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1. Inleiding

Hierdie onderwysersgids is geskryf volgens die finale konsepdokument van die Nasionale 
Kurrikulum- en Assesseringbeleidverklaring (KABV/CAPS).

Dit is my droom om jongmense aan die lees te kry. Ek glo dat ’n boek soos Betower dit sal 
regkry, maar ook meer as dit – ek glo dat dit hulle op ’n wonderlike fantasievlug sal neem en 
hulle anders na die lewe sal laat kyk. Met die skryf van Betower wou ek hê dat die karakters 
die lesers se beste vriende moet word. Lesers moet saam met hulle sterk emosies soos 
verwerping, aanvaarding en liefde beleef. 

Die lesers moet natuurlik ook iets leer, maar dit moet nie voel soos leer nie. Hierdie 
onderwysersgids spreek daarom die ernstiger aspekte van die roman aan, maar daar is ook 
hope pret met lekker aktiwiteite wat meer as lees insluit. 

Die nuwe kurrikulum is nogal ’n mondvol, maar dit kan in twee hoofkonsepte saamgevat 
word:

   Lees en kyk
   Luister en praat

Hierdie gids gaan onderwysers help om presies dit te doen. Dit bevat inligting oor die dele 
waaruit ’n boek bestaan, tekskenmerke, inhoudelike Vrae:, metataal (karakterisering, die verteller, 
konflik, intrige) asook heelwat meer. 

’n Preluister-aktiwiteit by elke hoofstuk sal bestaande kennis aktiveer voordat leerders die 
hoofstuk begin lees. Dit kan dalk help om vóór die lees- of luisterproses die opsomming van ’n 
bepaalde hoofstuk vir die leerders te gee. Hierdie vooruitskouing is deel van prelees en -luister.

Of vra vooraf een van die inhoudelike Vrae: (dus ’n prelees- of luisteraktiwiteit) en laat die 
lesers tydens die lees- of luisterproses op die uitkyk wees vir die antwoord op die vraag. 

Die hoofstukke in die boek het afwisselende lengtes. Kort hoofstukke werk dalk makliker 
vir luisteraktiwiteite, en hulle is nie so skrikwekkend vir sukkelende lesers wanneer dit kom by 
voorlees nie. Gebruik hierdie lekker tekskenmerk om sukkelende lesers se selfbeeld te bou.

Verder sal jy ’n kort opsomming van die hele boek in hierdie gids vind, asook inligting oor die 
skrywer. Vrae: is so uitgewerk dat dit lesers se woordeskat sal uitbrei, of hulle aan die dink sit en 
lei om hul eie opinies te vorm. Lesers sal soms gedwing word om gedeeltes te herlees of om 
afleidings te maak. Prettige aktiwiteite gaan hulle help met visualisering en hul skryfvaardighede 
slyp. Ons kyk na ’n kort resensie en lesers kry ook self die geleentheid om die boek te evalueer. 
’n Heerlike oefening oor die lokteks sal lesers anders na boeke laat kyk.

Eindelik sal beide huistaal- en eerste-addisionele-taalsprekers baat kan vind by hierdie 
jeugroman en onderwysersgids.

Mag hierdie boek vanjaar jou leerders ywerige LESERS maak!

Fanie Viljoen
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2. Samestelling van ’n boek

Hierdie diagramme verduidelik die verskillende dele van ’n boek, met spesifieke verwysing na 
Betower:

Voor- en rugkant:

Agter- en rugkant:
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Binne-in die boek:
Die halwe titelblad bevat die uitgewer se logo. Soms word die boek se titel hier gedruk

Links is die kopieregbladsy met inligting oor die kopiereghouer, uitgewer, datum van publikasie, 
die voorblad- en boekontwerper, ISBN-nommer, ens. 

Dit bevat ook ’n opdrag of inskripsie. Betower is opgedra aan dr. Anita Fourie, een van die 
skrywer se Afrikaansonderwysers op hoërskool.

