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OPDRAG 10 A 

1. Lees eers die elke opsomming van die verskillende tonele. 

    

2. Lees dan die oorspronklike teks in jou boek, Fiela se kind – die 

 drama. 

 

 BYVOORBEELD: 

 Lees die opsomming van Toneel 3: Deel 1 en 2: Bladsy 77 tot 

80 

 Lees dan die oorspronklike teks in Fiela se kind – die drama. 

 

3.  Beantwoord nou die kontekstuele vrae (OPDRAG 10 B)  wat oor 

 Uittreksel 8, 9 en 10 gevra word IN JOU  SKRIF. 

 

4. MOENIE JOU ANTWOORDE INDIEN VIR ASSESSERING NIE. 

 

5. Die opsomming van die verskillende tonele is op die volgende 

 bladsy:  

 Toneel 3: Deel 1 en 2: Bladsy 77 tot 80 

 Toneel 4: Deel 1 en 2: Bladsy 80 tot 83 

 Tonele 5: Deel bladsy 83 tot 84 

 Toneel 6 en 7: Deel 1: Bladsy 84 tot 87 

        Deel 2: Bladsy 87 tot 89 

        Deel 3: Bladsy 89 tot 90  
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TONEEL 3 

DEEL 1: Fiela dag by die magistraat se kantoor op (bl. 77 tot 78) 

Fiela daag in Knysna op waar sy na die magistraatskantooor toe gaan.  

Sy wil by die magistraat uitvind wat met Benjamin gebeur het.  

Die eerste persoon met wie Fiela praat, praat Engels.  

Fiela vra dat hy iemand roep wat Hollands praat.  

Een van die skoonmakers daag op.  

Fiela vra hom of sy die magistraat kan sien.  

Die skoonmaker roep iemand om haar te help. 

 

DEEL 2: Fiela praat met die konstabel (bl. 79 en 80) 

Die skoonmaker kom terug met die konstabel.  

Fiela verduidelik aan hom die rede vir haar besoek.  

Die konstabel weet dadelik waarvan Fiela praat en sê sy moet wag terwyl hy met die 

magistraat gaan praat.  

Die konstabel keer terug met ‘n nuwe houding.  

Hy sê dat Benjamin deur die Van Rooyens as hulle kind uitgeken is.  

Fiela hou vol dat dit ‘n leuen is.  

Sy sal graag die magistraat wil sien om die saak op te klaar.  

Die magistraat is egter te besig en Fiela gaan onsuksesvol terug huis toe. 

 

TONEEL 4 

DEEL 1: Elias vind vir Lukas in die Bos (bl. 80 tot 82) 

Elias kry Lukas in die Bos.  

Lukas probeer weghardloop, maar Elias vang hom.  

Angsbevange skree Lukas vir Elias “baas”.  

Elias is woedend. 

Hy slaan Lukas totdat hy instem dat die Van Rooyens sy familie is.  

 

DEEL 2: Elias sny Nina se hare af (bladsy 82 tot 83) 

Barta is ontsteld oor Lukas se toestand.  

Lukas saag nou blokke vir sy “pa”.  

Nina is kriewelrig en wil net uit, maar Elias voel dat sy lank genoeg in die Bos 

rondgeflenter het.  

Die bos is nie ‘n plek vir ‘n meisie nie.  

Sy verdwyn egter sonder sy toestemming.  

Toe sy terugkom, gryp Elias haar.  

Hy wil haar hare afknip, maar die skêr is te stomp.  

Toe sny hy haar hare met ‘n mes af. 

 

TONEEL 5: Fiela is terug by die huis (bl. 83 en 84) 

Fiela is terug by die huis. 

Sy vra vir Kittie om in die Bybel te soek na die verhaal van die twee vroue wat oor 

een kind gestry het. Kittie kry dit nie. 
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Fiela hoop Selling kan haar onrustige hart kalmeer.  

Sy wil by selling weet of Benjamin werklik so ver kon geloop het.  

Selling stem saam met Fiela dat dit onmoontlik is.  

Selling stel voor hulle vra vir Petrus Zondagh om uit te vind waar Benjamin is 

Fiela besluit egter om weer terug te gaan Knysna toe en hierdie keer gaan sy van 

aangesig tot aangesig met die magistraat praat.   

 

TONEEL 6 EN 7: Fiela en die magistraat (bl. 84 tot 87) 

DEEL 1 

Fiela is weer terug in Knysna by die magistraat se kantoor. 

Sy kom by die magistraat uit en stel haarself voor. 

Sy noem die rede vir haar besoek. 

Die magistraat sê dat die saak afgehandel is en dat die kind aan sy ouers gegee is. 

Fiela probeer verduidelik dat ‘n kind van drie nie oor die berge tot in die Lange Kloof 

kon loop nie. 

Fiela vra die magistraat waarom hy nie soos koning Salomo albei vrouens kans 

gegee het om hulle saak te stel nie. 

Sy sê vir hom dat God nie die mens vergewe wat ‘n kind kwaad aandoen nie. 

Die magistraat waarsku haar om weg te bly uit die Bos. 

 

DEEL 2: Die Boswagter besoek die Van Rooyens (bl. 87 tot 89)  

Boswagter Kapp daag by die Van Rooyens op om te hoor hoe dit met Lukas gaan 

Volgens Elias pas hy mooi by hulle aan. 

Kapp moet ook uitvind of die kind nog van die mense in die Lange Kloof praat. 

Elias lieg en sê dat hy glad nie meer oor hulle praat nie. 

Barta wil die waarheid vertel, maar Elias praat haar dood. 

Kapp vertel dat Fiela moeilikheid op die dorp kom maak het. 

Die Van Rooyens moet die magistraat laat weet as Fiela kom lol. 

Elias sê dat hy moeilikheid sal maak as Fiela na hulle huis toe kom, want Barta kan 

dit nie hanteer nie. 

Die kinders is op die stadium in die Bos. 

Elias vra vir Kapp om op die uitkyk te wees vir ‘n werkie vir Nina. 

Elias sê dat Lukas nou tussen eie mense is. 

Kapp vertrek kort hierna. 

Barta waarsku vir Elias dat hulle in die moeilikheid sou wees as Lukas daar 

opgedaag het.  

 

DEEL 3: Fiela besoek die Van Rooyens (bl. 89 tot 90) 

Lukas bid. 

Elias kom in met die goed wat Fiela vir haar seun gebring het. 

Lukas wil weet waar sy ma is. 

Elias sê die bruinvel (Fiela) is weg en Barta is sy ma. 

Hy wil ook vir Fiela met die gereg dreig. 

Lukas wil agter hulle aanhardloop, maar Elias dreig om hom weer te slaan. 
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Lukas wil weet wat Fiela gesê het, maar volgens Elias het sy net die goed gebring. 


