AFDELING A: VASLEGGING VAN DIE INHOUD
Verhaalopsomming
Antwoorde
Hoofstuk 1
1.1 Leendra
1.2 Kaapstad
1.3 sewe
1.4 Phil
1.5 Van Hellberg
1.6 Soutmansdal
1.7 Phil
1.8 Lucia
1.9 Mara
1.10 Sielie
1.11 soutmyn
1.12 Leendra
1.13 minnaar
1.14 erfgeld
1.15 Hendrik
1.16 steengroef
1.17 orrel
1.18 rotse
1.19 Gerald Killian
1.20 skemer
1.21 ant Sweetie
1.22 ontploffing
1.23 skietery
1.24 Gilbert
1.25 Ferdinand
1.26 tronk
1.27 Ferdinand
1.28 Mamma
1.29 Italianer
1.30 Gerald
1.31 Sonop
1.32 Atlantis
1.33 ontsteld
1.34 Leendra
1.35 Jamaina
1.36 Die Groen Hokkie
1.37 Koster Kaaiman
1.38 kliphuis
1.39 dinamiet
1.40 Ferdinand
1.41 hotel
1.42 Gilbert
1.43 kerkkantoor
1.44 oggend
1.45 Rudie
1.46 vakansieoord
1.47 Vlaktevlei

1.48
1.49
1.50
1.51

Minette
Patricia
inkopies
Kaap
(51 punte)

Hoofstuk 2
2.1 oom Bontie
2.2 Dwarsmansdal
2.3 aandete
2.4 verwater
2.5 geoloog
2.6 Leendra
2.7 Koster
2.8 Lucky Draw
2.9 Samuel
2.10 kampgoed
2.11 klippe
2.12 Skarlakendraai
2.13 Sielie
2.14 Vaatjie
2.15 Vlaktevlei
2.16 veld
2.17 Sielie
2.18 Sussie
2.19 Greta Hagendoorn
2.20 Sammy
2.21 poskantoor
2.22 loterykaartjies
2.23 Oubaas
2.24 kerkie
2.25 Gretel
2.26 veldblomme
2.27 koekemakranka
2.28 Rudie
2.30 kerkorreltjie
2.31 Boeta
2.32 sweiswerk
2.33 swaai
2.34 stadsklerk
2.35 Botes
2.36 99-jaar-huurpag
2.37 Porsche
2.38 Gilbert Redelinghuys
2.39 verbaas
2.40 bedrieg
2.41 ontvangstoonbank
2.42 Midnight Magic
2.43 ma
2.44 slet
2.45 nagereg

2.46 Skarlakendraai
2.47 piekniekmandjie
2.48 graniet
2.49 hotel
2.50 Vaatjie
2.51 Vlaktevlei
2.52 ant Sweetie
2.53 Italianer
2.54 steengroef
2.55 stoorkamer
(54 punte)
Hoofstuk 3
3.1 Rebekka
3.2 Sammy
3.3 beskuit
3.4 koorsig
3.5 Gerald
3.6 Tommie
3.7 Vos Philander
3.8 Dwarsmansdal
3.9 Springbok
3.10 Gerald
3.11 Jamaina
3.12 Kêppies
3.13 nagmaalwyn
3.14 Leendra
3.15 Bybel
3.16 Sammy
3.17 stap
3.18 Samuel
3.19 Patricia
3.2o drink
3.21 soutpanne
3.22 swaai
3.23 Samuel
3.24 Kleinkloof
3.25 (a) Mario Martinelli
3.25 (b) oom Bontie
3.26 vertrou
3.27 Phil
3.28 Sielie
3.29 kampplek
3.30 Sielie
3.31 pop
3.32 granietklippe
3.33 hotel
3.34 steengroef
3.35 murasie
3.36 Samuel
3.37 tentpen
3.38 Gretel

3.39 kapel
3.40 Rebekka
3.41 aanvaar
3.42 tronk
3.43 Gunther
3.44 Minette/Gilbert
3.45 Gilbert/Minette
3.46 Ferdinand
3.47 Gilbert
3.48 Rebekka
3.49 Kêppies
3.50 kerk
3.51 Gretel
3.52 antwoord
3.53 Die Groen Hokkie
3.54 Die Groen Hokkie
3.55 Kêppies
3.56 kelnerin
3.57 kroeg
3.58 Gretel
3.59 mosselsop
3.60 Vlaktevlei
3.61 maand
3.62 Leendra
3.63 braaivleis
3.64 ibisse
3.65 voorbode
(65 punte)
Hoofstuk 4
4.1 viskoekies
4.2 Patricia
4.3 Sielie
4.4 Phil
4.5 inrigting
4.6 Lucia
4.7 soutmyn
4.8 oom Bontie
4.9 Hendrik
4.10 Samuel
4.11 Western Mining
4.12 Gilbert
4.13 Ferdinand
4.14 ma
4.15 Vlaktevlei Primêr
4.16 Jamaina
4.17 Gerald
4.18 hotel
4.19 ongewenste spul mense
4.20 viswater
4.21 Rebekka
4.22 verlief

4.23 Rudie
4.24 werkskepping
4.25 pop
4.26 Pa
4.27 dam
4.28 hotel
4.29 graniet
4.30 huis
(30 punte)
Hoofstuk 5
5.1 kantoor
5.2 inrigting
5.3 Gilbert
5.4 Saterdag
5.5 mondigwordingspartytjie
5.6 Phil
5.7 Lucia
5.8 verslaap
5.9 Sielie
5.10 rots
5.11 wegstuur
5.12 klippe
5.13 appelkoos
5.14 klippe
5.15 Agterkloof
(15 punte)
Hoofstuk 6
6.1 Katerina Kuipers
6.2 vergadering
6.3 Vos Philander
6.4 Kêppies
6.5 Jamaina
6.6 Redelinghuyse
6.7 skoolsaal
6.8 Suidhoek
6.9 Gouws
6.10 Gretel
6.11 vissers
6.12 busdiens
6.13 rassiste
6.14 wit
6.15 bierbottel
6.16 Gilbert
6.17 vragmotors
6.18 Gretel
6.19 Suidhoekers/buitestanders
6.20 hoofpos
6.21 Redelinghuyse
6.22 Gilbert

6.23 kwitansie
6.24 Vos Philander
6.25 Gerald
(25 punte)
Hoofstuk 7
7.1 sout van die aarde
7.2 Atlantis
7.3 gesin
7.4 Gretel
7.5 mossels
7.6 kajuit
7.7 heup
7.8 Debbie Jansen
7.9 kindertrauma
7.10 Koster
7.11 Kleinkloof
7.12 onheil
7.13 heilig
7.14 mossels
7.15 Boeta
7.16 Oom Bontie
7.17 graniettoetse
7.18 Agterkloof
7.19 Lucia
7.20 Boeta
(35 punte)
Hoofstuk 8
8.1 Samuel
8.2 granietmonsters
8.3 Redelinghuys
8.4 steengroef
8.5 hotel
8.6 Patricia
8.7 Saterdagaand
8.8 steengroef/klipwoning
8.9 klipwoning/steengroef
8.10 Leendra
8.11 soutmyn
8.12 foto’s
8.13 Agterkloof
8.14 Gilbert
8.15 hotel
8.16 Debbie Jansen
8.17 doktor Debbie Jansen
8.18 stoep
8.19 vry
8.20 vergewe
8.21 blokkasie
8.22 hipnose

8.23 soutmyn
8.24 Lucia
8.25 stootskraper
8.26 Sielie
8.27 oom
8.28 weggery
8.29 Lucia
8.30 minirok
8.31 satynrok
8.32 verlowingspartytjie
8.33 Engeland
8.34 juwele
8.35 inligting
(35 punte)
Hoofstuk 9
9.1 Mario Martinelli
9.2 Minette
9.3 graniet
9.4 sjampanje
9.5 vrou
9.6 minirok
9.7 agt-en-dertig
9.8 woonstel
9.9 Leendra
9.10 Sielie
9.11 kamer
9.12 Samuel
9.13 Minette
9.14 Gilbert
9.15 Gilbert
9.16 hof
9.17 Ferdinand
9.18 geld
9.19 ondersteuning
9.20 Patricia
9.21 Green Sorrow
9.22 Patricia
9.23 Ferdinand
9.24 erken
9.25 Kêppies
9.26 Atlantis
9.27 Mara
9.28 sooibrand
9.29 Johnny Cupido
9.30 Johnny
9.31 Samuel
9.32 steengroef
9.33 Die Groen Hokkie
9.34 geld
9.35 kos

9.36 Chev
9.37 Rebekka
9.38 Tommie
9.39 Jamaina
9.40 Johnny
(40 punte)
Hoofstuk 10
10.1 prospekteerpermit/huurgeld
10.2 huurgeld/prospekteerpermit
10.3 Leendra
10.4 Dream Dolorosa
10.5 drie
10.6 sitkamer
10.7 Gretel
10.8 kunslesse
10.9 Gerald
10.10 Jamaina
(10 punte)
Hoofstuk 11
11.1 stiller
11.2 koop
11.3 Dwarsmansdal
11.4 vergaderings
11.5 wit
11.6 Gretel
11.7 Vos
11.8 munisipale
11.9 media
11.10 Vytjie Koopman
11.11 Rebekka
11.12 lewerkoekies
11.13 Gerald
11.14 jettie
11.15 steenbras
11.16 see
11.17 Mitchell’s Plain
11.18 soen
11.19 Gretel
11.20 vyfuur
11.21 Die Groen Hokkie
11.22 weggaan
11.23 nie gebeur
11.24 optog
11.25 Gouws
11.26 Gretel
11.27 Vos
11.28 Gilbert
11.29 sagte hande
11.30 rookbomme

11.31 baksteen
11.32 kameraman
11.33 sigarette
11.34 babakamer
11.35 Koster
11.36 poskantoor
11.37 Oubaas
11.38 hotel
11.39 soutmyn
11.40 trou
11.41 hartseer
11.42 Samuel
11.43 Kleinkloof
11.44 orrel
11.45 Patricia
11.46 rots
11.47 kerkorrel
11.48 Samuel
11.49 kafee
11.50 huis
(50 punte)
Hoofstuk 12
12.1 TV-onderhoude
12.2 sop
12.3 Gilbert
12.4 skenking
12.5 Vos
12.6 Gilbert
12.7 skenking
12.8 plaasbestuurder
12.9 hoofpynpoeier
12.10 Denver
12.11 Dagghie
12.12 Rebekka
12.13 Pelican Bay
12.14 Leendra
12.15 hospitaal
12.16 hospitaal
12.17 jaloers
12.18 twaalfduisend
12.19 long
12.20 kiem
12.21 Gretel
12.22 Jamaina
12.23 vyfde
12.24 stootskrapers
12.25 oupagrootjie
12.26 skenkings
12.27 twaalfduisend
12.28 kwitansie

12.29 Gilbert
12.30 omkoopgeld
(30 punte)
Hoofstuk 13
13.1 Samuel
13.2 granietmyn
13.3 bruin jas
13.4 sewe jaar
13.5 Oubaas Kaaiman
13.6 diamante
13.7 graaf
13.8 geweerkolf
13.9 kantore
13.10 granietblok
13.11 Sielie
13.12 platbed
13.13 Leendra
13.14 Patricia
13.15 Maurizio Martinelli
13.16 state
13.17 kantoor
13.18 Kaap
13.19 Italië
13.20 Suidoos-Asië
13.21 (a)Patricia
13.21 (b) Gilbert
13.22 Leendra
13.23 Vlaktevlei
13.24 oupa
13.25 Kleinkloof
13.26 diamante
13.27 Gerald
13.28 Theron
13.29 voor
13.30 Gilbert
13.31 Leendra
13.32 twee
13.33 Lucia
13.34 skedel
13.35 miskraam
13.36 Sielie
13.37 badsout
13.38 Phil
13.39 Phil
13.40 Leendra
13.41 Die Bont Huis
13.42 Leendra
13.43 Samuel
13.44 pa
13.45 Lucia

13.46 skeisaak
13.47 Hendrik
13.48 lêer
13.49 oom Bontie
13.50 Combrinck
13.51 Samuel
13.52 glaskassie
13.53 hakkel
13.54 prokureur
13.55 bates
13.56 Lucia
13.57 soutmyn
13.58 tronk
13.59 hy
13.60 Sielie
13.61 pan
13.62 Sielie
13.63 Sielie
13.64 Boeta
13.65 bors
13.66 geskiet
13.67 badsout
13.68 Patricia
13.69 Maurizio Martinelli
13.70 blomme
13.71 trou
13.72 Gilbert/Minette
13.73 Minette/Gilbert
13.74 Gilbert
13.75 Vaatjie
13.76 R200
13.77 Booy
13.78 Paulina Plaatjies
13.79 Rudie
13.80 Mario
13.81 Rebekka
13.82 Piet Meyer
13.83 Anna Bothma
13.84 SMS
13.85 Kurt Combrinck
13.86 Boeta
13.87 tronksel
13.88 Gilbert/Minette
13.89 Minette/Gilbert
13.90 vry
13.91 Boeta
13.92 Jamaina
13.93 bedank
13.94 Vos
13.95 Rebekka
13.96 ja

13.97 kinders
13.98 (a) hotel
13.98 (b) Gretel
13.99 kerk
13.100 veldblomme
13.101 diamante
13.102 Dwarsmansdal
13.103 vakansieoord
13.104 Johnny
13.105 Gretel
13.106 bid
13.107 vry
13.108 Vince Carolissen
13.109 Johnny
13.110 Leendra
13.111 Minette
13.112 jammer
13.113 Rudie
13.114 Oos-Asië
13.115 Florence
13.116 Gretel
13.117 Vlaktevlei
13.118 trou
13.119 Western Mining
13.120 Western Mining Village
13.121 Jamaina
13.122 teer
13.123 Rebekka Cupido Gemeenskapsaal
13.124 granietmyn
13.125 Pelican Bay
13.126 gemeenskapsaal
13.127 Kêppies
13.128 lyntjiesboek
13.129 Koster
13.130 skryf
(130 punte)

AFDELING B: 20 LEESTOETSE
Leestoets 1: Bladsy 313
Dwars
2.
6.
7.
11.
14.
16.
18.
19.
21.
22.