Regs is die titelblad. Dit bevat die boektitel, skrywer en uitgewer se naam.
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3. Die voorblad

Die leesproses

•	 Prelees stel leerders aan die teks bekend. Dit aktiveer assosiasies en vorige kennis.
•	 Lees verwys na die verstaan van die teks en om nadere aandag te skenk aan die 

taalkenmerke daarvan.
•	 Postlees stel leerders in staat om die teks as geheel te beskou en daarop te reageer.

Prelees
Vir die pret
•	 Die skrywer het self die voorblad vir Betower ontwerp. Die eerste een is eindelik gebruik, 

maar hier is nog twee ander. 
 
Watter een sou jy kies? Hoekom?

Woordeboek 

Styl: Die manier waarop die voorblad gemaak is.

Kyk na die tipe foto’s wat gebruik is, die tipe letters in die titel, of ander aspekte wat 
kenmerkend is van die voorblaaie.
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4. Die titel

Die titel is net ’n ander woord vir “die boek se naam”. Hierdie boek se titel is Betower.

Die titel laat mens dink aan ander woorde soos “tower” of “toorwoord”. “Betower” beteken 
sterk bekoor of verruk. As ’n mens weet dat die boek in ’n misterieuse bos afspeel en dat ’n 
tienerseun en -meisie die hoofkarakters is, kan ’n mens dalk dink dat hierdie ’n liefdesverhaal 
kan wees. Dit kan selfs ’n nuwe, moderne tipe sprokiesverhaal wees.

Het jy geweet?
Die skrywer se aanvanklike titel vir die boek was Poenk.

Vrae:
1. Dink jy die skrywer het die regte naam vir die boek gekies? 
2. Sou jy eerder die skrywer se eerste titel verkies het? 
3. Sal jy die boek optel in ’n winkel as jy net na die voorblad en titel kyk? 



8

5. Die skrywer

Fanie se biografie kan as luistertoets in die klas gebruik word:

Fanie Viljoen is die skrywer van talle kinder- en jeugverhale. Sy eerste 
boek, Slym, is in 2004 gepubliseer. Daarna het ander kinderboeke 
(soos Klou en Geraamte in die klas) en jeugverhale (soos die Nova-
reeks en Onderwêreld) gevolg.

Die skryfgogga het Fanie reeds op skool gebyt. Hy het ’n aan-
moedigingsprys gewen in een van die Bloemfonteinse Skrywers-
vereniging se jaarlikse skryfkompetisies (1987). Sy eerste kortverhaal 
is in 1999 in Sarie gepubliseer.

Sy boeke het al talle pryse verower, soos die MER-prys vir jeuglektuur, 
die MER-prys vir geïllustreerde kinderboeke, die Sanlam-prys vir 
jeuglektuur en verskeie ATKV-kinderboektoekennings.

Fanie hou daarvan om vir jong mense te skryf omdat die grense van hul verbeelding eindeloos 
is. Dit is natuurlik ook lekkerder om ’n dag saam met wonderlike karakters in Betowerende 
stories deur te bring as om by ’n bank of ’n versekeringsmaatskappy te werk! Jip, kan jy glo, hy 
het dit ook gedoen. Maar vandag skryf, skilder en illustreer hy voltyds boeke.

Fanie woon in Bloemfontein, maar jy kan hom gaan opsoek in die kuberruim by 
www.fanieviljoen.co.za

Vrae:
1. Noem twee van Fanie se jeugverhale.
2. Wie het vir Fanie ’n aanmoedigingsprys gegee? 
3. Hoekom hou Fanie daarvan om vir jongmense te skryf? 

