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TEKS 1 

'n Man en 'n spa 
 

1 As jy 'n tipiese 'man' in Suid-Afrika is, is die woord spa die woord wat jy gebruik as jy vinnig 
Spar wil sê; die plek waar jy brood en melk koop. 

2 Die konsep van 'n spa is taamlik nuut vir die meeste mans en veral Blou Bulle. Die naaste 
wat die gewone man aan 'n spa kom, is as hy sy hare twee keer in die stort was. As jy begin 
praat oor pedikure en manikure begin hande en voete kriewel en koppe raas. Manikuur klink 
soos medisyne wat deur Marie Curie uitgedink is, maar as sy 'n man was. Pedikuur klink 
soos 'n tradisionele heler uit die Pedi-stam. 

3 'n Paar jaar gelede is mans ook gebombardeer met die term metroseksueel. Die term klink 
nog steeds soos 'n sexy polisievrou in Johannesburg. 

4 Ek kan nie aan een man dink waarmee ek al ooit gesels het oor sy spa-ondervinding nie. Dit 
is 'n gesprek wat nie normaal en geneties ongemanipuleer kom nie. 

5 Wel, ek het so pas my eerste spa-ondervinding gehad en nou wil ek vir almal vertel. Ek moet 
bysê, dit was 'n halwe-spa-ondervinding. Die pedikuur het nie gebeur nie, ek kan nie myself 
indink dat iemand anders aan my voete moet vat nie. Ek is nie vuil nie, dis net die idee wat 
my rillings gee. 'n Manikuur kan ook nie gebeur nie. As ek aan 'n naelvyl dink dan voel dit 
soos wol op my tande, ek gril tot daar waar pedikure gebeur. 

6 Ek was wel bevoorreg om 'n warmklipmassering te kry en het ook die dryftenkprosedure (of 
'floating tank procedure') beleef. Ek wil net dadelik noem dat nie een van die twee 
behandelings iets met oorlog of xenofobie te doen het nie. 

7 Die warmklipmassering is soos 'n gewone massering, maar met warm klippe, so eenvoudig. 
Jy lê nog steeds op 'n amper gewone bed. Enigste verskil is dat dié bed 'n gat by die 
koppenent het. Jy word ingevryf en geolie en gepamperlang soos laas gesien toe vroue net 
huisvrouens kon wees. 

8 Jy wil-wil insluimer maar veg teen die prikkels om elke oomblik te onthou. Die warm klip wys 
ook duidelik waar die spasmas op jou lyf sit. Jou vel word rooi op die drukpunte. Wel, ek het 
soos 'n Britse soldaat in die Kimberley-son net voor die slag van Magersfontein gelyk. My lyf 
was een groot drukpunt, ek is liggaamlik een groot spasma. Ek is outomaties spasmaties. Ek 
dink die prentjie is duidelik. 

9 Die volgende behandeling was die dryftenk. Dit is soos die Dooie See in 'n kamer, sonder 
die Palestyne en Israeli's. Hulle los jou alleen in 'n vierkantige bad met mooi kerse en water 
met meer as 200 verskillende minerale en sout en goed wat jou laat dryf. Jy kan doen wat jy 
wil, jy kan nie sink nie. Ek het op my maag gedraai, ek het probeer sit, ek het alles probeer 
behalwe om op die water te loop. 

10 Ek het wel die volgende reggekry, en dit is wat jy nie in 'n dryftenk moet doen nie: 

 Moenie die water proe nie. Dit brand soos die sous waaroor Nando's en Vernon 
Koekemoer nog droom. 

 Moenie dink as jou nek ontspan jou voete is ook ontspanne nie. Die oomblik as jou nek 
ontspan, trek jou tone saam soos op 'n tandartsstoel. Die oomblik as jou voete ontspan, 
lyk jou nek soos 'n hoender s'n wat bang is vir water. 

 As jou kop en voete gelyk ontspanne is, is jou ore onder die water en kan jy nie die deur 
hoor nie, so moenie kaal dryf nie! 

11 So, sal ek weer gaan? Ooo, kyk hoe krul my tone reeds op van ... 
 

[Verwerk uit: De Kat, September/Oktober 2008] 
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TEKS 2 
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TEKS 3 
 

Snoesig en warm 
sonder om energie te mors 

 
et winter om die draai, wil almal lekker 

warm bly sonder om enige 

wintergerief prys te gee. Het jy geweet, daar is 

heelwat maklike maniere om energie te spaar, 

sonder om jou 'n sent te kos? 

Trek warmer aan soos die temperatuur 

begin daal. Jy sal wonderlik lyk én jy sal warm 

wees. 

