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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 4 EN 5. 

  

UITTREKSEL 4 (bladsy 57 en 58): MEMORANDUM 

1. Hy is amper deur die olifante vertrap.     (1) 

2. Die olifante in die bos        (1) 

3. Hy het nie die geld om ‘n geweer of ammunisie te koop nie. (1) 

4. Aan die skepe/ aan die skeepskapteins     (1) 

5. Hy het die handbyl, die kortsaag, osrieme en Nina se kombers 

neergegooi.         (4) 

6. D. vooruitwysing (iets wat in die toekoms gaan gebeur)  (1) 

 

7. Hulle het nie baie komberse nie; elke lid van die gesin het dalk net 

een kombers./  

 Daar is nie geld om nog komberse te koop as een weg is nie. (1) 

 

8.1. Nina           (1) 

8.2. Toe Lukas vir haar die vyf sjilings gee, wou sy op die dorp vir haar 

‘n mondfluitjie en ‘n kombers koop.      (1) 

 

9.1. Sy is die Van Rooyens se enigste dogter en sy is jonger as Lukas. 

 Sy is buitestander (outsider)onder haar eie mense.  

 Sy vlug weg van die harde werk by huis hou daarvan om alleen in 

die Bos rond te dwaal.  

 Sy hou daarvan om voëlgeluide met haar bottels te maak. 

 Sy voel aangetrokke tot Lukas en wys vir hom haar bottels waarop 

sy musiek maak.   

 Daar is gedurig konflik tussen Nina en haar pa omdat hy haar 

mishandel.  

 Sy het ‘n sterk wil, is hardkoppig en tart Elias uit omdat sy kort-kort 

in die Bos verdwyn. Elias dink sy is baie lui.  
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9.2. Nina dink die uil is pragtig en is bang dat hy sal wegvlieg.  

 Barta dink die uil bring onheil en sê hulle moet hom wegjaag.  

 9.3. Nina het bewondering en verwondering vir die uil, maar Barta is 

 bygelowig oor die uil en daarom is sy vol vrees en afsku vir die uil.

            (2) 

10. Nina. Ek hou ook van die natuur en dink voëlgeluide is pragtig./ 

 Barta. Ek dink ook die ge-hoot van ‘n uil bring onheil soos die dood 

 oor ‘n huis.          (1) 

 

11.  Nee, ek hou nie van Elias nie, want hy is lui en probeer altyd “slim 

 plannetjies” maak wat misluk./  

 Hy mishandel sy kinders en hulle moet al die werk doen./ 

Ja, hy is ‘n man met ‘n plan wat wil geld maak sodat hy en sy 

gesin nie meer  so arm is nie.      (1) 

 

UITTREKSEL 5 (bladsy 67 tot 68): MEMOANDUM 

1.1. Fiela se kind/ Fiela se hanskind      (1) 

1.2. In die magistraatskantoor in Knysna      (1) 

1.3. Die sensusmanne was op Fiela se plaas en het Benjamin, ‘n wit 

 kind, daar gevind. 

 Hulle was doodseker dat hy die Van Rooyen-kind was wat nege 

 jaar gelede weggeraak het. 

 Drie maande later het hulle teruggekom met die boodskap dat 

 Benjamin voor die magistraat moet verskyn vir ‘n 

 uitkenningsparade.        (2) 

2. Benjamin is maar 12 jaar oud en hy is daar sonder die 

ondersteuning van sy ouers in hierdie vreemde ongewone situasie.

            (1) 

3.1. Sy pa/ Selling         (1) 

3.2. Selling voel dit is meer respekvol./ 

Die magistraat sal dan dalk empatie met hulle hê./ 

Selling het ook al met die gereg gebots.     (1) 

 

4. C. hy dit vind amusant dat hy so genoem en keer dat hy  

  glimlag.         (1) 
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5.1. Ja, bruin en swart mense het die wit mense so aangespreek. 

 Nee, ... eie antwoord        (1) 

5.2. Nee, Benjamin is ‘n wit kind en dit is hoe blankes mekaar 

 aanspreek nie.          (1) 

6.1. Sy moet haar seun Lukas tussen die ander seuns uitken.  (1) 

6.2.    Ja, Elias is gelukkig, want dan sal hy later ’n ekstra paar hande hê 

 om te help balke saag./ 

 Nee, want dit beteken daar sal ’n ekstra mond wees om kos voor 

 te gee. 

 (Leerder se eie opinie, maar in hierdie trant.)    (1) 

 

7. Elias het gesê die Bos is te bergagtig en hy kan nie glo dat ‘n 

 driejarige dit kon oorleef nie. 

 Fiela was van mening dat ’n kind van drie jaar nie oor die berge na 

 die Lange Kloof toe kon loop nie. (Selfs die reguit pad na Knysna 

 is te lank vir ’n kind van nege.) 

 (Vir 2 punte: Elias én Fiela se mening. Jy kry net een punt as ‘n 

 gevolgtrekking gemaak word.)       (2) 

8. bosvrou          (1) 

9.1. Die Lange Kloof is ‘n droë en ‘n harde wêreld, maar oop en ruim. 

9.2. Dit is simbool van Fiela en haar gesin: Hulle moet baie hard werk 

 om te oorleef, maar hulle het integriteit en vestig hulle hoop op 

 God.           (1) 


