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Voorwoord

Waarom is die praatkuns vandag so belangrik? Watter voordele hou die kuns ‘om 
my sê helder en duidelik te sê’ vir my in? Hoe moet ek my sê sê? Waaroor moet 
ek praat? Waar moet ek begin en waar moet ek eindig? Watter struikelblokke is 
daaropdiepad?
Antwoorde op hierdie en verwante vrae word in hierdie handleiding breedvoerig 
beantwoord, en met ’n rykdom van praktiese voorbeelde toegelig. Algemene 
foute wat deur toespraakmakers begaan word, word in eenvoudige en verstaan- 
bare taal uitgelig.
Die boek is geskryf deur ’n deurwinterde spreker met baie jare se ondervinding in 
optredes voor skoliere, studente, kwekelinge, bestuurders en direkteure in die 
private en openbare sektore van ons land.
Hoewel die handleiding primêr gerig is op skoliere, studente, kwekelinge en 
beginners, kan dit ook dien as ’n verfrisser en opknapper vir senior bestuurders, 
om hulle te verseker dat hulle nog op die regte spoor beweeg. Onthou: Met ‘wat’ 
’n mens sê en ‘hoe’ jy dit sê, kan jy jou eie put grawe of ver op die suksespad 
vorder.
Daar word vertrou dat hierdie handleiding oor die tegniek van die praatkuns, dit 
wil sê om jou sê beter te kan sê, ’n positiewe bydrae sal lewer tot die optimale 
benutting van ons land se kosbaarste enkele bate -  die vaardigheid en kundigheid 
van sy mense. ’n Baie bekende Engelse gesegde is hier van toepassing: ‘Give a 
hungry man a físh and you feed him for a day; teach him to físh and you feed him 
for a lifetime.’ Hierdie handleiding is bedoel omjou te leer hoe om toesprake van 
alle tipes te maak -  vir ’n leeftyd!
Alle sukses en voorspoed word jou toegewens met die toepassing van die wenke 
en beginsels soos in hierdie handleiding vervat.
ProfS WKrugel
BA SOD(US), BEcon (Unisa),
PhD (University of St Andrews, Skotland)

NS: Hierdie boek is ook verkrygbaar in Engels onder die titel In a manner o f
speaking -public speaking made easy.
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Inleiding

Spraak is die medium wat nie net in die alledaagse lewe as sosiale 
omgangsmiddel gebruik word nie, maar wat ook ons vemaamste hulpmiddel is 
om kennis te verkry en kennis oor te dra, en om ons behoeftes bekend te maak.
Die mens ‘praat en kommunikeer’ nie slegs met woorde nie, maar ook deur 
middel van gebare. Gebare betrek die hele liggaam, met ander woorde, die hele 
persoon is aanwesig by die gebruik van gebare -  sy brein wat die dinkwerk 
verrig, sy oë waarmee hy sien, sy tong waarmee hy praat, sy arms en vingers 
waarmee hy wys, sy bene waarmee hy loop en sy longe waarmee hy asemhaal.
Die regte lyftaal kan aan ’n mens ’n belangrike pos en groter inkomste besorg. 
Veral die politieke lyftaal speel deesdae oral in die wêreld ’n groot rol. Dink maar 
aan eertydse staatspresidente, Nelson Mandela, George Bush, Mikhail 
Gorbatsjof, Ronald Reagan en ander as voorbeelde. Die politici onder hulle volg 
deesdae lesse oor hoe om in die openbaar, voor TV-kameras en tydens media- 
onderhoude op te tree. Sommige van hulle volg selfs spraak- en dramalesse 
om ’n beter indruk op hul gehoor te maak.
’n Paar voorbeelde van lyftaal is die volgende:
■  Gesigsuitdrukkings wat duidelik wys hoe jy voei
■  Hand-, gesigs- en ooggebare om te verduidelik wat jy woordeliks sê
■  Nie-verbale handgebare wat ’n duidelike sein uitstuur, byvoorbeeld ’n toe 

vuis met slegs die duim in ’n opwaartse posisie, wat byvoorbeeld in Suid- 
Aífika op ’n oorwinning sinspeel

■  Aanraking van iemand anders om hom aan te moedig
■  Kleredrag en haarstyl wat ‘n duidelike prentjie verskaf oor wie jy is, en
■  Jou stemtoon -  die manier waarop jy iets sê, wat soms ’n groter invloed het 

asditwatjysê!
Die welslae in talle lewensberoepe is vandag van stemgebruik afhanklik. Sonder 
hierdie noodsaaklike instrument sal baie professies stom word en die gees gee. 
Spraak is ook ’n openbaring van ons karakter en persoonlikheid -  een van die 
kosbaarste bates wat ’n mens kan besit. Dis byvoorbeeld welbekend dat die 
mense wat wel ter tale is, die leiers van hul groepe word. Dit is ook algemene 
kennis dat die advokaat wat sy standpunt helder en duidelik kan stel, heel gou tot 
regter bevorder kan word. Dieselfde beginsel geld ook vir onderwysers, 
predikante, politici en ’n reeks ander beroepe.
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Die aspirantspreker wat sy merk wil maak, moet leer om sy stem klankryk, 
beheersd en natuurlik te gebruik -  ’n onontbeerlike vereiste vir sukses. Die 
etiese, estetiese en psigiese waarde van spraakonderrig kan nie maklik oorskat 
word nie! Die skugter, teruggetrokke persoon ontwikkel deur natuurlike 
taalgebruik, selfvertroue wat ’n psigiese bousteen in die karakter van die 
ewewigtige persoon vorm.
Walter Ripman, ’n gerekende fonetikus, sê onder andere: ‘Breath is the medium 
by which our speech is made.’ Korrekte asemhaling speel ’n belangrike rol in 
spraakvorming. Asemhaling is sinoniem met lewe. Geen lewende wese kan 
sonder asemhaling bestaan nie. Hierdie stroom van die lewe is ook die oorsprong 
van die meeste klanke ge-uiter deur mense en diere. Die borskas vorm die 
beskermende raamwerk van die longe wat lug in- en uitasem, en sodoende die 
oorsprong is van alle spraak en klanke. Korrekte asemhaling is noodsaaklik vir 
’n goeie stem en moet dus deur die aspirantspreker aangeleer word. As die 
spreker, as gevolg van plankevrees byvoorbeeld gespanne raak, sal die 
asemhalings-organe direk negatief geaffekteer word, asemhaling word 
moeiliker en die spreker se stem mag selfs heeltemal verdwyn.
Navorsing het bewys dat algemene stemprobleme wat bewustelik vermy moet 
word deur die spreker die volgende is: asemlose stem, keelstem wat deur ’n lui 
tong veroorsaak word, ’n neusgerigte stem, ’n harde stem, ’n bewerige stem, ’n 
pieperige stem,’n eentonige stem en ’n hakkelrige stem.
In die geval van emstige afwykings in stemkwaliteit, kan ’n spraakterapeut met 
behulp van ’n sielkundige en medikus die oorsake vasstel en behandeling 
voorstel. Wat liggaamshouding betref, sal die volgende praktiese wenke wat u 
aanvanklik gereeld bewustelik sal navolg, later onbewus ’n deel van uself en u 
persoonlikheid word:
■  Of u staan of loop of sit, laat u ken net hoog genoeg opgelig wees om u 

gespreksgenoot in die oë te kyk.
■  Lig u borskas net genoeg op om ’n gevoel van wakkerheid te kry -  moet dit 

nie uitstoot nie. Moenie die skouers agtertoe dmk nie -  hulle sal vanself hul 
natuurlike posisie inneem.

■  Laat u hande gemaklik en ontspanne langs u sye hang of mstig op u skoot ms. 
Waak teen te veel handbewegings of glad geen handbewegings nie (u is tog 
nie leweloos nie, u hande praat saam!).
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■  Eksperimenteer met verskillende staanposisies en u sal vind dat die beste 
liggaamshouding voor ’n gehoor, dié een is waar u een voet effens weg van 
die ander een, en vorentoe staan. U gewig en lengte bepaal die wydte van 
hierdie kort treetjie. U gewig sal op beide bene rus en u sal natuurlik en 
gemaklik voel.

■  As u stap, gebruik die hele voet en nie net die hakke nie om op te loop, net asof 
u voet vanaf die hak na die bal buite-om ’n rolbeweging maak.

■  Trek u maag gemaklik in en hou u ken en bors soos reeds aangedui.
U sal nie alleen deur u liggaamshouding en die manier van stap die indruk wek 
dat u ’n aangename mens is nie, maar u sal werklik ’n aangename mens voel -  
iemand wat met ’n glimlag en vol selfvertroue die lewe aandurf. (Spraakoplei- 
ding -  C Louw & S Potgieter, p. 80 -  87)
Die woorde ‘effektiewe verbale kommunikasie’ het vandag towerwoorde 
geword, nie slegs in advertensies, boeke, tydskrifte en toesprake nie, maar selfs 
ook in gesprekke waar openheid, eerlikheid en duidelikheid voorvereistes is.
Die rede vir die toenemende klem op ‘effektiewe verbale kommunikasie’ -  
oftewel die praatkuns hang baie nou saam met konstitusionele verandering hier 
te lande en oor die wêreld heen. ‘n Magsverskuiwing, weg van ‘n diktatoriale 
opset met alle mag gevestig in een persoon of groepie persone, na ’n meer 
demokratiese benadering wat mag en gesag wegneem van een individu of een 
groepie persone, en dit verplaas na meer persone en groepe. Die gevolg? ’n 
Tendens dat al hoe meer leierposisies, komitees en rade in die maatskaplike lewe 
gevestig word en gevolglik al hoe meer mense aan die landsbestuur begin 
deelneem. Dit op sy beurt het tot gevolg dat daar ’n groot behoefte aan kundige 
toespraakmakers en debatteerders ontstaan; ’n tendens om die geweer vir die 
woord te begin verruil.
’n Gesoute staatsman het heel onlangs by geleentheid die volgende gevleuelde 
woorde oor die trefkrag en belangrikehid van die WOORD, hetsy geskrewe, 
gesingde of gesproke, kwytgeraak: die WOORD en nie die atoombom nie, is die 
magtigste en kragtigste wapen in die wêreld vandag; dit kan verwoes, afbreek, 
vemietig, misdade goedpraat en oorloë aanstig -  om maar slegs ’n paar van die 
misbruike daarvan te noem. Die positiewe gebruik van die WOORD kan egter 
ook agting, vrede, liefde en voorspoed bewerkstellig en vooruitgang genereer. 
Die geskiedenisboeke is vol van voorbeelde van die invloed van die WOORD.



David J Brewer, ’n bekende redevoerder en debatteerder, het die volgende te sê 
gehad oor die invloed en krag van die gesproke woord:

Oratory is a masterful art. Poetry, painting, music, sculpture, architecture, 
please, thrill, inspire; but oratory rules. The orator dominates those who hear 
him, convinces their reason, controls their judgement, compels their action. 
For the time-being he is master. Through the cleamess of his logic, the 
keenness of his wit, the power of his appeal, or that magnetic something 
which is felt but cannot be defmed or through all together, he sways his 
audience as the storm bends the branches of the forest.

