae/gedig/groet-die-oujaar) 

 

 

2. Skryf kortliks onder elkeen van die uittreksels hierbo om te verduidelik wat die digter, na jou mening, 

daarmee bedoel. 

 

3. Dui die rympatroon aan. 

 

4. Daar is 3 strofes in die gedig.  Vertel vir jouself hoe die struktuur van die strofes van mekaar verskil. 

 

5. Vertel vir jouself waarna dink jy verwys “’n happie met of sonder skil” in die konteks van die gedig. 

 

 

Groet die oujaar - Driekie Grobler (31/12/2014) 

 

 

Die oujaar is verby 

het van botsel 

tot ryp vy gedy; 

soet bevrug 

vir almal om aan te smul 

‘n happie met of sonder skil. 

 

Maar die vrug is nou verslind 

en al wat oorbly 

is herinneringe om aan te bind 

met ‘n belofte wat lok 

dat nuwe vrug weer môre sal bot. 

 

Kom groet dus die oujaar 

met verwagting en hoop 

dat slegs geluk en voorspoed 

oor elk nuwejaars’ akker sal loop. 
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c) Voltooi die onvolledige gedig nadat jy besluit het waar die woorde, wat geskommel langsaan staan, inpas.  

Waaroor gaan die heel laaste strofe, dink jy?  Illustreer dit toepaslik. 

 

Met krui en anys - Catharina E 

 

Ek blaai deur 'n ____________________________       roket 

verby hors d'oeuvres van ____________________________ basilieblare   ruik selfs 

bestrooi met die rooi van ____________________________      aspersie 

en ____________________________ wat wellustig krul      anys en koljander 

soos slangetjies oor douvars ____________________________     biltongblaartjies 

 

By die groentespys pronk 'n wulpse ____________________________ -    roomgeel 

ek ____________________________ die groen boeket -     sprietuie 

met 'n ____________________________ die ene blinkblare     tuingroen 

en daarnaas 'n prul ____________________________      seekattentakeltjies 

____________________________ van die botter      druiwe 

 

Verby rosige ____________________________ met glasige randjies     blinkbladboek 

baldadig bestrooi van ____________________________     botterslaai 

brosgebraaide lywe van kwartels gevul met ____________________________   duiwe 

skilferkorssnoektert getooi met ____________________________     babatamaties 

en 'n pastei van spek en ____________________________      sigorei 

 

Tot die laaste blaai - op 'n tafel vol soet 

met bessies en roosblare besaai 

pryk 'n oopgespreide vy bo-op 'n meringekoek 

daar is beloftes van gemmer en dadels 

en kolwyntjies belaai met neute en turkse lekkerny 

bedruip met botterkaramel en sjokoladestroop 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

(Met erkenning aan http://www.litnet.co.za/kosgedigkompetisie-wenner-aangekondig/) 
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d) Bekyk die volgende illustrasie vir die interessantheid daarvan.  Ontwerp jou eie plakkaat vir julle kombuis, 

of ‘n kennisgewing vir jou padstal waar jy groente en vrugte (of ander tipes kos) verkoop. Let op na die 

assimilasie.    

 

 
Illustrasie:  Google 
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2.4 

Jy is dalk vreeslik lief vir kosmaak, maar dink nie jy sal juis ’n  

beroep in hierdie rigting wil volg nie.  Aan die ander kant het jy  

dalk al daaraan gedink dat jy graag met kinders sal wil werk,  

maar nie noodwendig as onderwyser nie.  Die wêreld van  

kos sluit egter aspekte in waaraan jy moontlik nog nie gedink  

het nie – wat van ’n kombinasie van jou belangstellings… 

 

 

a) Lees die volgende eers saggies en aandagtig vir jouself en daarna hardop vir iemand anders met wie jy die 

vrae agterna kan bespreek. 

