
LETTERKUNDE: 
 

DRAMA: 
 

Hoe kan ek dadelik sien dit is ‘n drama? 

1. As jy ‘n drama oopmaak en tot ná die titelbladsy blaai, sal jy Toneel 1 sien. 
2. Dan volg ‘n gedeelte wat kursief gedruk is.  Dit noem ons toneelaanwysings.  Hierin 

word gesê waar die drama afspeel en hoe dit daar moet lyk. 
3. Die name van die karakters is onder mekaar geskryf, gewoonlik met ‘n dubbelpunt 

langsaan en dan woorde.  Dit is die karakters se woorde wat hulle moet praat. 
4. Neweteks is woorde tussen hakies wat kursief  gedruk is.  Dit dui aan hoe die 

karakters moet optree. 
5. Aan die einde van die toneel kan die toneel verander.  Daar word gewoonlik ‘n 

gordyn op die verhoog toegetrek. 

 
Wat is ‘n eenberdyf en hoe verskil dit met ‘n volledige drama?: 
‘n Eenbedryf is ‘n kort toneelstuk waarin karakters in ‘n krisismoment teenoor mekaar 
optree.  Hierdie soort drama verloop vinnig en sonder die onderbreking van een bedryf wat 
oorgaan na ‘n ander wanneer die gordyne op die verhoog oop- en toeskuif en die toneel 
verander.  Sekere elemente van die drama kom ooreen met dié van ‘n kortverhaal. 

 
Kenmerke van ‘n drama: 

1. Dialoog: Dis die woorde wat die karakters praat. 
2. Die drama handel oor ‘n sekere tyd.  Dit kan in die hede afspeel, of na die verlede of 

toekoms verwys. 
3. Om spanning te skep,  kan konflik of botsing in die gemoed van ‘n karakter voorkom 

(innerlike konflik) of na buite tussen karakters plaasvind (uiterlike konflik). Hulle 
handeling (dit wat hul doen) moet die konflik wys. 

4. Karakters:  Hulle speel ‘n belangrike rol in drama omdat dit wat hulle sê en doen, die 
drama vorentoe laat beweeg of laat ontwikkel.  Nie alle karakters is ewe belangrik 
nie en sommige karakters word nooit eers op die verhoog gesien nie, maar daar 
word na hulle verwys. Dis nie te sê dat karakters wat nie gesien word nie, 
noodwendig ‘n onbelangrike rol speel nie. 

5. Karakterisering:  Die spelers moet met hul woorde en handeling die karakters van 
die drama uitbeeld.  Die hoofkarakter is oor wie die drama handel; die ander spelers 
kan konflik by die hoofkarakter laat ontstaan. 

6. Die tema is die sentrale idee van die drama:  die boodskap is die les of insig wat die 
drama aan die kykers wil oordra. 

7. Die drama speel af teenoor ‘n bepaalde agtergrond of milieu, byvoorbeeld 
straatkinders in die stad; vakansiegangers op ‘n boot op die see. 

8. Elke drama het ‘n bepaalde stemming en toon – dit kan lighartig en grappig wees of 
dit kan ernstig wees. 

9. Die intrige van ‘n drama is die gebeure wat deur die skrywer uitgedink is en waaruit 
die drama bestaan.  Dit is dus die reeks gebeurtenisse of situasies in die drama wat 
tot die hoogtepunt opbou en later in die ontknoping opgelos word. 



10. Die verteller is die persoon wat die drama vertel.  Daar kan ‘n ek-verteller wees (wat 
die gebeure self beleef) of die derdepersoon verteller (wat buite die gebeure staan). 

 
Die drama verloop soos volg: 

 In die eksposisie (uiteensetting) leer ken ons die karakters, die plek waar dit afspeel 
en ons hoor waaroor die drama gaan. 

 Daarna gebeur iets wat die handeling aan die gang sit – dit is dus die motoriese 
moment. 

 Dan vind baie handeling plaas en die spanning bou op.  Dit is die ontwikkeling of 
verwikkeling. 

 Die spanning bou op tot by die klimaks (hoogtepunt), ‘n baie opwindende deel van 
die drama. 

 Na die klimaks volg daar ‘n ontknoping of afloop waartydens die spanning opgelos 
word.  

In ‘n drama is die gesigsuitdrukkings van die karakters of dit wat hulle doen sonder om te 
praat, belangrik.   