Daar bestaan geen misterie of geheime towerkuns omtrent ‘effektiewe verbale 
kommunikasie’, dit wil sê, oor die praatkuns, nie. As iemand werklik iets wil sê 
en sy onderwerp goed onder die knie het, bestaan daar geen rede waarom hy nie 
beter met honderd mense as met net een persoon alleen daaroor kan praat nie. ’n 
‘Gehoor’ is in elk geval slegs ’n ‘groter’ persoon, met ander woorde ’n ‘groot 
kollektiewe individu’. Tog bly die meeste mense bevrees vir toespraaklewering. 
Die fisiese tekens van hulle vrees is onder andere ’n bewende hand, kortasem- 
heid, hartkloppings, rooi gesig, koue sweet, droë mond en stamelende stem.
Ondervinding het geleer dat daar min onopgeleide mense is wat voor ’n groep 
vreemdelinge, gelykes of hoofde kan opstaan en ’n werklik goeie toespraak kan 
lewer. Die rede is eenvoudig; omdat hulle die vermoë om ’n toespraak te lewer as 
’n soort aangebore towerkuns beskou; ’n mistieke talent wat slegs aan enkele 
uitverkore sterflinge toegedeel is. Dit is glad nie so nie! Alle normale mense kan 
leer hoe om dit wat hulle graag wil sê, duidelik, kragtig en met oortuiging te sê, 
voor groepe of voor enkelinge.
Hoe dikwels gebeur dit nie dat ’n intellektueel briljante persoon met talle 
skolastiese en akademiese onderskeidings, nêrens in die samelewing of 
besigheidswêreld sy merk kan maak nie, en in baie gevalle uitgeskuif word na ‘n 
doodloopstraatjie, gebrandmerk as ’n sogenaamde ‘backroom boy’ en dit, 
terwyl ’n minder begaafde van sy portuur wat geleer het om sy woord goed te kan 
doen in gesprekke en voor groepe mense, hom verbygesteek of selfs sy baas 
word. Die rede vir hierdie toedrag van sake is, weer eens, eenvoudig en voor die 
hand liggend; sy minder begaafde klasmaat het geleer hoe om voor groepe 
verbaal effektief te kommunikeer, of anders gestel, om sy sê te kan sê, voor 
groepe mense en teenoor sy gelykes en meerderes tydens gesprekke, 
konferensies, debatte en vergaderings.
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Ook die swyger kan voordeel trek uit ’n dieptestudie oor ‘effektiewe verbale 
kommunikasie’. Hoe dikwels het u byvoorbeeld nie gebrand om by te dra tot ’n 
bespreking oor ’n bepaalde onderwerp nie, maar geswyg het bloot omdat u nie 
opgewasse gevoel het om voor ’n groep mense op te staan en u sê te sê nie?
Dit is die belangrikste oogmerk van hierdie handieiding -  om u te help om 
verbaal effektief te konimunikeer, met ander woorde, om u sê te kan sê 
deur middel van 'n deeglik voorbereide toespraak.
Die gewone mens het baie fisiese en psigiese reserwevermoëns. Daar is 
deskundiges wat oortuig is dat normale mense hoogstens 50% van hulle 
breinkrag vrywillig gebruik; die ander helfte lê dormant. Om hierdie latente krag 
positief aan te wend, verg egter deeglike voorbereiding en baie oefening; eie 
voorbereiding, op sy beurt, verg ’n hoë mate van selfdissipline.
Alle ontwikkeling is selfontwikkeling; geen persoon se ontwikkeling kan deur 
iemand anders, byvoorbeeld ’n opleidingsdeskundige, vir hom gedoen word 
nie! Hy moet self die besluit neem om as kwekeling ’n reeks uitdagende en 
realistiese ontwikkelingsdoelwitte vir homself te stel, hard te werk aan die 
bereiking van sy selfopgestelde doelwitte, sy vordering te evalueer en algemene 
selfdissipline toe te pas.
Alle leiers, aspirantleiers en pasaangeërs op alle terreine van die lewe het een 
doelwit in gemeen, en dit is die bemeestering van die praatkuns -  die vermoë om 
ander mense te oortuig en te inspireer deur middel van die gesproke woord.

Voordele verbonde aan die meesterskap 
van die praatkuns

Die vermoë om u gedagtes oor ’n spesifieke onderwerp mondeling duidelik, 
helder en kragtig te stel, sal ’n belangrike bydrae lewer tot u persoonlike 
ontwikkeling en sukses op alle terreine van die lewe -  in die besigheids-, 
finansiële-, opvoedkundige en sosiale wêreld. Dit is so omdat dit u sal help om:
■  die kem van ’n goeie saak raak te sien en altematiewe te oorweeg;
■  u standpunte, oplossings en sienswyses deskundig te formuleer;
■  aan u ’n meer oortuigende, dringende en kragtige persoonlikheid te besorg -  

iemand wat ander mense kan oorreed om te doen wat hy van hulle verlang;
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■  u algemene voorkoms en houding te verbeter;
■  u stem ryker, meer aantreklik en melodieus te maak;
■  uself indirek beter te ‘adverteer’ deur uself in ’n gunstige lig onder 

die aandag van mense in sleutelposisies te bring;
■  u finansieël te bevoordeel deur uself voor te stel aan diegene wat gemoeid is 

met aanstellings, bevorderings en vergoeding (dit is byvoorbeeld bekend dat 
intemasionale sprekers soos Ronald Reagan, Mikhail Gorbatsjof, George 
Bush en andere reuse bedrae geld verdien het deur toesprake te lewer);

■  in groepsverband -  u idees en oplossings logies gerangskik en met oortuiging 
voor te dra, sodat u sal vind dat groepslede u mettertyd as leier aanvaar -  
iemand na wie opgesien en geluister kan word;

■  deur die praktiese wenke oor ‘effektiewe redevoering’ ook beter memo- 
randums op te stel, met verkoopsonderhoude, met die skryf van sakebriewe, 
die voorbereiding van advertensies en in alle ander situasies waar skriftelike 
effektiewe kommunikasie noodsaaklik is.

Die grootste struikelblokke behalwe fisiese faktore op die pad van effektiewe 
verbale kommunikasie, is psigies van aard -  soos vrees en gebrek aan 
selfvertroue, gebore uit senuagtigheid en plankevrees. Hierdie negatiewe 
faktore is selfs aanwesig by menige geoefende spreker wat nie daarin kan slaag 
om sy basiese vrese die nek om te draai nie. Hierdie angs en vrese laat ’n spreker 
verlam, stamelend tou opgooi en klaaglik misluk voor selfs die mees simpatieke 
gehoor. ’n Openbare toespraak kan egter net so skadelik wees soos inspannende 
oefening vir hartpasiënte; dit kan selfs tot ’n hartaanval lei!
Spanningsituasies kan stille ‘iskemie’ veroorsaak -  ’n pynlose, maar onheil- 
spellende onderbreking in die bloedtoevoer na die hartspier van die slagoffer. Dit 
wil egter voorkom of geestesspanning net gevaar inhou vir diegene wat reeds 
hartprobleme ondervind. ‘Dit sal dus wys wees indien mense in die hoë- 
risikogroep gereeld vir iskemie getoets word,’ sê dr Alan Rozanski, 
hoofnavorser van ’n studiegroep in Los Angeles. Daar is ’n Engelse uitdrukking 
wat die gevoel van die meeste mense wat vir die eerste keer in die openbaar 
optree, pittig saamvat: ‘Stage fright leaves the speechmaker tongue-dried and 
tongue-tied.’

Struikelblokke op die pad 
na sukses
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Vir die gewone mens wat sy eerste paar toesprake lewer, het hierdie plankevrees 
baie nadelige gevolge. Dit voel of mens onder die invloed van ’n dwelmmiddel is 
en verwar helder denke, verdoof konsentrasievermoë, verseël ’n mens se lippe, 
blokkeer kreatiewe denke, ondermyn selfvertroue, en laat die spreker uiteindelik 
swetend en bewend die aftog blaas. So ’n mislukking kan ’n mens se selfvertroue 
en byvoorbeeld sy bevorderingspotensiaal emstig skaad.
Tog kan die aspirantspreker ’n groot sukses van sy eerste toespraak maak, die 
respek en aansien van sy gehoor wen en so die pad na hoë sosiale aansien en selfs 
tot bevordering na leiersposisies open; dit alles net omdat hy sy woorde goed kan 
gebruik, sy voorstelle en gedagtes duidelik en dramaties kan stel, en sy gehoor 
kan imponeer en oortuig.
Plankevrees kan tot in ’n hoë mate oorkom en uitgeskakel word deur deeglike 
voorbereiding vir ’n toespraak. Deeglike voorbereiding gepaard met die ems en 
vuur waarmee die toespraak gelewer word, bring Tewe’ in die toespraak; dit 
prikkel die belangstelling en verbeelding, en swaai en oortuig die gehoor.
Eenvoudige reëls wat u vrees vir ’n toespraak grootliks sal oorkom
■  Weet meer oor j ou onderwerp as enigiemand anders in die gehoor.
■  Maak uself meester van die woorde wat u gebruik. As u die woorde wat u 

gebmik reg uitspreek en u seker is wat hul beteken, sal u vrees verdwyn in 
soverre dit u woordeskat en sinsbou betref.

