
HOOFSTUK 3 
 

VRAAG 3.1. 
Hoekom gil Zolile? (1) 
 

VRAAG 3.2. 
Wie is die plaasvoorman? (1) 

 
Lees die volgende stuk weer en doen VRAE 3.3. tot 3.6. 
 
 

1. Hy sien Zolile se arms voor sy gesig, asof hy die bul so kan keer, en hoe die hoewe 
hom plat trap.  

2. Dit is nie ver van hom af na die kamp toe nie, maar terwyl hy hardloop, weet hy dat dit 
nie naby genoeg is nie. 

3. Voor hom bly die bul trap, maar Zolile keer nie meer nie. 
4. Hy lê stil, met sy arms en bene op verkeerde plekke geknak, en met bloed oor sy gesig 

en lyf. 
 

 
VRAAG 3.3. 

Hoekom was Zolie in die eerste plek in die bulkamp? (1) 
 

VRAAG 3.4. 
Watter is Zolie se natuurlike reaksie teen die bul wat hom trap? (1) 
 

VRAAG 3.5. 
Verduidelik die PARADOKS in sin 2. 
 

VRAAG 3.6. 
Verduidelik sin 3 in jou EIE WOORDE. (2) 
 

VRAAG 3.7. 
Verduielik sin 4 in jou EIE WOORDE. (2) 
 

VRAAG 3.8. 
Sê of die volgende stelling WAAR of ONWAAR is. (1) 
 
Amazolo hoor die nuus van Zolile terwyl die kind nog in die veld is. 
 

VRAAG 3.9. 
Haal die DRIE VRAE aan wat Amazolo haarself vra op bladsy 27, wat bewys dat sy vir die 
kind omgee. (3) 
 

VRAAG 3.10. 
Hoe voel JY oor die kind se antwoord toe hy hoor van Zolile en sê: “Dit is goed so - hy het my 
verniet laat slaan.” 
 

VRAAG 3.11. 
EEN van die volgende stellings is KORREK. Skryf slegs die NOMMER en die LETTER van die 
KORREKTE stelling neer. (1) 
 
In antwoord op die kind se uitlating sê Amazolo… 
a. 'n Mens is altyd bly oor slegte dinge wat ander mense tref.  
b. 'n Mens is party keer bly oor slegte dinge wat ander mense tref.  
c. 'n Mens is soms bly oor slegte dinge wat ander mense tref.  
d. 'n Mens is nooit bly oor slegte dinge wat ander mense tref nie. 

 
 



VRAAG 3.12. 
EEN van die volgende stellings is KORREK. Skryf slegs die NOMMER en die LETTER van die 
KORREKTE stelling neer. (1) 
 
Waar is Zolile in die hospitaal? 
a. Johannesburg.  
b. Durban. 
c. Pietrmaritzburg. 
d. Tugela Ferry. 

 
VRAAG 3.13. 

Vul die ONTBREKENDE WOORDE in. (20) 
 
Stilte, Zolile, praat, onrustig, ring, buitentoe, beeswagters, luister, hoewe, swaarte, kraal, eenkant, 
Thandi, stadig, werk, speelgoed, vroegoggend, jammer, Durban, seergekry 
 

Amazolo slaap die nag 3.13.1._______________en kom 3.13.2._______________by die groot huis 
aan. "Ek is 3.13.3._____________oor jou seun wat 3.13.4.______________ het, meneer," sê sy vir 
Mvula. Sy voel die 3.13.5._______________ aan wat oor die groot huis gekom het en werk in 
3.13.6.__________. By Likwezi hoor sy dat 3.13.7.___________ saam is toe 3.13.8._____________ 
na die groot hospitaal in 3.13.9.____________ gestuur is, en dat dit nie goed gaan met hom nie. Die 
week gaan 3.13.10._____________verby. Amazolo 3.13.11.__________en die kind sit 
3.13.12.__________met sy 3.13.13._________ en speel. Hy 3.13.14.___________nie baie nie, want 
hy dink aan Zolile, en hy is kwaad omdat hy nie saam met die 3.13.15._______________veld toe 
kan gaan nie. As hy 3.13.16.________ gaan, waarsku Amazolo hom om van die 3.13.17.________ 
af weg te bly, maar hy 3.13.18._____________nie en gaan staan teen die pale van die heining. Hy 
kyk na die 3.13.19._______________in die bul se neus, en na die 3.13.20._______________wat 
Zolile getrap het. 
 

 
VRAAG 3.14.  

