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GRAAD 12: WEEK 5: 29 JUNIE TOT 3 JULIE 2020 

OPDRAG 29 (2): KONTEKSTUELE VRAE MET ANTWOORDE: FIELA SE KIND – 

DIE DRAMA (BLADSY 91 TOT 110): DERDE BEDRYF: KWARTAAL 2: DIE DERDE 

BEDRYF (BL. 91 -110) 

INSTRUKSIES: 

1. Bestudeer hierdie aantekeninge (notes) met die oog op die eksamen en 

 wanneer jy kontekstuele vrae beantwoord. 

2. Onthou!  

 Benjamin Komoetie en Lukas van Rooyen is dieselfde mens. Wanneer hy by 

 die Van Rooyen is, is hy Lukas en wanneer hy by die Komoeties is, is hy 

 Benjamin.  

 

TONEEL 1 

DEEL 1: NINA GAAN WERK OP DIE DORP (bl. 91–93) 

1.  Hoe oud  is Lukas en Nina nou? 

Nina is sewentien jaar oud en Benjamin is negentien jaar oud. 

 

2.  Wie het vir Nina werk gereël? 

Kapp, die boswagter, het die werk vir haar gereël. 

 

3.  Wat is Nina se vergoeding (remineration) vir die werk? 

Nina se vergoeding is vier sjielings per week en kos en klere ingesluit. 

 

4.  Tot waar moet Lukas saam met Nina gaan? 

Lukas moet tot by Diepwalle saam met haar loop. 

 

5.  Nina is baie ontsteld omdat sy die Bos moet verlaat. 

Verduidelik waarom hierdie stelling WAAR is. 

Sy skel die hele pad op Lukas en se selfs hy moet sy bek hou. 

 

6.  Vergelyk Nina se gevoelens oor weggaan uit die Bos met hoe Lukas daaroor 

voel. 

Nina is ongelukkig, want sy is ’n bosmens en sy is lief vir die Bos. Lukas voel 

vasgevang in die Bos en hy soek die blou lug bo sy kop. 

 

7.  Watter tipe werk gaan Nina op die dorp doen? 

Sy sal kinders oppas. 

 

8.  Is dit reg dat Nina haar hardverdiende geld aan haar pa moet gee? Antwoord 

JA of NEE en gee ‘n rede vir jou antwoord. 

Nee, want Nina is die een wat daarvoor werk. 
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Ja, want hy onderhou sy gesin al gaan dit bitter moeilik. 

 

9. Watter gevaar skuil nog steeds in die Bos? 

Die grootvoete in die Bos. 

 

10.  Waarom laat Lukas nie toe dat Nina alleen verder loop nie? Gee TWEE 

redes. 

Sy “pa” het gese hy moet wag tot die boswagter opdaag./Hy besef ook Nina 

sal wegloop en nie dorp toe gaan nie. 

 

11. Hoekom wil Nina nie op die dorp werk nie? Gee TWEE redes. 

Sy is bang./Die dorpsmense spot met die bosmense. 

 

12. Verduidelik hoekom Lukas Nina se gevoelens verstaan. 

Hy was in ’n soortgelyke situasie toe die sensusmanne hom op Wolwekraal 

kom haal en Knysna toe geneem het. 

 

13.  Watter advies het Lukas vir Nina? 

Sy gaan nou ’n dorpsmeisie word en sal haar soos ’n lady (dame) moet 

gedra. 

 

14.  Hoe moet Nina die dorpsmense se gespot (mocking)hanteer?  

Sy moet net haar kop in die lug hou. 

 

15. Wat sal moontlik die gevolg wees van Nina se verblyf in die dorp? 

Sy sal die Bos en haar mense ontgroei./Sy sal dalk nooit weer wil teruggaan 

Bos toe nie. 

 

16.  Kan dit werklik gebeur? Gee ‘n rede vir jou antwoord. 

Ja, want baie ouers verwag vandag steeds dat hul kinders vir hulle moet sorg 

wanneer hulle begin werk./Baie arm families stuur ook hulle kinders om elders 

te gaan werk om ekstra inkomste te kry. 

 

17.  **Hoe sou jy reageer as jou pa soos Elias opgetree het? 

Ek sou gegaan en op my eie voete gestaan het – my losgemaak het van die 

slegte verhouding. 

 

18. **Hoe voel jy oor Nina se dillemma? 

Ek is ontsteld dat haar pa haar om finansiele gewin uitbuit. 

(Leerder se eie opinie.) 

 

19.  **Waarom, dink jy, wil Lukas hê Nina moet op Knysna bly? 
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Hy voel dat sy ’n beter lewe op die dorp sal hê./Sy sal weg wees van die 

emosionele en fisieke mishandeling van hulle pa./Daar is beter geleenthede 

op die dorp. (Enige gepaste verduideliking.) 

 

20.  Hoe sou jy opgetree het indien jy Nina se ma was? 

Ek sou druk op my man uitoefen om harder te werk vir ’n beter inkomste vir 

die huishouding. 

 

 

DEEL 2: NINA LOOP VAN HAAR WERK AF WEG (bl. 93–95) 

1.  Waarom is Kristoffel in Knysna? 

Hy moet Nina se geld gaan haal. 

 

2.  Watter slegte nuus bring Kristoffel? 

Daar is nie geld nie./Nina het al maande gelede verdwyn. 

 

3.  Waarom het Nina se werkgewer nie haar ouers van haar verdwyning in 

kennis gestel nie? 

Hulle het gedink sy is terug Bos toe. 

 

4.  Waarheen gaan al die mense wanneer Lukas in opdaag? 

Hulle is op pad Noetzie toe. 

 

5.  Waarom gaan hulle daarheen? 

Daar is glo ’n spookskip waarna almal gaan kyk. 

 

6.  Lukas besluit self om Noetzie toe te gaan. 

Verduidelik waarom hierdie stelling OMWAAR is.  

Lukas sê iets in hom het vooruit begin loop. 

 

7.  Hoekom wag Lukas by die bosse? 

Hy wil nie onnodige aandag op hom vestig nie. 