Het jy geweet?
Fanie het as kind die bure se kinders met grillerige poppekasvertonings probeer 
bangmaak!
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6. Die lokteks

Hoe weet jy of jy van ’n boek gaan hou? ’n Mens kan tog nie net oordeel op grond van die titel 
en prentjie nie.
’n Lokteks word gewoonlik op die agterblad geplaas sodat jy beter kan oordeel of dit ’n boek is 
waarvan jy gaan hou. Hier is Betower se lokteks:

Nadia het ’n geheim.
En die geheim is die rede waarom sy by haar ouma in die Magoebaskloof moet gaan bly.
Hier ontmoet sy vir Poenk.
Bos-Poenk.
Geheimsinnige Poenk.
Poenk wat haar leer hoe paddaeiertjies ruik.
Wat haar wys dat daar kleure soos ritselgroen, bangmaakgroen, fluistergroen, kieliegroen 
en flikkergroen bestaan.
Poenk wie se naam sy oor en oor in haar huiswerkboek skryf.
Wat vir haar gedigte lees en vir haar sprokies vertel.
Poenk wat self ’n geheim in hom ronddra.

Vrae:
1. Watter twee karakters in die boek het ’n geheim?
2. Hoekom gaan bly Nadia by haar ouma?
3. Waar dink jy woon Poenk?
4. Noem vyf nuutskeppings of neologismes in die lokteks.
5. Haal ’n sin uit die lokteks aan wat aandui dat Nadia moontlik van Poenk hou.
6. Haal ’n woord uit die lokteks aan wat verwys na ’n “eenvoudige, kinderlike vertelling”. 
7. Indien jy ’n aankoper in ’n boekwinkel is en ’n bemarker gee vir jou hierdie lokteks vir 

Betower, sal jy die boek aankoop vir jou winkel? Motiveer jou antwoord.
8. Skryf jou eie kort lokteks vir Betower.

 

7. Tekskenmerke

Kom ons kyk na ’n paar uitstaande kenmerke van die teks.

1. Op die voorblad dui ’n plakker aan dat hierdie boek ’n prys verower het. Hoekom dink jy 
plaas die uitgewers dit op die voorblad?

2. Hoekom dink jy is die “B” van Betower groter as die res van die letters?
3. Vluglees die boek en soek na ’n Afrikaanse gedig. Op watter bladsy kom dit voor? 
4. Wat laat hierdie gedig uitstaan bo die ander teks?
5. Vluglees die boek en soek na ’n bladsy met gebroke teks. Op watter bladsy kom dit voor?
6. Sonder om in detail te lees wat in hierdie gebroke teks staan, waaraan laat dit jou dink?
7. Soek voorbeelde van vetdruk in Betower.
8. Wat dink jy is die doel van woorde in vetdruk in Betower?
9. Soek voorbeelde van skuinsdruk in Betower.
10. Wat dink jy is die doel van woorde in skuinsdruk in Betower?
11. Hoekom dink jy verskyn daar soms van ’n lysie items met asteriske?
12. Wat is die doel van die vreemde tekentjie (   ) wat telkens in die teks verskyn? 
13. Waar word daar iets in die roman genommer?
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8. Opsomming van Betower

(Dit kan ook as ’n postleesaktiwiteit gegee word waar die leerders gevra word om die verhaal 
op te som. Met ’n swak klas of as ’n aktiwiteit kan leerders gevra word om dit as ’n Cloze-
oefening te voltooi.)

Nadia se ma stuur haar na ’n dorpie in Magoebaskloof nadat iets vreesliks met haar in 
Johannesburg gebeur. Nadia kom goed oor die weg met haar ouma, maar sy wil nie hier wees 
nie. Sy is ook teësinnig om na die nuwe skool toe te gaan. Op haar eerste dag by die nuwe 
skool is dit veral die vreemde ou met die vreemde naam Poenk wat haar aandag trek.

Daar is iets Betowerends aan Poenk. Hy verskyn op magies-realistiese wyses aan Nadia, dra 
’n glasklippie saam met hom rond, gee nie aandag in die klas nie, maar kyk net heeldag in die 
rigting van die bos.

Een middag ná skool agtervolg Nadia vir Poenk. Sy vind uit dat hy in die bos bly. Is hy ’n 
sprokieskarakter, dalk ’n bosprins?