EEN van die volgende stellings is KORREK. Skryf slegs die NOMMER en die LETTER van die 
KORREKTE stelling neer. (1) 
 
Mvula dink dat … 
 
a. dit Amazolo is wat ‘n vloek oor Zolile uitgespreek het. 
b. die voorvaders teen sy huis  gedraai het oor Thandi se bygelowe. 
c. Amazolo sy huis in onguns by die voorvaders gebring het. 
d. dit sy skuld is dat Zolile getrap is. 

 
VRAAG 3.15. 

VERDUIDELIK: Hoeveel keer was hy nou al vanoggend by die bul, dink Mvula.Elke keer met 
die geweer. (2) 
  

VRAAG 3.16. 
VERDUIDELIK: Dit was nog nag toe hy met 'n deurmekaar Thandi en die tyding oor Zolile 
aangekom het. (2) 
 

VRAAG 3.17. 
Wat het hulle vir Thandi gegee sodat sy kon slaap? (1) 
 

VRAAG 3.18. 
VERDUIDELIK: Die dag het gebreek. Daarmee hy ook. (2) 
 

VRAAG 3.19. 
EEN van die volgende stellings is INKORREK. Skryf slegs die NOMMER en die LETTER van 
die INKORREKTE stelling neer. (1) 
 



Malandlela sê vir Mvula… 
a. Die bul het nie skuld aan Zolile wat dood is nie. 
b. Die voorvaders gaan kwaad wees vir Mvula as hy die bul skiet. 
c. Hy moes die bul alreeds daardie oggend doodgeskiet het. 
d. Dit is nie reg om die bul te skiet nie. 

 
VRAAG 3.20. 

EEN van die volgende stellings is KORREK. Skryf slegs die NOMMER en die LETTER van die 
KORREKTE stelling neer. (1) 
 
Waat wil Mvula laat opgooi? 
a. Die nat neus van die bul. 
b. Die borsvel van die bul. 
c. Die regterbeen van die bul. 
d. Bloed net bokant die hoef. 
 

VRAAG 3.21. 
Mvula sê: “Die bul, die bul! Zolile het ook nie geweet nie!” Wat het Zolile nie geweet nie (1) 
 

VRAAG 3.22. 
Pas die KOLOM A by KOLOM B. Skryf SLEGS die NOMMER en die LETTER neer. 

 KOLOM A  KOLOM B 

1 Zolile A Ons sal hulle nie kwaad maak nie. 

2 Almal B Huil. 

3 ‘n Os C Sal geslag word by die begrafnis. 

4 Die voormense. D Het beeste al goed geken. 

5 Dit is nie die gebruik nie. E By die dood van 'n kind word nie so groot geslag nie. 
 

VRAAG 3.23. 
Herrangskik die KRONOLOGIESE VOLGORDE van gebeure soos dit op bladsy 29 en 30 
gebeur. Skryf NET die LETTERS neer.(10) 
 
a. Die bul gaan staan en blaas bloed deur die groot neusgate. 
b. Die bul huiwer en Malandlela gryp die neusring. 
c. Een hou tussen die bul se oë. 
d. Hulle kyk na mekaar en die bul se kop sak, en hy brul. 
e. Hy loop reguit na die bul toe en hy gaan staan voor hom en wag. 
f. Hy loop weg, sonder om om te kyk, oor die lengte van die kamp. 
g. Hy spring uit die bul se pad en slaan met die kierie oor die brug van sy neus. 
h. Malandlela loop stadig na hom toe en die bul draai. 
i. Malandlela wag tot Mvula weg is voordat hy sy knopkierie vat en deur die heining klim.  
j. Malandlela wag totdat hy vorentoe kom voor hy die eerste hou slaan. 

 
VRAAG 3.24. 

Hoekom gil Thandi toe sy wakker word? (1) 
 

VRAAG 3.25. 
Vul die ontbrekende woorde in: Bladsy 30 

 
Likwezi wil weer vir haar 3.26.1. ___________ gee om te drink, maar sy 3.26.2. ___________ 
haar hande weg. “3.26.3. __________________ - ek wil 3.26.4. ________________.” Likwezi 
3.26.5. ___________ verniet keer. Sy maak die 3.26.6. ___________  agter haar toe en gaan 
3.26.7. ___________ vir 3.26.8. ___________. Maar Thandi wil 3.26.9. ______________ by 
haar hê nie. “3.26.10 _______________,” sê sy. Sy wil 3.26.11.  ________________ wees. 
Zolile is 3.26.12. ___________. Na die 3.26.13. _____________ het hy nie bygekom nie. Hy 
het 3.26.14. ___________ terwyl sy hom 3.26.15. ___________ het om dit nie te doen nie. 
 
