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OPDRAG 10B 

 

1.  Beantwoord nou die kontekstuele vrae IN JOU SKRIF wat oor 

 Uittreksel 8, 9 en 10 gevra word, nadat jy die opsomming 

 (OPDRAG 10A) van die teks en die oorspronklike teks (original 

 text) gelees het. 

 

2. Bestudeer ook die kontekstele vrae, Uitdeelstuk: VRAAG EN 

 ANTWOORD, wat in Kwartaal 1 vir jou gegee is. 

 

3. MOENIE JOU ANTWOORDE INDIEN VIR ASSESSERING NIE. 

 

KONTEKSTUELE VRAE: FIELA SE KIND – DIE DRAMA  

KWARTAAL 2 

 

UITTREKSEL 8 

Lees die uittreksel op bladsy 77 en 78 deur en beantwoord die vrae wat volg:  

***1. FIELA:  Ek moet met die magistraat praat, baas. Dit is dringend. Ek het twee  

 dae geloop om hier te kom. 

2. MAN:     Could you repeat that in English? 

3. FIELA:   Here, baas, roep vir my iemand wat Hollands kan praat. Ek moet die 

magistraat sien. 

3. MAN AF 

4. FIELA: (op die band): Seil soos ’n slang, Fiela! As jy voor ’n wit mens verleë 

staan, moet jy laag buk.   

5. Die skoonmaker, ’n bejaarde bruin man, kom op met ’n besem en emmer. 

6. FIELA:   Mens, ek kan jou amper met die hand groet. Waar is die magistraat? 

7. SKOONMAKER:   Oppie bank, antie. 

*********************************************************************************************** 

UITTREKSEL 9 

Lees die uittreksel op bladsy 84 en 85 deur en beantwoord die vrae wat volg:  

****1. MAGISTRAAT:   Wie is jy en wat soek jy? 

2. FIELA:   Ek is Fiela Komoetie van die Lange Kloof. Ek het die sydeur uit die 

kosyn geklop, maar niemand het my gehoor nie. Ek het gekom om Salomo te 

spreek. 

3. MAGISTRAAT:   Ekskuus? 

4. FIELA:   Salomo. Die een van die Bybel. Ek verneem julle hou hom hier 

iewers aan. 

5. MAGISTRAAT:   Luister hier! 

6. FIELA:   Ek wil by hom hoor waarom net die een vrou laat kom is toe die kind 

deurgesny moes word. 
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7. MAGISTRAAT (waardig kwaad): Ek dink nie jy besef waar jy jou bevind nie! 

Nog minder dat ek jou onmiddellik kan laat arresteer! 

8. FIELA:   Vir wat? Omdat ek ’n tweede keer per voet van die Lange Kloof af 

moes kom om te hoor wat van my kind geword het? 

9. MAGISTRAAT: Daar is die vorige keer aan jou verduidelik wat gebeur het, jy 

is ten volle ingelig. 

10. FIELA: Dan weet baas dat ek die week voor laas ook hier was? 

11. MAGISTRAAT:   Ek het so verneem, ja. 

12. FIELA:   Dan het baas ook seker verneem dat ek net so weer moes omdraai 

sonder dat ek die magistraat met ’n oog te sien gekry het. 

13. MAGISTRAAT:  Besef jy met wie jy praat? 

14. FIELA:   Nee, baas, maar die eintlike een met wie ek wil praat, die een wat sy 

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

  

 

1.1. “Seil soos ’n slang, Fiela!” (reël 4) 

 Dink jy dit is reg dat Fiela só voel? Gee ‘n REDE vir jou antwoord.  (1)

   

1.2. Kies die KORREKTE antwoord tussen hakies.  

Die magistraat van wie in reël 1 gepraat word, is (mister Cairncross / mister 

Goldsbury).          (1) 

 

 1.3. Wat is die funksie van die NEWETEKS (sub text) soos bv. Die skoonmaker, ’n 

bejaarde bruin man, kom op met ’n besem en emmer.    (1) 

 

1.4. Waar is Fiela in hierdie uittreksel?      (1)  

 

1.5. In reël 11 (laaste reël) verwys Fiela na “Salomo”. Hoekom is hierdie verwysing 

’n voorbeeld van INTERTEKSTUALITEIT?     (1) 

 

1.6. Verduidelik hoe hierdie verwysing na Salomo op hierdie toneel betrekking  

 het.           (2) 

 

1.7. Dink jy dit is reg om die magistraat met Salomo te vergelyk? Gee ‘n REDE vir 

jou antwoord.         (1) 

 

1.8. Dink jy dat die verwysing na Koning Salomo van die Bybel hier funksioneel is? 

Gee ‘n REDE vir jou antwoord.       (1) 

 

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

  

Die magistraat sê vir Fiela dat Benjamin aan sy regmatige ouers terugbesorg 
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is en dat sy ma, Barta, hom dadelik tussen 1.9.1. … 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. … hempie moes kies. Sy sê dat hulle haar seun, Lukas, se 

bene naby die 1.9.3. … opgetel is nadat hy as kind in die Bos verdwaal het. 