LEENDRAVANHELLBERG—Die hoofkarakter in hierdie verhaal.
ATLANTIS—Gerald Killian is hierheen beroep.
GERALDKILLIAN—Die pastoor van Vlaktevlei.
LEENTJIES—Oom Bontie noem Leendra so.
ANTSWEETIE—Oom Phil sê hierdie tannie skinder.
SNOBISTIES—Karaktertrek van Mara.
VLAKTEVLEI—Oom Kêppies is hier gebore.
KOSTER—Oom Kêppies se goeie vriend.
LUCIA—Sy is ’n stillerige soort mens.
SWEIS—Boeta doen ...-werk.

23.
25.
26
27.
28.

MISSSWEETIE—Sy het ’n kafee.
VANHELLBERGSOUTMYN—Dit staan op die naambord by Phil se plaaswerf.
OOMBONTIE—Ant Sweetie se man.
SONDAGMIDDAG—Die spesifieke tyd toe Leendra op die dorp aankom.
JAMAINAKILLIAN—Haar gees was tot op die punt van depressie uitgeput.

Af
1.
3.
4.
5.
8.
9.
10.
12.
13.
15.
17.
18.

BOETA—Ant Sweetie se seun.
HENDRIKROOIHEL—Leendra se pa se bynaam.
SILWERKRUIS—Die tronk waar Leendra vir sewe jaar opgesluit was.
DAGGHIE—Een van die “pastorieknape”.
REDELINGHUYS—Die eienaars van die hotel.
MEENT—Die vierkantgedeelte by die kerk.
OPGEWONDE—Gerald se gesin is ... dat hulle trek.
OOMPHIL—Leendra se ma se broer – haar oom.
KÊPPIESKILLIAN—Die eerstepersoonsverteller.
RISSIEPIT—Leendra se bynaam.
MARA—Lucia se ma.
VRY—Leendra sê vir haar oom sy sal nooit ... wees voor sy nie die volle waarheid van daardie dag weet
nie.
20. JAMAINA—Die pastoor se vrou.
22. SOUTMANSDAL—Leendra en haar oom is op pad hierheen.
24. SIELIE—Leendra se sussie.

Leestoets 2: Bladsy 1424
Dwars
5.
6.
8.
10.
11.
12.
13.
14.
17.
19.
23.
24.
25.
27.
28.
30.
32.
34.
37.
38.
39.

TRONKSEL—1288
GUNTHER—Gretel se oorlede man.
KOFFIEWINKEL—Leendra wou dalk ’n ... begin het toe sy uit die tronk gekom het.
DIEBONTHUIS—Die Bonthuyse se kafee.
VREEMD—Leendra se ou kamer lyk vir haar ... .
DIEGROENHOKKIE—Sinkgeboutjie net oorkant die pastorie.
DWARSMANSDAL—Leendra gaan die volgende dag soontoe om toiletgoedjies te koop.
SPIERWIT—Ruimtelike beskrywing van die landskap in Soutmansdal.
VER—Leendra voel nou nog net so ... van Sielie af soos sy die tyd in die tronk ook gevoel het.
AFSTAND—Rudie voel daar is al ’n hele paar jaar ’n ... tussen hom en sy vrou.
VANHOUWELING—Die regter wat Leendra se saak aangehoor het.
MARA—“Ek is nie een vir hidden agendas nie.”
AMNESTIE—Leendra is drie jaar “afgegee” in die tronk.
VAATJIE—Die kroegman in die hotel.
KOS—Mara vra Leendra baie onsensitief uit oor die ... in die tronk.
STEENGROEF—Oom Phil sê dit was die ... wat Leendra se pa se geld opgevreet het.
RETORIESEVRAAG—Is dit my goed? (onder op bl. 14)
OOMKÊPPIES—Hy kan in Die Groen Hokkie bly as Gerald-hulle weg is.
PRAATPOPPE—Sielie speel graag met haar ... .
THEWESTCOASTHOLIDAYRESORT—Die Redelinghuyse se beplande vakansieoord.
HAKKEL—Sielie se spraakprobleem.

Af
1.
2.
3.
4.
7.
9.
15.
16.
18.
20.
21.
22.
23.
26.
29.
31.
33.
35.
36.

ONGEDULDIG—Oom Phil se houding teenoor Sielie.
ONRUS—Die gevoel in Rudie Redelinghuys oor sy seun se nuwe projek.
SKOONSUSTER—Gretel is Rudie se ... .
HARDEKOP—Leendra erken haar pa was ’n ... (bl. 24).
NEGEENTWINTIG—Gilbert is _______ jaar oud.
PHIL—Hy het Hendrik van Hellberg se aandeel in die soutmyn uitgekoop.
WERKKAMER—Oom Phil se studeerkamer was altyd haar ma se ... .
MINETTE—Rudie Redelinghuys se vrou.
GILBERT—Rudie Redelinghuys se seun.
ABRAHAAMPIE—Mara se oorlede man.
SOUTMYN—Sielie gaan waarskynlik hierheen toe sy hoor Leendra is op pad.
VLAKTEVLEI—Die dorpie waar die Redelinghuyse se nuwe vakansieoord gebou word.
VERMOOR—Mara sê almal weet Leendra het haar minnaar ... .
PATRICIA—Rudie Redelinghuys se dogter.
SUSSIE—Dié enkele woord laat sewe jaar se tralies vir Leendra tuimel.
JOVIAAL—Oom Phil klink ... sy glasie op Leendra se tuiskoms.
GRETEL—Die nuwe Engelse juffrou by Vlaktevlei Primêr.
STOOTSKRAPER—Sielie sit in ’n ... toe oom Phil haar kom roep.
CECILE—Sielie se regte naam.

Leestoets 3: Bladsy 2534
Dwars
4.
7.
9.
12.
16.
17.
18.
19.
20.

JOHANNESKAAIMAN—Koster se regte naam.
GILBERT—Leendra sê sy sal nie ophou karring oor wat “daardie dag” gebeur het en wat ... daarmee te
doen gehad het nie.
STILTE—Gerald Killian het ’n ... oor Leendra gebring ná haar uitbarsting teenoor oom Phil.
NAGMAALWYN—Koster en oom Kêppies drink skelmpies ... in die kerk.
ENGEL—Leendra dink Pastoor Gerald is ’n ... sonder skoene en skanse.
ELF—Boeta sê Sielie het op ...-jarige ouderdom vasgesteek.
OUBAAS—Koster se broer wat op die kwarrie gewerk het.
SOUTMYNKANTOOR—Oom Phil stel voor Leendra neem Lucia se werk in die ... oor.
BERTAVANHELLBERG—Leendra se ma se naam.

Af
1.
2.
3.
5.
6.
8.
10.
11.
13.
14.
15.

VOSPHILANDER—Hierdie man sal vir Jamaina se hoofpos by die skool aansoek doen wanneer hulle
Atlantis toe verhuis.
MAMMA—Sielie het die aand voor Leendra se bed gestaan en gesê die ...-pop kan by haar slaap.
HAAT—Leendra sê sy ... Gilbert Redelinghuys.
ORREL—Leendra is ontsteld dat haar ma se antieke ... aan ’n handelaar in die Kaap verkoop is.
ONTPLOFFING—Die ... het Sielie se hele lewe uitmekaar geruk.
BLINDEMOL—Die kinderspeletjie wat Leendra en Boeta destyds op Die Botha Huis se stoep gespeel het.
FLAMINKE—Hierdie voëls bondel saam in die vlak water toe Leendra alleen op ’n rots naby Vlaktevlei
gaan sit.
ITALIANER—Leendra wil weet wie die ... was wat kort voor haar ouers se dood by haar pa was.
GROND—Soutmansdal het nog ...-strate
GERALD—Leendra ontmoet ... toe sy alleen op die rotse naby Vlaktevlei gaan sit.
FERDINAND—Leendra se destydse kêrel wat in die hotel oorgebly het.

Leestoets 4: Bladsy 3546
Dwars
3.
5.
7.
11.
16.
17.
18.
19.
20.

DWARSMANSDAL—Die munisipaliteit het beloftes gemaak dat die mense van Vlaktevlei huise in ... sou
kry.
SWEETS—Ant Sweetie gee vir die man van die Kaap ... as kleingeld.
BUITELUGMAN—Daar is ’n ... van die Kaap wat alles en nog wat by ant Sweetie wil koop.
HUURPAG—Gilbert sê vir Jaap Gouws dat die munisipaliteit al maande lank weet dat die ... op die
Vlaktevlei-grond verval.
STADSKLERK—Jaap Gouws se beroep.
KLIPPE—Die man van die Kaap vra vir Koster waar die ... in die rotstuintjie vandaan kom.
VANDERSANDT—Samuel se van.
VYANDIG—Leendra tree baie ... teenoor Gilbert op toe sy hom raakloop.
ONGELOOF—... sprei oor Minette Redelinghuys se gesig toe sy hoor Leendra is terug op die dorp.

Af
1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12.
13.
14.
15.

PATTY—Patricia Redelinghuys se noemnaam.
VERWATER—Oom Bontie sê die sout is besig om te ... .
SLET—Minette verwys na Leendra as ’n klein ... .
SKARLAKENDRAAI—Samuel wil by Patty weet of sy weet waar die plaas ... lê.
VYFTIGRANDNOOT—Gilbert swaai ’n ... voor Sielie se gesig en sê sy moet roomys gaan koop.
BESTUURSLISENSIE—Leendra wil oom Phil se bakkie leen om haar ... in Dwarsmansdal te gaan hernu.
GEOLOOG—Oom Bontie stel voor dat hulle ’n ... laat kom om na die sout te kom kyk, maar Phil is nie
positief daaroor nie.
PORSCHE—Gilbert ry hierdie soort motor.
RACHEL—Koster se vrou.
PADVARK—Leendra sê die man wat by ant Sweetie in die kafee was, is ’n ... wat haar amper omgery het.
SPOOK—Dit voel vir Gilbert of hy sopas ’n ... gesien het toe hy vir Leendra sien.
SUSSIE—Sielie het nou ’n nuwe ...-pop.
BEDRIEG—Leendra sê vir Sielie dat Gilbert almal lieg en ... .

Leestoets 5: Bladsy 4757
Dwars
3.
6.
8.
9.
11.
13.
15.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

KOEKEMAKRANKA—Gretel het hierdie skildery vir haar swaer gemaak.
ABSURD—Gretel sê dis ... dat hul die vakansieoord wil bou waar Vlaktevlei nou is.
SAMMY—Greta Hagendoorn se kleinseun wat ’n geoloog is.
PLAFON—Boeta is besig met die nuwe ... in die ou stoor waar hy sy sweiswerk doen.
DIESKUILING—Der Schutz beteken ... .
BETER—Gilbert verseker sy tannie Gretel dat die Vlaktevleiers ... daaraan toe sal wees as hul na
Dwarsmansdal toe skuif.
GELD—Mara sê Lucia moenie Leendra met ... vertrou nie.
GRANIET—Samuel sê vir Patty hy soek ’n sekere soort ... .
PELICANBAY—’n Deel van die gebied is ’n vleiland en dis te duur om die gebied droog te lê – daarom kan
die vakansieoord nie daar gebou word nie.
DERSCHUTZ—Gretel se ou klipgeboutjie
SIT—Boeta is vies omdat Sielie lelik ... .
EERLIKHEID—Gretel sê Vlaktevlei het haar geleer van eenvoud en omgee en ... .
AANGETROKKE—Patty is ... tot Samuel.

Af
1.
2.
4.
5.
7.
10.
12.
14.
16.
17.

TROTS—Sielie kyk ... na Boeta wanneer hy vir Leendra van sy werksaamhede vertel.
CLIVEMORRIS—Die Redelinghuyse se argitek.
ONTSTELD—Gretel is baie ... toe sy van die Redelinghuyse se planne van die vakansieoord hoor.
KERKORREL—Gerald bied aan dat Leendra op die ... mag gaan speel net wanneer sy wil.
SWAAI—Sielie sê Boeta het belowe dat hy vir haar ’n ... sal bou.
ONOPGESMUK—Leendra som Gretel so op.
SEWE—Leendra sê ... jaar is te gou om te vergeet.
LOVEMETENDER—Die woorde op die lekker wat Samuel vir Patty gee.
DUPREEZS—Hulle is die eienaars van Skarlakendraai.
VLAKTEVLEI—Vaatjie vra vir Gretel om vir hom ’n skildery van ... te maak.

Leestoets 6: Bladsy 5868
Dwars
1.
3.
7.
8.
10.
12.
14.
17.
18.
19.

STEENGROEF—Oom Bontie sê die Italianer wat destyds by Leendra se pa was wou die ... koop.
HARTELOOS—Gretel beskuldig die Redelinghuyse dat hul ... is.
DOKTOR—Mara kom vertel vir ant Sweetie van ’n ... wat by hul gaan kom eet en sy besef dis die man wat
in die kafee was.
TOMMIE—Johnny Cupido se seun wat koors het.
JOHNNYCUPIDO—Die man wat voor die kafee moeilikheid met sy motor gehad het.
REBEKKA—Johnny Cupido se vrou.
HELLEVEEG—Leendra sê vir Samuel dat sy nie ’n ... is nie, maar wel ’n Van Hell-BERG.
SONDE—Ant Sweetie sê dis ’n ... om te bly krap aan die dinge van die Kleinkloof.
HARDERS—Vos Philander bring ’n bos vars ... by die Killians aan toe Rebekka en Tommie by hulle rus.
SKULDIG—Toe Gretel uit die hotel storm, voel Rudie baie ... .

Af
1.
2.
4.
5.
6.
9.
11.
13.
15.
16.