 

1. Kos was nog altyd ’n basiese behoefte, maar iemand moes die kos versamel en gaarmaak.  Kosmaak was 

dus ook nog altyd deel van die basiese behoefte.  In ons moderne wêreld verskuif die fokus van kosmaak al hoe 

meer vanaf ’n basiese behoefte na ’n wonderlike, kreatiewe en soms ingewikkelde wêreld van smaak, kleur en 

tekstuur – dié dinge waarmee ons al as kleuters die wêreld ontdek. 

  

2. Speel is ’n natuurlike medium vir kinders om te kommunikeer, maar terwyl hulle speel, gesels hulle nie oor 

hulle probleme nie; probleme soos om verleë te voel omdat hulle nie vinnig kan hardloop nie, of skaam te voel 

omdat hulle nie mooi kan sing nie of moedeloos te voel omdat hulle nie mooi kan teken nie. Om te kan kook is 

egter ’n fantastiese vaardigheid waarin hulle hulself kreatief kan uitdruk en dit kan met speel in die kombuis gebeur. 

 

3. ’n Kookskool vir kinders hoef nie ’n reuse lokaal te wees nie.  Die aktiwiteite kan in ’n mens se eie kombuis 

plaasvind wat opsigself ’n snoesige atmosfeer skep waarin die kinders sosiale vaardighede ontwikkel.  Die maak 

van ander kulture se kos, soos om vir ’n hele week Italiaanse kos te maak, dra verder by tot die uitbreiding van 

kennis.  Eers word op ’n wêreldkaart vasgestel waar dié land geleë is en d.m.v. ander visuele materiaal leer die 

kinders meer oor die Italianers se kultuur en tradisies.  Dán word daar Italiaanse kos gemaak op die Italiaanse 

manier met die regte musiek in die agtergrond om die regte atmosfeer vir ontspan en kreatief uitleef te skep. 

 

4. Dit is verkieslik dat kinders van verskillende  

taalgroepe saam kook en weldra kan gehoor word hoe  

hulle in mekaar se tale kommunikeer.  

Daar kan gesien word hoe die kinders se selfvertroue  

en sosiale vaardighede toeneem veral omdat hulle gelei  

word om self besluite te neem en hul eie stempel op  

resepte af te druk.  So leer die kinders ook dat hulle nie net hul eie keuses mag uitoefen nie, maar dat hulle óf 

tevrede kan wees met die uitkoms daarvan óf hul besluit kan verander om ’n ander uitkoms te bewerkstellig.  
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5. Die lees van resepte bevorder hul lees- en begripsvaardighede.  Om ’n resep te vergroot of te verklein dra 

byvoorbeeld by tot wiskundige begrip.  Daarby ontwikkel die kinders se logiese denkwyse, fyn motoriese beweging 

asook sosiale interaksie.  Vergete is die verleë, skaam en moedelose gevoel omdat hulle nie vinnig kan hardloop, 

mooi kan sing of teken nie.  

Hulle kan kóók!  Én goed lees!  Én wiskunde doen!  Én sosialiseer! 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 (Inligting verkry by bloem.getitonline.co.za/2013/03/26/kookterapie-vir-kinders/) 

 

 

b) Vrae: 

 

1. Ondersoek en beskryf wat terapie is en watter tipe werk ’n terapeut doen. 

 

2. Met watter era van die mens assosieer jy die volgende gedeelte en hoekom sê jy so? 

…iemand moes die kos versamel en gaarmaak.

 

3. Verduidelik op watter manier kommunikasie ’n sosiale vaardigheid is. 

 

4. Watter van die volgende dink jy beskryf kosmaak die beste, en hoekom sê jy so? 

’n Tegniese vaardigheid 

’n Sosiale vaardigheid 

’n Sosiaal-tegniese vaardigheid 
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LES 6 

 

Fokus:    

Nota:     

Perspektiewe en persepsies. 

Die gewenstheid en aanvaarbaarheid van besluite en optredes berus op die wyse waarop 

die werklikheid vanuit ‘n eie verwysingsraamwerk beskou word. 