Lukas  wou die waarheid by Barta hoor omdat hy op 1.9.4. … verlief geraak 

het.           (4) 

 

1.10. Die magistraat was onbewus daarvan dat Fiela twee weke gelede ook daar 

was om na Benjamin te soek.  

 Haal EEN sin uit die uittreksel aan om te bewys dat hierdie stelling ONWAAR 

is.            (1) 

 

1.11. In die begin van die uittreksel het Fiela nie geweet sy praat met die magistraat 

nie. 

 Haal EEN sin uit die uittreksel aan om te bewys dat hierdie stelling WAAR is.

           (1) 

1.12. Verduidelik KORTLIKS hoekom Fiela gedink het dat Benjamin nie die bosvrou 

se kind kan wees nie.        (2) 

 

1.13. Kies die KORREKTE antwoord om die sin te voltooi. Skryf net die 

vraagnommer en letter (A-D) neer. 

Volgens Fiela was Benjamin omtrent … jaar oud toe sy hom voor haar deur 

gekry  het.  

 A. twee 

 B. drie 

 C. vier. 

D. vyf          (1) 

 

1.14. In reël 14 verwys Fiela na Benjamin as haar “grootmaakkind”. Wat beteken  

dit?           (2) 

 

1.15. Noem TWEE verskille tussen die manier hoe Fiela haar kinders grootgemaak 

het en hoe die Van Rooyen hulle kinders grootgemaak het.   (2) 

 

1.16. Hoe verskil die twee families wat hulle FINANSIES betref? Verduidelik 

VOLLEDIG.          (2) 

  

1.17. Waar dink jy was dit beter om groot te word? By by die Van Rooyens of die 

Komoeties? Gee ‘n REDE vir jou antwoord.     (1) 

 

UITTREKSEL 10  

Lees die uittreksel op bladsy 89 en 90 deur en beantwoord die vrae wat volg:  
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  Deur oop. 

1. ELIAS (kom in met LUKAS se goed, kortaf): Hulle het vandag jou goed 

gebring, Lukas. 

2. LUKAS: Wie het dit gebring? Wie het my goed gebring? 

3. ELIAS: Sy sê haar naam is Fiela Komoetie. As ek vandag ‘n hond gehad het, 

het ek hom agter haar gesteek dat sy nou nog gehardloop het.  

4. LUKAS (skree): Waar’s sy? Waar is my ma? 

5. ELIAS: Daar staan jou ma by die vuur! Die bruinvel is weg en ek het vir haar 

en die een wat by haar was, gesê as hulle weer ‘n voet op hierdie eiland sit, 

gaat ek magistraat toe en laat ek hulle vang. Elias van Rooyen laat nie met 

hom van ‘n bruinvel mors nie.  

6. LUKAS: Wie was by haar?  

7. ELIAS: ‘n Opgeskote seun, net so blerrie uit sy pad as sy. 

8. LUKAS: Laat my verby kom! 

9. ELIAS: Jy bly waar jy is! 

10. LUKAS: Laat my verby kom, asseblief! 

11. ELIAS: Ek sal die osriem vir jou vat en nie ophou voor die laaste bruingeid uit 

jou uit is nie. Jy was net mooi op pad om weer wit mens te word en wit mens 

sal jy bly.  

12. LUKAS: (soebat): Wat het Fiela Komoetie gesê? Wat het sy gesê? 

13. ELIAS: Sy het niks hier te sê nie. Sy’t jou goed gebring en klaar. 

 NINA tel die dasvelkombers op en draai dit om haar. 

14. LUKAS: Los! (Ruk dit van haar af.) Jy sit nie jou pote aan my goed nie! 

Musiek op en ligte doof uit vir die einde van die tweede bedryf.  

2.1. Na wie verwys Lukas in hierdie aanhaling as hy vra: “Waar is my ma?” (Reël 

8)            (1) 

 

2.2. Waar was Lukas toe die besoekers gekom het?    (1) 

 

2.3. “Daar staan jou ma by die vuur.” 

 Wat is die naam van die persoon wat by die vuur staan?   (1) 

 

2.4. Lukas bevind hom by die Van Rooyens wat witmense is. Waarom is dit 

IRONIES dat Elias die laaste “bruingeid” uit hom wil slaan?   (2) 

 

2.5. Kies die KORREKTE antwoord tussen hakies. Gee ook ‘n REDE waarom jy 

hierdie antwoord gekies het. 
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 Elias was (streng / gevoelloos) teenoor sy kinders.    (1) 

 

2.6. Wie is die “opgeskote seun” na wie Elias in spreekbeurt 7 verwys?  (1) 

 

2.7 Kies die KORREKTE antwoord tussen hakies.  

“Ek sal die osriem vir jou vat en nie ophou voor die laaste bruingeid uit jou uit 

is nie” (reël 11) 

Hierdie tonele is daar (innerlike / uiterlike) konflik tussen Lukas en Elias. (1) 

 

2.8. Uit watter handelinge van Lukas kan ons in hierdie uittreksel aflei dat hy 

GEFRUSTREED is. Noem net EEN handeling.     (1) 

 

2.9. Watter ander soort INNERLIKE KONFLIK (behalwe frustrasie), dink jy, het 

Lukas waarskynlik ook in hierdie uittreksel ervaar?    (1) 

 

 

 

 