Skool-Poenk en Bos-Poenk verskil van mekaar. By die skool is hy gebonde, maar in die bos is 
hy vry.

Nadia en Poenk se vriendskap groei mettertyd. Sy raak selfs op ’n manier verlief op hom. Hy 
lees vir haar gedigte voor en sy skryf vir hom ’n gedig. Hy leer haar dat die lewe ook mooi kan 
wees.

Beide Poenk en Nadia dra geheime in hulle rond. Dit is dan juis hierdie geheime wat uitloop op 
die klimaks van die verhaal wanneer Poenk die skoolboelie, Gervan, moet trotseer, en Nadia 
haar eie verlede in die gesig moet staar – dit aanvaar en voortgaan met haar lewe.
In ’n hartseer maar mooi slot, neem Nadia en Poenk van mekaar afskeid. Maar dis nie die 
einde nie, dis die begin van ’n nuwe hoofstuk. 
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9. Inhoudelike vrae:

Lees

•	 Beantwoord die volgende vrae terwyl jy die teks lees.
•	 Toon aktiewe begrip van die teks.
•	 Bepaal die betekenis van onbekende woorde en beelde deur woordaanpakvaardighede en 

kontekstuele leidrae te gebruik.
•	 Gebruik leesbegripstrategieë: Skep verbintenisse, monitor begrip, pas die leesspoed aan 

by die moeilikheidsvlak van die teks, herlees waar nodig, soek vooruit in die teks na inligting 
wat kan help, stel en beantwoord vrae (laer orde tot hoër orde), visualiseer, maak afleidings, 
lees vir hoofgedagtes, let op woordkeuse en taalstrukture, herken die tekssoort aan die 
struktuur en taalkenmerke.
•	 Maak aantekeninge of som die hoof- en ondersteunende gedagtes op.

Hoofstuk 1

Opsomming:
Nadia staan voor ’n nuwe skool. Sy wonder of die son en die maan wat saam in die lug 
hang ’n teken is. ’n Vreemde seun storm die skoolgronde binne, steek vas in sy spore, kyk 
verwonderd na ’n rooi veertjie en hardloop dan verby Nadia. Hy verloor sy penneblikkie. Die 
woord “Poenk” staan op die blikkie.

Preluister: Moes jy al na ’n nuwe skool gaan? Hoe het dit gevoel?

1. Waar staan Nadia wanneer die verhaal begin? 
2. Wat is die naam van die skool? 
3. Hoekom dink Nadia het sy dalk onsigbaar geword?
4. Watter sprokie word opgeroep in die hoofstuk?
5. Dink jy die beskrywing van die vreemde seun is effektief?
6. Gee ’n ander woord vir “kosbaar” in hierdie sin: “Hy kyk daarna asof dit ongelooflik kosbaar 

is.”
7. Hoekom kom daar vrae by Nadia op wanneer sy die seun sien?
8. Wat dink jy beteken die woord “Poenk”?
 

Hoofstuk 2

Opsomming:
Ons vind uit wat Nadia in haar tas dra. Sy meld by die skool se navraagtoonbank aan, en 
kry skaam wanneer sy haar spieëlbeeld in die glas sien weerkaats. Haar paaie kruis weer 
met die vreemde seun. Sy vind uit sy naam is Poenk. Hy weet haar naam is Nadia. ’n Effe 
lastige meisie, Joy, wys Nadia in die skool rond. Nadia se ouma wil weet of sy nuwe vriende 
gemaak het tydens haar eerste skooldag. Haar ouma antwoord nie wanneer Nadia vra of 
haar ma gebel het nie.