 



VRAAG 3.26. 
EEN van die volgende stellings is KORREK. Skryf slegs die NOMMER en die LETTER van die 
KORREKTE stelling neer. (1) 
 
Thandi … 
a. dink glad nie meer aan Zolile se dood nie. 
b. dink iewers moet daar 'n antwoord wees. 
c. is nou vir die eerste keer bang oor die droogte van haar lyf. 
d. Weet Mvula gaan na haar kyk met ander oë as die dag toe hy uitgevind het sy sal hom 

nog baie kinders kan gee. 
VRAAG 3.27. 

Hoekom het Amazolo die hooftooisel losgetorring en die rooi klei uitgewas? (1) 
 

VRAAG 3.28. 
Deur wie word sy by die agterdeur voorgekeer en na die sitkamer geneem? (1) 
 

VRAAG 3.29. 
Trek die volgende tabel oor in jou boek en maak ‘n regmerkie onder wat THANDI of 
AMAZOLO sê of voel. (20) 
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1 " Die een moet ek begrawe en die ander weggee.”   
2 “Die nuus wat ek vir jou het, is nie goeie nuus nie.”   
3 “Dit is goed dat jy rou.”   
4 “Dit sal goed wees vir die seun as ek hom gereed maak.”   
5 “…nou moet ek hoor dat dit my bloed is wat onder die bul geloop het.”   
6 “Ek het die kind 'n jaar lank in my huis gehou totdat ek hom gespeen het en hom 

toe na jou toe teruggebring.” 
  

7 “Ek onthou - en ek sal nooit ophou dankbaar wees daarvoor nie.”   
8 “Ek sal jou tot die dag dat ek self ook doodgaan, dankbaar wees.”   
9 “Ek vra net een guns van die ma van my, seun”   
10 “Ek vra om 'n week lank nie te werk nie.”   
11 “Dit is nie my woorde nie, maar die woorde van die waarheid.”   
12 “Hoekom sê jy dit nou eers vir my?”   
13 “Kom,” sê sy.“Jou ma gaan nie vandag werk nie, ons gaan huis toe.”   
14 “Maar dit is dan mevrou se seun wat dood is.”   
15 “Moenie nou met my praat nie, my kind, daar is baie dinge wat ek moet dink.   
16 “Die waarheid is dat ek my seun vir jou gebring het.”   
17 “Jy moet nou die seun teruggee wat ek vir jou geleen het.”   
18 “Vat my seun saam met jou huis toe en bring hom na een week terug.”   
19 “Wat jy my nou vertel het, het my geslaan soos die weerlig.”   
20 Haar lyf is gespan soos 'n bok s'n wanneer die mans hom plattrek om geslag te 

word. Sy voel die asgaai teen die onderpunt van haar borsbeen. 
  

 
VRAAG 3.30. 

EEN van die volgende stellings is INKORREK. Skryf slegs die NOMMER en die LETTER van 
die INKORREKTE stelling neer. (1) 
 
Die vroue in die vallei praat opnelik en sê… 
a. “Sy is seker bly om van hom ontslae te raak.” 
b. “Nee, sy is nie erg oor die kind nie.” 
c. “Maar sy moes geweet het.” 
d. “Ek het julle gesê sy gaan gestraf word.” 
 

 



VRAAG 3.31. 
EEN van die volgende stellings is KORREK. Skryf slegs die NOMMER en die LETTER van die 
KORREKTE stelling neer. (1) 
 
Hoe sou Amazlo haar EIE kind begrawe het? 
a. Sy sou sy hom in ‘n bokvel wou toedraai, soos die voormense se gewoonte was. En die 

gat sou vierkantig gewees het, soos die binneste van 'n vrou. 
b. Sy sou sy hom in ‘n beesvel wou toedraai, soos die voormense se gewoonte was. En die 

gat sou driehoekig gewees het, soos die binneste van 'n vrou. 
c. Sy sou sy hom in ‘n skaapvel wou toedraai, soos die voormense se gewoonte was. En die 

gat sou rond gewees het, soos die binneste van 'n vrou. 
d. Sy sou sy hom in ‘n beesvel wou toedraai, soos die voormense se gewoonte was. En die 

gat sou rond gewees het, soos die binneste van 'n vrou. 
 

VRAAG 3.32. 
EEN van die volgende stellings is KORREK. Skryf slegs die NOMMER en die LETTER van die 
KORREKTE stelling neer. (1) 
 
Die gat is rond volgens ZULU TRADISIE want dit veronderstel… 
a. ‘n baarmoeder. 
b. ‘n hart. 
c. ‘n long. 
d. ‘n nier. 
 