 

Opdrag: 

 Bestudeer en leer die kenmerke van ‘n drama en voltooi dan die opdrag. 
 Gebruik jou Piekfyn Afrikaanse Leesboek. 
 Lees die drama : “Boomhuis, droomhuis” deur Temple Hauptfleisch op bl. 113 – 

126 
 Beantwoord nou die vrae op bl. 127. 
 Gebruik nou die woorde by die woordverklarings op bl. 126 in baie goeie sinne 

sodat die betekenis duidelik is. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gedigte/ Poësie: 

Uiterlike bou van ‘n gedig: 

 ‘n Reël word ‘n versreël genoem. 
 ‘n Aantal versreëls saam word ‘n strofe genoem.  

Strofes word ingedeel in : 

 Koeplet- 2 versreëls 
 Tersine- 3 versreëls 
 Kwatryn- 4 versreëls 
 Kwintel – 5 versreëls 
 Sestet - 6 versreëls 
 Oktaaf – 8 versreëls 

Soorte rym: 

 Paarrym   aa bb cc dd 
 Kruisrym  abab cdcd 
 Omarmende rym: abba cddc 
 Gebroke rym  abcd bdeb 
 Vrye rym  abcddef  
 Halfrym ( rym binne die versreël) 

Alliterasie: herhaling van dieselfde konsonant in die versreël. 

Assonansie: herhaling van dieselfde vokaal/vokale in ‘n versreël 

Taalgebruik in gedigte wyk dikwels af van die alledaagse manier van praat en 
skryf. 

Die rede daarvoor is dat die digter die leser se verbeelding wil prikkel deur die 
beelde wat hy/sy gebruik.  Die digter is ‘n kunstenaar met woorde.  Daarom 
gebruik hulle beeldspraak en stylfigure om ‘n boodskap oor te dra. 

Rym:  Klanke wat dieselfde klink, kom aan die einde van versreëls voor.  Gedigte 
wat nie ‘n definitiewe rympatroon het nie, word vrye rym genome. 

Ritme:  Die reëlmatige beweging van klankgrepe binne een versreël in die gedig. 

 

Opdrag: 

 Leer die kenmerke van gedigte en voltooi dan die opdrag. 
 Gebruik jou Piekfyn Afrikaanse Leesboek. 
 Lees die gedig “Oppie Parara” op bl. 86 - 87. 



 Lees die toeligting en woordverklarings op bl. 88 baie goed deur sodat jy die gedig 
kan verstaan. 

 Beantwoord nou die vrae op bl. 88. 
 Gebruik jou verbeelding en skryf ‘n lekker grillerige spookstorie asof jy dit self 

ervaar het.  
 Dit moet ‘n beskrywende opstel wees, so daar moet baie beskrywende woorde in 

wees sodat die leser ‘n duidelike beeld vir homself kan skep. 

 
Ontleed ‘n gedig: 
Lees die gedig “ ‘n Foto vir Facebook” en beantwoord die vrae: 
(Die gedig is onderaan die vrae.) 
 

1.  Skryf die titel neer en onderstreep die alliterasie wat gebruik word. 
2. In die tweede versreël is daar ‘n voorbeeld van assonansie. Skryf die versreël neer en 

onderstreep die assonansie. 
3. ‘n Strofe met vier versreëls word ‘n …  genoem. 
4. Wie neem die foto? 
5. Watter woord in versreël 3 sê vir ons dat die spreker verskillende foto’s geneem het? 
6. Hier is ‘n ek-spreker aan die woord in die gedig.  Stem jy saam of nie? Motiveer jou 

antwoord. 
7. Watter twee woorde in die laaste strofe sê vir ons dat die spreker nie tevrede is om 

bloot ‘n prentjie te wees nie? 
8. ‘n Metafoor is ‘n vorm van beeldspraak waarin twee dinge in ‘n gedig aan mekaar 

gelykgestel word, byvoorbeeld “jy”en  “vark” in : “Jy is ‘n vark.”   Watter twee dinge 
word in die laaste strofe van die gedig aan mekaar gelykgestel? 

9. Die woorde van strofe 2 is in ‘n spiraalvorm gedruk.  Wat is die doel van dié 
besondere tipografie? (Tipografie is die spesifieke manier van drukwerk.) 

10. Wat sou jy sê is die boodskap van die gedig? 
11. Kan jy jou met die boodskap van die gedig vereenselwig, of nie? Waarom sê jy so?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 