SPRINGBOK—Die mense by die BP-garage in Dwarsmansdal het gesê die man in die blou Chev is op pad
... toe.
DIEJUFFROU—Vos noem Jamaina so, maar sy hou nie daarvan nie.
INGEDWING—Leendra glo haar pa is in die stoorkamer ... .
SELFSUGTIG—Minette meen Gretel is ... en wil altyd ’n groot show van alles maak.
MOEILIKHEID—Oom Kêppies sê die Cupido’s se koms beteken ... .
BOKKIE—Pastoor Gerald dink onmiddellik Rebekka Cupido het die oë van ’n ... .
TENTPEN—Leendra trek Samuel se ... uit toe sy hom in die Kleinkloof gewaar.
CHEV—Die motor stop die Saterdag voor die kafee.
LEENDRA—Toe oom Kêppies en Koster in die kerk sit om hul nagmaalwyn te drink, hoor hulle hoe ... die
orrel se deksel oplig en ’n paar akkoorde druk.
GESPUIS—Minette noem die Vlaktevleiers so.

Leestoets 7: Bladsy 6979
Dwars
2.
4.
11.
12.
14.
16.

APFELSTRUDEL—Gretel sê Leendra moet ná kerk ’n stukkie ... by haar kom eet.
WESTERNMINING—Samuel se mynmaatskappy.
GROOTPRATER—Mense het Ferdinand as ’n ... opgesom.
KANSELKLEED—“My vrede gee ek vir julle” staan hierop geskryf.
KLINIEK—Leendra sê vir Gretel die lewe in die tronk is soos ’n ... .
DAWID—Pastoor Gerald vra God in sy angs of hy soos ... by die bad geword het.

19. REBEKKA—Pastoor Gerald skrik toe ... in die kombuis staan.
20. GRETEL—... vertel vir Pastoor Gerald van die Redelinghuyse se vakansieoord-planne.
21. GRANIET—Samuel erken teenoor Leendra dat hy navorsing oor ... doen.

Af
1.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
13.
15.
17.
18.

NEËNTIEN—Sielie se ouderdom.
GUNTHER—Gretel sê dat ... gedink het Leendra se vonnis was onregverdig.
MARIOMARTINELLI—Samuel se vennoot.
PATTY—Samuel se selfoon lui en Leendra sien dit is ... wat bel.
VANHELLEVEEG—Samuel noem Leendra spottenderwys so.
JAMAINA—... sê sy glo nie die storie van die Cupido’s se stukkende motor nie.
FERDINAND—Leendra sê sy sal nie weer ’n ander man so lief kan hê soos sy vir ... liefgehad het nie.
HERWINNING—Samuel sê vir Phil dat die tydsduur per soutakker te lank neem en dat hulle dus nie
genoeg ... kry nie.
KOORSTEMME—Toe Leendra in die tronk siek was en na die siekeboeg oorgeplaas is, het sy gewag vir
die ... wat tot in haar siel ingestroom het.
KOK—Rebekka is ’n goeie ... .
SAMUEL—Toe Leendra van Gretel af by die huis kom, is ... daar vir middagete.
BEÏNDRUK—Leendra kan agterkom dat oom Phil baie ... is met Samuel.

Leestoets 8: Bladsy 8090
Dwars
1.
4.
9.
11.
12.
17.
19.
20.
21.
22.
23.

VERGADERING—Minette vra vir Gerald om asseblief vir die ... met al die belanghebbendes te bly
OPBLAAS—Phil meen Hendrik sou homself wou ... eerder as om die vreeslike aantygings teen een van sy
dogters aan te hoor.
VERANTWOORDELIK—Samuel stem nie met Phil se beskrywing van Hendrik saam nie en meen hy was ...
.
DIEFSTAL—Leendra is destyds by die hotel uit haar werk ontslaan omdat sy van ... aangekla is.
RUDIE—Patty sê Leendra het ook by ... aangelê.
ASSURANSIE—Die Redelinghuyse het geglo dat Leendra en Ferdinand die diefstal saam beplan het om
van die ... te eis.
GRETEL—Rudie dink aan ... en hoe sy gaan reageer wanneer die nuus van die nuwe ontwikkeling die
volgende dag rugbaar word.
LEENDRA—Ferdinand se monsters wat weggeraak het, is in ... se hotelkamer gekry.
KELNER—Vaatjie sê daar is ’n opening vir ’n ... by die hotel en oom Kêppies sê Rebekka moet gaan “try
virrie job”.
IBISSE—Die begrafnisvoëls wat Samuel laat skrik.
GASSILINDERS—Phil sê vir Samuel dat die ... in die stoorkamer die dag van Leendra se ouers se dood
ontplof het.

Af
2.
3.
5.
6.
7.
8.
10.
13.
14.

GILBERT—Leendra was oortuig dat ... die juwele in haar hotelkamer geplant het.
AANBID—Hendrik Rooihel het, volgens Phil, sy kinders ... .
SOUT—Mara sê ant Sweetie se viskoekies kort ... .
SIELIE—Samuel dink die antwoord oor wat sewe jaar gelede gebeur het, lê by ... .
GEVAARLIK—Patty waarsku Samuel dat Leendra ... is.
GERALD—... sê dat hy hoop Rebekka hoef nooit weer terug te gaan Kaap toe nie.
OUMURASIE—Samuel het ’n pop in die gat van die vloer van die ... wat met plante bedek is, gevind.
DENVER—Tommie het van ... se skoolklere gekry wat te klein is.
JUWELE—Ferdinand, Leendra se kêrel, het ... verkoop.

15. MEDIKASIE—Phil sê Sielie se ... het eintlik haar toestand net vererger en dat sy in haar eie wêreld woon.
16. QUEENMARY—Ant Sweetie sê vir Koster dat Mara nie ... is nie en hy is nog minder ’n “waiter” in die
Waldorf.
18. SKULDIG—Samuel voel ... omdat hy nie vir Patty gesê het waar hy vroeër die middag vir ete was nie.

Leestoets 9: Bladsy 91102
Dwars
2.
4.
7.
8.
9.
12.
14.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

KLEINKLOOF—Sielie speel laatmiddag in die ... met haar poppe.
DOMDING—Patty sê Sielie is ’n ... .
SIELIE—... het met die blou bakkie in Gilbert se motor vasgery.
SOEN—Gilbert sê vir Leendra dat hy nog eendag haar skerp bek doodstil gaan ... .
PATTY—... sit agter die stuur van Gilbert se motor.
BOETA—Sielie het nie ná die ongeluk huis toe gekom nie, maar by ... se stoor gaan skuil.
VERSKONING—Gilbert daag later op en eis ’n ... vir Sielie se gedrag.
HEL—Leendra sê vir Gilbert hy hoort in die ... .
KUIL—Samuel kom by Sielie aan nadat hy in die ... gaan swem het.
MALHUIS—Patty sê Sielie hoort in ’n ... .
REBEKKA—Toe Gerald sy seuns by die rotse gaan roep om te kom eet, sien hy ... en raak weer bewus van
sy aangetrokkenheid tot haar.
SPERVUUR—Samuel voel asof hy in die middel van die ... tussen die twee families staan.
ONTHOU—Lucia meen dat Sielie sal gesond word wanneer sy kan ... .
BRANDEWYN—Leendra gaan drink koffie by oom Bontie en hy gooi ... by sy koffie.
PORSCHE—Toe Leendra en Sielie by die soutpanne aankom om Samuel se kos af te lewer, sien hulle
Gilbert se ... .
ONGEWENSTE—Gilbert verwys in die vergadering met belanghebbendes na die Vlaktevleiers as ’n ... spul
mense.

Af
1.
2.
3.
5.
6.
10.
11.
13.
15.
16.

JAMMER—Leendra dink aan haar ma en sê woordeloos dat sy so verskriklik ... is.
KLIPPE—Samuel vra vir Sielie waar sy die mooi ... kry, maar sy wil nie vir hom sê nie.
OUMURASIE—Samuel sê hy wou vir die Leendra die ... gaan wys het.
LIGSTREPE—Leendra het in die tronksel in die nag na die ... gestaar en nie oor haar ma gehuil nie.
BEKWAAM—Oom Bontie sê vir Leendra dat Samuel ... is en reken dat die konsentraat oorversadig is van
die vars water wat oorheersend geword het.
TERUGFLITS—Gilbert se nabyheid skok Leendra se diep verborge gedagtes los en sy ervaar ’n ... in stadige
aksie.
ONTKEN—Leendra wil by oom Bontie weet hoekom Samuel ... dat hy destyds by haar pa was.
ENGEL—Samuel sê Leendra se ma was ’n ... .
SIELKUNDIGE—Lucia erken dat sy al vir Sielie by ’n ... wou kry, maar Phil weier.
HARDLOOP—Nadat Patty op Sielie begin skree het, het sy net begin ... .

Leestoets 10: Bladsy 103112
Dwars
1.
4.
9.
10.
13.
14.

STOOTSKRAPERS—Die groot masjiene wat die huise in Vlaktevlei gaan platvee.
RUDIE—Die Vlaktevleiers het ... met bottels gegooi en beseer.
DREUNSANG—Die skare skree by die vergadering: “Vlaktevlei moet bly!”
FORMEEL—Minette raai Rudie aan om die vergadering met die Vlaktevleiers ... te hou.
VENSTERS—Die Vlaktevleiers gooi die ... met die bierbottels stukkend.
BUSDIENS—Rudie belowe die Vlaktevleiers dat die ... tussen Vlaktevlei en Dwarsmansdal opgeknap sal

word.
17. ROOIKOP—Gilbert noem Leendra so.
19. SOUTSKRAPERS—Die Vlaktevleiers meen hulle is ... en sal nie elders aard nie.
20. OUPAGROOTJIE—Gilbert sê by die vergadering sy ... het die skool op Vlaktevlei tot stand gebring.

Af
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
11.
12.
15.
16.
18.

SLAGOFFER—Lucia sê vir Leendra sy sal altyd ’n ... wees tot sy die Redelinghuyse in die “gesig kyk'”
ABRAHAAMPIE—Mara se oorlede man.
VERJAARDAGPARTYTJIE—Gilbert nooi Leendra na Patricia se ... .
GERALDKILLIAN—Die persoon wat die Vlaktevleiers by de vergadering tot bedaring dwing.
VERGADERING—Pastoor Gerald sê die Vlaktevleiers moet hul vrae die volgende week by die ... stel.
AGTERKLOOF—DIe deel van die Kleinkloof waar Sielie die klippe kry.
KLIPPE—Sielie sê Samuel kan haar ... kry.
RASSISTE—Die Redelinghuyse word deur die Vlaktevleiers by die vergadering uitgekryt vir ... .
ONGEËRG—Jamaina is baie ... “oor die dinge van Vlaktevlei”.
SIELIE—Samuel sien die “figuurtjie” op ’n rots sit.
GOD—Gerald Killian sê by die vergadering hy wil hom nie vir sy mense voor ... hoef te skaam nie.
WIT—Die Vlaktevleiers dink as hulle ... was, sou die Redelinghuyse hulle “uitgelos” het.

Leestoets 11: Bladsy 113122
Dwars
6.
7.
9.
10.
12.
15.
16.
17.
21.
22.

TAPPIES—Kleinjan se seun.
HEILIG—Oom Kêppies sê die Kleinkloof is sedert die ontploffing vir hom baie ... .
GRANIET—Samuel dink daar is ’n spesiale soort ... in die Agterkloof.
KLEUR—Jamaina sê Vos is ’n vos van ’n ander ... .
AARDE—Gerald preek en sê die Vlaktevleiers is die sout van die ... .
BOKKIE—Rebekka se oë lyk vir Gerald soos die oë van ’n klein ... .
GRETEL—Sy bied aan om Rudie se wonde ná die vergadering te behandel.
KANSELLEER—Gerald kondig aan dat hy sy aanstelling in Atlantis ... .
JETTIE—Gerald gaan staan op die ... as hy alleen wil wees en wil dink.
SUIDHOEKERS—Die mense wat verantwoordelik was vir die moeilikheid by die Vlaktevleiers se
vergadering met die Redelinghuyse.
23. VOSPHILANDER—Vlaktevlei se selfaangestelde politieke segsman.

Af
1.
2.
3.
4.
5.
8.
11.
13.
14.
17.
18.
19.
20.

HEUP—Sielie het die dag van die ontploffing haar ... gebreek.
JAMIE—Gerald se troetelnaam vir Jamaina.
KWITANSIE—Nadat Gilbert ’n R12 000-tjek uitgeskryf het, sê hy hy soek nie ’n ... nie.
DONATEURS—Jamaina sê vir Gilbert hulle is nie wrede mense nie, want die Redelinghuyse is nog altyd
die skool se grootste ... .
REDELINGHUYSE—Hulle betaal vir die herstel van die vensters by Vlaktevlei Primêr.
VYGIESTRAAT—Vos Philander woon en hou sy eie vergadering by sy huis in ... .
SAMUEL—Die klipdoktor/die klipman.
GERALD—Ná die Vlaktevleiers was hierdie man ’n “gebreekte man”.
DERSCHUTZ—Gretel se huisie.
KOFFIE—Die geur van ... in Gretel se ateljee is opvallend.
ELF—Sielie se ouderdom ten tyde van die ontploffing destyds.
MOSSELS—Ant Sweetie gaan as spesiale bederf vir Leendra en Sielie ... maak.
TJEK—Gilbert skryf ’n ... uit in ruil vir Jamaina se samewerking om Vos dop te hou.

Leestoets 12: Bladsy 123133
Dwars
1.
3.
5.
9.
10.
11.
12.

SAMMYBOY—Samuel se vennoot noem hom so.
BLOKKASIE—Volgens die sielkundige is daar ’n ... by Sielie.
KAPOKKIES—Sielie sê vir Debbie Jansen sy en haar ma het graag vir die ... gevoer.
ITALIANER—Samuel se vennoot se nasionaliteit.
VERGEET—Leendra wil by Lucia weet hoe lank dit neem voor ’n mens ... .
HOTEL—Mario sal in die ... tuisgaan as hy Soutmansdal besoek.
FERDINAND—Leendra het ... per ongeluk geskiet, want sy wou eintlik vir Gilbert geskiet het.