■  Maak seker dat u die korrekte grammatika gebmik.
■  Gee aandag aan u voorkoms. Trek netjies aan vir die geleentheid en maak 

seker dat u verhoogetiket korrek is, en ook dat u lyftaal in orde is.
■  Moet nie oorhaastig optree nie. Wees mstig en haal diep asem en laat ook 

pouses toe tussen u sinne.
■  Vergeet van uself en raak geïnteresseerd in u onderwerp.
A1 hierdie voorsorgmaatreëls sal natuurlik tyd in beslag neem om in te oefen, 
maar onthou dat alle goeie dinge tyd neem. Pas woordekonomie toe en gebruik u 
tyd spaarsaam en oordeelkundig en hou aan veg totdat u u doel bereik het!
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Duidelikheidshalwe word ’n model toespraak in die volgende vier stappe 
verdeel:
STAPl - EIE VOORBEREIDING DEUR DIESPREKER
STAP2 - VOORBEREIDING VAN DIEGEHOOR
STAP3 - LEWERING VAN DIETOESPRAAK
STAP4 - SINVOLLE AFRONDING EN AFSLUITING VAN DIE 

TOESPRAAK
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t *  Eie voorbereiding deur die spreker
S T A J P l  j '

Eie voorbereiding is ’n deurslaggewende en noodsaaklike vereiste vir die 
lewering van ’n goeie toespraak. U kan beswaarlik té veel tyd en aandag daaraan 
bestee. Trouens, dit gebeur heel dikwels dat ’n suksesvolle spreker tot soveel as 
75% van sy beskikbare tyd aan eie voorbereiding afstaan en slegs die oorbly- 
wende 25% aan die lewering van sy toespraak bestee. ’n Suksesvolle spreker het 
by geleentheid gesê dat as hy gevra word om ’n uurlange toespraak te lewer, hy 
dadelik kan begin; as hy egter gevra word om ’n kwartierlange voordrag te lewer, 
het hy ten minste ’n driekwartier nodig om homself behoorlik voor te berei.
Eie voorbereiding behels onder andere die volgende voorafaksies deur die 
spreker:
1.1 Diekeusevan ’ngeskikteonderwerp virsy toespraak

In die reël word ’n spreker ’n vrye keuse toegelaat oor die 
spesifieke onderwerp waaroor hy wil praat. In so ’n geval moet hy veral 
sorg dat die onderwerp by die ondervindingsveld van sy gehoor pas! Dit 
help byvoorbeeld nie om 'n hoogs tegniese toespraak oor varkboerdery 
vir ’n groep sportentoesiaste te lewer nie. Ook die vlak en diepte waarop 
gepraat word, is hier van toepassing, en dit laat gewoonlik die gemid- 
delde persoon se aandag afdwaal en sy belangstelling verflou. 
Samehangend hiermee is die bepaling van die doelwit van die toespraak 
hier tersake: Is dit om te vermaak? Of is dit instruktief van aard? Is dit 
om afskeid te neem of hulde te bring? Dit is maar ’n paar moontlike 
redes virtoesprake.

1.2 Versamel van inligting en hulpmiddels
Dit is die versameling van alle kennis en visuele hulpmiddels wat op die 
spesifieke onderwerp betrekking het en in sy toespraak gebruik gaan 
word. Onder hierdie hoof word ingesluit rolprente, video's, 
ontledingsblaaie, vloeikaarte, skriftelike aanwysings, onderdelehand- 
leidings, gidse, memorandums, vorms, masjiene en gereedskap, en 
woordeboeke. Om sukses in sy toespraak te behaal is dit noodsaaklik dat 
die spreker volkome op die hoogte moet wees van alle aspekte van die 
onderwerp waaroor hy gaan praat. Hy moet ook verkieslik oor ’n wyer 
kennis beskik van alle aspekte van die onderwerp as net dit wat in sy



toespraak genoem gaan word. Dit is altyd gevaarlik om dit na aan die 
grens van jou kennis te waag. Die volgende wenke oor ‘eie 
voorbereiding’ is wetenswaardig en kan met vrug deur ’n spreker 
gebruik word: Vrae wat die spreker hom vooraf moet afvra en 
waaroor hy duidelike antwoorde moet krv, is:
Eerstens, wat die doel van die toespraak is en watter resultaat 
verwag word?
Tweedens, wat die sentrale gedagte in die toespraak is? ’n Paar gedagtes 
oor die eienskappe van die onderwerp wat u beskryf, is voldoende.
Derdens, die onderverdeling van die sentrale gedagte in drie of vier 
proposisies of opsies, en die illustrering van elke proposisie met gepaste 
voorbeelde oor die voor- en nadele van elke opsie. Die spreker wat ’n 
bepaalde aksie of optrede voorstel, moet ’n goeie en voldoende rede 
aangee waarom hy so 'n aksie voorstaan of afkeur. Direkte waameming 
of ondervinding is die beste manier om 'n argument te bevestig. 
Byvoorbeeld ’n kind wat deur ondervinding bevestig dat vuur ’n mens 
brand deur sy hand oorgloeiende kole te hou, totdat hy virhomself voel 
wat die uitwerking daarvan is.
Ander metodes is soms nodig om ’n argument te bevestig. Die 
spreker moet byvoorbeeld in staat wees om deskundige getuienis te 
lewer deur na die een of ander gesaghebbende te verwys:
■  Die gesaghebbende moet nie bevooroordeeld wees nie.
■  Een gesaghebbende moet nie té dikwels aangehaal word nie.
■  Dit is waardevol om ’n gesaghebbende aan te haal wat dieselfde as 

dié van jou opponente is.
■  Die gesaghebbende bron moet deur die gehoor aanvaar word.
Spesiale metodes vir die verwerping van ’n argument is soos volg:
■  Verkleinering van die argument van jou opponent as onbelangrik of 

verspot.
« Deur die toepassing van die ‘res- of oorblyfselmetode’, waar 

gevolgtrekkings uitgespreek word waarin alle argumente behalwe
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een of twee vals bewys word, wat dan impliseer dat die oorblywende 
ookvalsis.

■  Die dilemmametode, waar twee konklusies bereik word en albei 
verwerp word.

1.3 Ontleding en boekstawing van die onderwerp in stappe 
en sleutelpunte
Hoofstappe (of hoofpunte) kan geïdentifiseer word deur vrae te stel en 
antwoorde te soek by die uitvoering van die taak of opdrag, soos wat die 
operateur of verantwoordelike persoon eerste moet doen of weet? 
Tweedens? Derdens? Ensovoorts.
Sorg moet verder gedra word dat die een stap logies uit die ander 
vloei. Moet nie die nagereg voor die sop bedien nie! Oorweeg ver- 
volgens elke stap afsonderlik met die oog op sleutelpunte, dit wil sê, 
belangrike punte onder elke hoofstap, deur vrae te stel soos: Wat moet 
gedoen word? Hoe moet dit gedoen word? Wie moet dit doen? Wanneer 
moet dit gedoen word? Waar moet dit gedoen word? Dit is die 
vrae, en antwoorde, wat deur Rudyard Kipling, die veel geroemde 
Engelse skrywer (1865-1936), as sy vyf getroue soldaatjies beskryf is -  
soldaatjies wat aan hom al die stof verskaf het om as skrywer te presteer.
Indien ’n mens byvoorbeeld praat oor werk wat in die werkplek 
gedoen word, moet ’n mens verder onthou dat enigiets wat in die 
uitvoering van ’n stap die werker/deelnemer leed aandoen, kan 
beseer, die kwaliteit van die werk kan beïnvloed, die koste kan 
opjaag en die werk kan vergemaklik, as belangrike sleutelpunte 
kwalifiseer.
By die uitsoek van stappe en sleutelpunte moet daar veral 
gewaak word teen ontoepaslikhede, dit wil sê, teen die insluiting van 
besonderhede wat nie direk op die onderwerp betrekking het nie. 
A gtergrondkennis wat op die onderwerp in die geheel 
betrekking het en wat die uitvoerder van die taak of opdrag nie 
noodwendig hoef te onthou nie, kan as inleidende inligting gegee word.

13



Hierdie uitsorteringsproses van hoofstappe en sleutelpunte is veral van 
groot waarde waar die hoofdoelwit van die toespraak instruktief van 
aard is. (’n Voorbeeld van hoe so ’n ontleedblad lyk, verskyn in bylae 1, 
bl 38). In hierdie geval word die ontleedblad opgestel deur ’n instrukteur 
van ’n groep beginners oor die onderwerp ‘Hoe om voor te berei vir die 
lewering van ’ntoespraak’.

1.4 Die uitsoek van gepaste voorbeelde
Die versameling van ’n reeks gepaste voorbeelde is ’n uitstekende 
metode om elke belangrike punt of feit by wyse van ’n praktiese 
voorbeeld toe te lig en te onthou, met dié voorbehoud natuurlik dat die 
voorbeelde wat gebruik word die betekenis van ’n spesifieke punt 
versterk en duideliker maak en die luisteraar sal help om ’n beter begrip 
van die geheel te verkry.

1.5 Plek
Indien dit by u berus, kies verder ’n geskikte plek waar die toespraak 
ongesteurd kan geskied. Die ideale plek vir so ’n byeenkoms is natuurlik 
’n aparte lokaal weg van lawaai. Dit is nie altyd prakties moontlik nie, 
maarprobeeromsteurings sover moontlik te vermy. Aandag moet ook 
gegee word aan aspekte soos die netheid van die lokaal ’n geskikte tyd 
virutoespraak.

1.6 Repetering
Repeteer alle stappe en sleutelpunte hardop in die taal van u 
gehoor, net soos u dit later aan ’n gehoor sal voordra. ’n Spieël of 
klein groepie intieme vriende kan in hierdie verband tot hulp 
wees. Eie voorbereiding is harde werk en verg selfdissipline en 
toewyding. Onthouegterdieouspreekwoord: ‘Nothingof value is ever 
achieved without hard work ’.



1.7 Algemene wenke by die voorbereiding van u toespraak
■  Gebruik u tyd oordeelkundig, veral daardie verspeelde ure en 

vrugtelose tyd wat niks positiefs oplewer nie. Kweek die gewoonte 
aan om in daardie gemorsde tyd iets nuttig te lees om sodoende u 
gestoorde kennis van nuwe idees en metodes aan te vul.

■  ’n Goeie algemene beginpunt is om die toespraak in sy geheel uit te 
skryf, en dit dan op te som en dit voortdurend te doen tot op die punt 
waarnetdieskemaof raamwerk oorbly wat dan geraadpleeg kan 
word in die uiteindelike maak van die toespraak. Hou in gedagte wat 
iemand gesê het: ‘As jy ’n geraamte het, moet nie dat die bene van jou 
toespraak te veel bewe nie -  moet ook nie ’n jellie-tipe toespraak 
voorberei nie. ’ Met ander woorde, moet nie net die raamwerk verskaf 
nie, maar onthou om die ‘vleis’ by te sit soos jy voortgaan met die 
toespraak. Maar jy moet ’n duidelike hê, anders is jou toespraak net ’n 
vormlose stukjellie.

■  Onthou dat, in ’n tyd van kemkrag, rekenaars, ruimtereise en sellulêre 
telefone, die gesproke woord nog altyd die magtigste menings- 
vormer en inligtingsbron in die wêreld is en bly!

■  Skaf’npaargoeiewoordeboeke aan. ’n ‘S inequanon’viralmalwat 
wil leer om beter te praat, dit wil sê, die spraakkuns onder die knie te 
kry.

■  Gebruik die korrekte grammatika, taal en sty 1.
■  Bestudeer korrekte verhoogetiket.
■  'n Kateder of tafel met jou notas en hulpmiddels netjies gerangskik 

daarop,is ’nmoet.
■  Memoriseer die hoofpunte en breë trekke van u toespraak deur ’n 

geheueprentjie te skep van u toespraak raamwerk. U kan ook ’n sin 
saamstel waarin elke woord ’n hoofpunt in u toespraak vorm óf u kan 
’n woord vorm waarin elke letter ’n besprekingspunt of argument 
identifiseer, byvoorbeeld BLOB vir die verskillende bestuurs- 
funksies, te wete: Beplanning, Organisering, Leierskap en Beheer.