VRAAG 3.33. 
VERDUIDELIK: Sy sien nie vir Thandi eenkant staan nie, maar die ander mense, hulle kyk. 
Hulle sê vir mekaar dat hulle ore nie die ryk vrou hoor huil nie, maar hulle oë sien die baie 
trane wat oor haar gesig loop. (2) 
  

VRAAG 3.34. 
Wie se voorstel was dit dat hulle vir die kind moet gaan geskenke koop? (1) 
 

VRAAG 3.35. 
Trek die volgende tabel oor in jou boek en maak REG- of VERKEERDE merkies langs die 
feite. (Bladsy 34 tot 36) (30 x ½ = 15) 
 
 STELLING Merkie 
1 Mvula sê dat dit 'n goeie ding was dat die kind saam met Amazolo gestuur het.  
2 Thandi sê dat dit so is en dat sy al die dinge glo.  
3 Thandi wil nie nou met Mvula baklei nie.  
4 Mvula is kil teenoor Thandi.  
5 Sover as wat Mvula ry, kyk die mense hom agterna.  
6 Jonges knik eerbiedig die kop en kinders in swemklere waai vir hom.   
7 Die stof wat die kar opskop en oor hulle waai, pla hulle nie.  
8 By die umuzis onderkant Amazolo se hut kom ou vrouens uit.  
9 Klein seuntjies met babas op die rug kom stowwerig nader.  

10 Die katte wat by die kospotte snuffel, lig die koppe.  
11 Mvula gaan na die naaste hut waar 'n grysaard onder 'n boom sit.   
12 Die grysaard rook ‘n sigaret.  
13 Die trouring wat die ouman om die kop dra is steeds 'n sterk gewoonte.   
14 Mvula vra waar die huis van die jong vrou Thandi is.  
15 Die man beduie teen die rant af.   
16 Die ouman sê hy weet nie of sy daar is nie.  
17 Hy sê dat sy lank nie uit die huis uit gekom het nie.  
18 Mvula groet en drentel na die hut toe.  
19 Mvula dink dat Thandi nie die kind hy Amazolo moes laat bly het nie.   
20 Buite die hut roep hy na Amazolo en hy hoor iets binne.   
21 Op die werf loop 'n paar kalkoene rond.   



22 Hy roep weer maar steeds is dit net die henne en bokke wat hy hoor.   
23 Hy gaan in en sien die slaapmatte teen die dak vasgemaak.  
24 Die as op die vuurhert is warm.   
25 'n Pot bier wat al suur geword het, staan op die umsamo.  
26 Mvula weet dat dit 'n offer aan die voormense is.  
27 Daar was duidelik dae lank niemand in die hut nie.  
28 Hy gaan weer na die ou vrou toe en vra waar Thandi is.  
29 Mvula weet nie of hy die ou man moet glo nie.   
30 Die ouman sê dat die vrou met 'n lewende mens gewerk het.  

 
VRAAG 3.36. 

EEN van die volgende stellings is INKORREK. Skryf slegs die NOMMER en die LETTER van 
die INKORREKTE stelling neer. (1) 
 
Wat sê die vrouens onder mekaar? 
a. “Hoe kon sy so stil verdwyn het?” 
b. “In die nag moes dit gewees het.” 
c. “Ek sou dit nie gedoen het nie.” 
d. “Ek sou ook as dit my kind was.” 

 
VRAAG 3.37. 

Wie het Mvula laat kom om uit te vind waar Amazolo is? (1) 
 

VRAAG 3.38. 
Wat wou Thandi eerder doen? (1) 
 

VRAAG 3.39. 
Sê of die volgende stelling WAAR of ONWAAR is. (1) 
 
Thandi sê dat hulle nie moet talm nie want Amazolo is al ver met die kind. 
 

VRAAG 3.40. 
Sê of die volgende stelling WAAR of ONWAAR is. Gee ‘n rede vir jou antwoord. (2) 
 
Mvula sê hy gaan die polisie bel en Thandi se oë hou hom terug. 
 

VRAAG 3.41. 
Sê of die volgende stelling WAAR of ONWAAR is. Sê ook hoekom jy so sê. (2) 
 
Dit is vroegmiddag toe Zuziwe by die groot huis aankom.  
 

VRAAG 3.42. 
Sê of die volgende stelling WAAR of ONWAAR is. (1) 
 
Sy gaan sit onder 'n boom 'n ent voor die grasperk. 
 