Af
2.
3.
4.
6.
7.
8.

ONSEKER—Leendra voel baie ... of sy na Patricia se een-en-twintigste verjaardagpartytjie moet gaan,
want sy wil nie die Redelinghuyse sien nie.
BEAUFORT-WES—Lucia het vir Phil anderkant ... ontmoet.
GRANIETSTEEN—Samuel het ... saamgeneem Kaap toe sodat Mario daarna kan kyk.
SWANGER—Oom Phil sê trots vir Leendra dat ... swanger is.
AGTERDOG—Samuel dink dat Leendra se woede en ... hom eintlik op ’n rare manier fassineer.
MINETTE—Die persoon wat destyds vir Leendra uit die Soutmansdal Hotel gejaag het.

Leestoets 13: Bladsy 134146
Dwars
3.
4.
7.
10.
11.
12.

SIELIE—Sy daag onverwags by Patricia se verjaardagpartytjie op.
SAMUEL—Gilbert sê vir ... dat Leendra nooit sou steel nie.
VYAND—Leendra sê vir Mario by die partytjie dat sy nie ’n vriend is nie, maar eerder die ... is.
PETROLGELD—Johnny sê vir Rebekka hy het nie die “job” gekry nie en benodig ... .
GROENVERDRIET—Verde Dolorosa beteken ... .
SKARMINKEL—Ant Sweetie noem Johnny Cupido ’n ... .

Af
1.
2.
3.
5.
6.
8.
9.

TJA—Een van oom Kêppies se gunstelingsugwoorde.
VERDEDOLOROSA—Mario sê Leendra se oë herinner hom aan die graniet genaamd ... .
SOOIBRAND—Mara koop koeksoda by ant Sweetie vir Lucia se ... .
VAATJIE—Hy dra Mario se koffers die hotel in.
STOORKAMER—Leendra se ou kamer in die hotel is nou ’n ... .
POPPIE—Gilbert noem Leendra so.
JAGUAR—Mario se motor.

Leestoets 14: Bladsy 147156
Dwars
2.

SARKASTIES—Jamaina is ... wanneer sy sê Gerald sou natuurlik van sy afspraak vergeet omdat hy die hele
tyd aan Rebekka dink.
4. DWARSMANSDAL—Die Vlaktevleiers betoog in ... .
7. TWAK—Mara noem die joernalis van die SABC ’n klein ... .
10. DREAMDOLOROSA—Die naam van die nuwe graniet.
11. GRIET—Vos noem Gretel so.

13. TOMMIE—Gretel bied aan om vir ... kunsklasse aan te bied..

Af
1.
2.
3.
5.
6.
8.

PROSPEKTEERPERMIT—Mario en Samuel wil met die Redelinghuyse oor die ... onderhandel.
SUINIG—Mara kla by ant Sweetie dat Phil baie ... is.
RUDOLPHGERMANUS—Gilbert Redelinghuys se oupa.
DRAMAQUEEN—Minette sê haar suster is ’n boheemse ... .
MYKONTREI—Die naam van die TV-program wat ’n insetsel oor die Vlaktevlei-kwessie uitgesaai het.
BLOED—Vos Philander sê hul gaan nie sake so aanvaar en alles net los nie – al beteken dit dat daar ...
moet vloei.
9. KOOP—Jamaina word al hoe stiller en begin baie ... .
12. PANNE—Vytjie Koopman sê haar man werk op die ... .

Leestoets 15: Bladsy 157167
Dwars
1.
5.
7.
10.
12.
13.

REBEKKA—Jamaina se seuns vertel haar dat ... die katrol laat “swing” dat hy so sing.
UITKOMS—Leendra sê haar werk by Phil is net ’n tydelike ... .
ROTSE—Pastoor Gerald loop altyd na die ... toe wanneer “sy gees hom gedruk het”.
DORSLAND—Oom Kêppies lees uit “Strome in die ...”.
BOETA—Hy ervaar innerlike konflik oor sy gevoelens vir Sielie.
REDELINGHUYSE—Leendra sê vir Samuel die ... dink die wêreld behoort aan hulle.

Af
2.
3.
4.
6.
8.
9.
11.

BESIGHEID—Leendra sê sy het daaraan gedink om haar eie ... te begin.
OUBAAS—Koster se broer.
KOSTER—Hy sit op die muurtjie voor die poskantoor en krap sy Lucky Draw-kaartjie.
STAATMAKER—Oubaas was een van Hendrik van Hellberg se ...-werkers.
HOOGLIED—Toe Gerald Rebekka soen, het die vreugde van ... in sy bors geklop.
WORSTEL—Leendra se pa het altyd gesê God het ’n sagte plekkie vir dié wat ... .
PATTY—Toe Leendra en Samuel in die Kleinkloof aankom, was ... daar.

Leestoets 16: Bladsy 168178
Dwars
1.
3.
6.
7.
9.
10.
12.
13.
19.
20.
21.
23.
25.

BASSONTJIE—Mara se plaasbestuurder.
MYKONTREI—Die TV-program waarop die Vlaktevleiers hul griewe gelug het.
GEBRUIK—Jamaina erken teenoor Gerald dat sy die geld wat Gilbert vir die skool gegee het, ... het.
REBEKKA—Sy red vir Denver en Dagghie toe hul in die see in die moeilikheid beland.
VERONICADANIELS—Die onderhoudvoerder van SABC.
LONG—Rebekka het water op die ... en die derde dag het sy ’n kiem gekry.
HARTE—Oom Kêppies eindig die hoofstuk deur te sê dat die Here God besig is om die land en hul ... te
genees.
KILLIAN—Die twee ...-seuns het in die moeilikheid beland en die seestroom “het hulle gevat”.
TOMMIE—... het by Gretel gebly toe sy ma in die hospitaal was.
SPANNERINTHEWORKS—Gilbert verwys na die geld wat hy vir die skool in Vlaktevlei gegee het, as ’n ...
toe sy pa hom daarna uitvra.
MAURIZIO—Mario se seun wat argitektuur in Florence studeer.
MAANDAG—Die dag van die week waarop die stootskrapers in Vlaktevlei begin werk het.
BLOED—Vos sê vir die onderhoudvoerder dat hul nie sal opgee nie, al moet daar ... vloei.

26. VYFDE—Rebekka was op die ... dag in die hospitaal buite gevaar.
28. TWAALFDUISENDRAND—Die tjekbedrag wat Gilbert vir Jamaina uitgeskryf het.

Af
1.
2.
4.
5.
8.
11.
12.
14.
15.
16.
17.
18.
22.
24.
27.

BIDUUR—Jamaina reël ’n ... vir Rebekka toe sy in die hospitaal was.
THEWESTCOASTHOLIDAYRESORT—Naam van die Redelinghuyse se beoogde vakansieoord.
OUPAGROOTJIE—Gilbert sê vir die onderhoudvoerder sy ... het die skool en kerk in 1906 in Vlaktevlei
gestig.
SKENKING—Gilbert vertel op TV van ’n stewige ... wat minder as ’n maand gelede aan Vlaktevlei Primêr
gemaak is.
PERSOONLIKESAAK—Jamaina sê vir Gilbert sy het gedink die tjek wat hy uitgeskryf het, was ’n ... .
UITSTEKEND—Minette dink die TV-onderhoud was ... .
HELD—Vos was die dag ná die TV-onderhoud die ... van Vlaktevlei.
JALOERS—Jamaina besef dat sy ... is op Rebekka.
MOUTON—Die dokter wat na Rebekka omsien, se van.
GEVARE—Kêppies sê die stootskrapers was soos geel ... .
DWARSMANSDAL—Rebekka is opgeneem in die hospitaal in ... .
GESPANNE—Jamaina voel ... wanneer almal gons oor die skenking waarvan Gilbert op TV gepraat het.
SKILDERY—Met Gretel se leiding, maak Tommie ’n ... van sy ma.
GRETEL—Sy pas mond-tot-mond asemhaling op Dagghie toe.
SOUT—Oom Kêppies sê die Vlaktevleiers was tydens Rebekka se hospitalisering soos ... van die aarde.

Leestoets 17: Bladsy 179189
Dwars
1.
3.
5.
8.
13.
17.
20.
21.
22.
24.
25.
26.
27.
28.

OUBAASKAAIMAN—Die man wie se “slap lyf” in die gat lê.
SKEI—Lucia beplan om binnekort van Phil te ... .
BADSOUT—Lucia wil graag hê Sielie moet haar help met ’n ...-besigheid.
JAMIE—Pastoor Killian se troetelnaam vir sy vrou.
DREAMDOLOROSA—Die naam van die graniet wat ontdek is.
MISSDOLOROSA—Mario noem Leendra so.
LORRIE—Samuel tel Leendra op die platbed-... langs die granietblok.
VOS—Hy sal die leisels tydelik by Jamaina oorneem wanneer sy as skoolhoof bedank.
PRAAT—Phil sê vir Mara die klippe in die Kleinkloof gaan ... .
MISKRAAM—Mara vertel vir Sweetie dat Lucia ’n ... gehad het.
SIELIE—Lucia sê sy besef nou dat ... miskien die kind was wat sy nooit gehad het nie.
SJAMPANJE—Mario maak ’n paar bottels ... oop toe die granietblok op die platbed gelaai is.
TAPPIES—Hy sê hulle gaan ’n groot rots uitskiet wat Kaap toe moet gaan.
DRANK—Leendra sê Gilbert het vir Oubaas verniet ... gegee.

Af
2.
3.
4.
6.
7.
9.
10.
11.
12.
14.

AMUSANT—Gilbert sê vir die sersant dat hy dit ... vind dat die sersant inligting by Leendra gekry het.
SAMMYBOY—Mario noem Samuel so.
DOOP—In Italië is dit gewoonte dat die persoon na wie die graniet vernoem is, die blok moet ... .
THERON—Die sersant wat ondersoek instel na die “ontdekking” in die Kleinkloof.
GASSILINDERS—Sielie onthou dat dit ’n oom was wat die ... oopgedraai het kort voor haar ouers gesterf
het.
MAURIZIO—Mario Martinelli se seun.
JOB—Koster vra Pastoor Killian moet uit ... lees wanneer hulle vir Oubaas herbegrawe.
RAAISELS—Koster sê vir Pastoor Killian dat die Kleinkloof baie ... het.
BEENDERE—Samuel se werkers ontdek die ... van ’n man.
ABRAHAAMPIE—Mara se enigste erfgenaam wat soos ’n prinsie in die nuwe babaklere sal lyk.

15. KOSBAAR—Jamaina sê vir die personeel dat ’n mens soms iets moet verloor om te besef hoe ... dit is.
16. LEENDRA—Phil wil voor die sersant voorgee dat ... moontlik ’n verklaring oor die diamante in Oubaas se
sak kan gee.
18. OOM—Sielie weet nie wie die ... is wat die dag van die ontploffing met haar pa baklei het nie.
19. VERLEË—Leendra voel ... en weet nie waar om te kyk toe sy die nuwe graniet moet soen nie.
21. VAATJIE—Gilbert koop ... om om niks oor sy verbintenis met Oubaas te sê nie.
23. REBEKKA—Jamaina vra Gerald reguit of hy vir ... liefhet.

Leestoets 18: Bladsy 190200
Dwars
3.
5.
8.
10.
11.
14.
15.
17.
18.
19.
23.
25.
26.
27.
28.

APPELKOOS—Die kleur van die graniet wat gevind is.
SEEROOG—Gilbert sê Vlaktevlei is net ’n ... wat so gou as moontlik uit die pad moet kom.
MAURIZIO—Patty Redelinghuys se visier is nou op ... ingestel.
HELSEHUMEUR—Gilbert waarsku Leendra dat Samuel ’n ... het en sê hy is tot enigiets in staat.
PATTY—Samuel laat weet vir Mario dat ... saam met hom oorsee sal reis.
STAAT—Samuel sê hy het ’n handgeskrewe ... van Hendrik wat wys dat hy nie geldelike probleme gehad
het nie.
RACHEL—Koster se vrou.
STATE—Oom Bontie wys vir Leendra ... wat haar pa vir Samuel gegee het.
HAKKEL—Sielie het vergeet om te ... toe sy Lucia en Mara groet.
KLUIS—Lucia sê in haar brief aan Leendra dat sy in die lêer in Phil se ... vir antwoorde en bewyse moet
gaan soek.
SEWENTIENMILJOEN—Dit sal ... rand kos om Pelican Bay droog te lê.
LEENTJIES—Oom Bontie noem Leendra so.
MEYERENMALHERBE—Die prokureursfirma waar Combrinck gewerk het.
PRAAT—Sielie meen haar poppe kan nie meer ... noudat sy grootgeword het nie.
DRIEWEKE—Phil dink Lucia gaan net vir drie ... saam met haar ma plaas toe.

Af
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
12.
13.
16.
20.
21.
22.
24.

KLEINKLOOF—Oom Bontie sê Sielie sukkel nie meer om te praat nie sedert daardie dag in die ... toe hulle
almal by Samuel was.
PAULINAPLAATJIES—Die skoonmaker wat by die hotel gewerk het en inligting aan die sersant verskaf
het.
AUGUSTUS—Dit is tans ...-maand en die veld is oopgebreek met blommetjies.
ROOIKOP—Gilbert noem Leendra so.
SAMUEL—Gilbert en ... baklei by Die Bont Huis.
OOMBONTIE—Sy deel haar geheim oor die dokumente wat sy van haar pa se geldsake gekry het met ... .
SKRYF—Lucia sê vir Leendra daar is dinge wat sy vir haar moet vertel en sy sal ... .
KURTCOMBRINCK—Die prokureur wat Phil destyds met Leendra se pa se boedel gehelp het.
GLASKASSIE—Sielie het vir Boeta gevra om vir haar ’n ... te maak.
WAARHEID—Leendra smeek Samuel dat sy net die ... wil weet.
ITALIË—Samuel gaan ... toe vir ’n paar weke.
EKSEKUTEUR—Phil is die ... van Leendra se pa se boedel.
BLOMME—Koster het gereeld ... op Oubaas se graf gaan sit.
FOOL—Gilbert sê vir Samuel dat hy soos ’n ... voel oor sy gedrag vroeër daardie dag.
KWAAD—Leendra sê haar pa was destyds ... vir Mario.