■  Skaf ’n notaboekie aan waarin u aantekeninge kan maak van nuwe 
gedagtes wat by u opgekom het, onderwerpe wat ondersoek moet 
word of nuwe woorde met hul betekenisse en uitspraak.
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a _______________STAP2^  JÍP' Voorbereiding van die gehoor

Met u eie voorbereiding afgehandel, beoog hierdie stap die voorbereiding van u 
gehoor om u boodskap met ’n gepaste ingesteldheid te ontvang. Soos ’n boer die 
grond ploeg en eg voordat hy saai, berei die goeie spreker sy gehoor voor om die 
saad van sy kennis en kundigheid te ontvang. Dit is ’n beslissende stadium vir die 
spreker. Slaag hy nie daarin om sy gehoor se aandag en belangstelling te prikkel 
nie, is sy potensiële ‘oes’ daarmee heen en al sy tyd en moeite verlore.
Maar hoe moet die spreker sy gehoor voorberei om sy boodskap met oorgawe en 
belangstelling te volg? En wat moet hy doen om ’n ‘vyandige’ gehoor se 
welwillendheid te verseker?
2.1 Steldieluisteraarsophulgemak

In die bedryfswêreld byvoorbeeld, kan sake soos moontlike massa- 
ontslag, salarisvermindering, nuwe wette en veiligheid maklik tot 
groepswoede aanleiding gee en vyandigheid na die oppervlakte laat 
styg. Hier is veel meer as net toespraaklewering betrokke.
Die doel hier is om die onwaarhede te ontmasker en alle onsekerheid, 
vals gerugte, senuagtigheid, twyfel en vrees wat die vyandigheid ten 
grondslag lê, uit die weg te ruim -  voorwaar geen maklike taak nie. 
Geen groot ophef is egter nodig nie! Kry die groep aan die praat deur ter 
inleiding te gesels oor dinge waaroor hulle goed ingelig is en waarvan 
hulle hou. Ondervinding het geleer dat geselsies oor hul geliefkoosde 
sportsoort en stokperdjies goeie aanknopingspunte vorm en baie 
daartoe bydra om groeplede tuis en op hul gemak te laat voel. Lê u 
deurgaans daaropom informeel, vriendelik en belangstellend te klink en 
moet onder geen omstandighede op 'n troontjie klim of al die praatwerk 
selfdoennie.
Met die groep op hul gemak en meer bereid om die saak kalm te hanteer, 
kry die goeie spreker die geleentheid om die volgende fase van sy 
benadering aan te pak.



2.2 Prikkelgroeplede se belangstelling
Die suksesvolle spreker prikkel altyd sy gehoor se belangstelling. Baie 
uithalersprekers glo dat hulle kan bekostig om tot 'n kwart van die 
beskikbare toespraaktyd aan die opwekking van belangstelling te 
bestee, met slegs ’n driekwart van die tyd aan die eintlike oordra van die 
boodskap, en dan nog 'n groter sukses kan maak as wanneer hulle al die 
tyd of byna al die tyd slegs aan die oordra van die boodskap bestee. 
Streef dus altyd daama om ’n gesindheid van entoesiastiese 
belangstelling en ’n drang na kennis by gehoorlede op te wek.
Slaag die spreker daarin om hierdie gesindheid jeens die 
onderwerp by groepe tuis te bring, is die res van sy taak betreklik 
maklik. Een manier om die aanwakkering van belangstelling te beplan 
is om vrae soos die volgende te beantwoord:
■  ‘ Wat sal hierdie kennis of vaardigheid vir my as groeplid beteken?’
■  ‘ Sal dit bydra om my werk vir my te verseker?’
■  ‘Sal dit my help om foute te voorkom wat my in verleentheid kan 

bring?’
As dit enigsins iets soortgelyks vir die groeplid sal beteken, behoort 
hierdie voordeel aan hom genoem te word. Luister wat ’n groeplid in 
hierdie verband te sê gehad het: ‘Ek gee nie om ofhy die werk in vier of 
tien stappe afhandel nie. Wat ek wil weet, is wat ek leer en waarom? As 
daar sin in is, sal ek belangstel. As ek praat van “sin”, dan bedoel ek -  
watter voordeel hou hierdie nuwe benadering vir my in? Dit mag snaaks 
klink, maar wie is dan nou ook geïnteresseerd in iets wat geen 
individuele voordele vir homself inhou nie? ’

2.3 Beklemtoon die belangrikheid van die werk
’n Ander manier om by die groeplede belangstelling gaande te kan 
maak, is om vertroue in te boesem en te verduidelik hoe die nuwe 
benadering byvoorbeeld outomaties inskakel by die ander werksaam- 
hede in die kantoor of fabriek. Vertel ook aan hulle waarom dit gedoen 
moet word en ook waarom dit so belangrik is. Onthou dat alle werk in 
die kantoor of fabriek of op die plaas belangrik is -  selfs dié van die 
posbode -  en dat almal graag wil sien dat hulle iets doen wat die moeite
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werd is. Deur die belangrikheid van die werk te beklemtoon, 
beklemtoon die spreker inderdaad ook die noodsaaklikheid dat dit 
goed gedoen moet word.
Wees entoesiasties
Nog ’n manier om groepsbelangstelling te prikkel, is om entoesiasties te 
wees. As die spreker 'n koel en afsydige houding oor ’n saakinneem, 
kan hy nie verwag dat groeplede entoesiasties daaroor moet wees nie. 
(Sien bylae 2 tot 8 vir wenke oor ‘Hoe om goed met mense oor die weg 
te kom.’)
Nadat ’n groep deeglik en behoorlik ‘ingeskakel’ is, kan die spreker 
nou voortgaan na die derde stap in sy toespraakprosedure, naamlik 
‘aanbieding van sy boodskap’.



STAP3
Aanbieding van die boodskap

aan die gehoor

Wanneer ’n persoon iets het om te sê, is daar basies drie metodes om van te kies. 
Die spreker kan 1) sy gehoor sonder enige sigbare hulpmiddels of manuskrip uit 
die vuis toespreek, 2) óf hy kan vir sy gehoor van ’n vooropgestelde manuskrip 
voorlees, 3) óf hy kan sy gehoor benader met 'n kompromismetode, dit wil sê 
waar die vorige twee metodes albei gebruik word.
Elke metode het sy eie voor- en nadele. Die eerste metode, naamlik die lewering 
van die hele toespraak sonder enige sigbare teks, manuskrip of notaboek, 
verseker waardevolle oogkontak met sy gehoor en gee die indruk van deeglike 
voorbereiding. ’n Spreker sonder enige teks of manuskrip in sig, is egter geneig 
om af te dwaal, rond te spring en hom dikwels te herhaal. Die hoofvoordeel aan 
die ander kant is egter sy indruk van spontaneïteit, egtheid en die groter 
‘warmte’ wat hy uitstraal.
Die metode van die uitskryf en lees van hoofpunte is weer die beste vir die 
beginner of oningewyde spreker. Lees is egter nie praat nie, en daarby verloor 
die spreker oogkontak met sy gehoor. Aan die kredietkant is hierdie metode 
egter die maklikste en eenvoudigste. Die nadeel is egter dat die swak leser 
onvoorbereid ly k - ’n betreurenswaardige spektakel.
Die derde metode van aanbieding beteken dat ’n spreker van ’n kompro- 
mismetode gebruik maak, dit wil sê dat hy van albei reeds genoemde metodes 
gebruik maak en sodoende die voordele van albei in sy toespraak inkorporeer. 
Die praktyk het geleer dat hierdie metode die beste resultate lewer, veral as daar 
gebruik gemaak word van transparante en vloeikaarte.
In al drie metodes moet die spreker egter sekere basiese stappe uitvoer. Hy moet 
naamlik besluit watter gedagtes hy by die gehoor wil tuisbring. Hy moet sy 
aanvalspunte en sy argumente rangskik en daama direk tot die aanval toetree. 
Eers dan moet hy besluit watter metode of kombinasie van metodes hy gaan 
gebmik.
Die volgende wenke en voorskrifte is in praktiese toespraaksituasies van 
belang vir die spreker en van toepassing op die geskrewe sowel as die gesproke 
woord. Hierdie wenke word veral duidelik geïllustreer wanneer die toespraak 
instmktief en informatief van aard is. Die spreker moet dus hierdie wenke en 
voorskrifte selektief toepas na gelang van die aard en doel van sy toespraak.



3.1 Verduidelik wat gedoen moet word en hoe dit gedoen moet word. 
Gebruik die werkontledings wat vooraf opgestel is hiervoor. Maak u 
werkontledings doelgerig en akkuraat en moet nie voorvalle en 
besonderhede aanhaal wat nie direk op die onderwerp of taak betrekking 
hetnie.

3.2 Wys hoe die werk eintlik gedoen moet word deur praktiese demon- 
strasies, byvoorbeeld soos by die opleiding van geneeshere.

3.3 Illustreer
Een van die doeltreffendste maniere waarmee die aandag van ’n 
groep geboei kan word, is die vertoning van iets waama ‘gekyk’ kan 
word. Foto's, rolprente, video’s en sketse kan hier tot groot hoogte 
gebmik word. Onthou dat wanneer ’n mens praat, jy nie net op woorde 
se betekenisse staatmaak nie. Jy praat byvoorbeeld té vinnig, staccato, 
fluister of skree. Jy lig jou wenkbroue, wys met jou vinger, haal jou 
skouers op, knip jou oë, ensovoorts. Dit alles verleen ander dimensies 
aan die onderdele van die boodskap wat jy aan die gehoor probeer 
oordra.
Soos ’n kursusganger dit onlangs gestel het, ‘Prente en sketse help baie; 
ek leer beter as ek die dinge sien en nie net hoor nie! Gebmik van alle 
sintuie is hier van groot belang. Die ou gesegde oor nie-verbale 
kommunikasie is hier van besondere betekenis, naamlik "One good 
picture is worth a thousand words”. ’

3.4 Een belangrike aspekup ’n keer
Dit voorkom ontmoediging en verwarring en verseker dat die gegewe 
inligtingbehoorlik geabsorbeerword, voordatdie volgende logiese ge- 
deelte aangebied word.

3.5 Beklemtoon iederesleutelpunt
Eerstens, deur intonasie -  klink opgewek en lewendig, en benadmk 
sleutelwoorde. Tweedens, deur herhaling -  moenie bang wees vir 
herhaling nie. Dit is ongetwyfeld een van die beste onderrigmiddels



wat daar is. Onthou: ondervinding is meestal niks anders as herhaling 
nie. Derdens, deur redes te verskaf waarom iets juis só gedoen moet 
word -  ’n mens onthou iets beter en vind dit meer interessant as jy weet 
hoekom dit juis só is, en selfs in die eenvoudigste proses is daar altyd ’n 
rede waarom dit op een manier beter gedoen kan word as op 'n ander 
manier. As ’n persoon die redes ken, sal hy ook nieso maklik dink dat 
‘enige ander manier maar net so goed sal werk nie’. Dit op sigself kan 
tot die verkeerde metodes of gevaarlike ‘kortpaadjies’ aanleiding gee.

