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om die rol te speel wat 
hulle wil nie.)

Henrik Ibsen



Hoofkarakters

• Torvald Helmer: ‘n Prokureur

• Nora Helmer: Torvald se vrou

• Dr. Rank Torvald se beste vriend

• Mrs Linde: Nora se kindertyd vriendin

• Nils Krogstand: ‘n Bankklerk



Bykarakters:

• Ivar, Emmy en Bob – Die Helmer’s se 
drie klein kindertjies.

• Anne- Marie: Die kinders se oppasser / 
verpleegster

• Helene: ‘n Bediende



Bespreking van die 
drama:

• Nora voel onderdruk deur haar man en word gedwing
om haar rol as vrou en ma te vervul.

• Die streng reëls en moraliteit van die samelewing
speel ‘n rol in wat van Nora verwag word.

• Later besef Nora dat sy nie net ‘n pop is nie, maar 
iemand met ‘n wil van haar eie.

• Doll’s House beklemtoon die kulturele konflikte van 
die 19de eeu.

• Doll’s House dui ‘n verskuiwing in teater aan.

• Die soort teater beklemtoon ‘n wêreld waar mans en
vroue vry is en ook enige tipe rol in teater kan vertolk.

• “ I have other duties equally sacred… before or else, I 
am a human being.” - Nora



Bring voorwepe saam 
klas toe:

• Iets wat jou individualiteit 
simboliseer

• Iets wat identiteit 
simboliseer

• Realiteit versus voorkoms



Aktiwiteit: Hoe speel elkeen
van die volgende woorde ‘n 
rol in Doll’s House?

• Doll’s House

• Vervalsing

• Bank

• Posbus

• Deur

• Afpers (blackmail)

• Man

• Vrou

• Reputasie

• Moraliteit



Opdrag

• Gebruik jou selfoon en doen navorsing 
oor vroueregte

• Stel ‘n tydlyn saam oor vroueregte deur 
die eeue.



Beantwoord die volgende vrae:

• Wat is die definisie van Vryheid?

• Beperk sosiale verantwoordelikheid die regte van die individu?

• Wat is die sosiale verantwoordelikheid van moeders?

• Wat is die sosiale verantwoordelikheid van vaders?

• Kan ‘n mens die gemeenskap se verwagtinge van pa’s en ma’s 
opponeer maar nogsteeds ‘n goeie ma / pa wees?

• Beperk die gemeenskap se verwagtinge ‘n individu se groei?

• Is die verwagtinge van pa’s of ma’s oudheids in vandag se 
samelewing?



Klasdebat

“ Show him that you care, just for him

Do the things that he likes to do.

Wear your hair just for him, cause

You won’t get him, thinkin and a prayin

Wishin and hopin”

Debatteer of daar steeds vandag in huwelike ‘n dominante
en ondergeskikte rol heers en of daar nie meer spesifieke
rolle aan spesifieke geslagte gegee word nie.



Vrae:

1. Van die begin van Toneel 1 gebruik Torvald
verskillende byname vir Nora.  Wat stel
hierdie byname voor oor Torvald se 
persepsie van sy vrou?

2. Vergelyk Nora en Kristine se lewens sedert
hulle getroud is.  Wie is beter af? 
Verduidelik.

3. Dink jy Nora kan vergewe word vir die feit
dat sy ‘n misdaad gepleeg het? Motiveer.

4. Wat kom ons agter as ons kyk na Nora wat 
die hele tyd die kersfeesboom versier en
gesels aan die einde van toneel 1?



Vrae:

5. Bespreek Nora se besluit om haal 
familie te verlaat.  Is dit werklik die 
enigste manier waarop sy haar identiteit 
en menslikheid kan herwin.

6. Die laaste klank wat die gehoor hoor is 
die klank van ‘n deur wat toeklap, 
bespreek hier wat die klank simboliseer 
en of jy dink dat dit ‘n gepaste einde vir 
die toneelstuk is.



Karakterskets (antwoord
die volgende vrae:)

• 1. Hoe lyk die karakter? Hoe dra hy/sy himself / haarself?

• 2. Hoe trek die karakter aan?

• 3. Waar was die karakter gebore?

• 4. Hoe praat die karakter?

• 5. Beskryf die tydsperiode waarin hierdie drama afspeel. 
Hoe affekteer die tydsperiode die karakters se optrede?

• 6. Wat is die karakter se persoonlikheidsfoute? Hoe 
affekteer hierdie foute die manier waarop hulle optree? 

• 7. Kies enige voorwerp wat belangrik is vir die karakter.  
Hoekom is hierdie voorwerp belangrik vir die karakter?

• 8. Het die karakter enige geheime? Verduidelik.



Aktiwiteit: Papierpop

• Skep ‘n papierpop van Nora.

• Sy moet egter ‘n modern 
vrou wees.

• Gebruik uitknipsels uit ‘n 
tydskrif om jou pop te skep.

• Die pop se klere moet Nora 
se karakter uitdra, 
byvoorbeeld: Sy kan ‘n hemp 
dra waarop daar staan: In 
search of identity.” of “I am a 
human being.”

• Miskien dra sy ‘n masker met 
‘n lang rok vir die “tarantella-
dans”



Aktiwiteit: 
Improvisasie

• Jy is Nora – doen ‘n monoloog na jy die deur 
toegeklap het.