 

8.  Wie het Lukas hier ontmoet? 

Lukas ontmoet vir veldkornet Armstrong. 

 

9.  Dink jy Lukas is oneerbiedig (disrepectful) wanneer hy Armstrong as “Oom” 

aanspreek? 

Nee, vir Afrikaanse sprekers is dit ’n teken van respek om ouer mans as 

“oom” aan te spreek. 

 

10.  Wie is Mister Benn? 

Hy is die loods by die koppe waar die skepe deurkom. 
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11. Beskryf Armstrong kortliks. 

Hy is ’n waardige ouerige man, maar ook vol fiemies. Hy is pligsgetrou en laat 

nie op hom trap nie. 

 

12.  Wat bied Lukas aan om te doen? 

Hy wil daar oornag en help waak. 

 

13.  Hoe weet Armstrong Lukas kom uit die Bos? 

Lukas sê dat hy lanklaas soveel sterre gesien het. 

14. Verduidelik hoe Lukas van die ander bosbewoners verskil. 

Lukas praat met vreemdelinge terwyl die ander bosbewoners glad nie met 

hulle praat nie. 

 

15. Aan wie dink Lukas wanneer hy die sterre sien? 

Lukas dink aan Nina wanneer hy die sterre sien. 

 

16.  Wat het Nina altyd oor verskietende sterre (shooting stars) te sê gehad? 

As jy ’n ster sien verskiet, moet jy vinnig wens; dan word dit waar. 

 

17.  Waar in die Bos woon die Van Rooyens? 

Die Van Rooyens bly by Barnard-se-eiland. 

 

18.  Is Nina se standpunt oor verskietende sterre ‘n FEIT of ‘n MENING? Gee ‘n 

REDE vir jou antwoord. 

Dit is ’n opinie, want dit is nie die waarheid nie. 

 

DEEL 3: LUKAS KRY VIR NINA (bl. 95–97) 

1.  Wie is Miss Weatherbury? 

Dit is Nina se nuwe werkgewer. 

 

2.  Miss Weatherbury is geskok toe sy hoor Nina het familie.  

Verduidelik waarom hierdie stelling WAAR is. 

Nina het gesê sy het nie familie nie. 

 

3.  Hoe reageer miss Weatherbury toe sy hoor Lukas is Nina se broer? 

Sy kyk kop in die lug na hom en wanneer sy praat, is haar stem bytend. 

 

4. Is Miss Weatherbury se gedrag oortuigend (convincing)? Antwoord JA of NEE 

en gee ‘n rede vir jou antwoord. 

Ja, want haar optrede wys dat sy Nina se gesin minag. 

 

5.  Hoe verdedig (defend) Lukas vir Nina ? 

Hy se sy is/was nog altyd verbeeldingryk./Sy het ’n goeie verbeelding. 
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6.  By wie het Nina voorheen gewerk? 

Nina het voorheen by die skoolmeester gewerk. 

 

7.  Gee TWEE redes waarom Miss Weatherbury vir Nina aangestel het. 

Sy het hulp in die huis makeer./Sy wou vir Nina ophef deur vir haar goeie 

maniere te leer. 

 

8.  Waarom moet Lukas Knysna toe gaan? 

Hy moet kom uitvind waar Nina is en hoekom sy weg van die skoolmeester is. 

9. Beskryf Miss Weatherbury se karakter. 

Hoewel sy as ’n harde persoon voorkom, het sy ’n sagte hart. Dit is waarom 

sy haar oor Nina ontferm. 

 

10.  Is Miss Weatherbury onselfsugtig? Gee ‘n rede vir jou antwoord. 

Ja, want sy toon naasteliefde teenoor Nina./Sy het empatie met Nina en het 

haar ingeneem. 

 

11.  Wat doen Nina as sy klaar is met haar dagtake? 

Sy gaan loop rond by die koppe. 

 

12.  Waaroor is Miss Weatherbury bekommerd? 

Sy is bang iets kan met Nina gebeur en sy wil nie die verantwoordelikheid hê 

nie.  

 

13.  Hoe probeer Lukas Nina se gedrag regverdig? 

Hy sê dit is Nina se liefde en verlange na die Bos wat aan haar vreet en 

waaraan sy vasklou. 

 

14.  Waarom veg Nina teen haar liefde vir die Bos? 

Die Bos is vir Nina simbolies van mishandeling en swaarkry daarom veg sy 

teen haar liefde daarvoor. 

 

15.  Wat dink Lukas van Nina se verblyf by Miss Weatherbury? 

Dit is die beste kans wat Nina nog ooit gehad het om ’n beter lewe vir haarself 

te skep. 

 

16. Stem jy saam met Lukas se standpunt? Gee ‘n rede vir jou antwoord. 

Ja, want dit sal haar selfbeeld en lewe op ’n positiewe manier affekteer. 

Nee, want deur opvoeding kan Nina uit armoede ontsnap en dit gee Miss 

Weatherbury nie. 

(Enige gepaste verduideliking.) 

17.  Waarom sal Nina moontlik na Lukas luister? 

Hulle deel ’n spesiale band. 

 



6 
 

18.  Watter TWEE dinge sal Lukas maandeliks doen? 

Hy sal self haar geld kom haal./Hy sal met haar praat as dit nodig is. 

 

19.  Hoe verander Miss Weatherbury se houding nou? 

Miss Weatherbury is nou agterdogtig. 

 

20.  Waarom, dink jy, tree sy so op? 

Sy voel nie gelukkig dat Nina se geld na haar ouers toe moet gaan nie./Sy 

vertrou Lukas nie. 

 21.1. Gee ‘n kort beskrywing van die bosmense se lewenstyl. 

Die kinders begin so vroeg moontlik werk en die geld word gesamentlik tot 

almal se voordeel aangewend. 

 

21.2.  Is dit die regte manier van dinge doen? Antwoord JA of NEE en gee ‘n rede 

vir jou antwoord. 

Ja, want die hele gesin word bevoordeel. 