Preluister: Hoe voel jy as jy in die spieël kyk?
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1. Wat is daar nie in Nadia se tas nie?
2. Hoekom dink jy sê die skrywer vir ons wat nie in haar tas is nie?
3. Beskryf hoe Nadia lyk.
4. Hoekom dink jy kyk die vreemde ou by die venster uit?
5. Hoe laat dit jou voel as jy die naam “Poenk” hardop sê?
6. Tieners praat soms van hulle BFF’s. Haal die Afrikaanse woord in hierdie hoofstuk aan 

wat dieselfde beteken.
7. Wat beteken “par excellence”?
8. Nadia se ma het ’n woelige geaardheid. Haal ’n woord uit hierdie hoofstuk aan wat dit 

bevestig.
9. Het Nadia se ma gebel? Motiveer jou antwoord.
10. Haal ’n sin met beeldspraak op bladsy 15 aan. Watter soort beeldspraak is dit?

Hoofstuk 3

Opsomming:
Nadia het ’n geheim. Poenk ook. Hy let net een keer op in die klas, wanneer die onderwyser 
noem dat Pythagoras blykbaar met plante en diere kon kommunikeer. Nadia bekommer 
haar oor haar ma. Sy wens haar ma laat weet dat sy moet terugkom stad toe. 

Preluister: Kan ’n mens met diere en plante kommunikeer? Is dit moeilik om geheime te hou? 
Wanneer moet jy ’n geheim hou en wanneer nie?    

1. Hoekom dink jy hou Nadia die geheim vir haarself?
2. Beide Nadia en Poenk het geheime. Dink jy hulle kan dalk dieselfde geheim hê? Motiveer 

jou antwoord.
3. Dink jy die feit dat Pythagoras met plante en diere kon kommunikeer, het iets met die 

verhaal te doen, of is dit sommer net iets wat die skrywer ingooi vir die interessantheid? 
Motiveer jou antwoord.

4. Wat beteken die beeldspraak in hierdie sin: “Hy skuif rond op sy stoel en sy mond gaan 
effens oop asof hy die woorde soek wat op sy tong pas.”

5. ’n Lysie oor oë word in hierdie hoofstuk gegee. Watter een van die items dink jy sinspeel 
op Nadia se ma? Hoekom sê jy so?

6. Kan dit gesien word as ’n manier van boelie wanneer een leerder ’n ander met ’n stuk 
opgefrommelde papier teen die kop gooi? Motiveer jou antwoord.

7. Hoe sluit die eerste en laaste paragraaf van die hoofstuk by mekaar aan?

Hoofstuk 4 

Opsomming:
Ons kry blitskyke op Poenk, die eenkantkind, se lewe. Nadia wonder of hy gelukkig is. Maar 
is sy self gelukkig? Die antwoord is: nee. Poenk kom agter Nadia hou hom dop. Sy ontken 
dit eers, maar dan erken sy dit. Sy agtervolg hom ná skool. Poenk bly in die bos.

Preluister: Kry jy ook sulke klein kykies in mense se lewe en maak jy dan afleidings oor watter 
tipe mense hulle is? Wonder jy soms of jy gelukkig is?
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1. Watter een van die items in die lysie oor Poenk roer jou emosioneel, of laat jou wonder 
wat presies in sy lewe aan die gang is? Motiveer jou antwoord.

2. Vergelyk Poenk en Nadia soos hulle in hierdie hoofstuk geskets word. Watter moontlike 
ooreenkoms is daar tussen hulle?

3. Gee ’n Afrikaanse woord vir “stalker”.
4. Beskryf kortliks wat gebeur nadat Poenk vir Nadia konfronteer omdat sy vir hom kyk.
5. Wat kan dit moontlik beteken dat Poenk se boom in die verste hoek van die skoolgrond 

staan?
6. Watter beelde, emosies of herinneringe kom by jou op as jy die woord “bos” hoor?
 

Het jy geweet?
Een van die eerste sprokies wat kinders gewoonlik hoor, is “Rooikappie”. Sy moet 
deur ’n woud stap om by haar ouma te kom. Baie mense bestudeer vandag die 
simboliek in sprokies. Wat is die simboliek van ’n bos of ’n woud? J.C. Cooper skryf 
in An Illustrated Encyclopaedia Of Traditional Symbols: “‘Entering the Dark Forest 
or the Enchanted Forest is a threshold symbol: the soul entering the perils of the 
unknown; the realm of death; the secrets of nature, or the spiritual world which man 
must penetrate to find the meaning.”