3.6 Laat ’n kort pouse nadat ‘n bepaalde stap met sy sleutelpunte 
afgehandel is
Vir die toehoorder beteken hierdie kort pouse 'n geleentheid om na te 
dink oor die inligting wat so pas aan hom oorgedra is en verder om vrae 
te stel oor punte waaroor daar nog twyfel bestaan. Vir die spreker ver- 
teenwoordig hierdie kort onderbreking die geleentheid om die volgende 
deel van sy toespraak vlugtig te oorweeg.

3.7 Streefduidelikna
‘Begin by die bekende en lei na die onbekende’behoort altyd die spreker 
se leuse te wees. Die bekende boei dadelik die aandag aandag en gee die 
toehoorder en die spreker ’n gemeenskaplike uitgangspunt. Praat verder 
die taal van die oningewyde persoon. Moet nie tegniese terme en 
afkortings gebruik alvorens dit nie vooraf eers in eenvoudige taal aan 
die toehoorders verduidelik is nie.
Woorde soos kitsch, sessies, effekte, swakstroom, blokkrui- 
ping’, ‘bulmark’ sal vir die mense wat daagliks met die terme werk, 
alledaagse taal wees, maar sal vir die oningewyde beginner 
totaal vreemd klink, al is hy ook goed gekwalifiseer, as hy sy daaglikse 
brood in ’n ander dissipline verdien. Party gehore, veral in die formele 
sektor, het ’n broertjie dood aan die gebruik van stopwoorde, dit wil sê 
leë woorde wat ’n mens oral invoeg, ongeag of dit van pas is of nie. 
Stopwoorde soos geweldig, met ander woorde, die man in die 
straat, aan die einde van die dag en natuurlik is van dié wat vermy 
moet word. Ook brabbeltaal en die herhaalde gebruik van OK en 
geite engoed dan is hier op die swartlys.
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3.8 Verduidelikvolledig
Die deeglik voorbereide spreker behoort dit nooit nodig te ag om sy 
uiteensetting met uitdrukkings soos die volgende te onderbreek nie: ‘O! 
Ek is jammer om nou weer so ’n bietjie terug te spring, maar onthou tog 
altyd om by Stap 1 waaroor ons so pas gesels het, seker te maak dat...! ’
Die spreker moet altyd sorg dat elke stap of afdeling volledig 
afgehandel word alvorens daar na die volgende stap of faset 
voortgegaan word -  rondspringery en nagedagtes ruïneer enige poging 
om helder en duidelik te kommunikeer.

3.9 Beoefen geduld
Ongeduld bring die spreker niks in die sak nie. Inteendeel, dit kan 
alleen maar die groeplede ontstel en omkrap, oop kommunikasie 
belemmerensodoendeditafbreekwatmetveelmoeiteen inspanning 
tot stand gebring is. ‘Eerbied sonder vrees’ en ‘professionele agting’ 
som die gesindheid op wat tussen toehoorders en sprekers behoort te 
bestaan. Dink maar aan u eie skooldae aan ’n klas se reaksie op ’n 
ongeduldige, nors onderwyser.
’n Spreker wat ’n goeie gesindheid wil handhaaf moet byvoorbeeld 
nooit lag of opmerkings maak oor foute wat groeplede begaan nie! Daar 
is geen plek in ’n goeie toespraak vir sarkasme, hoon of bespotting nie. 
'n Groeplid sal heel waarskynlik ‘verspotte’ en ‘dom’ vrae stel. As die 
spreker daaroor lag of die een of ander smalende opmerking maak, sal 
die sensitiewe groeplid in sy dop kruip en geen verdere vrae stel nie.

3.10 Praatkorrek, oortuigendenteen ’ngeskiktetempo
U stem is ’n magtige stuk gereedskap in u hande as toespraak- 
houer. Daarsonder is u stom. Die meeste mense onderskat egter die 
waarde van hul stemme as beelddraer van hul algemene persoon- 
likheid. Elke mens behoort sy stem maksimaal te ontwikkel sodat hy 
letterlik op elke lewensterrein baat daarby kan vind.
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Ondervinding het onteenseglik bewys dat stemontwikkeling 
onder andere die volgende voordele meebring:
■  ’nToenameinselfvertroue
■  Ontwikkelingvan'nbeterselfbeeld
■  Beterverbalekommunikasievermoë
■  Verhoogdeprofessionaliteit
■  Ontspanningvangespannesenuwees
■  Ontslae raak van skadelike inhibisies, en so meer.
Die goeie redenaar vermy ook gereelde herhaling van dieselfde woord 
of sin, lomp sinksonstruksie, onjuiste woordgebruik en verstrooide 
‘springende’ gedagtes.
Sorg altyd dat die tempo waarteen u as spreker belangrike inligting 
oordra, tred hou met die begrips- en registrasievermoë van u toe- 
hoorders.
Dit kan maklik gebeur dat die spreker die bepaalde taak, opdrag of 
lesing wat hy moet demonstreer, uitvoer of lewer, al so dikwels gedoen 
het dat hy geneig sal wees om dit vinnig en behendig te doen. Tensy hy 
dus baie versigtig is, sal hy geneig wees om dit net so vinnig aan ‘ n groep 
oningewyde persone voor te lê.
Iemand wat oorhaastig onderrig is, het byvoorbeeld gesê: ‘Ek hou niks 
van hierdie oorhaastige verduidelikings nie. Ek is g'n Einstein nie en as 
hy so vinnig verduidelik, laat dit my kop draai.’ Waak egter daarteen om 
nie té stadig te praat, lees of te demonstreer nie, anders raak die 
ontvangers van die boodskap verveeld, dwaal hul aandag af en 
brandmerk hulle die langdradige spreker as ’n vervelige persoon.
Gaan dus net so vinnig aan soos die gehoor feite kan absorbeer, nie 
stadiger nie, en nie vinniger nie. Deur die gehoor se lyftaal te lees, sal u 
wel gou oplet of u teen die regte tempo kennis oordra.
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3.11 Tree korrek aan en posisioneer uself op die verhoog
Die suksesvolle spreker beskou verhoog optrede en verhoog etiket as 
van groot belang by die lewering van sy toespraak. Sommige gehore 
maak sekere sielkundige afleidings van ’n spreker se aantree en 
uittree asook van sy verhoogoptrede. Daar word spesifiek gekyk na sy 
oë, gesig-, spier-, arm- en beenposisies, en ook na die asemhaling en 
liggaamshouding in die geheel. So belangrik is hierdie vertakking van 
die sielkunde dat dit selfs aan universiteite en kolleges as vak aan- 
gebied word.
’n Goeie spreker sal kennis neem van die rol wat ’n ‘korrekte posisie’ 
in sy aanbieding speel en voorsiening maak vir bepaalde vereistes in 
hierdieverband.

3.12 Versamel genoeg gepaste materiaal vir u toespraak
’n Spreker benodig in die reël ’n breë agtergrondkennis waarteen hy sy 
spesifíeke onderwerp kan projekteer. Sommige van die kennis wat hy 
nodig het, is deur hom gestoor uit vorige kennisbronne soos boeke, 
tydskrifte, kolleges, universiteite en praktiese ondervinding.’n 
Voomemende spreker moet die kuns aanleer om akuut deur dit wat hy 
sien, hoor, mik en proe, dit wil sê deur die gebmik van alle sintuie, waar 
teneem.
In hierdie verband moet hy ook in staat wees om goeie afleidings te 
maak van dit wat hy sien. Hy moet ook kennis neem van die feit dat ’n 
mens gewoonlik sien wat hy graag wil sien. Hy moet dus die waarheid 
van dit wat hy sien of hoor altyd probeer uittoets deur op die 
teenoorgestelde ag te slaan. Dit sal die aspirantspreker ook loon om so 
wyd en selektief moontlik oor ’n bepaalde onderwerp te lees.
Hy moet verder ook gebmik maak van gister en vandag se 
literatuur, die daaglikse koerante en tydskrifte om sodoende tred te hou 
met nuwe ontwikkelings en onlangse gebeure. Deur wyd te lees en ’n 
kaart- of rekenaarstelsel tot stand te bring vir maklike verwysings, sal hy 
in werklikheid 'n naslaanstoorkamer opbou waamit hy vinnig en 
volledig na bronne kan soek, indien so iets verlang word.
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Die drie grootste inligtingsbronne tot die spreker se beskikking nog is 
altyd 1) gesprekvoering 2) lees (wat ’n goeie woordeboek insluit), en 
3) dink, met lees as die hooíbron. Dinkwerk is ’n prioriteit voor enige 
dieptegesprekke. Die waarde van alle versamelde kennis en materiaal 
kan egter tot niet gaan indien die spreker se taal, styl en optrede sodanig 
is dat die toehoorder se aandag afdwaal, in so ’n mate dat hy skoon van 
die onderwerp vergeet. Onthou, of u nou ’n leerling of nuweling oplei, 
’n verslag opstel, vir 'n standpunt of strategie veg, of ’n artikel 
verkoop -  u sukses word altyd deur woordgebruik bepaal, en hoe 
meer verstaanbaar en eenvoudig u is, hoe beter.