Nee, want die individu werk hard en pluk nie die vrugte van sy arbeid nie. 

 

21.3. Waarom is dit volgens Miss Weathebury nie meer Nina se probleem nie? 

Sy is nie meer in die Bos nie. 

 

21.4. Lukas stem nie saam met Miss Weatherbury nie. 

Verduidelik waarom hierdie stelling ONWAAR is.  

Wanneer Miss Weatherbury sê sy weet nie hoekom die Van Rooyens Nina se 

geld wil hê nie, se Lukas hy weet ook nie eintlik nie. 

 

22.1. Wie daag op tydens Lukas se besoek? 

Nina daag op terwyl Lukas met Miss Weatherbury praat. 

 

22.2. Hoe reageer sy toe sy Lukas sien? 

Sy is dadelik aggressief en val hom aan. 

 

22.3. Hoekom wil sy nie hê haar pa moet weet waar sy is nie? 

Sy is besig om haarself los te maak van die Bos en haar gesin./Sy wil ’n nuwe 

lewe vir haarself op die dorp skep. 

 

22.4. Wat het Nina oor haar pa besluit? 

Nina het besluit haar pa kan sy agterstewe oplig en vir homself gaan werk./Sy 

gaan nie meer haar geld vir hom stuur nie. 

 

22.5. Is dit reg dat Nina se geld na haar pa toe moet gaan? Antwoord JA of NEE en 

gee ‘n REDE vir jou antwoord. 

Nee, want as jy werk, moet die geld aan jou behoort./Jy hoef nie ander 

daarmee te onderhou nie. 



7 
 

 

22.6. Lewer kommentaar oor Miss Weatherbury se opmerking teenoor Nina. 

Miss Weatherbury is eintlik besig met opheffingswerk en wil Nina in ’n dame 

verander. Growwe taalgebruik is onaanvaarbaar en daarom wys sy vir Nina 

daarop. 

 

23.  Watter guns moet Nina vir Lukas doen? 

Sy moet teruggaan Bos toe en vir Elias se dat hy nie weer terugkom nie. 

24. Verduidelik die onderliggende betekenis van Lukas se woorde wanneer hy sê: 

“Ek is klaar met die Bos.” 

Hoewel dit eintlik beteken hy kom nie terug Bos toe nie, impliseer dit ook hy 

wil alle bande met die Bos verbreek. 

 

TONEEL 2 

DEEL 1: LUKAS EN KALIEL (bl. 97–100) 

1. Wat wil Lukas leer doen? 

Hy wil leer roei. 

 

2.  Waarom dink jy wil Lukas leer roei? Gee TWEE redes. 

Dit is dalk sy passie./Dit in sy bloed./Dit sal hom vryheid gee om weg te kom 

uit die Bos. (Enige twee gepaste redes.) 

 

3.  Voltooi die paragraaf deur die ontbrekende woorde in te vul. 

Kaliel lag en sê vir 3.1 Lukas om te vergeet van die 3.2 loodsboot. Die 

eienaar, 3.3 John Benn, sal hulle ddoslan as hulle dit beskadig.  

 

4.  Waaroor praat Lukas met John Benn? 

Hy praat met John Benn oor die moontlikheid van ’n werk. 

 

5.  Waarom is Kaliel agterdogtig (suspicious) oor Lukas se gesprek met Jonh 

Benn? 

Hy dink John Benn en Lukas het van sy werk gepraat en wil van hom ontslae 

raak. 

 

6.  Kaliel ken vir John Benn baie goed.  

Verduidelik waarom hierdie stelling WAAR is. 

Hy noem dat Lukas vir John Benn op die verkeerde tyd iets gaan vra het./Hy 

sê as die Suid-Oos waai, is John Benn al vroegdag beneuk. (Enige een van 

die twee redes.) 

 

7.  Waarom ken Kaliel vir John Benn so goed? 

Hy werk al lank vir John Benn. 
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8.  “Ag, regtig? En hy’t seker gesê hy soek ‘n roeier vir Kaliel September se 

spaan.”  

 

8.1. Wie het hierdie woorde gesê? 

Kaliel September sê hierdie woorde. 

 

8.2.  Vir wie sê hy hierdie woorde? 

Kaliel praat met Lukas. 

 

8.3.  Wat het vooraf gebeur dat hierdie persoon hierdie woord sê? 

Lukas se vir Kaliel dat hy vir John Benn ’n werk gevra het./John Benn sou 

hom aanstel as hy kon roei./Kaliel is egter John Benn se roeier daarom Kaliel 

se reaksie. 

 

8.4.  Hoe voel dié persoon nadat hy hierdie woorde gesê het? 

Kaliel is ontsteld en sarkasties. 

 

8.5. Dink jy Lukas wil Kaliel se werk as roeier oorneem? Antwoord JA of NEE en 

gee ‘n rede vir jou antwoord. 

Nee, want hy vra vir Kaliel hoekom John Benn iemand in sy plek soek en of 

hy weggaan. 

 

9.  Wil Kaliel regtig weggaan? Gee’n rede vir jou antwoord. 

Nee, want hy self weet nie eens waarvoor hy wag nie. 

 

10.  Hoekom paai (pacify) Lukas vir Kaliel? 

Hy kan sien Kaliel is ontsteld. 

 

11.  Waar, volgens Kaliel, moet Lukas vir werk gaan soek? 

Lukas moet gaan werk vra agter op die dorp by Thesens se plek. 

 

12.  Hoe sal Lukas weet hulle soek werkers? 

Hulle hys ’n vlag as teken dat hulle werkers soek. 

 

13.  Watter tipe werkers soek hulle? 

Hulle het mense nodig wat die nuwe kaai kan bou. 

 

14.  Waarom wil Lukas nie daar gaan werk nie? 

Lukas wil nie klippe dra nie./Hy wil op die see werk. (Enigeen van die twee 

redes.) 

 

15.  Hoe weet jy Kaliel het ‘n lae dunk (thinks poorly) van die bosmense? 

Hy sê Lukas lyk asof hy uit die Bos gekruip het. 
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16.  Wat bedoel Lukas toe hy vir Kaliel sê hy is klaar met die Bos? 