 

6.1 

              ROMEINE           BRITTE    

  

 

 

 

 

GRIEKE       VIKINGS    EGIPTENARE 

 

AFRIKANE 

a) Skryf drie gedagtes oor wat vir jou opvallend is van die kleredrag van weleer wanneer jy na al die vorige 

illustrasies kyk. 

 _________________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________________ 
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b) Skryf drie gedagtes oor wat vir jou opvallend is van die kleredrag van vandag wanneer jy na al die 

illustrasies hieronder kyk. 

 

 _________________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________________ 
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c) Tref ’n vergelyking tussen die voorkoms van die moderne kleredrag en die kleredrag van weleer. Trek 

kolomme met opskrifte en dui die verskille en ooreenkomste aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2  

 

a) Skryf jou eie koerantartikel deur die ontbrekende woorde op die volgende bladsy te voltooi.  Die ligte grys 

woorde is jou leidrade, skryf bo-oor dit.  Besluit vooraf oor watter tipe interessante kledingstuk jy wil skryf.  

Eksperimenteer met verskillende tipes atmosfeer (humoristies/ernstig), temas en boodskappe voordat jy 

die finale artikel lewer. 
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NUWE LEWE IN (__________TIPE KLERASIE________________) GEBLAAS 

 

 

Grensverskuiwende vordering in tegnologie is deesdae byna  

alledaags.  Maar daar is een produk wat nog min ontwrigting  

beleef het.    

Dit kan nou verander as (_______________naam en van______________________),  

stigter van (____________________handelsnaam_____________), (______sy/haar______) 

sin kry.   Dié tegnologiemaatskappy, met sy hoofkantoor in  

(_____________buitelandse stad_____________) wil die mark vir (_____ tipe klerasie  

_________________) met sy premium-(_________tipe klerasie_________) omkeer. 

 

“(__________________Tipe klerasie_____________________) het bly vassteek in die  

1900’s;  dis ’n mark wat aan die slaap is,” sê (________hy/sy_______).  (_______________________Handelsnaam_______________) is deel van ’n 

groeiende veldtog wat deur nuwe handelsname gedryf word om (_______________mans/vrouens___________) sover te kry om 

anders oor (___________________tipe klerasie__________________) te dink – en meer op te dok. 

Maar dit is nie maklik nie.  Hoewel die mark sowat (_____________$ / R / £ / ¥ [syfer]  miljard__________________) werd is, is dit ’n 

aankoop wat byna as ’n nagedagte gedoen word.  Danksy nuwe tegnologie deur maatskappye soos (________ander 

handelsnaam______________), gee (__________ouens/vrouens__________) nou ’n bietjie meer aandag aan hierdie alledaagse item. 

Nuwerwetse (________________tipe klerasie_______________) wat tussen (___________$/R/ £/ ¥  syfer_______) en (________$/R/ £/ ¥  syfer______) kos, 

beskik nou oor ’n lys kenmerke. “Dis die soort produkte wat die spel verander met 

(_____________kenmerk_______________________), (______________kenmerk_______________) en (_____________________kenmerk____________________) wat 

weggesteek word,” verduidelik (_______________eerste naam se van_________). 

Die inkomste van die wêreldwye verkope van (_______________tipe klerasie___________________) sal na verwagting sowat (_______$/R/ 

£/ ¥ [syfer] miljard_________) in (______jaartal_____) tot (_________$/R/ £/ ¥ [syfer] miljard)_______ teen (_______jaaartal_______) styg.  

 

        - (___________________Jou naam____________________) 

 

     

b) 

1. Vluglees die onderstaande inligting oor hoe en hoekom kleremodes oor die eeue heen nog altyd aan die 

verander is.  Die woorde tussen hakies gaan later vervang word.  Indien jy dink jy weet wat die woord(e) 

kan wees, skryf hulle solank aan die bokant met potlood in. 

