
OPDRAG 2: MEMORANDUM: KORTVERHAAL 3: GESONDHEID, 

SOUF! 

1. MERK die kontekstuele vrae van Gesondheid, Souf!  

2. LEER HIERDIE KORTVERHAAL VIR DIE EKSAMEN. 

KONTEKSTUELE VRAE: 

1.1. Ek- of eerstepersoonsverteller      (1) 

 

1.2. Ja, die leser ervaar die storie deur die oë van Souf. Die leser weet 

wat Souf dink en voel. Dit help ‘n mens om jou in die storie in te 

leef.           (1) 

 

1.3. Die leser weet nie wat die ander karakters voel en dink nie.  (1) 

 

2. C. humoristiese verhaal        (1) 

 

3.1. Die Jonkerhuis se restaurant       (1) 

 

3.2 Op die wynplaas Onverwacht in die Boland    (1) 

 

4. Dis op ‘n wynplaas en hulle doen net goeie besigheid as die weer 

mooi is en almal wil uitry na die plaas toe.    (2) 

 

5. Die eerste gaste daag reeds voor elfuur op.     (1) 

 

6. Sy voorspel dat een van die kinders in die K(h)oivisdam gaan val.

           (1) 

 

7. Dit is gespel as Khoi (i.p.v koi) wat verwys na die Khoi-stamme wat 

die voorvaders van die huidige geslag werkers op die plaas is. (1) 

  

8. Dis nie ‘n mens wat gewoonlik hier sit nie, maar Ou Anna, ‘n 

spook.          (1) 

 

9.  Sy is nou ‘n spook, maar sy was waarskynlik vroeër die hoof van 

die huishouding op die plaas, Onverwacht.     (1) 

 

10. Hulle is bang hulle sien die spook, ou Anna, daar.   (1) 

 



11. Hulle moet sorg dat hulle die dinge in haar huis regdoen.  (1) 

 

12. Souf aanvaar dat Anna aan die hoof van die huishouding staan 

(dis “haar huis”) en sy sorg dat haar diensmeisies die harde werk 

(skottelgoed was) doen en skoonmaak in Souf se plek doen. (2)

  

13. Sy skink vir beide van hulle ‘n glasie muskadel (soetwyn) en drink 

dit saam met haar.         (1) 

  

14. Ou Anna          (1) 

 

15. Soufie Swart         (1) 

 

16. Party van hierdie plaashuise is al oor die 300 jaar oud. Omdat 

 hierdie plase so oud is en baie geslagte (generations) daar gebly 

 het, word daar ook baie spookstories oor hulle vertel. Daar ‘n 

 solder bo-op die ou huis en krake in die  mure wat alles 

 onheispellend (ominous) maak.      (2) 

17. Spekskiet beteken om groot te praat of om te lieg. (In Engels is dit 

“tell tales”.) Die leser kan dus ‘n lekker humoristiese liegstorie (a 

tall tale) verwag. (1)  

TOTAAL: 25 

 