3.13 Bou vloeiendheid en vlotheid in u toespraak in
Seker een van die belangrikste elemente in effektiewe openbare 
redevoering wentel om die vermoë om vloeiendheid en welspre- 
kendheid in te bou in u toespraak. Daarsonder is ’n spreker swaar 
belemmer -  sy beste pogings ten spyt. Niks maak die speelveld gelyk as 
daar hier ’n tekortkoming bestaan nie, al besit die spreker ’n goeie 
voorkoms, goue stem, goeie humorsin en gepaste ondervinding.
Vloeiendheid en welsprekendheid is vir sommige gehore genoeg -  so 
byvoorbeeld is daar gemeenskappe in die wêreld waar ’n spreker wat sy 
gehore met ’n stortvloed van woorde oorweldig, as ’n goeie spreker 
beskou word. Dan is daar natuurlik ook diegene wat te lui is om hulle 
woordeskat uit te brei en volstaan met leë uitdrukkings deur oor en oor 
dieselfde woorde te gebruik soos Ja, Nee, sleg, lekker of nice, OK en 
cool. Afrikaanse 'Fanagalo’ het ook geen plek in goed versorgde 
Afrikaansnie.
Aan die ander kant is daar weer diegene wat die krag en oor- 
tuigingsvermoë van hierdie faktore onderskat. Die waarheid is 
egter dat ’n suksesvolle spreker oor ’n hoë mate van vlotheid en 
vloeiendheid moet beskik. Om aan hierdie vereiste te voldoen, is ’n 
uitgebreide woordeskat noodsaaklik. In hierdie verband is daar verskeie 
oplossings. Eerstens kan hy ’n woord- en sinneboek aanlê, ’n 
doodgewone notaboek waarin elke nuwe woord of uitdrukking wat jy 
hoor of lees, saam met hulle betekenisse aangeteken kan word.
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Bestudeer ook ’n goeie sinoniemwoordeboek, alle boeke en artikels oor 
redevoering en soek voortdurend geleenthede om self ’n toespraak af te 
steek. En onthou altyd die Engelse slagspreuk ‘practice makes 
perfect’. Die gebrek aan vloeiendheid mag fisiese of intellektuele redes 
hê. Indien ’n stadige tong die oorsaak van ’n gebrek aan spoed en 
vlotheidis,kanditreggestelworddeurgepasteoefeninge om die tong 
vinniger en meer soepel te maak.
Om vloeiend en vlot te praat, moet jy los en gemaklik praat en nie styf 
en strak nie. Mense met hierdie probleem praat in die reël ook rukkerig, 
aarselend en stotterend. In elke goeie toespraak moet daar in die reël ook 
’n element van onthaal en vermaak wees. ’n Dooie, statiese styl van 
praat moet vermy word.
Styl het te make met woordkeuse, uitspraak, woordbou en sinsbou. Dit 
omvat die gebruik van formele en informele taal. Die vorms is nie op 
sigself reg of verkeerd nie, maar hang van die bepaalde situasie af. Die 
graad van formaliteit kan wissel van absoluut formeel (byvoorbeeld by 
die begrafnis van 'n staatspresident) tot heeltemal informeel (by- 
voorbeeld om-die-vuur-toespraak op ’n gesellige vleisbraai funksie). 
’n Spreker moet egter altyd daarteen waak om nie té informeel te raak 
deur homself te bedien met platvloerse, vulgêre taal nie; so ’n spreker 
word in die reël as mens afgeskryf en klink, sosiaal gesproke, sy eie 
doppie. Net so kan die gebruik van aanstellerige, onvanpaste, hoë taal 
veroorsaak dat die spreker sy gehoor verloor.
Die aanwending van humor is heeltemal in orde, solank dit nie te veel 
gebruik word nie. ’n Egte lag af en toe kan die wêreld se goed doen. Om 
humor (sarkasme) te gebruik om persoonlike aanvalle op mense te 
doen of om grappe te vertel wat grens aan godslastering of 
onsedelikheid is nie snaaks of gevat nie. Thackeray sê: ‘the humorist 
professes to awaken and direct your love, your pity, your kindness, your 
scom for untruth and pretense, and your tendemess for the weak, the 
poor, the oppressed, the unhappy. ’ Asdie oorsaak van ’n gebrek aan 
vloeiendheid fisies van aard is (byvoorbeeld, ’n droë keel), kan dit deur 
medikasie reggestel word. Praat natuurlik, moenie opsê of voordra nie. 
Wees uself! U vertel net aan die ander mense wat u weet, op ’n inter-



essante en oortuigende manier. U vertolk geen rol nie, is nie ’n akteur 
of ’n voordrag- of elokusiekunstenaar nie. Opregtheid, egtheid en 
eerlikheid vorm die grondslag van alle effektiewe openbare 
redevoering.
Vloeiendheid berus op eenvoud van spraak. Moet nooit verwaand of 
verhewe klink nie. Die meeste mense verafsku ’n stortvloed van 
emosioneel gelaaide woorde. Wees ook op jou hoede vir ‘hoë’ 
woorde, waarvan uself nie die betekenis behoorlik ken nie! 
Onthou: Hoe verstaanbaarder en eenvoudiger u taal, hoe beter.
’n Woordevloed in ’n toespraak is in die professionele sin van die woord 
geen toespraak nie. Moet nooit té lank praat nie, dit wil sê jou toegewese 
tyd oorskry nie. Dit is swak maniere en onregverdig teenoor ander 
sprekers. Die langdradige en eentonige spreker verdien ook heel gou die 
verwyt dat hy aan verbale diarree ly. Stop voor die gehoor wens dat u 
moet ophou praat. Pas woordekonomie toe. Kom tot ’n punt, motiveer 
u argumente met feite en stop. Soos ’n ou Engelse gesegde lui: 
‘Stand up, speak up and shut up’.



STAP4
Sinvolle afronding van die

toespraak

U is nou ingelig oor die beginsels van ‘Hoe om ’n goeie toespraak te lewer’. 
Moet hierdie kennis en kuns nie verwaarloos of in onbruik laat verval nie. Sorg 
dat u die volgende stappe nougeset en noukeurig nakom:
■  Oefen gereeld (al is dit in u kamer voor ’n spieël of voor ’n groepie goeie 

vriende). En onthou -  geen persoon wat presteer het, kon dit nog regkry 
sonder om daaraan te werk nie. U kan nie sukses behaal as u u nie inspan nie. 
Daar is al gesê: ‘Sukses het nie ’nhysbak nie, jy moet die trappe klim’. U kan 
nie ’n knoppie druk en ’n deur gaan oop nie; die leer van die lewe moet trappie 
vir trappie geklim word. Abraham Lincoln het die ‘klimproses’ soos volg 
beskryf: ‘Ifyou want to go up, you must first get down to work’.

■  Brei u kennis uit. Lees alle boeke en geskrifte oor toesprake sorgvuldig en 
bestudeer hulle deeglik. Maak aantekeninge van waardevolle wenke.

■  Luister met aandag na ’n verskeidenheid van toesprake, ook dié wat in 
koerante gepubliseer word en oor die TV gebeeldsaai word. Onthou daar is ’n 
verskil tussen ‘hoor’ en ‘luister’.

■  Stel ’ n raamwerk op van vars toesprake wat interessant en waardevol klink.
■  Toets alle toesprake wat u lees of aanhoor aan die vereistes van ’n goeie 

toespraak. Beantwoord in hierdie verband die volgende vrae: Het dit die 
regte struktuur, te wete, ’n inleidende doelstelling. liggaam en slot? Bevat die 
toespraak die nodige etos (geloofwaardigheid), patos (emosie) en logos 
(feite)?

■  Les bes -  volhard totdat u u doel bereik het en sukses behaal.



BYLAE



BYLAE 1
Voorbeeld van 'n taakontleding

1 Titel van taak: Hoe om voor te berei vir u toespraak.
2 Inleidende inligting: Onthou dat u eie voorbereiding ’n noodsaaklike 

vereiste vir ’n suksesvolle toespraak is. U kan beswaarlik te veel tyd en 
aandag daaraan bestee. Trouens, dit gebeur heel dikwels dat suksesvolle 
sprekers tot soveel as 75% van die beskikbare tyd aan eie voorbereiding 
afstaan en slegs die oorblywende 25% aan die werklike aanbieding van 
hul toespraak bestee.

STAPPE SLEUTELPUNTE (HOE?)

1 Kies die ONDERWERP waaroor u 
gaan praat

Begin eers by die bekende en 
eenvoudigste take en voorbeelde en durf 
dan die meer ingewikkeldes aan

2 Versamel alle toepaslike
MATERIAAL en BESTUDEER dit 
DEEGLIK

Hier word bedoel alle voorskrifte, 
aanwysings, wetsbepalings, handleidings, 
memorandums, vorms ensovoorts wat op 
die spesifieke onderwerp betrekking het 
(uitgewers, boekwinkels en biblioteke kan 
hier help)

3 Ontleed elke onderwerp of taak in 
STAPPE en SLEUTELPUNTE. Luister 
hoe goeie sprekers hul toesprake 
maak

Vra uself vrae soos: WAT? HOE? W MR? 
WANNEER? WIE? (Rudyard Kipling se vyf 
getroue soldate)

4 Kies geskikte VOORBEELDE Eenvoudige en praktiese voorbeelde wat 
die basiese beginsels illustreer

5 Sorg dat alle HULPMIDDELS gereed en 
byderhand is

Byvoorbeeld skryfpapier, kaarte, potlode, 
uitveërs, vorms, video's en rolprente

6 Kies 'n geskikte PLEK vir u toespraak Waar moontlik, 'n aparte lokaal of stil 
hoekie waar u ongestoord kan voortgaan. 
Gee aandag aan lig, lug en temperatuur

7 Reserveer geskikte tye vir u toespraak Wanneer almal fris en vars voel



B Y LA E 2
Hoe om goed met mense oor die weg te kom

(dit wil sê hoe om goeie menseverhoudinge te handhaaf)

Wenke deur deskundiges kan as volg opgesom word:
1 Plaas 'n wag voor u mond; sê altyd minder as wat u dink. Ontwikkel ’n 

beheersde, oorredende stem. Hoe u iets sê, is dikwels belangriker as wat u sê.
2 Maaksominasmoontlikbeloftesenkomhullegetrouna, teen watter koste 

ookal.
3 Moet nooit ’n geleentheid laat verbygaan om ’n vriendelike of 

bemoedigende opmerking teenoor of van iemand te maak nie. Prys goeie 
werk, ongeag wie dit gedoen het. As kritiek nodig is, kritiseer opbouend, 
nooit kwaadwillig nie.

4 Stel belang in andere: hul werksaamhede, hul welvaart, hul huise en 
families. Laat elkeen wat u teëkom, voel dat u hom as ’n belangrike persoon 
beskou.

5 Behou ’n onpartydige gesindheid wat alle betwisbare sake betref. Bespreek, 
maar moenie argumenteer nie. Intelligente mense kan verskil en tog 
vriendelikbly.

6 Laat u deugde vir hulself spreek en weier om iemand anders se 
tekortkominge te bespreek. Ontmoedig skinderpraatjies. Maak ’n reël 
daarvan om liewer niks te sê indien u nie iets goeds kan sê nie.

7 Neemanderesegevoelensinag. Pittigheidenhumortenkoste van ’n ander 
persoon is selde die moeite werd en kan seermaak waar dit die minste 
verwag word.

8 Wanneer u ’n fout begaan het, erken dit ruiterlik en vra om verskoning -  
andere sal u minag indien u die blaam op iemand anders probeer plaas

9 Moenie oorhaastige gevolgtrekkings maak nie -  dit kan jare neem om reg te 
maak wat u in een minuut verbrou het.

10 Wees opgeruimd en entoesiasties- dit werk aansteeklik.
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BYLAE 3
Riglyne oor en breë trekke van verskillende

tipes toesprake

3.1 Bruidegom se toespraak
Die toespraak deur die bruidegom gelewer is in die eerste plek ’n bedan-
kingstoespraak vol humor, ems, luim en gepaste grappe.
Die bedankings word spesifíek gerig aan die volgende persone:
1 Aan die braid vir haar deugde en besluit om met hom te trou ‘for 

better, or for worse’ opgetooi deur uitstaande gebeurtenisse in hul 
hofmakery.