Hy sal nie weer teruggaan Bos toe nie. 

 

17.1. Wat kan Kaliel vir Lukas as vergoeding (rumuration) aanbied vir werk? 

Hy sal hom kos en blyplek gee. 

 

17.2. Watter tipe werk sal Lukas vir Kaliel doen? 

Lukas kan oesters uithaal, visvang, vis skoonmaak en droog. 

 

17.3. Waarom is Lukas verwar oor die take van Kaliel? 

Hy weet Kaliel is ’n roeier en die take val nie onder roeiwerk nie. 

 

17.4. Kaliel verdien goeie geld by John Benn. 

Verduidelik waarom jy nie met hierdie stelling saamstem nie. 

Hy sien nie kans om te leef van wat John Benn betaal nie. 

 

17.5. Voltooi die paragraaf deur die ontbrekende woorde in te vul. 

17.5.1 Kaliel waarsku vir Lukas om weg te bly van die water, want hy is ‘n 

17.5.2 houtkapper. Volgens hom het die bosmense gewone 17.5.3 bloed in 

hulle are. As jy op die see wil werk, moet jy 17.5.4 soutbloed in jou are hê. 

Kaliel wil weet of Lukas ‘n ordentlike 17.5.5 bosbokstrik kan stel, want die 

skepe betaal baie goed vir 17.5.6 toutjiesvleis. 

 

17.6.  Is dit reg dat Kaliel hom vererg (gets irritated) omdat Lukas nie strikke wil stel 

nie? Antwoord Ja of NEE en gee ‘n REDE vir jou antwoord. 

Ja, want Lukas het kom werk soek en nou is hy baie kieskeurig. 

Nee, want dit is Lukas se keuse om nie strikke vir jong bokkies te stel nie. 

(Leerder se eie opinie en verduideliking.) 

 

17.7. Hoe weet jy Kaliel is teen tegnologiese ontwikkeling en vooruitgang gekant? 

Hy is sarkasties en neerhalend en noem die stoomskip ’n koolvreter. 

 

18.  Verduidelik waarom Lukas vir Kaliel beter verstaan as wat Kaliel dink. 

Lukas en Kaliel het elkeen ŉ lewensdroom maar weet nie of dit verwesenlik 

gaan word nie. 

 

19.  “Jy praat duister.” Sê in jou eie woorde wat hierdie sin beteken. 

Lukas verstaan nie eintlik wat Kaliel probeer se nie. 

 

DEEL 2: NINA BESOEK VIR LUKAS (bl. 100–101) 

1.  Wie kom soek vir Lukas by Kaliel se huis? 

Nina kom soek vir Lukas by Kaliel. 

 

2.  Verduidelik kortliks wat sy aan het (what she wears). 
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Sy dra ’n blou rok met blommetjies en ’n dik swart tjalie om haar skouers. 

 

3.  “Haar lyf was teen myne en ek het myne voel antwoord gee.” 

3.1. Na wie verwys “ek” in hierdie aanhaling? 

“Ek” verwys na Lukas. 

 

3.2. Na wie verwys “haar”? 

“Haar” verwys na Nina. 

 

3.3. Hoe reageer sy liggaam op hare? 

Sy liggaam reageer op ’n erotiese vlak op hare. 

 

3.4. Wat doen hy toe sy liggaam so reageer? 

Hy stoot Nina weg van hom. 

 

3.5. Hoekom stoot hy haar weg toe sy liggaam so reageer? 

Hy voel dit is sonde, want Nina is sy suster. 

 

3.6. Wat lei jy uit Lukas se reaksie af oor sy morele waardes? 

Hy is ’n man met hoë morele waardes en is gekant teen bloedskande 

(incest). 

 

3.7. **Dink jy dit is reg dat hy so skuldig voel oor hoe sy liggaam op haar liggaam 

reageer? Antwoord JA of NEE en gee ‘n rede vir jou antwoord. 

Ek dink dit is onnodig, want alles in ag geneem, kan hulle nie broer en suster 

wees nie./Ek voel jammer vir hom, want dit verhoog sy spanning omdat hy 

verlief is op haar, maar nie weet of sy dalk sy suster is nie. 

 

4.  Waarom het Nina verdwyn en wat het sy daar gedoen? 

Sy het Bos toe gegaan om te sê dat Lukas nie weer sal terugkom nie. 

 

5.  Voltooi die paragraaf deur die ontbrekende woorde in te vul. 

Nina het die messte van haar tyd in die Bos by die 5.1 ou plekkie 

deurgebring. Dit het egter 5.2 verander. Die 5.3 mondfluitjie is vals en 

geroes, die 5.4 bottels is deur die 5.5 torre ingeneem. Sy het toe al die goed 

gevat en het dit finaal 5.6 begrawe.  

 

6.  Wat is die simboliese betekenis daarvan dat sy die bottels en die mondfluitjie 

begrawe? 

Dit is eintlik Nina se finale afskeid van die Bos, want sy sal nie weer 

teruggaan nie. Terselfdertyd is dit die afskeid van haar kinderjare, want sy is 

nou op pad na volwassenheid. 

 

7.  Lukas is onbewus van Nina se vroulikheid (femineity) 
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Verduidelik waarom jy NIE met hierdie stelling saamstem NIE. 

Ek stem nie saam nie, want Lukas kan sy oë nie van haar afhou nie. 

 

8. Is daar iets fout met Lukas se gevoelens vir Nina? Gee ‘n rede vir jou 

antwoord. 

Nee, want hy en Nina is nie suster en broer nie. 

Ja, want al is hulle nie biologiese suster en broer nie het hulle tog die laaste 

vyf jaar as suster en broer saamgebly. (Leerder se eie opinie in hierdie trant.) 

 

9.  Vir hoe lank het Nina “verdwyn”? 

Nina was ongeveer twee maande weg. 

 

10.1. Noem DRIE plekke waar Nina gewerk het. 

Sy het by die skoolmeester, by miss Weatherbury en ook by die winkel 

gewerk. 