Leestoets 19: Bladsy 201211
Dwars
2.

HERDER—Rebekka sê Pastoor Gerald is ’n ware ... .

6.
8.
9.
12.
14.
16.
17.
18.
19.

DWAASHEID—Rebekka sê vir Gerald dat dit wat tussen hulle twee was, bloot ’n oomblik van ... langs die
pad van hul lewe was.
CECILESEBADSOUT—Die naam van Sielie se onderneming.
BOETA—Sielie gil vir ... om haar en Leendra te kom help.
SMS—Anna Bothma stuur ’n ... vir Kurt Combrinck om hom te waarsku.
OOMPHIL—Sielie onthou skielik die oom wat haar ouers se dood veroorsaak het, is ... .
SOUTPANNE—Phil het selfmoord gepleeg en in ’n hopie op die ... gelê.
ANNABOTHMA—Die sekretaresse by Meyer en Malherbe.
VRY—Gerald weet dat hy eindelik ... is toe Rebekka sê sy gaan haar verhouding met Johnny nog ’n kans
gee.
WERKLIKHEID—Sielie se genesing het dag vir dag ’n ... geword.

Af
1.
3.
4.
5.
7.
9.
10.
11.
13.
15.

LEUENS—Phil sê Lucia sit op die plaas met ’n kop vol ... .
DWARSMANSDAL—Die Vlaktevleiers het huise in ... gekry.
SIT—Leendra sê vir Phil hy gaan ... .
GRETEL—Tommie gaan tot die einde van die jaar by ... aanbly.
SILWERKRUIS—Leendra sê sy weet nou hoekom oom Phil haar nooit in ... gekontak het nie.
BORS—Phil skiet Boeta in die ... .
LAPPOPMENSE—Lucia sien dat Sielie se ...... in die glaskassie uitgestal word.
PIETMEYER—Leendra vergader met ... oor haar pa se kontrakte en korrespondensie.
GESIN—Rebekka sê vir Gerald dat ’n mens se ... al is wat jy het.
PISTOOL—Phil druk ’n ... teen Sielie se kop.

Leestoets 20: Bladsy 212218
Dwars
2.
7.
10.
12.
13.
14.
15.
16.
18.
19.

RUDIE—Die geselligheid in die hotel is om ... se verjaardag te vier.
KOEKEMAKRANKA—Gretel gee vir Rudie ’n geraamde prent van ’n ... .
PLAT—Met Rebekka se begrafnis was die dag baie mooi en die see ... .
LEENDRA—Sy speel die orrel tydens Rebekka se begrafnis.
SOUT—Pastoor Gerald preek tydens Rebekka se begrafnis oor die mens wat manne en vroue van ... moet
wees.
REBEKKA—... word doodgeskiet, maar die koeël was eintlik vir Rudie bedoel.
VREDESOFFER—Rudie het vermoed die prent wat Gretel vir hom gegee het, is ’n ... .
MAURIZIO—Patty is eintlik aan ... verloof.
KÊPPIES—Hy gaan koop ’n boek met lyntjies en skryf die storie, Droomdelwers.
REBEKKACUPIDOCOMMUNITYHALL—Die naam van die nuwe gemeenskapsaal.

Af
1.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
11.
17.
18.

GRETEL—Mario het besluit om met ... te trou.
WÊRELDE—Minette en Rudie voel of hulle en die Vlaktevleiers ... van mekaar af verwyder is.
JAMAINA—Sy is weer as prinsipaal aangestel.
SAMUEL—Leendra dink verkeerdelik dat Patty aan ... verloof is.
WESTERNMININGVILLAGE—Vlaktevlei se naam verander na ... .
MINETTE—Leendra praat vlugtig met ... by Rebekka se begrafnistee.
VINCECAROLISSEN—Hy en drie verdagtes word op aanklagte van moord in hegtenis geneem.
BLOEDGELD—Rebekka het, deur te sterf, die ... vir Vlaktevlei betaal.
OOSASIË—Mario sê vir Leendra dat Samuel tans in ... is.
KOOP—Mario wil Vlaktevlei ... .

AFDELING C: PROSAKOMPONENTE
TOETS JOUSELF! (bl. 64–65)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

F.
J.
P.
N.
L.
O.
A.
M.
T.
S.
G.
R.
C.
H.
D.
I.
E.
K.
Q.
B.

AFDELING D: KONTEKSTUELE VRAE
Memorandum
HOOFSTUK 1 – bl. 11 in roman/bl. 83 in studiewerkgids
1.1 [1]

Oom Bontie (sy naam is afkomstig van sy van, Bonthuys) is ant Sweetie se
man. √

(1)

1.2 [3]

Sy is baie nuuskierig. √

(1)

1.3 [4]

Ant Sweetie is negatief omdat Phil nooit met Leendra kontak gehad het
toe sy in die tronk was nie en nou kom hy vrolik voor. Hy is nie opreg in sy
optrede en gevoelens nie. √√

1.4 [2]

(2)

Hy weet die waarheid omtrent Leendra se ouers se dood, en kontak met
haar sou hom bly herinner het aan sy wreedaardige daad. √
(1)

1.5 [2]

Hy werk vir Phil van Tonder se soutmyn. √

1.6 [2]

Oom Bontie tree op as vertroueling en ’n pa-figuur vir Leendra. Hy luister
met ’n sagte hart en kyk met sagte oë na haar. Hy gee raad en bring haar
tot belangrike insigte. Hy verskaf inligting omtrent Samuel. Hy bied vir haar
’n veilige hawe waar sy kan kom kuier en waar sy gemaklik kan wees. Hy is

(1)

’n tritagonis wat in belang van die hoofkarakter optree. Hy bly getrou aan
haar van die begin tot aan die einde.
(4)
1.7 [3]

Dis ’n troetelnaam wat op liefde dui. Hulle ken mekaar baie goed en hulle
is baie gemaklik met mekaar – amper soos ‘n broer en suster. √√
(2)

1.8 [2]

Mara is Lucia van Tonder se ma. √ Sy is ’n ryk weduwee van oorlede
Abraampie. √ Sy tree baie onbeskof teenoor Leendra op. √

1.9 [2]

(3)

Boeta is lief vir Sielie, maar besef dat ’n romantiese verhouding nie juis
moontlik is terwyl sy verstandelik en emosioneel op die vlak van ’n baie
jonger kind funksioneer. Dit frustreer hom. Sielie is ook baie lief vir Boeta
en ondersteun hom in sy werk. Hulle geniet die saamwees. Boeta is vies
wanneer Sielie nie behoorlik optree nie, want hy wil so graag hê sy moet
meer as net ’n vriendin vir hom wees. Die moontlikheid van ’n romantiese
verhouding ontstaan egter wanneer Sielie haar geheue terugkry en sy nie
meer hakkel nie. Dit dui op ‘n volwassewording wat ingetree het. √√√

(3)
1.10 [4]

Ant Sweetie is onseker oor wat die herontmoeting sal oplewer en die
herhaling in die woorde “Ek weet nie” en “... weet ek nie” beklemtoon
haar hulpeloosheid om te bepaal wat die toekoms mag oplewer. Sy is
onseker oor die pad wat vir dié twee susters en hul geliefdes voorlê, want
ná sewe jaar het baie dinge verander. √√
(2)

1.11 [3]

Sewe is die volmaakte getal. Die sewe jaar wat Leendra in die tronk
deurgebring het, was egter nog nie genoeg om haar die vrede en vryheid
te besorg waarna sy so smag nie. Tog impliseer dit moontlik dat Leendra
gereed is om met die verlede gekonfronteer te word en dat sy nie op ou
weë sal terugval nie, maar ’n pad sal begin stap wat heelwording, vryheid
en vrede kan bring. Die volmaakte tree dan ook in wanneer sy Samuel
ontmoet en dit duidelik word dat sy ’n toekoms met hom kan bou. Die
waarheid omtrent haar ouers se dood kom ook uit en Leendra kan nou na
die volmaakte in alle aspekte van haar lewe begin streef. √√√

(3)
1.12 [1]

’n Derdepersoonsverteller is in hierdie gedeelte aan die woord. √

(1)

1.13 [3]

Ons lei af dié tannie is lief en dierbaar. √

(1)

[25]
HOOFSTUK 2 – bl. 35 in roman/bl. 85 in studiewerkgids
1.1 [1]

Kêppies Killian √

1.2 [3]

Aangesien hierdie verhaal oorspronklik as televisiereeks geskryf is, gebruik

(1)

die skrywer ’n eerstepersoonsverteller om episodiese tydspronge in die
verhaal te oorbrug. Die verteller se dialoog word kursief geskryf om dit van
die verhaalteks te onderskei.
Hy is al ’n ou inwoner en kan vooraf-gebeure en baie persoonlike menings
verskaf. Hy vertel ook wat hy by ander karakters gehoor het, omdat sy eie
waarnemings beperk is. Die “skinder-tegniek” word ingespan, wat tipies
van ’n kontreistorie is. √√√√

(4)
1.3 [4]

Oom Kêppies se taal word foneties geskryf. Die leser lei uit die verteller se
uitspraak en woordgebruik af dat hy ’n bruin inwoner van Vlaktevlei is. Hy
gebruik die verledetydsvorm in sy vertellings. Sy Weskusafrikaans word
gekenmerk deur ’n brei-r, eiesoortige uitspraak en sy tipiese
Weskusuitdrukkings en -segswyses. √√√
(3)

1.4 [2]

Hulle tree as boodskappers op, wat belangrike inligting aan Kêppies oordra
sodat hy dit weer met die leser kan deel. Hulle is dus die tussengangers
tussen die karakters en die verteller. √√

1.5 [3]

Hy was ’n moeilike man met ’n humeur. Hy het nie “nonsies gevat” nie.
Mense kon moontlik bang gewees het vir hom. √√

1.6 [2]

(2)

Die mense wat met haar saamgewerk het, was vir haar belangrik en sy het,
soos haar pa, almal vriendelik behandel. Hulle het ook werklik in die mens
belang gestel en almal op hul name aangespreek. Mense het gemaklik
gevoel om hul lief en leed met hulle te deel. √√√

(2)

(3)
1.7 [3]

Vergelyking – Leendra het baie vinnig geloop en haar vinnige beweging
word met die snelheid waarmee die wind daar waai, vergelyk. √√√
(3)

1.8 [5]

Leerder se eie mening. Waarskynlik omdat sy vir sewe jaar in die tronk was
en as ’n mens so lank so vasgekeer voel, is dit natuurlik dat jy nie ingeperk
wil wees nie. Sy was ’n buitelugmens. Sy het na oopheid en vryheid
gesmag. √√

1.9 [3]

(2)

Die wit spasies skei die eerstepersoonsvertelling waarmee die hoofstuk
begin van die verhaalgebeure (in die derdepersoon) wat dan onder op die
bladsy begin. √√

(2)

1.10 [1]

Dit verwys na Leendra se tronksel in die gevangenis. √

(1)

1.11 [4]

Wit verwys na vrede en die vryheid wat Soutmansdal vir Leendra gebied
het. Sy het in haar tronkjare in die donkerte geleef en het gesmag na die
vryheid en vrede wat ’n lewe buite die tronk haar sou bied. √√
(2)

[25]

HOOFSTUK 3 – bl. 80 in roman/bl. 86 in studiewerkgids
1.1 [1]

Hierdie gedeelte speel in Die Bont Huis af. √

1.2 [4]

Leendra sê vir oom Bontie dat sy nie vir Samuel vertrou nie, want sy weet hy

(1)

wás al voorheen daar. Sy is skepties oor sy verlede en sy moontlike aandeel
in haar ouers se raaiselagtige dood. Hierdie woorde bevestig Leendra se
agterdogtige geaardheid – sy vertrou nie mense nie. Sy wil weet hoekom
Samuel nou skielik in die Kleinkloof kamp. Sy is van plan om agter die kap
van die byl te kom, want die veggeestigheid in haar wil hê die skuldige moet
boet. Samuel is moontlik die skuldige. √√√

(3)
1.3 [3]

Aandagtig/Nadenkend √

(1)

1.4 [1]

’n Kenner van gesteentes √

(1)

1.5 [5]

Leerder se eie mening. Nee, waarskynlik nie, want hy speel nie oop kaarte
met haar nie. Hy steek vir haar saakmakende inligting weg en dit sou my ook

agterdogtig maak. √√

(2)

1.6 [2]

In die Kleinkloof √

(1)

1.7 [3]

Die skrywer verwys bloot na “die ontploffing”. Dit wek nuuskierigheid by die
leser – die leser wil weet waarvan gepraat word. Die gebruik van die ellips
beklemtoon die uitsteltegniek. √

1.8 [3]

(1)

Phil wil voorgee dat hy dink dit is ’n tragiese, hartseer storie, maar hy was in
werklikheid verantwoordelik vir die dood van Hendrik en Berta van Hellberg.
Hy is skynheilig en lieg as hy wil voorgee dat hy dit tragies vind. √√
(2)

1.9 [2]

Sielie het gesien wat gebeur het, maar met die traumatiese gebeure het sy
haar geheue en vermoë om behoorlik te praat, verloor. Haar verstand het
by die vlak van dié van ’n 11-jarige vasgesteek. Sy was dus die ongelukkige
slagoffer van hierdie treurverhaal. Sielie kon nie onthou wie vir haar ouers
se dood verantwoordelik was nie. Sielie het kind gebly en verkies om haar in
haar kindergedagtes en met haar poppe besig te hou. Sy was nooit weer
dieselfde nie. √√√√
(4)

1.10 [3]

Ontvlugting √

1.11 [2]

