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OPDRAG 3 

UITTREKSELS: FIELA SE KIND –die drama 

1. BEANTWOORD DIE KONTEKSTUELE VRAE:  VAN 

 UITREKSELS 1 TOT 7 (KWARTAAL 1) IN JOU SKRIF. 

2. MERK UITTREKSEL 6 EN 7. 

 

UITTREKSEL 6 (BLADSY 68 TOT 69): MEMORANDUM 

1. Wolwekraal         (1) 

2. Knysna          (1) 

 

3. In daardie tyd het die regering geglo aan rasseskeiding. Dit was 

 ongehoord dat ‘n wit kind by bruin mense gebly het en deur hulle 

 grootgemaak word.         (2)

  

4.1. geliefd 

4.2. ontuis          (2) 

 

5. C. daar reeds jare lank na die verlore kind gesoek is.  (1) 

 

6. Fiela het Benjamin self gewas en seker gemaak dat hy skoon is. 

 Sy het vir hom ‘n nuwe hemp gekoop. 

 Sy het vir Benjamin gesê dat as hy moet lees en skryf, moet hy dit op 

sy mooiste doen.  

 Sy het gesê hy moet die magistraat as  “my heer” aanspreek en nie 

“baas” nie. Later besluit hulle op “Weledele Heer”.   (3)  

 

7.1. Elias – Hy het ‘n ekstra paar hande gekry wat vir hom kom werk/ 

balke kon saag.         (1) 

7.2. Nina – Sy het ‘n maat gekry op wie sy later verlief geraak.  (1)  

 

8. Elias het gesê dat as hy ‘n hond gehad het, sou hy die hond op 

haar gesit het. “…het ek hom (die hond) agter haar gesteek dat sy 

nou nog gehardloop het.”)  

            (1) 

9. Fiela het vir Benjamin voor haar agterdeur gekry. 

 Benjamin is deur die sensusmanne ontdek. 

 Benjamin het Bos toe gegaan as Lukas van Rooyen.  
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 Benjamin het sekerheid oor sy identiteit gekry.    (4) 

 

10. Die dramaturg ... 

 laat Benjamin Fiela se woorde herhaal ("Ek sweer."/"Ek is Fiela se 

kind." 

 laat vir Benjamin smeek./ laat Benjamin “asseblief” gebruik. 

 laat Benjamin die woord "Baas" gebruik/ onderdanig optree. 

 wys Benjamin se vrees/innerlike konflik deur wat hy sê/hoe hy 

optree. 

 

UITTREKSEL 7 (BLADSY 69 EN 71): MEMORANDUM 

1. Hy is Fiela Komoetie se kind.      (1) 

 

2. Fiela is nie soos Barta in die hof toegelaat nie. 

Barta is voorgesê wie Benjamin was. 

Die Magistraat baseer sy bevindinge (op Barta) se leuens. 

(Enige TWEE of soortgelyk)       (2) 

 

3.1. hy het gesê hy is Fiela se kind.      (1) 

3.2. Fiela was al ma wat hy geken het./  

 Sy eie ma het hom nie opgeëis nie.     (1) 

 

4. Elias het Benjamin later baie sleg behandel.    (1) 

 

5. Sy ken haar man as iemand wat wreed is met die kinders.  (1) 

 

6. B / Benjamin en Nina was albei buitestaanders in die Van Rooyen-

 gesin.          (1) 

 

7.1. sensusmanne 

7.2. nie sy ouers kon opspoor nie 

7.3. liefdesmaat          (3) 

 

8.1. D / Selling 

8.2. A / Nina 

8.3. C / Barta 

8.4. E / Fiela           (4) 

 

 