VRAAG 3.43. 
Sê of die volgende stelling WAAR of ONWAAR is. Gee ‘n rede vir jou antwoord. (2) 
 
Likwezi stuur vir Thandi om Zuziwe te gaan haal. 
 

VRAAG 3.44. 
Sê of die volgende stelling WAAR of ONWAAR is. Gee ‘n rede vir jou antwoord. (2) 
 
Mvula en Thandi gaan na die boom toe. 
 

VRAAG 3.45. 
Wat wil Mvula van Zuziwe weet? (1) 
 
  



VRAAG 3.46. 
EEN van die volgende stellings is INKORREK. Skryf slegs die NOMMER en die LETTER van 
die INKORREKTE stelling neer. (1) 
 
a. Zuziwe sê sy stel nie belang waar Thandi is nie.  
b. Zuziwe sê Thandi kruip in die huis weg. 
c. Zuziwe sê Thandi kruip vir die amathongo weg.  
d. Zuziwe sê Thandi ontstel die amathongo. 

 
VRAAG 3.47. 

Pas in KOLOM A by KOLOM B. Skryf SLEGS die NOMMER en die LETTER neer. 
 KOLOM A  KOLOM B 
1 Zuziwe rol …  A ... geval weg van die vel af. 
2 Uit 'n sak skud sy… B …, weg van die vel af. 
3 Die dolosse val …  C …‘n velletjie op. 
4 Twee spat tot op die grond… D …deurmekaar op die vel. 
5 Skielik… E …die twee ma's. 
6 Sy rol die dolosse in…  F …haar dolosse. 
7 Al wat die dolosse sê… G …is Amazolo en die kind is weg. 
8 Die twee krale is…  H …maak sy die dolosse bymekaar. 
9 Een het op die grond … I …'n velletjie voor haar oop. 

10 Sy kan hulle nie daar lees nie… J …saam met die kind. 
 

VRAAG 3.48. 
Vul die onbrekende woorde in. Skryf net die NOMMER en die WOORD/E. 
 
hierdie huis, voorvaders, om te wonder hoe hy aan die lewe sal bly as hy die dag dood is nie, vier 
of vyf van haar soort, baie vroue, kniel by die deur, voormense, aanvaar, voel alleen, die vrou wat 
hom net een kind kon gee, gestraf, umuzi, genoeg hutte, hy verkeerd gedoen het, doodgegaan, 
die ilawu, met 'n pot bier, Niemand, die grond waarop die beeste paadjies uittrap, Stil te bly, 

 
Mvula sê vir Thandi om 3.49.1. ____________. Hy loop aan. 3.49.2. ____________ sal dit waag 
om hom in 3.49.3. _______________ te steur nie. Hy wonder wat hy gedoen het om so deur sy 
3.49.4. ___________ 3.49.5. ___________ te word? Hoekom moes Zolile 3.49.6. ____________ 
het? As hy maar net kon weet of die 3.49.7. _________ die kind sou, 3.49.8. ________ sou dit 
makliker gewees het. Mvula 3.49.9.____________. Oor 3.49.10. __________ en nou net so min 
iets in haar kan laat groei as 3.49.11.  _______________, Dalk is dit 3.49.12.  __________, dink 
hy. Hy moes die 3.49.13. __________ aangelê het soos hy wou, met 3.49.14.  ___________ vir 
3.49.15.  ___________. Ja, dalk is dit wat 3.49.16.  ______________. Hy sien Likwezi nader kom 
3.49.17. _______________. Sy 3.49.18.  ___________van die hut, sit die pot neer, en loop 
sonder 'n woord weer. So 'n vrou moes hy gehad het, 3.49.19. _____________. Dan sou dit nie 
vir hom nodig gewees het 3.49.20. _________________________. 
 

 
VRAAG 3.49. 

Thandi raak desperaat. Noem en bespreek die TWEE hoofredes waarom sy so desperaat 
raak. (4) 
 

VRAAG 3.50. 
Thandi is baie slim. Sy sal omtrent enige iets doen om die kind terug te kry – vir haar eie 
gewin. Haal die sin aan op bladsy 38 wat sy baie slim gebruik wat Mvula oorhaal om basies 
enige iets te doen wat sy vrou wil hê. (2) 
 

VRAAG 3.51. 
Skryf kortliks wat Thandi se plan is. (2) 
 

VRAAG 3.52. 
Haal ‘n sin aan op bladsy 39 wat wys wat vir ons bewys wat se feeks Thandi is. (1)  


