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

OPDRAG 29 A: FIELA SE KIND – DIE DRAMA: UITTREKSEL 12 (BLADSY 92 TOT 

93) EN UITREKSEL 13 (BLADSY 94 EN 95) 

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 12 

Lees die uittreksel op bladsy 92 en 93 deur en beantwoord die vrae wat volg: 

1.LUKAS: As ek hier omdraai, sal jy nie regtig Diepwalle toe loop nie.Nina, ek ken                                           

jou. Jy sal gaan wegkruip en môre-oormôre trap die grootvoete jou of jy 

gaan dood van die honger of jy breek jou bene of iets, en dan slaan Pa 

my dood.  

5.NINA: Ek wil nie op die dorp gaan werk nie, Lukas, ek is bang.  

6.LUKAS: Ek was ook bang toe hulle my die slag Knysna toe gevat het. 

7.NINA (kwaai): Ek wil hier in die Bos bly. 

8.LUKAS:  Kom nou. (Vat haar arm.) Vir al wat jy weet, is die boswagter se seun 

ook by die pad en dan kyk jy nie eers om om vir my te waai nie.  

10.NINA: Gaan bars! 

11.LUKAS: Jy sal nou leer om soos ‘n lady te praat, ek sê jou. Jy gaan nou ‘n 

dorpsmeisie word. 

13.NINA:  Die dorpenaars spot met ons bosmense. 

14.LUKAS:  Dis niks. Hou net jou kop in die lug. Die vrou wat my grootgemaak het, 

het altyd gesê: solank jou kop nie sak nie, sak jou hart ook nie. 

16.NINA: Jy moet my mondfluitjie gaan haal en by jou hou. 

17.LUKAS: Waar steek ek hom weg? 

18.NINA: Miskien moet jy hom dan maar los waar hy is. 

19.LUKAS: Dit sal die beste wees. 

20.NINA:  As iemand weer dorp toe kom, gaan haal hom en stuur hom vir my 

saam.  

22.LUKAS: Ek sal kyk wat ek kan doen. 

23.NINA:  En as ek wegloop van die dorp af, moet jy vir my keer as Pa my wil 

slaan.  

25.LUKAS: Ek sal. Ek meen, jy moenie wegloop nie, jy moet op die dorp bly. 

 Ligte doof uit. As dit weer opkom, is LUKAS alleen op die verhoog. See 

op die agtergrond. 

28.LUKAS (op band): Sy het weggeloop. Toe Kristoffel weer ‘n keer weg is om haar 

geld te loop haal, het hy sonder die geld by die huis aangekom met die 

tyding dat Nina al langer as ‘n maand weg is by die laaste mense waar 

sy gewerk het. Hulle het gedink sy is terug Bos toe. Nou moet ek haar 

loop soek.    

1.  Hoe oud  is Lukas en Nina in hierdie toneel?      (2) 
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2. Kies die KORREKTE antwoord om die sin mee te voltooi. Skryf slegs die 

antwoord en die vraagnommer neer. 

Elias het vroeër in die drama vir (Kristoffel, sy seun/ Kapp, die boswagter) 

gevra om uit te kyk vir werk vir Nina op die dorp.    (1) 

 

3. Nina voel ongelukkig omdat sy weggaan uit die Bos, maar Lukas voel anders 

daaroor. 

3.1. Hoekom is Nina ongelukkig daaroor?      (1) 

3.2. Hoe voel Lukas, nadat hy reeds 7 jaar daar gebly het, oor die Bos?  (1)  

 

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

(A – D) en die vraagnommer (4.) neer, byvoorbeeld 4. E. 

Nina gaan op die dorp werk en sy gaan  – 

A. in die hospitaal werk as ‘n verpleegassistent. 

B. die kinders van ‘n Engelse gesin oppas. 

C.  in die hotel werk as ‘n kroegmeisie. 

D. ‘n huishulp vir Miss Weatherbury wees.       (1) 

 

5. LUKAS sê: ”Ek was ook bang toe hulle my die slag Knysna toe gevat het.” 

(spreekbeurt 6) 

5.1. Na watter gebeurtenis verwys Lukas in hierdie aanhaling?   (1) 

5.2. Hoekom kan Lukas met Nina se gevoelens in hierdie situasie identifiseer? (1) 

 

6. In spreekbeurt 11 sê Lukas vir Nina: “Jy sal nou leer om soos ‘n lady te praat, 

ek sê jou. Jy gaan nou ‘n dorpsmeisie word.” 

6.1. Wie het probeer om van Nina ‘n “lady” te maak?    (1) 

6.2. Hoe wou hierdie persoon dit regkry om ‘n “lady” van Nina te maak?  (2) 

 

7. In spreekbeurt 14 sê Lukas: “Die vrou wat my grootgemaak het, het altyd 

gesê: solank jou kop nie sak nie, sak jou hart ook nie.” 

