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OPDRAG 10 C 

 

INSTRUKSIES 

1. MERK KONTEKSTUELE VRAE VAN UITTREKSEL 8, 9 EN 10. 

2. DOEN OOK DIE KORREKSIES IN JOU SKRIF. 

3. LEER DIT VIR DIE EKSAMEN. 

 

KWARTAAL 2: MEMORANDUM 

UITTREKSEL 8 EN 9 

 

1.1 Nee – alle mense, ongeag van hulle ras, behoort gelyk te wees. 

(Of soortgelyk)/ 

Ja, - die era waarin die drama afspeel, was dit vir bruin mense 

beter om die minste te wees as hulle iets gedoen wou kry. (Of 

soortgelyk)          (1) 

1.2. mister Goldsbury         (1) 

 

1.3. neweteks = subtext 

Dit dui handeling aan / Dit wys vir die regisseur wat die 

skoonmaker moet doen.       (1) 

1.4. In Knysna – by die magistraatskantoor.     (1) 

 

1.5. Die interteks (die teks wat voor hierdie verskyn het) is die Bybel 

waar daar na koning Salomo verwys word.    (1) 

 

1.6. Koning Salomo wou die kind middeldeur sny sodat elke vrou ’n 

helfte kon kry. Die regte ma het hom gekeer. 

 Die magstraat moes vasstel of Benjamin/ Lukus die bosvrou se 

kind is. 

 Ooreenkoms – beide moes ’n baie belangrike besluit neem oor die 

toekoms van ’n kind. 

1.7.& 

1.8. Moet Ja, of Nee antwoord. 

Eie opinie: Ja, altwee moes besluit wat met ’n kind moes gebeur. / 

Albei moes die ouer uitwys  

Nee – Kan nie/ mag nie magistraat met Salomo vergelyk nie – hy 

was baie wys/ baie slim. 
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1.9. Die magistraat sê vir Fiela dat Benjamin aan sy regmatige ouers 

terugbesorg is en dat sy ma, Barta, hom dadelik tussen 1.9.1 vyf 

ander seuns uitgeken het.  

Barta erken later dat sy nie vir Benjamin as haar seun uitgeken het 

nie, maar dat ’n man by die magistraat (die Lange) vir haar gesê 

het dat sy die een met die 1.9.2 blou hempie moes kies.  

Sy sê dat hulle haar seun, Lukas, se bene naby die 1.9.3 Homtini 

opgetel is nadat hy as kind in die Bos verdwaal het.  

Lukas wou die waarheid by Barta hoor omdat hy op 1.9.4 Nina 

verlief geraak het. 

 

1.10. “Daar is die vorige keer aan jou verduidelik wat gebeur het, jy is 

ten volle ingelig.” / 

 “Ek het so verneem, ja.” 

 

1.11. “Nee, baas, maar die eintlike een met wie ek wil praat, die een wat 

sy lyf oor my grootmaakkind Salomo hou het, is die magistraat.” 

 

1.12. Sy het gelgo dat ’n kind van drie jaar nie alleen deur die Bos tot in 

die Lange Kloof tot by haar voordeur kon loop nie. 

 

1.13. Volgens Fiela was Benjamin omtrent drie (3) jaar oud toe sy hom 

voor haar deur gekry   

 

1.14. Benjamin was nie Fiela se biologiese kind nie. Sy het hom as 

driejarige voor haar deur gekry, om in haar huis ingeneem en as 

haar eie kind grootgemaak. 

 

LET OP – sy noem hom ook haar hanskind – Benjamin sê ook aan 

die magistraat dat hy Fiela Komoetie se hanskind is. 

Dit is soos ’n hanslam – ’n skaaplam wat die ooi weggegooi het en 

dan word dit deur ’n mens met die hand grootgemaak. Benjamin 

was soos ’n hanslam want sy biologiese ma het hom voor Fiela se 

deur gelos. 

 

1.15. 

VAN ROOYEN KINDERS KOEMOETIE KINDERS 
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Elias het die kinders geslaan Fiela het haar kinders streng 

grootgemaak maar met liefde 

Elias het sy kinders gedwing om soos 

slawe vir hom te werk 

Fiela het haar kinders laat werk – werk 

wat geskik vir kinders 

Die kinders was vuil en swak geklee – 

nie skoene nie 

Kinders skoon en netjies geklee – dink 

aan klere wat vir Benjamin gegee is toe 

hy Knysna toe is. 

Hulle  het nie goeie maniere gehad nie Goed gemanierd – bv. spreek 

sensusmanne met respek as “baas” 

aan. 

Hulle kon nie lees en skryf nie Kinders het skool toe en kerk toe 

gegaan 

Hulle was selfsugtig – elkeen net vir 

hom/haarself. 

 

 

1.16. Komoeties: selfonderhoudende grondeienaars – bly in stewige 

 huis 

 Van Rooyens; arm bosmense – bly in boshuis. 

Elias het regte geld vir sy balke gekry, maar was nogtans armder 

as Komoeties – geen eie goed nie. 

 

1.17. By die Komoeties was ’n liefdevolle, stabiele, selfonderhoudende 

familie./  

 Die kinders is gerespekteer en die gesin het baie vir mekaar 

omgegee (of soortgelyk). 

 

UITTREKSEL 10 

2.1. Fiela 

 

2.2. In die Bos 

 

2.3. Barta 

 

2.4. Dit is ironies omdat die Komoeties – die bruin gesin – vir hom 

meer gedoen het. (Hulle was selfonderhoudende grondeienaar wat 

meer geld gemaak het as die wit bosmense wat arm en 

ongeletterd was.) 

 

2.5. Elias was gevoelloos teenoor sy kinders.  
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Motivering: Hy het hulle nie liefdevol behandel nie – hy het hulle 

gesien as mense wat vir hom moet werk. Hy slaan hulle, hy sny 

Nina se hare met ’n mes af. Hy noem hulle “maaksels”. 

 

2.6. David 

 

2.7. “Ek sal die osriem vir jou vat en nie ophou voor die laaste 

bruingeid uit jou uit is nie” 

 Hierdie is uiterlike konflik tussen Lukas en Elias. 

 

2.8. Hy skree 

Hy wil by Elias verbystap 

Hy gryp die dasvelkombers uit Nina se hande 

Hy soebat 

 

2.9. Toe hy wou weghardloop na die Lange Kloof. 

 Hy ervaar ’n identiteitskrisis – wil weet of hy Benjamin of Lukas is. 

 

 

 

 

 

 