Hoofstuk 5

Opsomming:
Nadia volg nie vir Poenk die bos in nie. Sy wonder wat haar ma sou sê as sy agter Poenk 
sou aanloop. Nadia se ma werk by ’n poniekoerant en skryf oor die sprokieslewe van 
bekendes. Nadia voel dat haar ma nie lief is vir haar nie. Maar die ou in Johannesburg, 
Armand, het gesê hy het haar lief. Nadia noem haarself ’n yskaskind. Ons vind uit hoekom 
Nadia nie ’n selfoon het nie. Poenk verskyn op ’n vreemde manier aan Nadia waar sy op die 
rusbank op die stoep lê. Hy vertel vir haar ’n sprokie met sy bruin oë.

Preluister: Is jy ook ’n yskaskind?

1. Verduidelik wat die skrywer bedoel met Nadia se ma wat sprokies skryf en stukkend 
skeur.

2. Verduidelik wat ’n “yskaskind” is.
3. Wie se goedkeuring het Nadia probeer wen? Het sy dit gekry?
4. Hoekom is dink en huil vir Nadia beste maats?
5. Nadia noem ’n paar notas wat sy op die yskas vir haar ma sou wou los. Watter Post-it-

notas sal jy vir jou ouers op die yskas wou los?
6. Het die rolle in die verhouding tussen ma en dogter omgeruil? Verduidelik jou antwoord.
7. Hoekom het Nadia nie ’n selfoon nie?
8. Wanneer bonatuurlike of fantastiese gebeure in ’n verhaal beskryf word asof dit deel 

van die norm, of heel normaal is, noem ons dit “magiese realisme”. Hoe word magiese 
realisme in die hoofstuk gebruik?
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Hoofstuk 6

Opsomming:
Is Poenk besig om Nadia te Betower? Heelmoontlik, want sy skryf sy naam in haar 
huiswerkboek en vee dit dan weer uit sodat niemand sien nie. Daar is iets aan die gang 
tussen Poenk en Gervan, maar Poenk vra die klippe en die boom en die wind om nie 
bekommerd te wees oor hom nie ... Nadia se ma bel en sê sy kom kuier, maar dan daag sy 
nie op nie. Nadia jok vir haar ouma en sê sy gaan by Joy kuier, maar dan stap sy bos toe 
om na Poenk te gaan soek.

Preluister: Hoe voel dit as iemand vir jou jok? Hoe weet ’n mens as iemand leuens vertel?

1. Is Poenk se vaal hemp werklikwaar gedoop in die son? Wat bedoel die skrywer hier?
2. Wat wil Nadia nog geheim hou?
3. Soms laat skrywers dit aan ons oor om tussen die lyne van ’n roman te lees. Dit is ook 

die geval wanneer Gervan met Poenk praat. Wat dink jy sê Gervan vir Poenk?
4. Mense se emosies ry soms wipplank. Dis presies wat Nadia ervaar toe haar ma bel. 

Verduidelik.
5. Hoekom wil Nadia die lewensles “mense smyt mense weg” opmaak?
6. Wanneer Nadia bos toe stap, kry ons ’n vinnige verwysing wat herinner aan ’n bekende 

sprokie. Watter sprokie is dit en waarom?
7. Verduidelik hoe Nadia vir Poenk in die bos sien.
8. Is Nadia gedetermineerd? Hoekom sê jy so?
9. Kry jy vir Nadia jammer? Motiveer jou antwoord. 

Hoofstuk 7

Opsomming:
Nadia wonder of Poenk weet dat sy in sy bos was. Poenk wil ’n skerfie glas in Nadia se tas 
druk, maar sy moed begewe hom. Joy wil by Nadia weet of sy al ’n ou gehad het. Poenk word 
weer die teiken van Gervan, die skoolboelie. Poenk is nie ná pouse in die klas nie. Nadia wil 
sy tas by die skoolkantoor gaan ingee, dan sien sy die skerfie glas op sy lessenaar. 

