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Graad 12: Week 3: 15 tot 19 Junie 2020 

OPDRAG 22 A: FIELA SE KIND – DIE DRAMA: UITTREKSEL 11 

(BLADSY 61 TOT 65)  

INSTRUKSIES 

1. Beantwoord nou die kontekstuele vrae IN JOU SKRIF 

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

 ANTWOORD, wat in Kwartaal 1 vir jou gegee is. 

UITTREKSEL 11  

Lees die uittreksel op bladsy 61 tot 65 deur en beantwoord die vrae wat volg: 

DIKKE: Oormôre. Vrydag. Mister Goldbury wil net die saak van die kind wat die 

  slag in die Bos weggeraak het, opklaar ... 

*** 

FIELA: Ek sal hom self Knysna toe vat. 

LANGE: (ongeduldig): Die magistraat wil hom Vrydag in die hof sien, dis   

5  oormôre! Dit sal jou minstens twee dae te voet neem om daar te kom,

  en met die kind by jou nog langer! 

*** 

FIELA: Dan ry ek saam met julle met die kar. 

LANGE: Daar's nie plek op die kar nie. 

*** 

FIELA:  ... Benjamin gaan Knysna toe. (SELLING sit sy hand op BENJAMIN se 

10  kop.) Dit kan nie anders nie. Ek het oral gedink en ek kry nie 'n ander 1

  pad nie. Maar Saterdag sal hulle hom terugbring, sê ek vir julle. Hoor jy 

  my, Benjamin? Saterdag sal hulle jou terugbring en die Here help hulle 

  as hulle ooit weer hulle pote op hierdie werf sit! Ma stuur jou saam  

  sodat die magistraat en die bosvrou jou kan bekyk en klaar kyk. En Ma 

15  belowe jou, jy sal nie nodig hê om jou kop anderkant daardie  

  berg te laat sak omdat jy as 'n Komoetie ingeskryf staan in die  

  Goewerment se boek nie ... 

*** 

BENJAMIN:  Ma, ek is bang. 

FIELA: Jaag weg die bang ... 

*** 

FIELA: Die magistraat sal kyk dat hulle jou terugbring. Saterdag soos hulle   

21  gesê het. Die magistraat se woord is wet ... 

 

 

1. Fiela-hulle was gelukkig op Wolwekraal totdat die sensusmanne daar 

 aangekom het. Toe het alles skielik verander. 
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 Skryf die vier gebeure rondom die sensusmanne se TWEE besoeke aan 

 Wolwekraal onder mekaar in die korrekte VOLGORDE neer: 

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

gekom het. 

• Die sensusmanne het vir Benjamin gesien. 

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

• Die sensusmanne het die Komoeties se besonderhede in die sensusboek 

geskryf.          (4) 

 

2. Die magistraat sou Benjamin in elk geval vir die Van Rooyens gegee het, of 

 die bosvrou hom kon uitken of nie. 

 Sê waarom die stelling WAAR is.       (1) 

 

3. Die sensusmanne se opinie oor Benjamin se vermoë om ver te stap, het van 

 hulle eerste na hulle tweede besoek aan Wolwekraal verander. 

3.1. Wat was die sensusmanne se opinie tydens hulle eerste besoek aan 

 Wolwekraal?          (1) 

3.2. Sê hoe die sensusmannne se opinie tydens hulle tweede besoek verander 

 het.           (1) 

 

4. ''... Benjamin gaan Knysna toe. (SELLING sit sy hand op BENJAMIN se kop.)'' 

 (Reël 9–10) 

 Dink jy die toneelaanwysing pas by die dialoog? Motiveer jou antwoord. (1) 

 

5. Fiela wou hê dat die magistraat moes sien dat Benjamin 'n goeie lewe by die 

 Komoeties gehad het. 

 Wat het Fiela gedoen om die magistraat te oortuig dat: 

5.1. Sy vir Benjamin goed versorg het       (1) 

5.2. Die Komoeties vir hulleself kon sorg      (1) 

5.3. Benjamin goeie maniere gehad het      (1) 

 

6. Kies die KORREKTE antwoord uit dié tussen hakies. Skryf slegs die 

 vraagnommer (6.) en die antwoord neer. 
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 Dit klink asof Fiela in reël 18 en 19 (harteloos/simpatiek) is, terwyl sy eintlik 

 net nie vir Benjamin wou wys dat sy ook bekommerd was nie.  (1) 

 

7. Kies die KORREKTE antwoord om die sin mee te voltooi. Skryf slegs die 

 vraagnommer (7.) en die letter (A–D) neer. 

 Uit Fiela se houding in hierdie uittreksel kan ons aflei dat sy 'n … karakter 

 was. 

 A. senuweeagtige 

 B. selfversekerde 

 C. ongeskikte 

 D. nederige         (1) 

 

8. Was Fiela reg om vir Benjamin te belowe dat die sensusmanne hom sou 

 terugbring? Motiveer jou antwoord.      (1) 

 

9. Hoe het Fiela in haar gesprek met die magistraat gewys dat sy haarself sou 

 verneder as dit sou help om vir Benjamin terug te kry?    (1) 

 

10. ''Die magistraat se woord is wet ...'' (Reël 21) 

10.1. Waaruit kan ons aflei dat dit wat Fiela hier vir Benjamin gesê het, verskil van 

 wat sy later by die hof in Knysna gesê het?     (1) 

10.2. Hoe sluit hierdie reël aan by die tema van mense wat aan die mag van ander 

 uitgelewer word?         (1) 

 

TOTAAL: 18 

 

 

 

 

 

 


