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OPDRAG 3 

UITTREKSELS: FIELA SE KIND –die drama 

 

1. BEANTWOORD DIE KONTEKSTUELE VRAE:  VAN 

 UITREKSELS 1 TOT UITTREKSEL 7 (KWARTAAL 1) IN JOU 

 SKRIF. 

 

2. MERK NOU UITTREKSEL 1 TOT 3. 

 

A. UITTREKSEL 1 (bladsy 42 tot 51): MEMORANDUM:  

1. D eksposisie         (1) 

2. Dit is toneelaanwysings./ 

Dit sê vir die karakter WILLEM wat hy op die verhoog moet doen. 

            (1) 

3.1. Deur olifante te skiet en die ivoor dan aan die skepe (die 

skeepskapteins) te verkoop.       (1) 

 

3.2. Hy het nie ‘n geweer en ammunisie gehad waarmee hy olifante 

kon skiet nie.          (1) 

 

4.1. Vergelyking          (1) 

4.2. Dit skep die indruk dat iets onheilspellends gaan gebeur/  

Iets slegs gaan gebeur./  

Die kind is weg en hy het dalk verdwaal in die mis.   (1) 

 

5.1. Barta voel onrustig/ bekommerd.      (1) 

5.2. Nee, hy dink hulle pla hom./  

Hy is geïrriteerd./ 

 Nee, hy praat nie daaroor nie en wonder of hy dalk olifante moet 

skiet om ekstra geld in te bring.  

5.3. Nee, want hy moet ook nou al bekommerd wees oor die kind wat 

weg is en na die kind gaan soek. (Enige gepaste verduideliking.)

            (1) 

6.1. Dit verhoog die spanning in die drama./ 

Dit laat die gehoor besef hoe maklik iemand in die bos kan 

wegraak./ 
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Dit gee ook moontlikhede van alles wat met Lukas kon gebeur het.

            (1) 

6.2. Sy wil nie nou sulke slegte nuus hoor nie. / 

Sy was nou ontsteld want dit kon ook met Lukas gebeur.  (1) 

6.3. bed           (1) 

 

7.1. D. Tant Gertjie         (1) 

7.2. B. Willem          (1) 

7.3. A. Elias          (1) 

7.4. E. Stem op die band        (1) 

 

8. Dele van ’n kleinerige kind se geraamte word tussen die opdrifsels 

gevind.          (1) 

 

9. Barta, want sy het ’n baie beter verhouding met haar kinders as 

haar man. 

Elias, want hy het niemand om mee te praat oor die hartseer van 

die verlies van sy kind nie. 

(Enige gepaste verduideliking oor hoekom die leerder met die 

karakters simpatiseer.)        (1) 

 

UITTREKSEL 2 (bladsy 46 en 47): MEMORANDUM:  

1. Die sensusmanne / Lange en Dikke     (1) 

2. Hulle wou weet: 

 Hoeveel mense in die huis bly/ die getal mense in die huis. 

 die geboortedatums van almal in die huis. 

 die vlak van geletterdheid van elke lid van die huis. 

 wie die eienaar van die grond was. 

 wat die aard van inkomste was./ hoe hulle geld maak/verdien 

 (Enige DRIE of soortgelyk)       (3) 

3. Dis die sensusmanne wat al die vrae oor die wit Benjamin se teen-

 woordigheid by ’n bruin familie begin het.    (1) 

4. Dit verwys na die sensusmanne wat Benjamin van Fiela af 

 weggeneem het.         (1) 

 

5. Verhoog die spanning/afwagting.      (1) 



Bladsy 3 van 4 
 

 

6. Sy het Benjamin een oggend op haar voorstoep ontdek.   (1) 

7. Dit was toe sy na ’n week besef dat Benjamin te geheg aan haar 

 geraak het. / 

 Niemand het hom opgeëis nie. (Enige EEN of soortgelyk)   

 

8. Hulle het diervelle / volstruisvere verkoop.    (1) 

9. vasberadenheid/ 

sin vir besigheid/ 

geldwys   (Enige TWEE of soortgelyk)     (2) 

10. Die sensusmanne het Benjamin se teenwoordigheid by haar 

 bevraagteken.         (1) 

 

11.1. Volgens die Lange gaan die bruin kinders saans weer huis toe. (1) 

11.2. Fiela het besluit om nie langer na Benjamin se biologiese ouers te 

 soek nie. 

Die sensusmanne het Bejamin by die Komoeties ontdek. 

Die sensusman het Barta voorgesê watter kind om te kies. 

Benjamin se naam het na Lukas verander.    (4) 

11.3. Ja, ’n kind hoort by sy ouers. / Almal moes die Apartheidswette 

 gehoorsaam. 

OF 

Nee, hulle sou die verduideliking aanvaar het.    (1) 

11.4. Fiela het besef dat die kind te geheg aan haar geraak het.  (1) 

 

UITTREKSEL 3 (bladsy 50 en 51): MEMORANDUM 

1. Kittie, Dawid, Tollie, Emma en Benjamin     (5) 

 

2. Wolwekraal         (1) 
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3.1. Die toneelaanwysings/ die gedeelte in skuinsdruk tussen hakies 

 (“op band”) wys dat dit net ‘n stem is wat die gehoor hoor.  (1) 

3.2. Sy wil nie hê die sensusmanne moet hom sien nie, want sy 

 velkleur is wit en hulle sal dadelik weet dit is nie haar eie kind nie.

            (1)  

4. Lukas          (1) 

 

5.1. Daar staan niks van Benjamin in die Bybel geskryf nie/ 

 Fiela het nie die regte feite nie, want sy weet nie eens wanneer of 

 waar Benjamin gebore is nie.      (2) 

5.2. twaalf          (1) 

 

6. B. almal op die plaas hard moet werk.    (1) 

  

7. stralend          (1) 

 

8. Daar was twee mans en hy groet elkeen afsonderlik.  (1) 

 

9.1. toneelaanwysings        (1) 

9.2. die Dikke en die Lange/ die mense van die sensuskantoor. (1) 

9.3. Verbaas/  verstom/  geskok       (1) 

9.4. Hulle het dit nie verwag nie./  

 Hulle was geskok om ‘n wit kind by ‘n bruin gesin te kry.   (1) 

 

10. Fiela, sy was die enigste een wat gepraat het en die sensusmanne 

se aandag probeer aftrek het.  

 Selling was net senuweeagtig.      (2) 

 

11. Ja, want as die sensusmense vir Benjamin sien, gaan daar 

moeilikheid wees/ gaan hulle hom wegneem.    (1) 

 

  

   

 

 

 


