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

OPDRAG 29 (1): OPSOMMING VAN DIE BEDRYWE VAN FIELA SE KIND – DIE 

DRAMA (BLADSY 91 TOT 110) 

INSTRUKSIES: 

1. Bestudeer hierdie aantekeninge (notes) met die oog op die eksamen en 

 wanneer jy kontekstuele vrae beantwoord. 

2. Onthou!  

 Benjamin Komoetie en Lukas van Rooyen is dieselfde mens. Wanneer hy by 

 die Van Rooyen is, is hy Lukas en wanneer hy by die Komoeties is, is hy 

 Benjamin.  

TWEEDE KWARTAAL 

DERDE BEDRYF (bl 91 tot 110)  

OPSOMMING 

▪ Lukas is nou 19 en Nina 17 jaar oud. 

Lukas moet Nina dorp toe neem sodat sy daar kan gaan werk. 

Nina wil nie die Bos verlaat nie. 

Lukas dink dit is beter buite die Bos. 

Nina loop later weg van haar werk en Lukas moet haar gaan soek. 

Hy kry haar by haar nuwe werkgewer en vra vir Nina om vir Elias te gaan sê dat 

hy (Lukas) nie weer teruggaan Bos toe nie. 

 

▪ Lukas kry werk by Kaliel September. 

Nina vertel vir Lukas dat sy die boodskap vir Elias gegee het. 

Sy bring ook nuus van die Lange Kloof. 

Sy broer Dawid is dood. 

Lukas besluit om Lange Kloof toe te gaan. 

Nina is bang hy gaan nie weer terug kom nie. 

 

▪ Lukas (Benjamin) daag op (arrives) by Fiela en Selling en die hele gesin is in 

trane. 

Fiela merk op hoe groot die seun geword het – hy is nou ‘n wit man. 

Benjamin help met die boerdery en Selling leer hom roei. 

Benjamin vra vir Fiela wie hy werklik is – is hy ‘n Van Rooyen? 

Hy erken dat hy op Nina verlief is, maar hy is bang sy is dalk sy suster. 

Fiela sê dat net Barta die vraag kan antwoord. 

 

▪ Lukas gaan terug Boshuis toe. 

Hy vind Elias bedlêend nadat ‘n grootvoet hom getrap het. 

Lukas konfronteer Barta en vra reguit of hy haar kind is. 

Haar antwoord: Hy is Lukas, sy sweer dit. 
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▪ Op die dorp hou Lukas hom eenkant van Nina. 

Sy verstaan nie die rede nie en beskuldig hom van onnoselheid (stupidity) en 

lafhartigheid (cowardice). 

Lukas besef dat hy geen keuse het nie – hy moet terug Bos toe om ‘n antwoord 

te soek. 

 

▪ Lukas gaan weer Bos toe waar dit sleg gaan met Elias na sy konfrontasie met die 

olifant. 

Barta lyk skuldig wanneer sy Lukas sien. 

Sy erken dat sy voor die magistraat gejok het en dat haar eie kind se gebeente 

langs die rivier opgestel is. 

Lukas staan op en loop uit. 

Hy besef ander manse het sy lewe vernietig en dat hy ‘n man sonder naam is. 

Hy is niemand nie. 

 

▪ Fiela en Selling skryf met Kittie se hulp ‘n brief aan Benjamin. 

Hulle sê hy moet huis toe kom as dinge te swaar op hom druk. 

Terug in Knysna sê Lukas vir Ben John dat hy voortaan as Benjamin Komoeti 

bekend wil wees en dat hy teruggaan na die Lange Kloof en sy mense. 

Maar eers wil hy ‘n besoek aan Miss Weatherbury se huis bring … 

 

TONEEL 1 

DEEL 1: Nina gaan werk op die dorp (bl. 91 tot 93) 

Dis nou sewe jaar later. 

Lukas is negentien en Nina is sewentien. 

Die boswagter het vir Nina werk op die dorp (Knysna) gekry. 

Lukas gaan saam met Nina tot by Diepwalle waar die boswagter haar sal kry. 

Nina is baie ontsteld, want sy wil nie die Bos verlaat nie. 

Sy is bang vir die onbekende. 

Boonop gaan die geld wat sy verdien na haar pa toe. 

Lukas terg haar, maar Nina is nie beïndruk nie. 

Sy vra dat Lukas haar mondfluitjie vir haar moet stuur. 

Nina oorweeg dit om weg te loop uit die dorp, maar Lukas dink dit is nie ‘n goeie idee 

nie. 

 

DEEL 2: Nina loop van haar werk af weg (bl. 93 tot 95) 

Die ruimte is die seetoneel in Knysna. 

Lukas vertel dat Nina toe wel weggeloop het en dat hy moet uitvind wat gebeur het. 

Hy sien ‘n skare mense; almal is baie opgewonde. 

Iemand sê dat ‘n spookskip by Noetzie vassit. 

Lukas haas hom daarheen. 

Daar ontmoet vir Armstrong, wat sê hy moet voor donker daar weg wees. 

Lukas bied aan om saam met Armstrong te waak. 
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Armstrong is gefassineer met Lukas omdat hy nie soos die gewone bosmense 

optree nie. 

 

DEEL 3: Lukas kry vir Nina (bl. 95 tot 97) 

Die ruimte is Miss Weatherbury se huis. 

Lukas het gehoor Nina werk daar. 

Miss Weatherbury is onder die indruk Nina het nie familie nie. 

Lukas verduidelik die rede vir sy besoek. 

Miss Weatherbury vertel dat Nina baie goed werk, maar ná haar dagtake eenvoudig 

net verdwyn. 

Lukas verduidelik dit is Nina se liefde vir die Bos wat haar so laat optree. 