Nadat haar ouers in die ontploffing gesterf het, bevind Sielie haar in haar eie

(1)

verbeeldingswêreld met ’n popgesin. Sy is geestelik verwyderd van die
realiteit en vind haar geluk en vrede in nie-lewende objekte wat haar nie
leed kan aandoen nie. Dit is hartseer om te sien dat Sielie haar onttrek van
die werklikheid. Sy is vasgevang in die gees/siel van ’n kind en tree nie
volgens haar ouderdom op nie. Dis ’n jammerte dat skok hierdie uitwerking
op enige mens kan hê. √√√
(3)
1.12 [2]

Leendra het in die kluis na bewyse gesoek. Toe Phil by die huis kom, toe
konfronteer sy hom oor die waarheid. Dit loop uit op ’n groot onderonsie.
Sielie sien toe hoe Phil Leendra wurg. Hy gryp Sielie aan die hare en Leendra
slaan hom met ŉ pan. Die susters hardloop uit, maar Sielie swik haar enkel
en Phil haal haar in. Phil druk ’n pistool teen Sielie se kop en Boeta takel
hom. Boeta word toe in die bors geskiet. √√
(2)

1.13

Leendra het nooit haar kêrel, Ferdinand, se diamante gesteel nie, maar

[2]

Minette en Gilbert Redelinghuys het haar daarvan beskuldig. Sy is ook
onskuldig skuldig bevind aan die moord op haar kêrel, Ferdinand. Sy moes
vir hierdie onwaarhede sewe jaar tronkstraf uitdien. √√√
(3)

[25]

HOOFSTUK 4 – bl. 99 in roman/bl. 88 in studiewerkgids
1.1 [3]

Leendra; sy praat met Gilbert Redelinghuys. √√

1.2 [2]

Alhoewel Gilbert en sy ma valse getuienis teen Leendra gelewer het, voel hy

(2)

eintlik baie aangetrokke tot haar. Hy erken dat hy sal aanhou om van haar
te hou en dat hy eendag haar woede (“skerp bek”) met sy liefde sal tem
(“doodstil soen”). √√

(2)

1.3 [1]

Vries √

(1)

1.4 [2]

Sy is openlik negatief en onbeskof. Sy behandel Sielie soos ’n misdadiger
wat gevaar vir hulle almal inhou. Sy maak geen geheim van haar
antagonisme jeens Sielie nie. √√

1.5 [3]

Dit is Samuel se woorde van vroeër wat Leendra in haar herinnering oproep.
√

1.6 [3]

(2)

(1)

Leendra besef dat Samuel haar ma ontmoet het. Dit vuur haar vermoede
aan dat hy iets van haar ouers se dood weet – of selfs daarin aandeel gehad
het. √√

1.7 [3]

(2)

Leendra voel sleg dat haar kêrel nie haar ouers se goedkeuring weggedra
het nie en dat sy nooit die kans gekry het om vir hulle jammer te sê dat sy
destyds so dom-astrant was om nie hul kant van die saak in te sien nie. Sy
sou dalk net die kans wou gehad het om ook aan haar ouers te verduidelik
hoekom sy so oor Ferdinand gevoel het. Sy is spyt oor baie dinge waaroor sy
nie met haar haar ouers vrede gemaak het nie. Sy besef dis nou te laat en
daarom huil sy. √√√
(3)

1.8 [4]

1.9 [3]

Sy ervaar berou oor haar verkeerde optrede en ons sien haar diep liefde vir
haar ouers. √√

(2)

Dit is ’n ruimtesprong. √

(1)

1.10 [2]

Gerald is verlief op Rebekka en voel skuldig omdat hy nie hierdie gevoelens
mag koester nie, want hy is met Jamaina getroud. Hy is die pastoor en ’n
man van God, maar sy gevoelens vir Rebekka is oorweldigend en dreig om
hom van sy rein lewenspad af te dwing. Hy geniet die gevoelens wat hy
ervaar, maar hy weet ook dis verkeerd. Hy is magteloos, omdat hy nie weet
hoe hy uit hierdie situasie gaan kom nie. √√√
(3)

1.11 [3]

Gerald (en die leser) weet van sy gevoelens vir Rebekka, die vergadering
wat by die Redelinghuyse gehou is oor die lot van Vlaktevlei en dat Rebekka
werk by die hotel gekry het, maar Jamaina weet dit nog nie. √√
(2)

1.12 [2]

Die leser kom agter dat Gerald en Jamaina eens op ’n tyd gelukkig getroud
was en hul gesinslewe saam met hul twee seuns geniet het. Die eerste
teken van wrywing is gesien toe Gerald nie oopkaarte met Jamaina gespeel
het oor die beroep na Atlantis nie. Hier het ŉ vertrouensbreuk ingetree.
Gerald raak later verlief op ŉ jong vrou wat in Vlaktevlei beland, Rebekka,
en sy verhouding met sy vrou raak al slegter. Jamaina raak bewus van
Gerald se gevoelens vir dié vrou en onttrek haar sielkundig van haar man.
Dinge raak al slegter en word op die spits gedryf wanneer Rebekka veg vir
haar lewe nadat sy Gerald en Jamaina se seuns se lewens gered het.
Jamaina sê vir Gerald dat sy bereid is om hom te verloor as hy ŉ verhouding
met Rebekka wil aanknoop. Rebekka sterf en hierna word Gerald en sy vrou
verenig. √√√√

(4)
1.13

Leerder se eie mening.

[5]

Ja – om op ’n ander vrou verlief te raak terwyl jy getroud is, is ’n penarie en
dit moet erg wees om jou in so ’n situasie te bevind.
Nee – Gerald moes van beter geweet het as om toe te laat dat sy emosies
die oorhand kry. Hy behoort hom te skaam om op ŉ ander vrou verlief te
raak. √√

1.14 [3]

Die tema is verbode liefde. Gilbert is (volgens sy ma) nie veronderstel om op
Leendra verlief te wees nie. Gerald is ’n getroude man en mag ook nie op
Rebekka verlief wees nie. Hierdie karakters se gevoelens veroorsaak

(2)

spanning en konflik in hierdie verhaal. √√√
(3)

[25]

HOOFSTUK 5 – bl. 104 in roman/bl. 90 in studiewerkgids
1.1 [3]

Sielie hakkel. Die woorde word só geskryf om te wys hoe sy die letters
herhaal wanneer sy die woord sê. √

1.2 [4]

(1)

Samuel deel sy onsekerheid oor sy verhouding met Leendra met Sielie. Hy is
nog baie onseker oor wat die toekoms vir hulle sal inhou. In hierdie stadium
van die verhaal is Patricia Redelinghuys ook nog deel van sy liefdesprentjie,
maar hy is eintlik verlief op Leendra. Aan die einde van die verhaal trou
Samuel en Leendra tog. √√√
(3)

1.3 [3]

Ja, hy weet nie nou hoe sake staan nie en hy kan nie Leendra se gevoelens
en optrede peil nie. Daar bestaan egter ’n moontlikheid dat hul vriendskap
in die toekoms kan ontwikkel. √√

1.4 [2]

Dit is die klippe wat Sielie by die ou murasie in die Agterkloof opgetel het.
Dit is graniet. √

1.5 [3]

(2)

(1)

Geheime. Sielie wil nie vir Samuel sê waar sy die klippe gekry het nie en dit
bly ’n raaisel. Die plek waar sy dit gekry het, hou groot moontlikhede vir
Samuel in. √√

(2)

1.6 [3]

Sy sal vir Samuel gaan wys waar sy die klippe gekry het. √

(1)

1.7 [1]

Samuel het vir Sielie beskuit saam met haar koffie gegee. √

(1)

1.8 [2]

Die mooi, helder dag impliseer ’n positiewe en rustige gevoel. Leendra
ervaar vrede en sy voel goed en ontspanne. √√

1.9.1 [2]

(2)

Gilbert is die rykmanseun van die hotelbaas. Leendra het destyds in die
hotel gewerk en hy was verlief op Leendra. Gilbert en sy ma het Leendra
vals beskuldig van diefstal en moord en sy moes daarna sewe jaar tronkstraf
uitdien. √√√

1.9.2 [2]

1.10 [3]

(3)

Gilbert het vir Phil kom spreek omdat Sielie sy motor beskadig het. Phil sou
vir die herstelwerk moes betaal. √√

(2)

Liefde √

(1)

1.11 [4]

Leerder se eie mening.
Ja – Phil en Lucia se huwelik het ook op die rotse beland en ’n mens sou kon
aanvoer dat Sielie se toestand (en veral die rede vir haar toestand) die
spanning tussen Phil en Lucia vererger het.
Nee – dit is bloot ’n mening van iemand wat die negatiewe in alles wil sien.
√√
(2)

1.12 [3]

Sy het in die aand in die donker gang in ’n bondeltjie opgekrul teen die
muur gesit. √√

1.13

Nee, Sielie het geen keuse gehad omtrent waarheen sy ná die dood van

[5]

haar ouers kon gaan nie. ’n Mens kan aanvoer dat sy veiliger en meer

(2)

geborge sou voel in ’n ruimte waar mense met meer simpatie en liefde
teenoor haar sou optree en haar sou help en ondersteun. √√
(2)

[25]

HOOFSTUK 6 – bl. 115 in roman/bl. 92 in studiewerkgids
1.1 [3]

Hierdie gedeelte speel af in Jamaina se kantoor (die skoolhoofkantoor) by

(1)

Vlaktevlei Primêr. √
1.2 [1]

Vos Philander, die onderhoof van Vlaktevlei Primêr √

(1)

1.3 [2]

...’n Perd van ’n ander kleur √

(1)

1.4 [3]

’n Vos is ’n jakkals, en in die Afrikaanse idiomeskat word daar meestal na ’n
jakkals, as persoonlikheidskenmerk, in ’n negatiewe lig verwys: Jakkals met
baie draaie – ’n persoon met slim planne; Hy is ’n jakkals – hy is skelm;
Jakkalsdraaie – iemand kom met ’n onderduimse plan; Vol jakkalsstreke – ’n
persoon het baie sluwe of agteraf planne. Vos Philander het as politieke
segsman vir die Vlaktevleiers opgetree, maar hom ook met agteraf,
onderduimse planne besig gehou. Hy reël byvoorbeeld dat die Suidhoekers
ook die Redelinghuyse se vergadering moet bywoon, wat in chaos uitdraai.
Hy hou politieke vergaderings by sy eie huis, en sweep die mense in sy
gemeenskap op sonder dat hy al die feite bekom. √√
(Dit kan ’n korter antwoord vir twee punte hê.)

(2)
1.5 [2]

Die tjek wat Gilbert uitgeskryf het, is voorgehou as omkoopgeld in ruil vir
Jamaina se ondersteuning. Gilbert wou hê dat sy help om Vos Philander in
toom te hou en haar personeel onder beheer te hou sodat niemand
negatief teenoor die Redelinghuyse se beplande projek optree nie. Jamaina
het vir Gilbert gesê die skool benodig sporttoerusting, maar hy het met ’n
slinkse plan subtiel daarop aangedring dat die geld vir haar eie sak bedoel is.
Jamaina trap in die slaggat deur die geld te aanvaar. Dit veroorsaak later
groot verleentheid wanneer Gilbert in die televisie-onderhoud noem dat hy
onlangs ’n skenking aan die skool gemaak het. Jamaina is toe in ’n hoek
gedryf, want die mense wou weet waar die geld is. Sy het die geld intussen
vir persoonlike gebruik aangewend. Hierdie nare aangeleentheid lei tot
Jamaina se bedanking as skoolhoof. √√√√
(4)

1.6 [2]

Die personeel het politieke vergaderings by Vos Philander se huis gehou en
almal saamgespan om hul ontevredenheid te kenne te gee. Hulle het
standpunt ingeneem en gesê hul sou veg vir die voortbestaan van
Vlaktevlei. √√

1.7 [5]

(2)

Leerders se eie mening.
Nee – Jamaina moes van beter geweet het as om die geld vir eie gebruik te
aanvaar. Dit dui op ’n oneerlike karakter.
Ja – Gilbert het Jamaina met ’n slinkse plan gevang. Sy het wel aanvanklik
gesê die skool benodig sporttoerusting. Hy het haar egter in ’n ander rigting
– naamlik om die gelde vir persoonlike gebruik aan te wend – hy het die
versoeking daargestel. √√

1.8 [2]

(2)

Hy wil graag sien dat hul beplande vakansieoord-ontwikkeling ’n sukses is.
Sy het, as skoolhoof, invloed in die Vlaktevlei-gemeenskap en saam met
haar man (wat ook invloedryk is) kan hulle die inwoners oortuig dat die
beplande ontwikkeling voordele inhou. Die inwoners van Vlaktevlei het
oproerig geraak en Gilbert moes ’n plan maak om dit stop te sit. Gilbert sou
enigiets in sy vermoë doen om sy sin te kry en hy sou nie toelaat dat
individue soos Vos Philander sy planne in die wiele ry nie. Jamaina kon hom
dus help om sy droom te verwesenlik. √√√√
(4)

1.9 [3]

Gerald het die deur oopgemaak. Sy het nie verwag om hom by die skool te
sien nie en sy het sopas die geld van Gilbert aanvaar. √√
(2)

1.10 [1]

Gerald is Jamaina se man en die pastoor van die Vlaktevlei-gemeente. √√
(2)

1.11 [3]

Jamaina onderbreek haarself en aarsel voordat sy ’n leuen vertel. Sy het nie
die onderwerp verander nie. √

1.12 [2]

(1)

Die Redelinghuyse het die vorige aand ’n gemeenskapsvergadering met die
Vlaktevleiers in Vlaktevlei Primêr se saal belê om hul beplande
vakansieoord-projek te bespreek. Die Vlaktevlei-inwoners was baie
ontevrede en het hul ontevredenheid gewys. Vos Philander het ook
Suidhoekers gekry om die vergadering by te woon en die verrigtinge te
ontwrig. Chaos het losgebreek en die vergaderinggangers het die
Redelinghuyse met klippe bestook en die vensters gebreek. √√√

(3)

[25]
HOOFSTUK 7 – bl. 116 in roman/bl. 94 in studiewerkgids
1.1 [1]

1.2 [1]

Weskusafrikaans word gekenmerk deur:
o

’n brei-r

o

eiesoortige uitspraak (“onner”, “gewies”, “soes”, “gewiet”,
“kompliet”) √√

o

tipiese Weskusuitdrukkings en -segswyses: “Dit het vir my kompliet
gelyk of sy gesig blink”; “Hy het sag gepraat, soos een wat nie asem
het nie.” √√

(4)

Die mense wat buite Vos Philander se huis was tydens die vergadering, het
motorbande aan die brand gesteek om hul ontevredenheid te kenne te gee.
√

1.3 [3]

Die gemeenskap was kwaad en ontevrede. Daar het negatiwiteit en
oproerigheid geheers. √√

1.4 [3]

(1)

(2)

Sout is ’n lewensmiddel in hierdie verhaal. Dit herinner ook aan die Bybelse
verwysing “sout van die aarde”, wat benadruk dat almal te alle tye goeie,
opregte mense moet wees. √√√

(3)

1.5 [3]

Dit is Pastoor Gerald se direkte woorde. Hy preek. √

1.6 [4]

Leerders se eie mening.