Kruip lekker knus onder 'n kombers in. Kry 

warm kombersies vir die sitkamer, gryp 'n 

warmwatersak, trek lekker dik sokkies aan 

en/of maak vir jouself 'n lekker beker warm 

sjokolade voordat jy die verwarmer aanskakel. 

'n Elektriese kombers kan selfs die ysigste 

nag laat smelt, en dit is verbasend energie-

doeltreffend. Jy kan joune selfs nóg meer 

energie-doeltreffend gebruik deur dit vir 'n 

paar minute op sy hoogste te stel, en net 

voordat jy in die bed klim, af te skakel. 

Jou verwarmer gebruik 'n aansienlike 

hoeveelheid energie. Dit klink miskien 

vanselfsprekend, maar die beste manier om 

energieverbruik te verminder, is om seker te 

maak dat jy die regte tipe verhitting vir die 

spesifieke vertrek gebruik. 

Wees slim wanneer dit kom by die 

verhitting van jou huis. Koop slegs 

verwarmers met 'n ingeboude termostaat, 

en verhit slegs die vertrekke waarin jy en jou 

gesin gaan tyd deurbring. Daar is 'n wye 

verskeidenheid verhittingsoplossings vir huise, 

insluitend: ondervloerse verhitting, 

muurgemonteerde verhitting, gas-, infrarooi-, 

olie- en waaierverwarmers. Maak seker dat jy 

die regte verwarmer vir jou spesifieke 

doeleindes kies. 

Voorkom dat die warm lug uit jou huis 

ontsnap. Wanneer dit koud is, word hitte 

buitentoe verplaas. Wanneer jy 'n elektriese 

verwarmer gebruik, maak jou vensters en 

gordyne toe, en bedek die opening onder 

deure. Deur plafon-isolasie te laat installeer, 

sal jy ook jou hitteverlies aansienlik verminder. 

Teen die agtergrond van ons huidige 

elektrisiteitstekort in SA, is dit noodsaaklik dat 

elke persoon 'n verskil maak deur 

elektrisiteitsverbruik te beheer en van 

energiebesparing 'n gewoonte te maak. Dit is 

daardie klein veranderinkies wat ons in ons 

daaglikse lewens maak wat die druk op die 

elektrisiteitsnetwerk sal verminder en sal 

bydra tot laer energieverbruik tydens die 

wintermaande. 

Vir meer inligting omtrent energie-

besparings gaan na www.eskom.co.za/dsm. 

 

[Uit: Die Huisgenoot, 12 Augustus 2010] 
 

M 
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TEKS 4 
 
Blouwillemaandag 

 

Die koue en die mejuffroue ... 
 

 

Blou Willem 
 
1 Nee wat, aardverwarming se alie!  

2 Hoe kan dit so sneeu as die aarde oorverhit of is dit ook maar net nog 'n raaisel wat ek nie 

verstaan nie?  

3 Dis so koud, ek hoor Playboy SA is op die rand van bankrotskap, want hulle kry sedert 

einde Junie nie meer meisies wat bereid is om hulle klere uit te trek nie.  

4 Ek is Vrydag laatmiddag daar uit Bethlehem weg nadat ek nes laasjaar voor KFC sit en kyk 

het hoe die hoenders self daar inhardloop om gerooster te word.  

5 En buite die dorp staan daar 'n arme ou wat duimgooi met 'n bord wat lees: 'Enige plek 

bokant 6 grade Celsius'.  

6 Maar waar ek rêrig besef het dis nie jou gewone koue frontjie nie, was toe ek Saterdag by 

Dik Daan se Hinderlaag kom om rugby te kyk en al die manne sit met watersakke en 

bekers 'hot chocolate'. 

7 Ons was baie bly om te verneem dat onse fraaie en slanke Mej. Suid-Afrika ontken dat sy 

probleme met haar 'bates of laste' het.  

8 Maar Oom Johnny sê dís nie noodwendig goeie nuus nie.  

9 "Netnou word sy soos ons staatsdiens: oorbodig en uit voeling met die publiek", sê hy.  

10 Dit was goed om te hoor dat ons mooiste meisie al die skindertonge 'n koue skouer kon 

gee.  

11 Haar agent het dit so mooi verduidelik: "Sy is nie swanger nie, want dan moes sy seks 

gehad het. En om seks te hê moet jy 'n kêrel hê en dís strydig met die kompetisiereëls."  

12 Dik Daan reken die een ding wat 'n mens hieruit kan leer is dat die betroubaarste manier 

om te verseker dat jou dogter nie swanger raak nie, is om haar in te skryf vir die Mej. Suid-

Afrika-kompetisie.  