(Plak ‘n prentjie van klerasie hier) 
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HETSY ons dit besef of nie, ons (dag) besluite oor wat ons gaan aantrek, word ten minste in ’n sekere mate 

beïnvloed deur wat in die mode is.  Uiteindelik is dit tog die (heers) modes wat grootliks bepaal wat beskikbaar is 

om te koop.  Selfs kledingstukke wat ons nou as (spreek vanself) aanneem, was eens op ’n tyd die jongste styl.  

Kraaghemde en dasse vir mans het byvoorbeeld meer as ’n eeu gelede die modegier geword. En in die 1920’s het 

oortrektruie vir vroue ’n gevestigde styl geword. 

    

Twee basiese begeertes is die (krag nie voor) die 

(kleregier beroep) — die begeerte na iets nuuts en 

die begeerte om in te pas.  Feitlik almal hou daar- 

van om iets nuuts te dra.  Dit is waarom ons party- 

keer klere koop, nie omdat ’n ouer kledingstuk  

verslyt is nie, maar bloot omdat ons ’n verandering  

wil hê.  Terselfdertyd wil ons nie anders lyk nie en  

daarom koop ons klere wat in ’n sekere mate  

inpas by die styl wat mense om ons dra.  Deur  

die eeue heen het die klerebedryf hierdie begeer- 

te om iets nuuts te dra en om in te pas, probeer  

bevredig — en soms (buit). 

 

Ontwerpers gebruik vyf basiese elemente om ’n styl te skep:  kleur, silhoeët, drapering, tekstuur en lyn (of patrone 

op die oppervlak van die materiaal).  Die beskikbare opsies vir ontwerpers en kleremakers het deur die jare op al 

vyf gebiede vermenigvuldig.  In antieke Egipte was plaaslik vervaardigde deurskynende (ennil) byvoorbeeld die 

gesogste materiaal, en dit was ideaal vir ’n warm klimaat.  Maar aangesien linne nie maklik gekleur kon word nie, 

was dit gewoonlik net een kleur — gebleikte wit.  

Egiptiese modeontwerpers het nietemin die materiaal geplooi sodat hulle klere mooi gehang en ’n aantreklike (af-

etsing) gevorm het.  So het een van die wêreld se blywendste style sy ontstaan gehad. 
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Teen die eerste eeu n.C. was daar nuwe (geweefde materiale) en kleure beskikbaar.  Welgestelde Romeine het sy 

uit China of Indië ingevoer, hoewel geweefde sy weens die vervoerkoste so duur soos goud was. Gekleurde wol uit 

Tirus was ook in die mode, waarvan een kilogram 2 000 (riinade) gekos het — ses jaar se loon vir ’n tipiese werker.  

Die nuwe kleurstowwe en materiale het dit vir ryk Romeinse vroue moontlik gemaak om ’n stola te dra — ’n lang, 

los bokleed—van blou katoen uit Indië of miskien geel sy uit China. 

 

Hoewel nuwe style van tyd tot tyd verskyn het, sou ’n duur  

kledingstuk waarskynlik ’n leeftyd in die mode wees.  Veran- 

deringe het stadig plaasgevind en het gewoonlik net die  

adellikes geraak.  Maar met die koms van die (industrie)  

revolusie het modes vir gewone mense al hoe belangriker  

geword.  Gedurende die 19de eeu het groot nywerhede  

verrys om die rykes sowel as die armes te klee.  Die aantal  

(meganies) katoen- en wolfabrieke het vinnig toegeneem, en die prys van tekstielstowwe het gedaal.  Met 

naalwerkmasjiene kon klere goedkoper gemaak word, en nuwe (chemies vervaardig) kleurstowwe het mense baie 

meer kleure gegee om van te kies. 

 

(Maatsk.) en (tegn.) veranderinge het ’n selfs groter rol daarin gespeel om die massas te klee.  In Wes-Europa en 

Noord-Amerika het mense meer geld gehad om uit te gee.  