 

10.2. Hoekom het Nina die derde werkplek verlaat? 

Die seemanne wat daar gekom het, het haar betas en sy het nie daarvan 

gehou gehou nie. 

 

10.3. By wie werk Nina nou? 

Nina werk nou vir Miss Weatherbury. 

 

10.4. Watter tipe werk doen sy? 

Nina is Miss Weatherbury se “companion”. 

 

10.5. Verduidelik wat ‘n “companion” is. 

Dit is iemand wat ander mense geselskap hou. 

 

10.6. Hoe reageer Lukas toe hy hoor Nina is terug by Miss Weatherbury? Gee 

TWEE feite. 

Hy is verlig./Hy meen Nina is veilig daar. 

 

10.7. Wat impliseer Nina wanneer sy vir Lukas vra waarheen anders kan sy gaan? 

Sy het geen ander plek om heen te gaan nie, want sy gaan beslis nie weer 

Bos toe nie. 

 

10.8. Wat voel Lukas is nie reg nie? 

Lukas voel Nina behoort ’n plek te he waar sy nie verlee hoef te wees nie. 

 

10.9. Wat is Lukas se finale besluit oor die Bos? 

Hy sal nie weer teruggaan Bos toe nie. 

 

DEEL 3: ’N BOODSKAP VAN WOLWEKRAAL (bl. 101–103) 
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1.  Watter boodskap bring Nina vir Lukas? 

Nina kom se vir Lukas sy broer Dawid is oorlede. 

 

2. Hoe weet jy Lukas is aangetrokke (attracked to) Nina? 

Ek weet dit deur sy gedagtes – hy dink sy is mooi. 

 

3. “Daar het iemand uit die Lange Kloof na jou gesoek.” 

3.1. Waarom hou Nina vir Lukas stip dop wanneer sy hom dit vertel? 

Sy wil Lukas se reaksie sien en probeer vasstel hoe hy oor die Lange Kloof se 

mense voel. 

 

3.2. Waar het Nina die persoon wat uit die Lange Kloof ontmoet? 

Sy het hom by die ysterhoutrug raakgeloop. 

 

3.3. Wie is die persoon? 

Dit was Latjie van baas Petrus wat die nuus gebring het. 

 

3.4. Wat is die nuus wat hy vir Nina gegee het? Noem TWEE feite. 

Hy is op soek na Benjamin. 

Hy wil hom vertel dat sy broer Dawid oorlede is. 

 

3.5. Wat besluit Lukas om te doen toe Nina vir hom hierdie boodskap gee? 

Lukas besluit hy gaan vir ’n paar dae die Lange Kloof (Wolwekraal) toe. 

 

3.6. Maak Lukas die regte besluit? Gee ‘n rede vir jou antwoord. 

Ja, dit is die regte besluit want dan kan hy duidelikheid kry oor sy verlede./Hy 

kan dan uitvind wie hy werklik is. 

 

4. Vir hoor lank gaan Lukas Lange Kloof toe? 

Lukas gaan vir omtrent ’n week weg. 

 

5. Waarom wil Lukas eers vis gaan vang voor hy vertrek (depart)?  

Vis is skaars in die Lange Kloof en die Komoeties sal dit geniet om vis te 

eet./Iemand het hom gevra om vis saam te bring as hy terugkom. 

 

6. Waarom raai Nina hom aan om gou te vertrek? 

Volgens Willem was haar pa op pad Knysna toe om haar en Lukas te kom 

haal. 

 

7. Nina vertel ‘n wit leuentjie om Lukas te beskerm. 

Is dit reg om leuens te vertel? Verduidelik jou antwoord. 

Dit hang af van die omstandighede. As jy iemand daardeur beskerm, is dit 

aanvaarbaar om ’n wit leuentjie te vertel. 
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8. Hoe weet Lukas Fiela-hulle het hom nie vergeet nie? 

Indien Fiela-hulle van hom vergeet het, sou hulle hom nie van Dawid laat 

weet het nie. 

 

9. Waaroor is Nina eintlik (actually) bekommerd? 

Sy is bekommerd dat Lukas nie sal terugkom nie. 

 

10. Het Nina rede om bekommerd te wees? Gee ‘n REDE vir jou antwoord. 

Sy het rede om so te dink. Aan die begin toe Lukas by Nina-hulle gekom het, 

het hy probeer teruggaan. Nina het nie daarvan vergeet nie en daarom dink 

sy hy sal nie terugkom as hy soontoe gaan nie. 

 

11. Nina speel ‘n beskermende  rol (protective rol) waar dit Lukas aangaan. 

Verduidelik waarom jy met hierdie stelling saamstem. 

Ek stem saam, want as sy hoor haar pa is op pad, wil sy he Lukas moet 

dadelik vertrek. Sy waarsku hom ook teen olifante in die Bos. 

 

12. Waarom, volgens Lukas, wil hy Lange Kloof toe gaan? 

Die Komoeties was sy familie voor die Van Rooyens; daar is ’n onbreekbare 

band met hulle. 

 

13. Hoekom is Nina mismoedig en ontsteld (miserable and upset) oor Lukas se 

komende vertrek?  

Dit voel vir haar of hy al klaar alle bande met die Van Rooyens en met haar 

verbreek het./ 

Dit voel asof hy fisiek daar is, maar nie geestelik nie. 

 

14. Hoekom voel Nina die Komoeties kan nie Lukas se familie wees nie? 

Hulle is bruin en Lukas is blank. 

 

TONEEL 3 

DEEL 1: BENJAMIN KOM IN DIE LANGE KLOOF AAN (bl. 103–104) 

1. Wat is die ruimte vir die toneel? 

Die ruimte is Fiela se werf/Wolwekraal se werf/Fiela se plaas. 

 

2. Verduidelik hoe Dawid se dood vir Selling affekteer. 

Na Dawid se dood wou Selling nie weer op nie./ 

Sy bene sou ook heeltemal ingee as hy nie stap nie. 