(1)

Goeie besluit – hy is ’n leier in die gemeenskap en hulle moet nou
saamstaan vir die behoud van hul geliefde Vlaktevlei. Die inwoners maak
staat op sy leierskap en hy kan hulle nie nou in die steek laat nie.
Slegte besluit – Gerald is veronderstel om eerstens aan die geluk en
welstand van sy gesin te dink, maar sy persoonlike gevoelens meng hiermee
in. Hy laat sy gesin in die steek en is selfsugtig in sy besluit. √√√

(3)
1.7 [3]

Hy, as kaptein of leier, kan nie weghardloop (afspring) van die probleem nie.
Die geïmpliseerde boodskap is dus dat hy hulle nie sal verlaat nie, maar sal
help om Vlaktevlei se voortbestaan te verseker. √√
(2)

1.8 [5]

Retoriese vraag.
Die vraag (waarop geen onmiddellike antwoord verwag word nie) is
doeltreffend aangesien dit die aanhoorder onmiddellik betrek en direk
konfronteer. Dit verskaf ’n intensiteit aan die vraag en die aanhoorder se
reaksie daarop. √√

(2)

1.9.1 [2]

Sy is teleurgesteld. √

(1)

1.9.2 [2]

Sy is teleurgesteld omdat haar man nie sy besluit eers met haar bespreek
het voordat hy dit openbaar gemaak het nie. Sy het uitgesien na ’n lewe in
Atlantis. √√

1.10 [5]

1.11 [3]

(2)

Sy is verras deur die nuus en daar is ’n sagtheid (en moontlik blydskap en
vriendelikheid) in haar oë te bespeur. √√

(2)

Spanning/angstigheid/afwagting √

(1)

[25]

HOOFSTUK 8 – bl. 124 in roman/bl. 95 in studiewerkgids
1.1 [2]

Die Western Mining-kantoor in Kaapstad √

1.2 [2]

Mario is Samuel se vennoot in die Western Mining-onderneming. √

(1)

(1)

1.3 [2]

Samuel het ’n verslag saamgestel oor die klip wat in die Kleinkloof ontdek is.
Hierdie verslag is belangrik, want dit sou die moontlikheid bewys dat daar
graniet in die Kleinkloof is. Indien dit die geval is, sou dit finansiële sukses en
voordeel vir hul onderneming inhou. √√√
(3)

1.4 [2]

Hy is ’n Italianer en kan nie Afrikaans praat nie. Hy en Samuel praat dus
Engels met mekaar. √

(1)

1.5 [3]

Mario se positiwiteit en sy nuuskierigheid √√

(2)

1.6.1 [2]

Patty √

(1)

1.6.2 [5]

Sy is die tipiese beeldskone, blonde rykmansdogter met ’n bruingebrande
lyf. Sy is ook modebewus. √√

1.6.3 [2]

(2)

Hulle het ’n oppervlakkige liefdesverhouding. Patty is verlief op Samuel,
maar Samuel koester gevoelens vir Leendra. Patty het vir Samuel
rondgewys toe hy onlangs op Soutmansdal aangeland het. √√
(2)

1.7 [3]

Die woord is gedruk (op ’n etiket of iets dergeliks) in Samuel se
liasseerkabinet. Dit is bedoel om die afdeling aan te dui waar Samuel
dokumente oor die Kleinkloof geliasseer het. √

(1)

(Dit kan ’n korter antwoord vir een punt hê.)
1.8 [2]

Samuel het destyds met Leendra se pa ontmoet om besigheid te gesels en
hy het toe foto’s van die Kleinkloof en die Van Hellberg-steengroef geneem.
Hy het ook foto’s van Leendra-hulle se huis, die ou statige klipwoning,
geneem. √√√

1.9 [3]

(3)

Samuel is verlief op Leendra en dink terug aan haar optrede toe hy pas op
die dorp aangeland het. Die lag dui op positiewe gevoelens wat hy teenoor
Leendra koester as hy aan haar dink. Dit wys ook dat hy alle aspekte van
haar persoonlikheid geniet – selfs haar vurige woede, soos in die geval van
hierdie gebeurtenis waaraan hy terugdink. √√√
(3)

1.10 [3]

Leendra se ouers is in ’n ontploffing oorlede en haar hele lewe is daardeur
uitmekaargeskeur. Sy is daarvan beskuldig dat sy diamante gesteel het en
haar kêrel vermoor het en is tronkstraf opgelê. Alles in haar lewe is daardie
dag waarop haar ouers gesterf het, vernietig. √√√
(3)

1.11 [3]

Leendra is ’n geslote boek en laat hom nie emosioneel te naby aan haar toe
nie. Sy vertel hom nie alles nie en hy weet nie altyd waar hy met haar staan
nie. Dit is daarom moeilik vir hom om presies te weet hoe sy voel en wat sy
dink. √√

(2)

[25]

HOOFSTUK 9 – bl. 140 in roman/bl. 97 in studiewerkgids
1.1 [2]

Hierdie gedeelte speel af by die Redelinghuyse se hotel. Dit is Patricia se
een-en-twintigste verjaardagpartytjie. Baie vriende kuier saam. √√
(2)

1.2 [2]

Hy is nie meer so jonk soos Patricia en haar vriendinne wat wil dans en kuier
nie. √

(1)

1.3 [3]

’n Uitsonderlike mooi vrou √

(1)

1.4 [2]

Leendra het pas saam met Gilbert by die partytjie opgedaag. Minette is
uiters antagonisties jeens Leendra. Minette en Gilbert het destyds valse
getuienis teen Leendra gelewer en Minette dink dat Leendra net
moeilikheid maak waar sy gaan. Sy meen Leendra het selfs haar man
probeer verlei. Sy kan nie glo Gilbert dink hoegenaamd daaraan om Leendra
saam te nooi na ’n Redelinghuys-funksie toe nie, want almal in die dorp ken
die geskiedenis. Sy is baie geskok, woedend en verneder. √√√√
(4)

1.5 [3]

Metafoor √

1.6 [3]

Leendra tree met selfvertroue op en wil wys dat sy niks het om weg te steek

(1)

nie. Daar is ’n effense uitdagendheid in Leendra se optrede te bespeur en sy
sal ten alle koste vir Minette probeer wys dat sy haar nie sal laat intimideer
nie. √√
1.7 [3]

(2)

Gilbert kan gewoonlik niks in Minette se oë verkeerd doen nie en sy moedig
gedurig sy optrede aan. Hier is sy die eerste keer ontevrede met iets wat hy
doen. √√

1.8 [4]

Leendra se sarkasme kom duidelik na vore en sy skets op subtiele manier vir
’n buitestander die atmosfeer rondom haar teenwoordigheid. Hierdie
woorde mag moontlike spanning en nuuskierigheid by Mario skep. Ons lees

(2)

egter ’n eerlikheid en waarheid in Leendra se sarkastiese woorde raak. √√
(2)
1.9 [2]

Hy is Samuel se vennoot in die Western Mining-onderneming en hy is tans
op die dorp om saam met Samuel ondersoek in te stel na die moontlikheid
dat daar graniet in die Kleinkloof is. Indien dit so blyk te wees, sal dit
finansiële voordele vir die hele gemeenskap inhou. √√
(2)

1.10 [2]

Sy het saam met Gilbert na die partytjie gekom omdat hy gesê het dat hy
haar sal vertel wat werklik die dag van haar ouers se dood gebeur het, mits
sy sy metgesel na sy suster se verjaardagpartytjie sal wees. Sy sou enigiets
doen om die waarheid omtrent daardie dag se gebeure uit te vind. √√
(2)

1.11 [3]

Dit dui ’n kort stilte aan gedurende voordat Samuel Mario wat Leendra
voorstel. (Daar is ’n natuurlike pouse soos wat Samuel van die een na die

(1)

ander draai en hulle name uitspreek.) √
1.12 [3]

Hy is ŉ galante heer. √

1.13 [3]

Mario se woorde dra baie gewig, want sy vergelyking is ’n raak beskrywing

(1)

van Leendra se karakter. Leendra het baie verdriet en hartseer in haar lewe
ervaar. Hy is van mening dat Leendra, hoewel sy sterk voorkom, ’n hartseer
openbaar as ’n mens fyn ingestel is en haar fyn dophou. Sy probeer haar
seer vir die wêreld wegsteek, maar as ’n mens haar fyn dophou, kan die
seer raakgesien word. √√√√
(4)

[25]

HOOFSTUK 10 – bl. 149 in roman/bl. 99 in studiewerkgids
1.1 [2]

Mario en Samuel het met die Redelinghuyse vergader om oor ’n
prospekteerpermit te onderhandel. Mario deel die Redelinghuyse mee dat
hulle nie meer die mineraalregte op die grond besit nie aangesien hul
oupagrootjie daardie reg destyds weggeteken het. Mario en Samuel bied
maksimum vierduisend rand oppervlaktehuur per maand aan en die
Redelinghuyse het geen ander keuse as om dit te aanvaar nie. Gilbert is nie

baie gelukkig met die uiteinde van die samesprekinge nie. √√√√
(4)
1.2 [3]

Samuel is ’n afgeronde jongman wat ingestel is op die mooi en fynere dinge
in die lewe – soos goeie musiek. √√

1.3 [3]

(2)

Hy is eintlik verlief op Leendra, maar wil nie hê die fyn waarnemer, Mario,
moet iets in sy houding agterkom nie. Hy is ontwykend wanneer daar oor
Leendra gepraat word. Hy wil sy gevoelens dus vir Mario wegsteek. √√
(2)

1.4 [2]

Leendra is enig in haar soort – dit is raar en skaars dat ’n mens so ’n
besondere meisie raakloop. Leendra het ook vele fasette aan haar
persoonlikheid (gekompliseerd) en sy straal ’n hartseer en verdriet uit. √√√
(3)

1.5 [3]

Dit is baie gepas, aangesien Western Mining na nuwe graniet sal soek op die
plek waar Leendra se hartseerste hartseer plaasgevind het – haar ouers is
hier oorlede. Hierdie naam sluit aan by die titel van die roman in die sin dat
die mense na ’n droom sal delf – moontlike rykdom en voorspoed –
wanneer daar na graniet gesoek word. Net soos daar ook letterlik vir graniet
gedelf word, is hier ook sprake van ’n innerlike (figuurlike) soeke na vrede,
wat ’n droom bly. Dit sal dus wonderlik wees indien daar iets positiefs uit
dié hartseer milieu na vore kan kom. √√√√

(4)
1.6 [2]

Rebekka se man, Johnny Cupido, het teruggekom Vlaktevlei toe, en haar
aangerand. Haar oë en lippe was geswel en daar was blou merke op haar
arms. √√√

(3)

1.7 [1]

Retoriese vrae √

(1)

1.8 [3]

Hierdie vrae beklemtoon Gerald se innerlike konflik. Dit betrek ook die leser
by die spreker se gedagtegang sodat ons voel of ons die vrae vir onsself
afvra. √√

1.9 [2]

(2)

Die Groen Hokkie is ’n klein huisie oorkant Gerald se huis wat ook aan die
kerk behoort. Oom Kêppies het hier gewoon. Hy het aangebied dat Rebekka
en haar seun, Tommie, daar intrek toe hul op die dorp aankom. √√
(2)

1.10 [5]

Groen herinner altyd aan jaloesie. Dit is baie duidelik dat Gerald jaloers is op

die feit dat Rebekka se man, Johnny, weer teruggekeer het en tyd saam met
haar en Tommie spandeer. √√

(2)

[25]

HOOFSTUK 11 – bl. 160 in roman/bl. 100 in studiewerkgids
1.1 [3]

Daardie tyd van die dag (laatmiddag) is die mooiste tyd van die dag. √
(1)

1.2 [2]

Samuel verwys na Leendra wat orrel speel. √

1.3 [5]

Leendra se gedagtes getuig van ’n aangename besef dat sy en hierdie man

(1)

(Samuel) ook soos gewone mense oor gewone en sinvolle dinge kan gesels.
Hul vorige ontmoetings en gesprekke was nog net met spanning en konflik
gelaai en daarom is sy verras dat hulle nou soos ordentlike mense oor dinge
van belang kan praat. Dis duidelik dat hul verhouding ’n verdieping bereik as
hul oor hierdie soort persoonlike sake begin gesels. √√√
(3)
1.4 [2]

Samuel verwys na die feit dat die Redelinghuyse se vakansieoord binnekort
gaan staan waar Vlaktevlei nou is. Alles in Vlaktevlei gaan afgebreek en
verwyder word. Sy woorde dui ook op ’n bekommernis oor die lot van die
Vlaktevleiers. √√

1.5 [2]

(2)

Hy het gesê dat sy familie baie onlangs geld aan Vlaktevlei Primêr geskenk
het. Dit het verdag geklink, aangesien niemand daarvan kennis gedra het
nie. Jamaina, die skoolhoof, het egter die geld in haar persoonlike
hoedanigheid van Gilbert aanvaar. Sy bedank eindelik as gevolg van dié
onaangename situasie waarin sy beland het. Dit was ’n slim plan van Gilbert
om Jamaina te manipuleer sodat sy sekere individue beter in toom sal hou.
Gilbert se slinkse plan het dus gewerk. (Sy het nie reggekry om enigiemand
in toom te hou nie.) √√√√

1.6 [3]

Leendra bly skielik stil toe sy die motor sien wat langs die karavaan
geparkeer is. √

1.7 [3]

(1)

Patty word as die tipiese oppervlakkige (kinderagtige) blondine
gekarakteriseer. √

1.8 [3]

(4)

Leendra kyk na Samuel met woede in haar oë. Sy gee hom ŉ baie kwaai kyk.