[Verwerk uit: Beeld, 15 Julie 2012] 
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TEKS 5 
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TEKS 6 
 
eerste worp – T.T. Cloete 
 
ons het nie ou katedrale en kastele nie,   1 
geen breë riviere bevaarbaar vir groot skepe nie. 
die min wolke wat ons het, is yl versprei. 
ons het nie groot metropole nie. 
ons is sonder groot donkergroen woude.   5 
dun is ons geskiedenis met min groot name 
 
soos beethoven of dante 
of rembrandt of bramante 
 
ons het min onwerklike sagte drome 
 
maar ons het uitgestrekte woestyne    10 
en krom grys bome wat houtbeen vasskop 
in die droë sand en koets teen die son 
 
ons het baie droë lope 
en oerrivierbeddings met ou inheemse name   
soos gourits en storievertelname soos skrij   15 
of kameelsleep en lijersdraai 
 
en baie reste naby aan die eerste worp 
 
by wêreldseinde in die suisende stil nag 
hoor jy die jakkalse se fossielskreeu    
iewers tussen angstjank en primitiewe spotlag  20 
 

[Uit: Uit die hoek van my oog, 1998] 
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TEKS 7 
 

Ukhozi – Lukas Malan  
Johannesburg, 4 Augustus 1975 
 
'n Man het vandag    1 
van 'n woonstelgebou –  
 
Beeld rapporteer die geval 
van die wanhoop wat stort 
by wat enkele maande daarna  5 
foto van die jaar sou word –  
 
'n Man het vandag 
soos 'n dassie gewag 
op die krans; imbila 
was hy wat daar sit    10 
en wag op die klip –  
 
 ek het die aarde liefgehad: 
 die aalwyn en naboom 
 wat groei by palmiet; 
 
 ek het die arend sien vlieg  15 
 oor die soetveld en koppe 
 van klontergraniet: ukhozi, 
 die skrik van ons troppe 
 skaaplam en klonge; 
 
 hy met die magtige vlerk,  20 
 snel soos inyoni, maar groot 
 in die lug; ukhozi is sterk 
 soos die klou van die dood –  
 
'n Man het vandag 
van 'n woonstelgebou –    25 
 
 Toe ek 'n seun was, 
 het ons dassies gejag: 
 dis imbila daar op die klip 
 wat bewe en snuif in die lug, 
 unyana die jagter wat wag –   30 
 
 ek het die aarde liefgehad: 
 die aalwyn en stamvrug 
 tussen die grootvaderklippe 
 wat saamhurk en sug; 
 

ook my suster bekend   35 
 as die fraai een, uziningweni 
 sy van die stilte 
 my skugtere suster; 
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 saans het hulle gesing, 
 sy en die ander; unyana,  40 
 unyana – nou is die straat 
 'n arena vol mense wat roep: 
 Jy is 'n man as jy spring! 
 
Amos Goyele het vandag 
sewe verdiepings hoog    45 
soos 'n das op sy krans gewag –  
 
 Toe ek 'n seun was, 
 het ek vlerke begeer 
 soos dié van ukhozi 
 wat hoog in die lug   50 
 oor kliprante skeer –  
 
 hoe het ek hier gekom, 
 ver van kuil en palmiet? 
 Hier het ek water gedrink 
 uit die swart fontein   55 
 van die stil graniet –  
 
'n Man het vandag 
van 'n woonstelgebou 
sewe jaar lank 
na sy aarde gestort;    60 
 
'n Wakker fotograaf 
het dit vasgevang: 
die mens wat eindeloos 
gekruisig teen 
die lug bly hang.    65 
 

[Uit: Kaartehuis, 1990] 
 



NASIONALE SENIORSERTIFIKAAT: AFRIKAANS HUISTAAL: VRAESTEL I – ADDENDUM – Bladsy ix van ix 
AANVULLINGSEKSAMEN 
 

IEB Copyright © 2013  

TEKS 8 
 
Foto van man wat val – Joan Hambidge 
 
Bo hemel en aarde     1 
vertikaal 
hang hy gekruisig deur 'n fotograaf 
 
die man: 
 
Eers 'n naamlose uitroepteken   5 
op die oordeelsdag 
toe hy vlug 
van die swael en vuur 
weg 
weg       10 
na 'n bestaan buite tyd 
(en pyn). 
 
Vele vraagtekens volg: 
wie was hierdie man? 
 
Die misterie verbreek:     15 
Ons verneem hy was ene Norberto Hernandez 
van Puerto Rico. Dit was sy laaste 
werksdag as bakker 
en skinker van die lewe. 
 
Maar eintlik was hy 'n engel    20 
wat tydens hierdie Armageddon 
die ondraaglike breekbaarheid van lewe 
oorwin. 

[Uit: Ruggespraak, 2002] 
 
 
	 	 	 	 	 	 	 		