 

3. Vergelyk Selling se karakter met Fiela s’n soos ons dit sien in hierdie toneel. 

Selling is ’n swakkeling wat maklik opgee, maar Fiela is ’n sterk vrou en sal tot 

die bitter einde deurdruk. 

 

4. Wie sien dat iemand op pad is? 
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Selling sien iemand aankom. 

 

5. Wat besef Fiela toe sy die persoon herken? 

Fiela besef dit is Benjamin. 

 

6. Verduidelik hoe Benjamin lyk toe hy daar aankom. 

Hy is lank en mooi./ 

Sy klere is vuil en flenters./ 

Daar is ’n fierheid in sy blou oe. 

 

7. Fiela ervaar innelike konflik as Benjamin daar aankom. Verduidelik kortliks 

wat die innerlike konflik is wat sy ervaar. 

Sy het nog heeltyd aan Benjamin as ’n kind gedink en hier staan hy voor haar 

as ’n volwasse man. 

Hier het haar innerlike konflik te make met haar idee van hoe sy Benjamin 

onthou en hoe hy nou lyk. 

 

8. Hoe reageer Fiela op Benjamin se tuiskoms? 

Sy wil hom so graag omhels, maar haar hande bly hang slap langs haar sye. 

 

9. Wat is Fiela se grootste konflik? 

Fiela beleef groot konflik omdat Benjamin duidelik blank is. 

 

10. Wanneer verander haar gevoel van onsekerheid? 

Fiela se gevoel verander toe Benjamin haar “Ma” noem. 

 

11. Fiela is ‘n godsdienstige mens.  

Verduidelik waarom hierdie stelling WAAR is. 

In oomblikke van hartseer, geluk en nood beroep sy haar op God en haar 

geloof. 

 

12. Kies die KORREKTE antwoord. 

Fiela huil omdat sy (hartseer/gelukkig) is. 

gelukkig 

 

13. Hoe reageer Selling en Kittie op Benjamin se tuiskoms? 

Selling is so aangedaan dat hulle hom moet lawe en in die bed sit. Kittie huil 

ook van blydskap. 

 

14. Hoeveel jaar gelede is Benjamin weggeneem? 

Benjamin is sewe jaar gelede van hulle af weggeneem. 

 

15. Is Fiela se optrede as Benjamin opdaag oortuigend? Antwoord JA of NEE en 

gee ‘n REDE vir jou antwoord. 
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Ja, sy is oortuigend, want sy tree op soos ’n tipiese ma wat haar kind na ’n 

lang afwesigheid weer sien. 

Nee, die dramaturg laat Fiela se optrede te geforseerd lyk. 

(Enige gepaste verduideliking.) 

 

DEEL 2: FIELA EN SELLING IS BEKOMMERD OOR BENJAMIN (bl. 105–106) 

1. Wat is fout met Benjamin? 

Daar is ’n onrustigheid in hom wat hy nie kan stil nie. 

2.1. Haal die vergelyking aan wat Benjamin se gemoedstoestand (state of mind) 

beskryf. 

“Benjamin werk soos ’n man wat honger is en nie genoeg kry nie.” 

 

2.2. Verduidelik die betekenis van die vergelyking. 

Benjamin werk ontsettend hard en probeer so sy probleme vergeet. 

 

2.3. Kan harde werk jou van jou probleme laat vergeet? Antwoord JA of NEE en 

gee ‘n REDE vir jou antwoord. 

Nee, want die probleme moet aandag kry en oplossings daarvoor moet 

gevind word. 

 

3. Is Fiela se stelling waar dat Benjamin klaar is met die Bos? Verduidelik jou 

antwoord. 

Ja, want hy wil nie weer teruggaan Bos toe nie soos hy vroeer ook vir Nina 

gesê het. 

 

Nee, want die onsekerheid oor sy herkoms sal aan hom bly knaag. Hy sal 

moet teruggaan, want net Barta het die antwoorde. 

 

4. Selling kan mense goed lees. 

Verduidelik waarom hierdie stelling waar is. 

Die stelling is waar, want Selling merk dadelik op dat daar ’n hartseer in 

Benjamin is. 

 

5. Hoewel Benjamin fisiek verander het, is daar tog bekende eienskappe van sy 

kinderjare wat navore tree. Noem EEN. 

As kind het hy ’n wil van sy eie gehad en dit is nou nog die geval. 

 

6. Voltooi die paragraaf deur die ontbrekende woorde in te vul. 

Selling het langs die 6.1. Olifantsrivier grootgeword. Hy het so te sê in ‘n 6.2 

skuit grootgeword.  

 

7.  Hoe lank bly Benjamin op Wolwekraal? 

Benjamin bly drie maande op Wolwekraal. 
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8. Verduidelik hoe Fiela die natuur gebruik om tydsverloop aan te dui. 

Fiela gebruik dit wat in die natuur gebeur om die verloop van die seisoene, 

d.w.s. tyd aan te dui, nl. Die volstruiskuikens wat geil en voorspoedig is en 

Kittie wat die eerste aandblommetjie huis toe bring. 

 

9.  Verduidelik Fiela se uitdrukking in elk van die volgende gevalle. 

9.1. “Die volstruiskuikens was geil en voorspoedig.” 

Die volstruiskuikens is gesond en groei mooi. Hulle sal verkoop kan word vir 

inkomste om die Laghaans se grond te koop. 

 

9.2. “Kittie het die eerste aandblommetjie huis toe gebring...” 

Die tyd het verbygegaan. Dit is al weer lente. 

 

10.  “Hy was ‘n man toe hy hier aangekom het, ... maar nou is hy meer van ‘n 

man.” Bedoel Selling dit LETTERLIK of FIGUURLIK? 

Selling bedoel dit figuurlik. 

 

11. Verduidelik wat hy hiermee bedoel. 

Hy voel Benjamin het ook geestelik gegroei. 

 

12. Hoe weet jy Fiela het Selling se opmerking misverstaan? 

Sy praat oor letterlike dinge soos dat hy nou reg eet. 