Preluister: Het jy al ’n ou/meisie gehad? Wil jy een hê? Moet daar iets geheimsinnigs aan hom/
haar wees?

1. Verduidelik die hoofstuk se opskrif na aanleiding van die inhoud van die hoofstuk.
2. Waarna ruik die klas?
3. Waarom dink Nadia kyk Poenk so na haar in die klas?
4. Wat beplan Poenk om met die glasskerfie te doen?
5. Nadia sê vir Joy sy het nog nie ’n ou gehad nie. Glo jy haar? Motiveer jou antwoord.
6. Haal ’n sin uit die boelie-toneel aan wat aansluit by die glas-motief in die hoofstuk.
7. Het Poenk pouse seergekry? Motiveer jou antwoord.
8. Hoe word Poenk se plan met die glasskerf tog realiteit?
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Hoofstuk 8

Opsomming:
Nadia wonder hoekom sy Poenk se goed so agter hom wil aandra – eers sy penneblikkie, 
nou sy tas. Sy is bekommerd oor Poenk. Nadia ontvang ’n brief van haar ma, maar sy maak 
dit nie oop nie. ’n Storm bars in Nadia se kamer los. Poenk maak sy verskyning in die storm. 
Hy beduie iets met sy hand. Nadia besef hy wil vir haar iets vertel oor die glasskerf. Sy kry 
dan ’n boodskap in die glas.

Preluister: Daar bars ’n storm in Nadia se kamer los. Voel dit soms of daar ook storms in jou 
lewe losbars?

1. Hoe sluit hoofstuk 7 en hoofstuk 8 se titels by mekaar aan?
2. Hoekom dink jy skryf Nadia goed in haar huiswerkboek, net om dit dan weer uit te vee?
3. Hoekom is dit vir Nadia vreemd om ’n brief te kry?
4. Van watter natuurelement hou Nadia die minste? Motiveer.
5. Beskryf die magiese realisme in hierdie hoofstuk kortliks.
6. Wie of wat dink jy is Poenk?
7. Wat beteken geloof, hoop en liefde vir jou?
 
Hoofstuk 9 

Opsomming:
Nadia steek die onoopgemaakte brief in haar kas weg. Sy stap met ’n sak vol gemmerkoekies 
bos toe. Sy weet net sy moet vir Poenk leer ken. Sy weet nie dat Poenk haar lewe kan 
verander nie, en dat hy selfs vir iemand wat hy liefhet, sal sterf nie. Sy kry Poenk by ’n helder 
stroom water, dan volg sy hom deur die bos. Wanneer sy skrik en wil uitkom uit die bos, 
kry sy nie haar pad terug nie, totdat Poenk die pad met haar verlore koekies uit die bos 
uitkrummel.

Preluister: Wat laat jou verwonderd staan?

1. Vergelyk die ou en die nuwe Nadia met mekaar.
2. Wat was die “maklike keuse” vir Nadia se ma?
3. Wie is die koekiedief?
4. Waarom bak Nadia se ouma gemmerkoekies en nie byvoorbeeld klapperkoekies nie?
5. Hoe is die bos vandag anders vir Nadia?
6. Wat weet Nadia nie van Poenk nie?
7. Watter sprokie word opgeroep wanneer Nadia vir Poenk in die bos kry?
8. Wat laat Nadia skrik?
9. Verduidelik hoe die sprokiesmotief volgehou word in die laaste twee paragrawe van die 

hoofstuk.