2 Aan sy ouers (eie en skoonouers) onder hoofde soos:
■  Die waarde van hul prestasie, onder andere probleme opgelos en 

suksessebehaal.
■  Ontleding van hul goeie karaktertrekke en persoonlik- 

heidseienskappe. Komplimenteer hulle met hul prestasies. Wens 
hulle alle sukses en goeie gesondheid in die toekoms toe. (Noem 
ook geskenke wat ontvang is).

3 Aan almal wat vir hulle die beste dag van hul lewe moontlik gemaak 
het. (Mense hou daarvan om in die publiek bedank te word.) Moet 
dus nie een weglaat nie, van die strooimeisies af tot die kombuis- 
bediendes, alle gaste en vriende vir hul teenwoordigheid, veral 
veral dié wat baie ver moes reis.

BELANGRIK: Nooi almal uit om lekker fees te vier!
NS: Hierdie patroon moet gewysig en aangepas word in die lig

van omstandighede. Moet jou nie laat afskrik deur hekelry 
en onderbreking nie -  vat dit kalm! Bou gepaste grappe in 
jou toespraak in en wees jouself!

3.2 Heildronktoespraak op bruid of bruidegom se ouers
1 Beskryf u persoonlike gevoel om gevra te word om hierdie hulde- 

blyk te lewer (eer, vertroue, agting ensovoorts).
2 Ontleed die waarde van hulle mooi voorbeeld:

■  In toestande wat geheers het (teenspoed en siekte)
■  Probleme wat opgelos is
■  Suksesse watbehaal is
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3 Analiseer die positiewe in die karakter en persoonlikheid van die
persone wat vereer word:
■  Hulle vemuf
■  Hulle humorsin
■  Hulle menslike eienskappe (byvoorbeeld gasvryheid, mooi 

voorbeeld en hulle betroubaarheid) en die wyse waarop hul- 
lehul seun/dogteropgevoedhet.

4 Komplimenteer die persone wat vereer word vir dit wat hulle tot
stand gebring het (gee voorbeelde).

5 Spreek die wens uit dat die toekoms baie geluk, voorspoed en
gesondheid sal inhou.

NS: (Toesprake van hierdie aard moet deurspek wees met ems, luim
en grappe.) ’n Juweeltjie vir seremoniemeesters deur 
HAUM uitgegee onder die titel Your attention please! deur 
Felix Bosch. Bosch is ’n meester op die gebied van toespraak- 
lewering. Sonder toepassing van wenke in hierdie boek, kan u nie 
eens daaraan dink om ’n uitnodiging as seremoniemeester te 
aanvaarnie!

Wenke vir ’n suksesvolle promosie-toespraak vir jou eie besigheid
Een van die mees algemene toesprake in die modeme besig- 
heidswêreld is die besigheidspromosie-toespraak.
Om suksesvol te wees, moet hierdie tipe toespraak hoogs diplomaties 
van aard wees, om nie te ontaard of te degenereer in ’n direkte 
verkoopstoespraak nie. U en u ondememing moet altyd op die 
agtergrond gehou word. Die filosofie wat ’n goeie besigheidspro- 
mosietoespraak ten grondslag lê, kan soos volg saamgevat word:
1 Inleiding

■  Ambisie is prysenswaardig en moet aangewakker word.
■  Dit is in orde vir elke mens om sukses na te streef en vorentoe 

tewilbeweeg.
■  Die mens sal vooruitgaan slegs as hy daama streef om sy 

medemens te dien.
■  As u advies kan gee wat u medemens kan help om vooruit te 

gaan, sal u ’n ryke oes insamel.



2 Uitgangspunte
■  Geloof in sentiment, maar ook vir ’n eerlike wins op elke 

verkooptransaksie.
■  Onderskryf die aanname dat wins deur mense gemaak en nie deur 

masjiene nie -  hulle is hulpmiddels. Swak mannekragbestuur 
beteken verliese, die beste masjiene ten spyt.

3 Vooruitgang berus op ontleding, vergelyking en die toepassing van 
bestuur.

4 ’n Groot deel van die sukses van ’n besigheidspromosie-toespraak is 
gebaseer op die spreker se statuur en persoonlikheid. Dit kan 
vertroue en vriendskap by die gehoor genereer, terwyl dit tegelyk 
goeie argumente vir sy eie ondememing teweeg bring en sy saak 
bevoordeel.

NS: Gepaste bewoording is van kardinale belang by ’n suksesvolle
besigheidspromosie-toespraak en behoort deur ’n reklame 
deskundige opgestel te word.

Breë trekke van ’n toespraak by die verkiesing of aanstelling in die
een of ander hoë pos in die gemeenskap waar hy/sy woon of in die
organisasie waar hy of sy werk
(Byvoorbeeld as parlementslid of burgemeester)
1 Bedank jou ondersteuners vir die eer wat hulle jou aangedoen het 

deur jou in die bepaalde amp te kies.
2 Verseker hulle van jou besef van die vereiste wat die bepaalde amp 

aan die bekleër stel.
3 Wys datjy bewus is van die harde werk en toewyding wat dit sal eis, 

veral in die lig van die hoë standaarde wat deur jou voorgangers 
gestel is.

4 Wy uit oor jou voorgangers se vaardighede, toewyding, lojaliteit en 
getrouheid asook oor die opofferings wat hulle in belang van die 
organisasie of gemeenskap gemaak het.

5 Spreek, indien toepaslik, spyt uit dat die leiers van die verlede nie 
kon aanbly nie as gevolg van grondwetreëlings, swak gesondheid of 
anderredes.

6 Gee aanjou gehoor 'n voomitskouing van die dinge watjy wil bereik 
en bedank hulle by voorbaat vir hul lojalijteit, ondersteuning en 
samewerking.



7 Herverseker hulle van jou lojaliteit en vasberadenheid om in die 
komende jaar die aanvoorwerk van jou voorgangers voort te sit en 
die tradisies van die organisasie te handhaaf.

Verwelkomingstoespraak
(Aan ’ngroepof’n individu)
Hieronder val byvoorbeeld ’n toespraak by die aanbieding van ’n 
belangrike sportgeleentheid of ander intemasionale of plaaslike ge- 
leentheid.
1 Noem die eienskappe van individue of groepe wat verwelkom word:

■  Die getal van die groep
■  Dieplekofplekkewaarvandaanhulkom
■  Hul werk en prestasies op verskillende terreine, byvoorbeeld:

• Letterkunde
• Sport
• Ekonomie
• Politiek
• Gemeenskapdiens

■  Tradisies en suksesse van hul land of plek van herkoms
2 Noem die geskiktheid van dieplek van byeenkoms:

■  Diegebou(asditvanbetekenisis)
■  Die stad of provinsie
■  Die gasheerland

3 Beskryf die eienskappe van diegene wat aan die geleentheid sal 
deelneem (uitgenooides):
■  Hul tradisies en gebruike
■  Hul doelwitte
■  Hul prestasies en ander interessante eienskappe

4 Bespreek die belangrikheid en betekenis van die geleentheid:
■  Tydsberekening
■  Diemoontlikheidvangoeiegevolge

5 Die belangrikheid daarvan vir (a) deelnemers (b) publiek en 
toeskouers.



3.6 Aanprysings- en waarderingstoespraak
(Byvoorbeeld ’n huldeblyk aan ’n persoon wat vir drie agter- 
eenvolgende termyne tot burgemeester verkies is)
1 Beskryf jou persoonlike gevoel oor die feit dat juis jy gekies is om 

die huldeblyk namens die inwoners van die dorp of stad te lewer.
2 Ontleed die waarde van die gehalte diens en verbeteringe wat onder 

persoon se leiding aangebring is. Verwys in besonder na:
■  Toestande wat geheers het voor sy aanstelling
■  Knelpunte wat opgelos is
■  Suksesse wat deur sy inisiatief behaal is.

3 Verwys na sy persoonlikheid en karakter:
■  Beklemtoonsy vindingrykheid, humorsin, diensvaardigheid en 

ander menslike eienskappe.
4 Bedank hom vir sy onbaatsugtige diens en mooi prestasies.
5 Wens hom goeie gesondheid en 'n voorspoedige ampstermyn toe.

3.7 Herdenkingstoespraak
1 Noem die doel van die geleentheid, byvoorbeeld, om te treur oor die 

heengaan van die oorledene:
■  Naamofnamevandieoorledene(s)
■  Waar werksaam was
■  Datum van afsterwe
■  Omstandighede van die afsterwe

2 Ontleed die karakter en persoonlikheid van die oorledene:
■  Intellek, kwalifikasies en persoonlikheid
■  Geaardheid
■  Strewes
■  Hulpvaardigheid

3 Noemdiegoeiedadewathy verrighet:
■  Besigheidswêreld
■  Gemeenskapslewe
■  Familieverband
■  Godsdienstige of sportverband
■  Diehandhawingvanvredeenliefde
■  Sy mooi voorbeeld op baie terreine
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4 Som sy mooi eienskappe op en wys op die lesse wat daaruit geleer 
kon word en noem dat ons nie hoef te wag tot ’n persoon dood is 
om hom te waardeer nie.

Raamwerk van ’n openingstoespraak deur die voorsitter van ’n
geleentheid
1 Verwelkom alle gaste (uitgenooides en ander): noem name en gee 

redes waarom juis hulle uitgenooi is.
2 Verwys kortliks na die doel van die byeenkoms, byvoorbeeld die 

viering van ’n besondere gebeurtenis of die verering van ’n persoon 
van hoë aansien.

3 Stel die hoofspreker voor aan die gehoor.
NS: Hou jou toespraak kort en saaklik; onthou, jy is nie die hoof-

sprekernie!
Toespraak om ’n hoofspreker aan’n gehoor voor te stel
1 Noem die doel van die byeenkoms, en enige verwante doelwitte wat 

deur die sprekerbespreek gaan word.
2 Noem die redes waarom dié spesifieke onderwerp bespreek behoort 

te word.
3 Noem en bespreek die redes waarom die besondere persoon die 

onderwerp moet bespreek. Werp in hierdie verband die soeklig op sy 
kennis en ondervindingsveld; sy stewige bydraes tot die uitbreiding 
van sy vakgebied; onderskeidings behaal in die verlede, en sy 
buitengewone bydraes tot die uitbreiding van sy beroepsveld.

4 Noem enige persoonlike rede waarom u hom as spreker aanbeveel 
byvoorbeeld enige insidente in sy loopbaan wat ’n onuitwisbare 
indruk op u gemaak het.

5 Beloof die gehoor van (dit waarvan u seker is, sal u ontvang), 
byvoorbeeld spesifieke kennis, finansiële wins, intellektuele wins of 
ontspanning.

6 Stel die spreker, met gepaste handgebare, aan die gehoor voor en aan 
die woord.



3.10 ’n Toespraak gelewer by die oorhandiging van ’n geskenk
of oorkonde aan ’n persoon deur een van sy hoofde of kollegas
by sy bevordering of by die behaling van ’n besondere prestasie
1 Sê aan hom dat u gekies is om hierdie geskenk namens sy kollegas 

aan hom te oorhandig by geleentheid van sy bevordering of die 
lewering van ’n besondere prestasie.