Wanneer hy sê dat hy voortaan Nina se geld sal kom haal, weier Miss Weatherbury. 

Dan verskyn Nina. 

Sy is geskok om Lukas te sien en vra dat hy nie haar pa moet vertel waar sy nou 

werk nie.  

Op sy beurt vra Lukas haar om Bos toe te gaan met die boodskap dat hy nie weer 

terugkom nie.  

 

TONEEL 2 

DEEL 1: Lukas en Kaliel (bl. 97 tot 100) 

Die ruimte is Kaliel September se huis. 

Lukas vra vir Kaliel September om hom te leer roei, maar Kaliel lag vir hom. 

Die skuit behoort glo aan John Benn en niemand word toegelaat om dit te gebruik 

nie. 

Lukas sê dat hy werk soek as ‘n roeier.  

Kaliel is ontsteld en sê dat hy wag net vir die regte skip om te kom en dan gaan hy 

weg. 

Lukas wil weet wanneer hy die skip verwag, maar Kaliel is onseker. 

Lukas verseker Kaliel dat hy nie sy werk wil oorneem nie. 

Kaliel sê hy moet in die dorp gaan werk soek, maar Lukas stel nie belang in die tipe 

werk wat op die dorp beskikbaar is nie. 

Kaliel kyk na Lukas se kleredrag en besef hy kom uit die Bos. 

Lukas vertel vir Kaliel dat hy klaar met die Bos is. 

Kaliel sê Lukas kan daar werk, maar hy kan hom net kos en blyplek gee. 

Lukas stem in, mits Kaliel hom leer roei. 

Kaliel doen ook ekstra werk om sy geld aan te vul, want John Benn betaal nie baie 

goed nie. 

Kaliel wil hê Lukas moet strikke stel vir bloubokke, maar Lukas weier. 

Kaliel sê dit is lonend. 

Daarna praat hulle weer oor Kaliel en die skip, waarop hy wag.  

 

DEEL 2: Nina besoek vir Lukas (bl. 100 tot 101) 

Nina besoek vir Lukas by Kaliel se huis. 

Toe Nina hom omhels, raak hy bewus van haar vroulikheid. 



4 
 

Lukas is nou in ‘n hewige stryd met homself, want Nina is sy suster en hy verstaan 

nie waarom hy op erotise vlak op haar liggaam reageer nie. 

Nina vertel dat sy Bos toe gegaan het soos hy gevra het. 

Sy het egter langer gebly as wat sy verwag het. 

Nina was langer as twee maande weg, maar is nou weer terug by Miss 

Weatherbury. 

Lukas is baie gelukkig, want by Miss Weatherbury is Nina veilig.  

DEEL 3: ‘n Boodskap van Wolwekraal (bl. 101 tot 103) 

Nina bring die boodskap dat Dawid oorlede is. 

Lukas besluit dat dit tyd is om Lange Kloof toe te gaan. 

Sy probeer hom afraai, maar hy is vasbeslote. 

Nina is bekommerd day hy nie sal terugkom nie. 

 

TONEEL 3 

DEEL 1: Lukas kom in die Lange Kloof aan (bl. 103 tot 104)    

Ná Dawid se dood verswak Selling se gesondheid baie vinnig. 

Hy en Fiela stap elke oggend om die dam vir oefening. 

Selling sien iemand met die pad aankom. 

Fiela herken vir Benjamin.  

Sy is ook so verstom dat sy in trane uitbars.  

Selling is ook aangedaan (moved) en moet in die bed gesit word. 

Toe Kittie uit die Bybel begin voorlees, huil sy so erg dat Benjamin vir hulle lees. 

 

DEEL 2: Fiela en Selling is bekommerd oor Benjamin (bl. 105 tot 106) 

Fiela besef daar is iets wat vir Benjamin pla. 

Selling meen hy loop met hartseer in sy hart rond. 

Terwyl enjamin by Fiela-hulle is, leer hy roei. 

Ongeveer drie maande gaan verby en Benjamin lyk fisiek beter.  

Sy gemoedstoestand verbeter egter nie. 

 

DEEL 3: Benjamin vra vir Fiela oor sy herkoms (bl. 106 tot 109) 

Fiela besef dat Benjamin glad nie oor die Van Rooyens wil praat nie. 

Op ‘n dag vra Benjamin haar of sy dink hy is die Van Rooyen-kind. 

Hy beleef ‘n identiteitskrisis, want hy weet nie wie hy is nie: Benjamin of Lukas 

Fiela vertel vir Benjamin dat hy ‘n Komoetie is; al is hy wit. 

Sy het grond gekoop en sal dit in sy naam laat registreer. 

Benjamin voel egter dat hy nie reg daartoe het nie. 

Fiela is dan meer realisties en verduidelik aan hom waarom sy dit gedoen het. 

Benjamin erken dat hy verlief op Nina is.  

Fiela dink omdat hy op sy “suster” verlief geraak het, kan hulle nie broer en suster 

wees nie. 

Sy raai hom aan om na Barta te gaan en die waarheid daar te gaan uitvind. 

 

TONEEL 4: Lukas is terug in die Bos (bladsy 109 tot 110) 
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Barta staan met haar rug na die deur toe Lukas opdaag.  

Barta vertel hom dat die grootvoete vir Elias geskraap het. 

Sy vra of hy op die skepe weg was.  

Lukas erken dat hy in die Lange Kloof by Fiela-hulle was.  

Lukas vra vir Barta of hy regtig hulle kind is wat weggeraak het. 

Al waarvoor hy vra, is die waarheid. 

Barta raak byna histeries en hou vol dat Benjamin hulle seun Lukas is.  