 

 

DEEL 3: BENJAMIN VRA VIR FIELA OOR SY HERKOMS (bl. 106–109) 

1.  Wat kom Fiela later agter oor Benjamin? 

Fiela kom agter hy praat glad nie oor die Van Rooyens nie. 

 

2. Gee TWEE moontlike redes waarom Benjamin nie oor die Van Rooyens praat 

nie. 

Benjamin is nog te hatig teenoor Elias en daarom wil hy nie oor die 

hartseerjare praat nie./ 

Hy is bang hy verklap dalk hoe hy oor Nina voel. 

 

3. Watter vraag van Benjamin betrap Fiela onkant (catches her off guard)? 

Benjamin se vraag of Fiela nog glo dat ’n kind van drie jaar alleen agter uit die 

Bos tot in die Lange Kloof kon gestap het, vang haar onkant. 

 

4.  Waarom vind Fiela die vraag so senutergend (so nerve-wrecking)? 

Fiela vind die vraag senutergend, want sy het aanvaar dat Benjamin van hulle 

vergeet het. Dit is bevestig deurdat die mense op die dorp gesê het hy het die 

Van Rooyens dadelik as sy eie mense aangeneem. 

 

5. Verduidelik hoekom Fiela en Benjamin se opinies oor sy afkoms verskil.  



17 
 

Fiela dink dat die reg klaar besluit het wie Benjamin is; daarom is dit ’n 

dooiding (thing of the past). Benjamin voel dit is nie ’n dooiding nie, want dit 

pla hom nog te veel. 

 

6.  Benjamin beleef ‘n identiteitskrisis.  

Verduidelik waarom jy met hierdie stelling saamstem. 

Ek stem saam, want Benjamin se dat hy nie weet wie hy werklik is nie. 

7.  Wat het Benjamin gehoop sou op Lange Kloof gebeur? 

Benjamin het gehoop hy sal tot ruste kom./ 

Die onrustigheid in hom sal weggaan./Hy sal antwoorde op al die vrae oor sy 

verlede kry. 

 

8. “Ek het hulle destyds gesê om hulle pote van jou af te hou, maar hulle wou 

nie luister nie”  

8.1. Na wie verwys “hulle”? 

“Hulle” verwys na die sensusmanne en die magistraat. 

 

8.2. Waarvoor blameer Fiela “hulle”? 

Fiela blameer hulle vir Benjamin se deurmekaar gemoed. 

 

8.3. Kies die korrekte antwoord. 

Hoe reageer Benjamin op Fiela se woorde? 

A. Bedaard, terwyl hy sy pyn wegsteek. 

B. Ontsteld, terwyl hy sy pyn wegsteek. 

C. Bedaard terwyl hy sy pyn wys. 

D. Ontsteld, terwyl hy sy pyn wys. 

 

9.1. Haal ’n voorbeeld van ‘n metafoor aan uit die gedeelte.   

Fiela: “Jy is ’n weggooilam . . .” 

 

9.2. Verduidelik wat ‘n “weggooilam” is. 

Dit is ’n kind wie se ouers hom/haar weggooi/weggee omdat hulle nie self vir 

hom/haar kan sorg nie. 

 

10. Hoe regverdig (justify) Fiela Benjamin se verblyf in die Komoeti-huis? 

Fiela se woorde is dat God vir Benjamin aan haar toebetrou het. 

 

11. Wat is Fiela se gemoedstoestand tydens die gesprek? 

Fiela is baie ontsteld. 

 

12. “Moenie wegdraai nie. Laat ons hierdie ding lostoring en reg aanmekaar sit.” 

Verduidelik wat Fiela hiermee bedoel. 

Sy bedoel dat hulle nie met die gesprek kan ophou nie./Hulle moet daaroor 

praat; al maak dit hoe seer./ 
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Genesing kan slegs na die gesprek plaasvind. 

 

13. Wat vra Fiela vir Benjamin oor sy herkoms (his birth)? 

Sy vra soos wie hy voel: Benjamin Komoetie of Lukas van Rooyen. 

 

14. Watter belangrike gevolgtrekking (conclusion) maak Benjamin? 

Die dag toe hy teruggekom het Wolwekraal toe, het hy geweet hy is tuis. 

15. Wat besluit Fiela moet Benjamin nou doen? 

Hy moenie na sy ma probeer soek nie, want hy gaan haar nie kry nie./Hy 

moet nou aanvaar hy is Fiela se kind. 

 

16. Is Fiela se optrede hier regverdig? Antwoord JA of NEE en gee ’n REDE vir 

jou antwoord. 

Nee, want enige mens wil tog weet wie sy/haar biologiese ouers is. 

Ja, want sy veg vir die behoud van haar kind. 

 

17. Watter TWEE dinge pla ook nog vir Benjamin? 

Die feit dat hy blank en sy bruin is./ 

Die feit dat hy nie sy lewe lank by Fiela-hulle in die Kloof kan bly nie. 

 

18.1. Hoe het Fiela voorsorg getref vir Benjamin se toekoms? 

Sy het die Laghaans se grond vir hom gekoop. 

Dit is op haar naam geregistreer, maar sy sal dit op sy naam oordra. 

 

18.2. By wie is die dokumente? 

Die dokumente is by mister Cairncross. 

 

18.3.  Waarom glo Benjamin dat hy nie ‘n reg op die grond het nie? 

Benjamin is van mening dat die grond aan Tollie, Kittie en Emma behoort. 

 

18.4. Dink jy Benjamin is reg? Antwoord JA of NEE en gee ‘n REDE vir jou 

antwoord. 

Ja, Benjamin is reg, want hulle is Fiela se biologiese kinders en dit is hulle 

erfreg. 

Nee, Benjamin is verkeerd, want ’n mens moet nie ondankbaar wees nie. 

 

18.5. Pas die inligting in KOLOM B by die karakter in KOLOM A. 

KOLOM A KOLOM B 

18.5.1. Dawid A. Sy het in die trommel vir hulle opsygesit. 

18.5.2. Tollie B. Hy is oorlede. 

18.5.3. Emma  C. Jy hoef jou nie te skaam nie. 
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 D.Hy is verslaaf aan drank. 