2 Vertel hom iets omtrent die geskenk wat as ’n teken van hulle agting 
en waardering vir hom bedoel is.

3 Vertel hom ook wat dit is -  die gebruikswaarde en skoonheid 
daarvan.

4 Noem enige spesifieke kenmerk van die geskenk wat 
noemenswaardig is.

5 Sê aan hom dat die geskenk nie gegee is vir die intrinsieke waarde 
daarvan nie, maar eerder as uitdrukking van hulle liefde, respek en 
waardering vir sy onbetwisbare kennis, lojale diens, goeie voor 
beeldenleierskap.

6 Spreek die hoop uit dat die geskenk altyd aangename herinneringe 
by hom sal wek.

3.11 ’n Toespraak by die ontvangs van ’n persoonlike geskenk
voor ’n klein groepie vriende of kollegas, by troues, verjaarsdae
of bereiking van die een of ander mylpaal
1 Gee u vreugde, verrassing of waardering by die ontvangs van die 

geskenk te kenne.
2 Sê dat die geskenk spreek van wat ’n goeie gees, vertroue, agting en 

liefde uitstraal.
3 Spreek bewondering van ’n persoonlike geskenk vir die 

gebruikswaarde, skoonheid en sentimentele waarde daarvan uit.
4 Bedank die persoon van wie die geskenk afkomstig is, en vir die 

mooi gees waarin dit gegee is.
3.12 'n Toespraak by geleentheid van aftrede

Punte vir so ’n geleentheid moet verkieslik gememoriseer word.
1 Spreek dank uit teenoor kollegas vir vriendskap en lojaliteit ontvang 

deurjare heen.
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2 Indien toepaslik, betreur die aftrede as gevolg van maatskappy 
se beleid wat almal dieselfde behandel -  voel nog lus vir baie jare 
vorentoe.

3 Sallojaalblynaaftrede.
4 Bly om te hoor dat u tog iets bygedra het tot die sukses van die 

ondememing.
5 Dankie vir die voorreg om in hierdie afdeling of departement te kon 

werk.
6 Verwys na persone wat ’n onuitwisbare indruk by hom gelaat het 

(gewoonlik u hoof) en redes daarvoor.
7 Wens almal goeie gesondheid en ’n voorspeoedige toekoms toe.
NS: Hierdie wenke is by alle afskeidstoesprake van toepassing.

3.13 Volledige voorbeeld van afskeidstoespraak in antwoord op 
’n voorafgaande toespraak
In hierdie geval neem ’n professor afskeid van sy fakulteitskollegas en 
vriende na afloop van 'n afskeidsteepartytjie en afskeidstoespraak deur 
die dekaan van die fakulteit.
‘U is waarskynlik almal bekend met die ou Engelse gesegde “Old 
soldiers never die, they simply fade away”. Net so kan in dieselfde 
idioom ook gesê word “Old professors never die, they simply lose their 
faculties”. Voordat ek al my “faculties” verloor, het ek besluit om uit te 
tree -  gelukkig eervol -  met die hoop dat ek nog in staat sal wees om 'n 
paar sinvolle afskeidswoorde tot u te rig.
Gun my dus ’n paar oomblikke om my sê te sê, wel wetende dat ek die 
gevaar loop om te sê dit wat ek nie moet sê nie, en nie sê dit wat ek 
behoort te sê nie. Met ander woorde, in die dilemma beland waarin ’n 
baiebelangrikepersoonhomkortgeledebevindhet. Dit het so gebeur: 
Hy is gevra om twee toesprake te lewer, eers by ’n groep soldate en 
daama by ’n ouetehuis. So gevra, so gedoen. Sy opswepende toespraak 
by die soldate het goed afgeloop en hy sluit af met die woorde “vasbyt 
manne -  min dae!” By die ouetehuis het dinge ook volgens plan 
verloop tot byna by die einde, toe hy ingedagte afsluit met dieselfde 
woorde -  “vasbyt mense -  min dae!”. Die uitwerking op sy gehoor was, 
om die minste te sê, katastrofaal!



Dankie vir die mooi woorde my toegevoeg; die meeste seker 
maar uit bedagsaamheid en hoflikheid eerder as verdienste. En al 
besef ek die realisme van Antonius se onsterflike woord: “We are here 
to bury Ceaser, not to praise him”, is dit tog lekker om te hoor dat ek 
iets kon bydra tot die nastrewing van ons fakulteit se mooi doelwitte.
Dit was ’n eer en voorreg om oor ’n era wat strek van “talk and chalk” 
tot “publish or perish” met u as span geassosieer te kon wees. Dis ’n 
mooi herinnering wat my altyd sal bybly. Ons is geseënd met ’n goeie 
Kaptein, Koos Koekemoer, maar ongelukkig gestraf met ’n minder 
goeie Onderkaptein -  nou nie dat Jan ’n swak speler en leier is nie, 
inteendeel, hy is “te groot” vir sy pos. In FA Venter taal “’n geknelde 
man” wat bestem is vir hoër dinge -  wat ek seker is hy gaan bereik. Hy is 
’n man wat vasgevang is tussen Newton se Wet van “dit wat opgaan, 
moet weer afkom” en die ekonomiese wet wat sê “Nee -  aikona!”.
Om terug te kom na Dekaan Koos, wil ek tog ’n woord van egte 
waardering uitspreek vir die meesterlike wyse waarop hy hierdie 
heterogene kudde van hom bymekaar hou en motiveer; ’n kudde van 
stigters en ontstigters. Hy beskik beslis oor die vermoë om die 
sielkundige wette korrek toe te pas -  en diegene wat té ver regs of links 
oorhel, na die regte posisie terug te hel. Dis voorwaar ’n formidabele 
taak vir iemand in so 'n “warm stoel”, met druk van bo, van onder en van 
alle kante af. Sterkte aan jou, Koos!
Ook aan al die ander spelers in die fakulteitspan -  voorspelers, 
agterspelers, linkervleuels, regtervleuels, pasaangeërs, pashouers, 
swaarkryers en agterblyers -  my opregte dank en waardering vir u 
vriendskap deur die jare heen. Elkeen van u het ek deur die tyd heen op 
’n besondere wyse leer liefkry. Ja, selfs die studente -  die wares en dié 
wat hul kursusse op ’n afstand volg. ’n Spesiale woord van dank aan ons 
dames, wat altyd gesorg het vir daardie ekstra sprankie. In die bekende 
woorde van Keats: “a thing of beauty is a joy forever”. Op ’n meer 
somber noot wil ek hulde bring aan ons ontslape kollegas Daan, Willie 
en Bertus. Mag hul mooi bouwerk nooit deur ons vergeet word nie.
Ek sluit af met die volgende strofe van ’n onbekende skrywer; ’n soort 
van  te ru g b lik  by d ie b la a s  van d ie  la a s te  tap to e :

41



Let us be contentedwith what has happened to us and thankful for all 
we have been spared. Let us accept the natural order in which we 
move. Let us reconcile ourselves to the mysterious rhythm of our 
destinies, such as they must be in this world of space and time. Let us 
treasure our joys but not bewail our sorrows. The glory of light cannot 
exist without its shadows. Life is a whole, and good and ill must be 
accepted together. The joumey has been enjoyable and well worth 
making-once.

Ekgroetu.’
NS: Let veral op die wyse waarop afskeid geneem word en die

bedankings aan sy kollegas en hoofde vir vriendskap en 
samewerking. Kyk ook na die taal, styl en humor.



B Y LA E 4
Evaluasievorm oor die optrede van 'n spreker

Kritiese elemente om 'n spreker se optrede in verbale en nie-verbale 
kommunikasie te beoordeel, met ander woorde sy of haar vermoë om al 
die kritiese elemente in toespraakmaking te gebruik.

Gebruik die onderstaande skaal om 'n beoordeling syfer vir elke element 
toe teken:

5-U itstekend 
4 -  Goed 
3-Gem iddeld 
2-Onbevredigend 
1 -Sw ak

1 INLEIDING
- Voordele verbonde aan die meesterskap van die praatkuns
- Struikelblokke op die pad na sukses
- Reëls om die vrees vir toespraaklewering te oorkom

2 EIE VOORBEREIDING DEUR DIE SPREKER
- Keuse van 'n gepaste onderwerp
- Doel en resultaat van die toespraak
- Afbreek van die onderwerp in afsonderlike opsies
- Ontleding en boekstawing van die onderwerp in 

stappe en sleutelpunte
- Gepaste voorbeelde
- 'n Gepaste lokaal
- Repeteer van al die stappe en sleutelpunte

3 VOORBEREIDING VAN DIE GEHOOR
- Luisteraarsophullegemakgestel
- Groeplede se belangstelling geprikkel

4 AANBIEDING VAN DIE BOODSKAP AAN DIE 
GEHOOR
- Posisionering van die spreker op die verhoog
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- Versamel van gepaste materiaal
- Volledige verduidelikings
- Illustrasies
- Gebruik van korrekte grammatika
- Oogkontakmetdiegehoor
- Eenaspekop'nkeer
- Beklemtoon van elke sleutelpunt
- Kort pouse na elke stap met sy sleutelpunt
- Duidelikheid
- Liggaamstaal
- Geskiktetempo
- Entoesiasme en selfvertroue
- Vloeiendheid en vlotheid
- Maak van 'n gevolgtrekking
- Maakvan'n aanbeveling

5 AFRQNDING VAN DIE TOESPRAAK
- Luisteren lees
- Stel'nraamwerkop
- Volhard totdat sukses behaal is
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Wclsprckcndhcid is 'n mccstcrlikc kuns. Dic woordc cffckticwe vcrbalc 
kommunkasic hct 'n lowerformulc gcword. want dic gesproke woord is 
stceds dic magtigstcopinicvormcndc instrumcnt cn bron van inligting tcr 
wcrcld.
B y  11 a .sv i an sprckc - c/ic maklikc wcgna opcnbarc rcdcvoering wys jou 
hoc om in vier maklikc stappc dic basiese bcginscls van suksesvollc 
kommunikasie baas tc raak.
Nic nct voornemendesprckcrs wat 'n gchoorwil bctowersal baat vindby 
hicrdic handlciding nic. Lccr om jousclf hcldcr. kragtig cn mct 
oortuiging uit tcdruk-hctsy voor 'n groepofop 'n individuelebasis.
Dic praktiese tiglync sal jou hclp om
- jouself gunstig aan diegcnc wat bctrokke is by aanstelling, 

bcvordcrings cn bcsoldiging voor tc stel
idecs cn oplossings logics tc rangskik en oortuigend in enige situasic 
oor tc dra
mcmorandums saam te stel, kontrakvoorstelle te skryf, 
bcsighcidsbriewe tc skryf en advertensies voor tc bcrei.


