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

OPDRAG 29 B: MEMORANDUM: FIELA SE KIND – DIE DRAMA: UITTREKSEL 12 

(BLADSY 92 TOT 93) EN UITREKSEL 13 (BLADSY 94 EN 95) 

 

UITTREKSEL 12 

1. Nina is sewentien jaar oud. /  

 Benjamin is negentien jaar oud.        (2) 

2. Kapp, die boswagter        (1) 

3.1. Nina is ’n bosmens en sy is lief vir die Bos.      (1) 

3.2. Lukas voel vasgevang in die Bos en hy soek die blou lug bo sy kop.  (1) 

4. B. die kinders van ‘n Engelse gesin oppas.     (1) 

5.1. Toe die sensusmanne hom op Wolwekraal kom haal en Knysna toe geneem 

 het.            (1) 

5.2. Hy het ook na ‘n vreemde plek toe gegaan en hy was ook bang vir die 

 onbekende toekoms.        (1) 

6.1. Miss Weatherbury         (1) 

6.2. Sy wou Nina ophelp in die lewe deur vir haar goeie maniere te leer.  (2) 

7.1. Fiela Komoetie         (1) 

7.2. As ‘n mens positief is, dan sal jy nie moedeloos word nie. / 

 As ‘n mens trots is, dan sal jy nie toelaat dat ander jou vertrap nie. / 

 Bly trots op wie jy is, dan sal jy die moed hê om te doen wat jymoet doen. 

 (MOET 2 DINGE: DIE OORSAAK EN GEVOLG NOEM.)   (2) 

8 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.)  (1) 

9.1. Om vir die leser/ kyker inligting/ die agtergrond te gee van wat gebeur het 

 vandat Nina weg uit die Bos is. 

 Dit gee vir die leser/ kyker agtergrond inligting.     (1) 

9.2. Die skoolmeester          (1) 

9.3. Nina se vergoeding is vier sjielings per week en dit het ook kos en klere 

 ingesluit.           (2) 

9.4. Sy was dadelik kortaf en agterdogtig teenoor Lukas. Sy het  gesê sy sal dit 

 nie toelaat nie, want Nina bly nie meer in die Bos nie./ 

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

 vertrou Lukas nie.         (2) 

9.5. Ja, want die Bosmens is anders: Alles word saam in een hand gegooi. 

 Nee, leerder se eie aanvaarbare rede.      (1) 

 

UITTREKSEL 13  

1. Hy verwys na spookskip wat in die water lê.     (1) 

2. By Noetzie          (1) 
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3. Hy was op pad om na Nina te gaan soek nadat sy van haar werkgewer af 

 weggeloop het.         (1) 

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

 “oom” aan te spreek.         (2) 

5.1. Lukas praat met vreemdelinge terwyl die ander bosbe-woners glad nie met 

 hulle praat nie.          (1) 

5.2. D.m.v. sy armoedige kleredrag       (1) 

6.1. C. Miss Weatherbury        (1) 

6.2. E. Kaliel September         (1) 

6.3. B. Nina van Rooyen         (1) 

6.4. A. Veldkornet Armstrong        (1) 

7.1. Dit is ’n bygeloof, want dit is nie die waarheid nie.    (1) 

7.2. In die Bos, waar Lukas swaar gekry het onder Elias, was daar maar min 

 wense en drome – min sterre wat verskiet het.     (1) 

 

TOTAAL: 35 

 