7.1. Wie is die vrou wat Lukas grootgemaak het?     (1) 

7.2. Wat het hierdie vrou bedoel toe sy gesê het: “...solank jou kop nie sak nie, sak 

jou hart ook nie.”         (2)   

8. Lukas moedig vir Nina aan om op Knysna te bly en nie weg te loop bos toe 

nie. Waarom, dink jy, wil Lukas hê Nina moet op Knysna bly?  (1) 

 

9. Verwys na reël 28 tot 32. 

9.1. Waarom is Lukas se stem op band opgeneem in hierdie uittreksel?   (1) 

9.2. Wie is die laaste mense by wie Nina gewerk het?    (1) 

9.3. Wat is Nina se vergoeding (remineration) vir die werk?   (2) 

9.4. Hoe het Miss Weatherbury, Nina se nuwe werkgewer, gereageer toe sy hoor 

Lukas is daar om haar geld te kom haal?     (2) 
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9.5. Dink jy dit is regverdig dat Nina se pa elke maand haar geld kom opeis? 

Antwoord JA of NEE en gee ‘n REDE vir jou antwoord.   (1) 

 

UITTREKSEL 13 

Lees die uittreksel op bladsy 94 en 95 deur en beantwoord die vrae wat volg: 

 

1. LUKAS: Kan hulle nie iets doen om hom te red nie? 

2. ARMSTRONG: Nie waar hy lê nie. 

3. LUKAS: Dis jammer dat hy moet stukkend slaan. 

4. ARMSTRONG: Hoe gouer, hoe beter, jongman. Ek het netnou vir mister Benn 

gesê – ken jy vir mister Benn? 

6. LUKAS: Nee. 

7. ARMSTRONG: Hy’s die loods onder by die koppe waar die skepe deurkom. 

Ek het vir hom gesê ek sal waak tot môre toe, dis my werk, 

maar dan moet die doeana-mense kom oorvat.  

10. LUKAS: Ek sal graag vannag hier wou bly. Miskien kan ek help waak. 

11. ARMSTRONG (lag senuagtig): Oppas! Ek neem dalk jou aanbod aan. Wat kyk 

jy so aanhoudend in die lug op? 

13. LUKAS:  Ek het lank laas soveel sterre gesien. 

14. ARMSTRONG: Kom jy dan uit die Bos? 

15. LUKAS: Ja. 

16. ARMSTRONG: Snaaks. Julle is mos mense wat nie met vreemdes gesels nie. 

17. LUKAS (op band terwyl die ligte uitdoof): As jy ‘n ster sien skiet, moet jy 

vinnig wens, dan kom jou wens uit, het Nina altyd gesweer. Nie dat 

daar bo Barnard-se-eiland veel sterre verskiet het nie.   

 

 

1. Na wie of wat verwys Lukas as hy sê: “Kan hulle nie iets doen om hom te red 

nie?” (spreekbeurt 1)        (1) 

 

2. Waar bevind  Lukas hom in hierdie stadium?     (1) 

 
3. Lukas besluit op die ingewing van die oomblik (on the spur of the moment ) 

om na hierdie plek (antwoord van no. 2) toe te gaan. Waarnatoe was hy 

oorspronklik op pad?        (1) 

 

4. Lukas spreek Armstrong as “oom” en Miss Weatherbury as “tante” aan en 

albei is baie verontwaardig (indignant about it) daaroor. Dink jy Lukas is 

oneerbiedig (disrepectful) wanneer hy die ouer mense so aanspreek? 

Antwoord JA of NEE en gee ‘n REDE vir jou antwoord.   (2) 

 

5. Toe Armstrong hoor Lukas kom uit die Bos, sê hy: “Snaaks. Julle is mos 

mense wat nie met vreemdes gesels nie.” (spreekbeurt 16) 

5.1. Hoe verskil Lukas van die ander bosbewoners?    (1) 
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5.2. Hoe weet die inwoners van Knysna dat Lukas uit die Bos kom?  (1) 

6. Vir wie sê Lukas die volgende woorde? 
Kies die karakter in KOLOM B wat by die aanhaling in KOLOM A PAS. Skryf 
slegs die letter (A-E) langs die vraagnommer (6.1 tot 6.4.) neer, byvoorbeeld  
6.5. E 

   

KOLOM A KOLOM B 

6.1.”Wel ...ee ...dis eintlik my pa wat die geld laat haal.” 

 

6.2. “Ek stel nie bloubokkiestrikke nie. Ek sal die ander 

werk doen.” 

 

6.3. “Ek het eintlik gekom om jou ‘n guns te vra.” 

 

6.4. “Ekskuus, ek wou oom nie laat skrik nie.” 

 

A. Veldkornet Armstrong 

 

B. Nina van Rooyen 

 

C. Miss Weatherbury 

 

D. John Benn 

 

E. Kaliel September 

(4) 

7. Verwys na reël 17 tot 19. 

7.1. Is Nina se standpunt oor verskietende sterre ‘n FEIT of ‘n MENING? Gee ‘n 

REDE vir jou antwoord.        (1) 

7.2. Wat is die KONNOTATIEWE betekenis van Lukas se woorde: “Nie dat daar 

bo Barnard-se-eiland veel sterre verskiet het nie.”     (1) 

 

 

Totaal: 35  