In die 1850’s het vrouetydskrifte verskyn, en kort daarna het afdelingswinkels (pasgereed) klere in (st.afmetings) 

begin verkoop.  Charles Frederick *Worth het ook in die 19de eeu modeskoue met lewende mannekyne begin 

aanbied om die aandag van voornemende klante te trek.  *Dink:  Woolworths. 

 

    In die 20ste eeu het nuwe sintetiese vesels, soos rayon, nylon en poliëster aan  

    vervaardigers ’n groter verskeidenheid van tekstiele gebied.  Gerekenari- 

    seerde ontwerpe het dit maklik gemaak om nuwe style te skep, en (a.g.v.)  

    globalisasie kon nuwe modes amper tegelykertyd op die strate van Tokio,  

    New York, Parys en São Paulo verskyn.  Intussen het (ontwerp) en (vervaardig)  

    nuwe maniere gevind om hulle produkte te bemark. 

      

Vandag het jongmense die plek van die rykes ingeneem as die mees entoesiastiese modeslawe.  Elke maand koop 

(1000 x 1000 mv.) van hulle nuwe klere, en die bedryf vervaardig elke jaar biljoene rande se klere.  Maar is daar 

verborge valstrikke? 
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In die 19de eeu het vrouetydskrifte die (notisie nie af nie) modeneigings begin  

(vasmaak) en selfs goedkoop patrone ingesluit sodat vroue hulle eie klere kon  

maak.  In die 20ste eeu, namate rolprente en die televisie al hoe (meer gewild) 

geword het, het akteurs en aktrises (in alle nasies) sterre geword en die  

mode begin aangee.  Populêre musikante het ook radikale style gedra, en  

baie jongmense het hulle gou nageaap.  

 

Vandag het min verander en adverteerders (implementeer nie sleg– 4 woorde)  

modeskoue, glanstydskrifte, reklameborde, winkelvensters en televisieadvertensies sodat daar altyd (vra – 3 

woorde) nuwe klere sal wees. 

 

    (Met erkenning aan https://wol.jw.org/af/wol/d/r52/lp-af/102003641)  

 

 

2. Bestudeer die woorde, asook die groepe woorde hieronder.  Soeklees weer die inligting oor hoe en 

hoekom kleremodes oor die eeue heen nog altyd aan die verander is en kyk of jy die woorde, asook groepe 

woorde, d.m.v. afleidings in die regte spasies kan plaas.  Lees die hele stuk daarna hardop. 

 

  Woorde wat uitgelaat is: 

internasionale   miljoene   ontwerpers  vervaardigers

 pasklaar   standaardgroottes  maatskaplike  tegnologiese

 gemeganiseerde  sintetiese   industriële  denarii 

 tekstiele   silhoeët   linne   uitgebuit

 modebedryf   vanselfsprekend  heersende  daaglikse 

 

Groepe woorde wat uitgelaat is: 

maak doeltreffend gebruik van     ’n vraag na 

as gevolg van       dryfkrag agter 

aandag op ------- vestig     al hoe gewilder 

 

 

 

3. Lees die sinne waarin heldergekleurde woorde verskyn hardop, maar gebruik die antonieme van dié 

woorde.  Verander die struktuur van die sinne waar nodig. 
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6.3 Maak ’n lys van die grootste sigbare veranderings in die modes hieronder:   

  

 

         ________________________________________ 

         ________________________________________ 

         ________________________________________ 

         ________________________________________ 

         ________________________________________ 

         ________________________________________ 

         ________________________________________ 

         ________________________________________ 

         ________________________________________ 

         ________________________________________ 

         ________________________________________ 

         ________________________________________ 

         ________________________________________ 

         ________________________________________ 

         ________________________________________ 

         ________________________________________ 

         ________________________________________ 

         ________________________________________ 

         ________________________________________ 

         ________________________________________ 

         ________________________________________ 

         ________________________________________ 

         ________________________________________ 

         ________________________________________ 

         ________________________________________ 

          