 

18.5.1 B – (Hy is oorlede.) 

18.5.2 D – (Hy is verslaaf aan drank.) 

18.5.3. A – (Sy het in die trommel vir hulle opsygesit.) 

 

18.6.1. Watter ooreenkoms is daar tussen Fiela en Benjamin? 

Hulle albei is eiewillig (stubborn). 

18.6.2.Verduidelik hoe ‘n persoon optree wat hierdie karaktereienskap het. 

Hulle wil altyd hul sin hê en luister nie na ander nie; hulle is hardkoppig. 

 

18.7. Verduidelik waarom Benjamin glo hy het nie ‘n reg op die grond nie. 

Benjamin glo hy het nie die reg op die grond nie omdat hy nie Fiela en Selling 

se biologiese kind is nie. 

 

18.8. Fiela dink Benjamin het ‘n reg op die grond. 

Verduidelik waarom die stelling WAAR is. 

Fiela meen Benjamin het ’n reg op die grond omdat sy hom soos haar eie 

kind grootgemaak het nadat sy hom as driejarige ingeneem het. 

 

19. Hoekom, volgens Fiela, moet Benjamin die grond vat? 

Hy sou bekend wees as Fiela se optelkind as hy terugkom Kloof toe./ 

Fiela wou seker maak dat hy nie skaam daaroor sal wees nie. 

 

20. Wat is die planne met die Laghaans se grond? 

Fiela sou dit op Benjamin se naam oordra sodat hy vir hom ’n huis daar kan 

bou en kan boer. 

 

21. Wat sou Benjamin graag met die grond wou doen? 

Hy sou graag die grond by Fiela koop, maar hy kan nie. 

 

22.1. Watter bekentenis (revealing) maak Benjamin? 

Benjamin erken teenoor Fiela dat hy verlief is op sy suster Nina. 

 

22.2. Hoe reageer Fiela op Benjamin se geheim? 

’n Koue gaan deur Fiela se hart toe sy die woorde hoor. 

 

22.3. Wat bewys Benjamin se liefde vir Nina glo? 

Benjamin se liefde vir Nina bewys volgens Fiela dat hy nie die Van Rooyen-

kind kan wees nie. 

 

23.  Voltooi die onderstaande paragraaf deur die ontbrekende woorde in te vul. 
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As 23.1 Nina Benjamin se suster was, sou die 23.2 bloed gekeer het dat 

Benjamin op haar 23.3 verlief raak. Die fit dat Benjamin so voel, is vir Fiela ‘n 

bewys dat 23.4 reg reg was en die sensusmanne en die magistraat 23.5 

verkeerd was. Die enigste persoon wat egter vir Benjamin die waarheid kan 

vertel, is 23.6 Barta. 

 

TONEEL 4 

LUKAS IS TERUG IN DIE BOS (bl. 109–110) 

1. Wat is die ruimte van toneel 4? 

Die ruimte is die Van Rooyens se huis in die Bos 

 

2.  Wie, dink Barta, daag by hulle huis op? 

Barta dink Kristoffel het opgedaag. 

 

3.  Watter TWEE dinge moet Kristoffel op die dorp gaan doen? 

Kristoffel moes kos gaan koop en vir Lukas gaan soek. 

 

4. Wat het met Elias gebeur? 

Die grootvoete het hom getrap. 

 

5. Voltooi die paragraaf deur die ontbrekende woorde in te vul. 

Die 5.1 grootvoete/olifante het Elias getrap. Dit het net anderkant die 5.2 

Gounarivier gebeur. Daar het ‘n 5.3 olifantkoei hom geskraap en gegooi. Hy lê 

nou al vir 5.4 maande. Met sy stukkende liggaam moes hy 5.5 twee dae lank 

kruip en homself 5.6 sleep om by die huis te kom. 

 

6. Hoe voel jy oor wat met Elias gebeur het? 

Ek voel nie jammer vir hom nie, ek meen dit is sy verdiende loon.  

(Leerder se eie opinie.) 

 

7.  Waarom het Nina nie te lank in die Bos gebly nie? 

Sy was bang Lukas kom terug en hy weet nie wat aangaan nie. 

 

8.  Waar was Willem? 

Hy het agter in Witplekbos gaan bome kap. 

 

9.1. Wanneer laas was daar ‘n inkomste vir die huishuding? 

Daar was die vorige week laas ’n inkomste in die huis. 

Dit is wanneer laas balke weggeneem is. 

 

9.2. Hoe weet jy dit? 

Daar is skaapvleis in die sak wat Lukas saambring. 

 

10. Hoe lank gelede is Kristoffel al weg dorp toe? 
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Kristoffel is vier dae gelede weg dorp toe. 

 

11.  Wat merk Barta op wanneer sy na Lukas kyk? 

Barta sien hy het nuwe skoene en klere aan. 

 

12.  Watter gevolgtrekking maak sy? 

Barta lei af hy was weg met die skepe./Hulle het hom goed betaal. 

 

13.  “Ek dink ek hoor jou pa roep.” 

Roep Elias regtig? 

Nee, Elias roep nie regtig nie, Barta probeer Lukas se vrae ontduik. 

 

14. Watter vraag vra Lukas vir Barta? 

“Is ek julle kind wat weggeraak het? Is ek Lukas?” 

 

15. Waarom probeer Barta Lukas se vraag vermy? 

Sy weet haar leuens gaan uitkom. 

 

16.  Lukas hou vir Barta aan die arm vas. 

Watter eienskap van Lukas tree na vore? 

Hy is vasberade om die waarheid uit te vind. 

 

17.  Hoe reageer Barta wanneer Lukas haar in ‘n hoek dryf? 

Sy wil dit vermy; daarom loop sy weg./Sy begin skree. 

 

18.  Dink jy Barta praat die waarheid? Gee ‘n rede vir jou antwoord. 

Nee, want haar optrede wys dat sy ’n leuen vertel het en nog steeds lieg. 

 