(1)

√
1.9 [3]

(1)

Leendra ervaar ook romantiese gevoelens vir Samuel en is spyt en kwaad
dat hierdie kuiertjie onderbreek is. Sy is kwaad vir hom omdat Patty in sy
lewe is. Sy vlug wanneer sy kwaad is en die feit dat sy die sjampanjebottel
stukkend gooi, is genoeg bewys van haar innerlike woede en konflik oor
haar gevoelens vir Samuel. √√√
(3)

1.10 [4]

Leerders se eie mening.
Nee – sy moes eerder by Samuel en Patty gebly het sodat Patty kan besef
dat Leendra ook ’n vriendin (en selfs meer) in Samuel se lewe is. Sy sou ook
só aan Samuel bewys dat sy ernstig is oor hul verdiepende verhouding.
Ja – Samuel kan nie sy brood aan albei kante gebotter hê nie.
Dus: Dit is nie reg dat sy die sjampanje gesteel het nie, ongeag hoe kwaad sy
gevoel het.

(2)

√√
1.11 [3]

Ontvlugting. Leendra vlug wanneer dinge te ongemaklik raak. Sy wil nie die
realiteit vierkantig in die oë staar nie en kies dan om haar te onttrek. Dit is
nie altyd die beste en regte besluit nie. √√√
(3)

1.12 [3]

Die orrel bring mooi herinneringe van Leendra se ma terug en vul haar met
’n rustigheid en vrede. Dit herinner aan ’n verlede sonder probleme. Dit het
positiewe denke tot gevolg en bied haar die nodige ontvlugting van die
negatiewe werklikheid. √√√

(3)

[25]

HOOFSTUK 12 – bl. 175 in roman/bl. 102 in studiewerkgids
1.1 [2]

Gerald en Jamaina se twee seuns, Denver en Dagghie, het in die see in die
moeilikheid beland en byna verdrink. Rebekka het ingeduik en hul gered. √√
(2)

1.2 [2]

Hier word nie name gebruik nie. Daar word na “hy” en “hom” verwys, wat die
spanning verhoog. Die herhalende gebruik van die “en” verhoog ook die
spanning Die uitkoms word ook eers aan die einde van die paragraaf gegee.

Die leser wil aanhou lees oor die “hy” en die “hom” om uiteindelik te weet
wat gebeur. Die halfrym in die laaste woorde van die paragraaf (b-alliterasie)
help met ’n bestendige ritme wat die positiewe uitkoms en verligting
ondersteun. √√√
(3)
1.3 [3]

Polisindeton. Die herhalende gebruik van “en” verhoog die spanning en
dwing die leser amper vorentoe om verder te lees. √√
(2)

1.4 [5]

Ons kry hier ’n vermenging van verligting en angstigheid of ’n spanning. Dit is
funksioneel omdat dit die atmosfeer raak beskryf. Daar is aan die een kant ’n
verligting dat die kinders leef, maar tog heers daar spanning oor Rebekka se
lot. ’n Verdere verligting word aangetref wanneer die nuus kom dat sy leef.
√√

1.5 [2]

(2)

Pelican Bay is geleë op die alternatiewe area waar die Redelinghuyse se
vakansieoord gebou kan word, maar hulle voer aan dat dit miljoene sal kos
om die gebied droog te lê. Die Redelinghuyse het daarom besluit om
Vlaktevlei plat te vee om die vakansieoord daar te bou. √√√
(3)

1.6 [2]

Gerald en Leendra het ’n baie spesiale en interessante verhouding. Hulle
ontmoet mekaar by die see en in die kerkie – plekke waarheen albei vlug
wanneer hul wil wegkom van alledaagse probleme. Gerald tree amper
vaderlik teenoor Leendra op en bemoedig haar. Hy is ’n geestelike leier en
bou haar positief op. Hy is die een wat haar aanmoedig om te breek met die
verlede ten einde vrede te vind. Leendra voel gemaklik by Gerald en maak
haar hart teenoor hom oop. Gerald vind dit ook maklik om met Leendra te
praat. √√√
(3)

1.7 [3]

Dit verwys na die “ICU” – die intensiewe hoësorgeenheid van die hospitaal.
Dit is tipiese hoe oom Kêppies praat. √√

(2)

1.8 [1]

Dokter Mouton √

(1)

1.9 [2]

Gerald is verlief op Rebekka en het innerlike konflik ervaar omdat hy skuldig
gevoel het teenoor sy vrou en sy gesin. Hy het ook baie spanning ervaar
rondom die besluit om nie die beroep Atlantis toe te aanvaar nie.
Jamaina weet van haar man se gevoelens vir Rebekka en is hartseer oor wat

met haar huwelik en gesin aan die gebeur is. Sy is boonop betrokke by ’n
omkoopspul waar Gilbert vir haar geld gegee het om vir persoonlike gebruik
aan te wend om haar te oorreed om sekere van haar personeellede by die
skool onder beheer te hou. Albei die karakters is in hierdie stadium van die
verhaal emosioneel stukkend. √√√√

(4)
1.10 [5]

Jamaina sê sy is bereid om Gerald aan Rebekka af te staan indien hy met
Rebekka in ’n verhouding wil wees. Sy is so dankbaar dat Rebekka haar
kinders gered het dat sy bereid is om hom aan haar af te staan.
Leerders se eie mening oor haar optrede:
Haar optrede is verkeerd – sy moet veg vir haar man en die gelukkige
voortbestaan van hul gesin.
Haar optrede is reg – sy besef haar man het ’n ander vrou lief, is realisties en
nugter oor die stand van sake en deur so op te tree, gun sy almal ’n gelukkige
lewe. √√√
(3)

[25]

HOOFSTUK 13 – bl. 217 in roman/bl. 104 in studiewerkgids
1.1 [2]

Rebekka het ’n skof by die hotel gewerk. Sy het gesterf toe ’n koeël haar tref
wat eintlik vir Rudie Redelinghuys bedoel was. √√

1.2 [3]

(2)

Die vakansieoord het soos ’n paradys – ’n baie mooi plek waar almal gelukkig
is – gelyk, maar oom Kêppies sê Vlaktevlei was ook nou ’n goeie, mooi en
gelukkige plek. Almal was tevrede en het goed gevoel oor hul blyplek. √√
(2)

1.3 [5]

Oom Kêppies sug soos hy die woord sê. Dié gebruik van die woord, in plaas
van bloot “ja”, beklemtoon die effek van versugting. √√
(2)

1.4 [3]

Gemeensaamheid. In hierdie verhaal beleef ons die lief en leed van ’n
gemeenskap aan die Weskus. Die kerk as teken van die bymekaarkompunt
word hier gebruik om te wys dat hierdie mense eintlik net doodgewone

mense is wat ook die lewe in al sy mooi en hartseer saam ervaar. √√√
(3)
1.5 [3]

Wit simboliseer vrede en reinheid. Leendra ervaar eindelik vrede wanneer sy
met Samuel trou. √√

1.6 [3]

(2)

Miss Sweetie en Bontie Bonthuys het gehuil (dit dui oënskynlik op hartseer),
maar dit was trane van blydskap. Hulle was so bly dat Leendra en Samuel trou
dat dit hul tot trane gedwing het. √√

1.7 [4]

(2)

Ja, Leendra het beslis tot nuwe insigte omtrent die lewe gekom.
Ontwikkeling, verdieping en groei is in haar karakter waargeneem. Leendra
was aanvanklik bitter, hartseer en opstandig. Aan die einde van die verhaal
ervaar sy vrede en geluk. √√√
(3)

1.8 [5]

Hierdie gemeenskapsverhaal eindig funksioneel op ’n positiewe noot om die
leser met die nodige positiewe gevoel te laat. Dit pas by die genre en dra by
tot die lekker gemaklike leeservaring van Droomdelwers. Dit is hoe dit hoort –
almal wil weet dat dinge in die gemeenskap ten goede uitgedraai het vir dié
wat agterbly. Die gelukkige einde gee die leser hoop en vertroue in die
mensdom en gemeenskappe. √√√
(3)

1.9 [1]

Die Rebekka Cupido Gemeenskapsaal √

1.10 [2]

Oom Kêppies gaan koop die lyntjiesboek, potlood en uitveër, want hy wil die

(1)

verhaal van sy kontrei neerskryf. Die implikasie is dus dat die leser eintlik oom
Kêppies se verhaal oor sy mense gelees het. Dit verklaar hoekom oom
Kêppies deurentyd as verteller tussendeur die gebeure ook optree. Hy het
hierdie verhaal, Droomdelwers, oor sy kontrei aan ons vertel. √√√
(3)
1.11 [5]

Leerders se eie mening;
Ja – die gelukkige einde, waar dit blyk dat alles vir almal goed en positief
uitgedraai het, laat die leser goed voel.
Nee – daar is te veel negatiewe gebeure wat in hierdie verhaal na vore gekom
het. √√

(2)

[25]

AFDELING F: WOORDESKATUITBREIDING
Woordeskatuitbreiding 1 (bl. 116)
Dwars
1.
5.
6.
8.
9.
10.

SKOPPELMAAI—Skommeltoestel waarin kinders heen en weer swaai (bl. 55)
ONOPGESMUK—Eenvoudig
GRANIET—Harde, korrelagtige kristalklip (bl. 47)
DROOGLÊ—Grond wat nat of onder water is, vir landbou geskik maak (bl. 57)
STEENGROEF—Plek waar klippe uitgegrawe word (bl. 59)
HANDLANGER—Iemand wat ander oral help (bl. 30)

Af
2.
3.
4.
7.

KOEKEMAKRANKA—Inheemse bolplant met welriekende peulvrug en genesende eienskappe (bl. 53)
JOVIAAL—Blymoedig, vrolik (bl. 18)
HELLEVEEG—Feeks, boosaardige vrou (bl. 65)
HARDER—Kleinerige soort seevis (bl. 66)

Woordeskatuitbreiding 2 (bl. 116)
Dwars
2.
3.
6.
7.
8.
9.

GESPUIS—Onderste lae van die bevolking, gepeupel (bl. 58)
NETELIG—Moeilik, lastig (bl. 88)
BUFFER—Stamper voor en agter aan ’n motor (bl. 91)
MURASIE—Ou vervalle muur, ruïne (bl. 82)
TULBAND—Soort doek wat om die kop gedraai word (bl. 77)
RISSIEPIT—Pit van die gedroogde vrug van ’n plant wat tot peper gemaal is, kwaai vroumens (bl. 76)

Af
1.
3.
4.
5.

ASSURANSIE—Beskerming deur ’n ooreenkoms te tref met ’n versekeringsmaatskappy wat onderneem
om teen ’n sekere gereelde paaiement iemand te vergoed vir skade deur brand, diefstal, ens. (bl. 81)
NOODLOTTIG—Wat ellende veroorsaak, dodelik (bl. 81)
LAGUNE—Tydelike opdamming van ’n rivierloop deur seesand, strandmeer
AFGETROKKE—Verdiep in gedagtes (bl. 93)

Woordeskatuitbreiding 3 (bl. 116)
Dwars
1.

SPERVUUR—Moeilikheid, digte geweervuur om ’n bepaalde terrein vir die vyand ontoeganklik te maak
(bl. 96)
3. GRUIS—Verbryselde klip (bl. 95)
8. SEGSMAN—Iemand wat informasie verskaf, informant (bl. 113)
9. KAPOKHOENDER—Dwergagtige hoendersoort (bl. 127)
10. HALSSTARRIG—Hardkoppig, hardnekkig (bl. 129)

Af
2.
4.
5.
6.
7.

PASTORIE—Woning van die predikant (bl. 117)
SLAGOFFER—Iemand wat vernietig word of ly as gevolg van ’n negatiewe gebeurtenis (bl. 108)
IBIS—Voël aangetref in die mere en moerasse van die warmer lande (bl. 86)
BESPIED—Noulettend waarneem (bl. 106)
DONATEUR—Iemand wat iets aan ’n ander skenk (bl. 114)

Woordeskatuitbreiding 4 (bl. 117)

Dwars
1.

REDDINGSBOEI—Onsinkbare stof waaraan ’n drenkeling bo water kan bly, drywende ring van
ligte (bl. 175)
5. SKARMINKEL—Lang, maer mens; stout mens (bl. 136)
8. STOOTSKRAPER—Meganies aangedrewe skop vir die gelykmaak van paaie, opstoot van grond,
ens. (bl. 129)
10. WORSTEL—Veg, stoei, stryd voer (bl. 161)

Af
2.
3.
4.
6.
7.
9.

SWEIS—Aanmekaarsmee, met (brons)legering verbind (bl. 158)
KAJUIT—Sitruimte vir die bestuurder in ’n stootskraper (bl. 129)
BEENDERE—Meervoud van been, met die betekenis van die harde gedeelte van die mens of
dier se geraamte (bl. 178)
MUISHOND—Klein roofdier wat, wanneer hy aangeval of gesteur word, ’n oorweldigende stank
kan versprei (bl. 127)
FAKSIE—Politieke party, kliek of groep wat meer eie voordeel soek (bl. 154)
SITER—Snaarinstrument met vier of meer snare (bl. 161)