          

         

          

Kyk op die volgende bladsye hoe die mode vir mans en dames oor die jare verander het… waaraan sal jou 

kleredrag in die tyd wat jy hier op aarde is, gekenmerk word?  Skryf vandag se jaartal in die oop blokke en plak ’n 

prent van hoe die mode tipies vandag lyk, daarin. 
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6.4  

 

a) Die uitdrukking lui:  “goedkoop koop, is duur koop”, maar wat beteken dit?  Daar is verskillende 

standpunte hieroor.  Lees die volgende twee standpunte eers vir jouself hardop en daarna vir iemand 

anders saam met wie jy die vrae gaan beantwoord. 

 

 

Die sêding “goedkoop koop, is duur koop” is veral gepas wanneer jy na Fashion Revolution se video "The 2 

Euro T-Shirt - A Social Experiment" verwys.   

  

Dié wêreldwye bewusmakingsorganisasie kyk na die donker kant van die mode-industrie en poog om die 

haglike omstandighede van talle kleremakers regoor die wêreld te verbeter.  Hulle meen ons is nie altyd bewus 

van die ware prys wat ons vir winskopies betaal nie.  Ons weet ook nie altyd wie ons klere maak nie. 

 

Fashion Revolution verduidelik waarom dié vrae belangrik is:  "Mense gee om wanneer hulle ingelig is.  Onthou, jy 

is wat jy dra, so moenie vinnig, goedkoop, vals en lae kwaliteit koop nie," voeg hulle by.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaan na die volgende skakels om meer hieroor uit te vind: 

https://www.youtube.com/watch?v=KfANs2y_frk&feature=player-embedded  - The 2 Euro T-Shirt: A Social Experiment 

of  

https://www.youtube.com/watch?v=dl7zsKsIq9U  - Fashion Revolution: The 2 Euro T Shirt 

 

(Met erkenning aan:  https://www.netwerk24.com/Sarie/Mode/video-die-duur-prys-van-goedkoop-klere-20170914) 
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KLEREBEDRYF GROEI, MAAR TEEN WATTER KOSTE? 

Daar is met groot fanfare aangekondig dat die klerebedryf in Suid-Afrika in die afgelope jaar tot Augustus op ʼn 

netto basis 4 000 meer poste gehad het as ʼn jaar gelede.  

In die bedryf werk daar, volgens berigte, nou 56 353 mense by werkgewers wat by die bedingingsraad oor die 

bedryf geregistreer is.  Daar word gesê dat sekere staatsingrypings hierdie styging in indiensneming tot gevolg 

gehad het.  Indien dit so aanvaar word (dit is geensins seker nie!), moet daar steeds gevra word:  teen watter koste? 

        

Daar word al vir meer as ʼn eeu lank invoerbelasting op klere in Suid-Afrika gehef.  Dit was kwansuis om die 

“suigeling-industrie” te help om vastrapplek in die mark te kry.  Dit is egter teen hierdie tyd al ʼn suigeling met ʼn 

lang grys baard en baie plooie!  Op die oomblik is hierdie invoerbelasting op feitlik alle soorte klere 47% tot 52% 

van die prys.  Dit beteken dat mense in Suid-Afrika, van die heel armste tot die rykste (buiten die rykes wat in elk 

geval klere koop terwyl hulle op buitelandse vakansies is en dit dan belastingvry saambring), gesamentlik miljarde 

rande addisioneel moet betaal vir iets so basies soos klere.  

Dit maak geen verskil of dit ingevoerde klere is of klere wat plaaslik vervaardig is nie, want selfs die plaaslik 

vervaardigde klere se prys is hoër weens die invoerbelasting.  Dit is juis die doel van invoerbelasting, naamlik om 

ingevoerde goedere duurder te maak sodat plaaslike vervaardigers die pryse waarteen hulle hul produkte aan 

plaaslike verbruikers verkoop, kan opstoot.  Die effek hiervan is dieselfde asof die regering ̓ n addisionele belasting 

op mense in Suid-Afrika sou hef en die geld dan direk aan klerevervaardigers sou oorbetaal. 

