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Graad 12: Week 3: 15 tot 19 Junie 2020 

OPDRAG 22 B: MEMORANDUM: FIELA SE KIND: KONTEKSTUELE VRAE: 

UITTREKSEL 11(BLADSY 61 TOT 65) 

 

MEMORANDUM  

1. Die sensusmanne het die Komoeties se besonderhede in die sensusboek 

 geskryf.           (1) 

• Die sensusmanne het vir Benjamin gesien.     (1) 

• Die sensusmanne het gevra of Benjamin kon onthou hoe hy op Wolwekraal 

gekom het.          (1) 

• Die sensusmanne het gesê die magistraat wou vir Benjamin sien.  (1) 

 (Jy kry 'n punt vir elke gebeurtenis wat op die korrekte plek in die volgorde 

 staan.) 

 

2. Dit was ongehoord dat 'n wit kind by 'n bruin gesin sou woon. / 

 Fiela was bruin en Benjamin was wit./  

 Selfs al kon Barta hom nie erken nie, sou die magistraat Benjamin in elk geval 

 eerder aan die wit gesin gegee het as om hom terug te stuur Wolwekraal toe./ 

 Die Van Rooyens was ook wit. 

 Die samelewing se reëls was rassisties/het apartheid ondersteun.  (1) 

 

3.1 By hulle eerste besoek het hulle gedink dit was moontlik dat 'n 3-jarige kind so 

 ver/uit die Bos tot op Wolwekraal sou kon stap./ 

 Hulle het geglo hy is die verlore kind wat in die Bos weggeraak het (by 

 implikasie: hy kon uit die Bos tot by Wolwekraal stap.)    (1) 

 

3.2. Nou het hulle gesê dat die 12-jarige Benjamin nie gemaklik so ver/saam met 

 Fiela van Wolwekraal af tot op Knysna sou kon stap nie. 

 Hulle opinie het verander sodat hulle vir Fiela kon oorreed.   (1) 

 

4. Ja. Selling se aksie sluit mooi aan by die gevoel van jammerte/liefde wat hy 

 wou wys as Fiela besluit dat Benjamin Knysna toe moes gaan./ 

 Ja. Selling se aksie sluit mooi aan by sy sagte/ondersteunende karakter./ 

 Ja. Selling se hand op Benjamin se kop wys hy troos/ondersteun hom. (1) 

 

5.1 Benjamin was skoon gebad. 

 Benjamin was netjies aangetrek./Hy het nuwe klere (baadjie, hemp en 

 skoene)/heel klere gedra./ 

 Benjamin het padkos gehad. 

 Fiela het vir Benjamin 5 sjielings/geld gegee (om te wys dat hulle nie arm was 

 nie).           (1) 

5.2. Fiela het vir Benjamin 5 sjielings/geld gegee om te wys dat hulle nie arm was 

 nie./  
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 Fiela het vir Benjamin gesê hy moes vir die magistraat sê dat hulle hulle eie 

 grond besit het/nie pagters was nie.       (1) 

 

5.3.  Fiela het vir Benjamin geleer hoe om die magistraat reg aan te spreek./ 

 Fiela het vir Benjamin gesê om nie moeilikheid te maak as hulle sy geld sou 

 vat nie.          (1) 

6. harteloos          (1) 

 

7. B.  selfversekerde         (1) 

 

8. Ja. 

 Sy was in haar hart oortuig Benjamin was nie die Bosvrou se kind nie (en 

 daarom sou hulle geen rede gehad het om hom nie terug te bring nie)./ 

 Sy het geglo sy naam is in Goewerment se boek as 'n Komoetie ingeskryf./ 

 Sy wou vir Benjamin gerusstel/ troos. 

OF 

 Nee. 

 Sy het vir Benjamin vals hoop gegee./ 

 Sy het geen waarborg gehad dat hulle hom sou terugbring nie.  (1) 

 

9. Fiela het by die magistraat gepleit/die magistraat gesmeek/ gesoebat./ 

 Fiela het haar stem/stemtoon verander./ 

 Fiela het die magistraat as ''baas'' aangespreek./ 

 Fiela het besluit sy sou soos ʹn slang seil.     (1) 

 

10.1. By die hof in Knysna het Fiela die magistraat se woord as wet betwyfel/ 

 bevraagteken./ 

 Fiela het met die magistraat geredeneer oor sy uitspraak./  

 Fiela het die magistraat op sekere punte in sy uitspraak gewys./  

 Fiela het reguit gesê dat dit wat die magistraat gesê het, nie waar kon wees 

 nie.           (1) 

10.2. Fiela was magteloos teen die magistraat se woord.    (1) 

 