 

Laasgenoemde gebeur tot ̓ n groot mate ook wel, onder die vaandel van subsidies en nie-markgedrewe beleggings 

van belastingbetalers se geld deur die staat.  Nie net moet mense in Suid-Afrika astronomiese pryse vir klere opdok 

nie, maar diegene wat belasting betaal, se geld word ook direk aan klerevervaardigers oorbetaal.  

Volgens berigte het die departement van handel en nywerheid sedert 2010 al R3,3 miljard van belastingbetalers 

se geld aan klerevervaardigers gegee, terwyl die Nywerheidsontwikkelingskorporasie R2,1 miljard van 

belastingbetalers se geld in dié bedryf “belê” het.  Indien daar gemiddeld oor die vyf jaar 45 000 werkers in die 

sektor was, het hierdie subsidies gesamentlik R2 000 per maand per werker beloop. 

Hier word astronomiese bedrae geld van gewone mense in Suid-Afrika afgeneem en arbitrêr aan ʼn spesifieke 

bedryf oorbetaal, maar dit word algemeen as ʼn “sukses” bestempel… 

 

 

(Met erkenning aan https://solidariteit.co.za/klerebedryf-groei-maar-teen-watter-koste/2015) 
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b) Beantwoord die vrae in die vorm van ’n bespreking met die persoon vir wie jy gelees het.  Jy moet verkieslik 

na die videos kyk voordat jy begin antwoord. 

 

 

1. Wat is jou mening oor die betekenis van “goedkoop koop, is duur koop”? 

 

2. Tot watter gevolgtrekking het jy gekom nadat jy die videos gekyk het?  Sal jy werk vir 16c per uur?  

 

3. Doen die volgende berekening:  Indien dit werklik die loon is wat betaal word, wat sal die verdienste  

 

o per dag wees as 16 ure per dag gewerk word?  

_________________________________________________ 

 

o per week wees as 96 ure per week gewerk word?  

_________________________________________________ 

 

o per maand wees as 4 weke per maand gewerk word? 

 _________________________________________________ 

4. Dink jy dat dit wat die mense op die skerm sien geloofwaardig, realisties en moontlik is, of is daar ’n 

moontlikheid dat daar bloot op mense se gevoelens gespeel word en dat die geld wat geskenk word, vir 

ander redes ingesamel word?  Wie dink jy kom haal die geld uit die masjiene uit en waarheen sal dit 

geneem word?  Hoekom sê jy so? 

 

5. Lewer kritiese kommentaar op die implikasie van die volgende:  

o Nie net moet mense in Suid-Afrika astronomiese pryse vir klere opdok nie, maar diegene wat belasting 

betaal, se geld word ook direk aan klerevervaardigers oorbetaal. 

o Hier word astronomiese bedrae geld van gewone mense in Suid-Afrika afgeneem en arbitrêr aan ʼn 

spesifieke bedryf oorbetaal, maar dit word algemeen as ʼn “sukses” bestempel… 

o Op die oomblik is hierdie invoerbelasting op feitlik alle soorte klere 47% tot 52% van die prys.  Dit 

beteken dat mense in Suid-Afrika, van die heel armste tot die rykste gesamentlik miljarde rande 

addisioneel moet betaal vir iets so basies soos klere. 

o Dit was kwansuis om die “suigeling-industrie” te help om vastrapplek in die mark te kry.  Dit is egter 

teen hierdie tyd al ʼn suigeling met ʼn lang grys baard en baie plooie! 

6. Verduidelik die betekenis van die volgende: 

onder die vaandel van staatsubsidies   met groot fanfare aankondig 

die donker kant van die mode-industrie  astronomiese pryse vir klere opdok 

 