Hoofstuk 10

Opsomming:
Meer inligting oor Nadia en Armand word gegee. Nadia se ma kom onverwags kuier. Dit voel 
vir Nadia of sy steeds verdwaal – nou nie meer in die bos nie, maar in haar omstandighede. 
Hoe moet sy haar ma hanteer? Sy erken sy het nog nie haar ma se brief gelees nie. Haar 
ma verwyt haar steeds vir wat in Johannesburg gebeur het. Toe haar ma laatmiddag wil 
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terugry huis toe, gee Nadia haar onoopgemaakte brief aan haar terug.

Preluister: Voel dit soms vir jou ook of jy verdwaal in jou omstandighede, en dat jy geen raad 
meer weet nie?

1. Waarmee vergelyk Nadia haar verlies?
2. Nadia is opgewonde toe sy hoor haar ma het kom kuier. Stem jy saam? Motiveer jou 

antwoord.
3. Waarvan word die glasskerf in hierdie hoofstuk ’n simbool?
4. Hoekom dink jy dwaal Nadia se oë kort-kort bos toe terwyl haar ma met haar gesels?
5. Hoekom is dit ironies dat Nadia se ma dit moeilik gevind het om die brief te skryf?
6. Wat is Nadia se geheim?
7. Die glasskerfie praat van hoop, en dis ook wat in Nadia se ma se oë opflikker voordat sy 

teruggaan Johannesburg toe. Beskaam hierdie hoop?
8. Waarvan word die onoopgemaakte brief ’n simbool?

Hoofstuk 11

Opsomming:
Nadia is ontsteld oor haar eie optrede, maar sy besef sy het die regte ding gedoen. Nadia 
sien vir Poenk in die tou by die skool se voedingskema. Joy laat Nadia skrik en op die 
ingewing van die oomblik sê Nadia vir Joy sy is ’n verloorder. Nadia gee vir Poenk ’n sakkie 
gemmerkoekies. In sy oë blink die son, die bos en ’n spoor koekiekrummels – alles gelyk.

Preluister: Was jy al spyt oor iets wat jy aan jou ouers of vriende gedoen het? Was jy al spyt 
oor iets wat jy gesê het?

1. Nadia se gevoelens word in die eerste toneel in die verhaal in simboliese taal weergegee. 
Hoe voel sy regtig?

2. Het Nadia, volgens jou, die regte ding aan haar ma gedoen?
3. Poenk is anders as die ander kinders by die skool. Verduidelik hoe dit weer na vore kom 

in hierdie hoofstuk.
4. Skryf hierdie sin oor in jou eie woorde: “Haar gedagtes duikel binne haar.”
5. Tree Nadia teenstrydig op in hierdie hoofstuk?
6. Hou Poenk van die geskenk? Motiveer jou antwoord.  

Hoofstuk 12

Opsomming:
Poenk loop weer deur onder Gervan. Nadia skryf weer Poenk se naam in haar huiswerkboek, 
maar dié keer vee sy dit nie uit nie. Nadia hou Poenk in die bos dop toe hy klippe op ’n 
waentjie wat hy self gemaak het, oor die onewe bosvloer sleep. 

Preluister: Wat het jy al self met jou hande gemaak?

1. Wat is ’n “verdwaalbos”?
2. Word Poenk se geboelie op die skoolgronde gesuggereer of klinkklaar uitgebeeld?
3. Hoekom dink jy dwaal Poenk se oë bos toe?
4. Is daar in hierdie hoofstuk progressie in Nadia se gedrag met betrekking tot Poenk?
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5. Haal ’n sin uit hierdie hoofstuk aan wat aansluit by die magies-realistiese motief.
6. Is dit maklik om die klippe te vervoer? Motiveer jou antwoord.
7. Wat dink jy doen Poenk met die klippe?

Hoofstuk 13

Opsomming:
Nadia kry ’n nagmerrie oor haar ma en die gewraakte selfoonvideo. Poenk nooi Nadia om 
na die bos toe te kom. Nadia jok vir haar ouma en sê sy gaan na Joy toe. Poenk ontmoet 
haar in die bos en wys haar die bos soos hy dit ervaar. 

Preluister: Hoe ruik paddaeiertjies vir jou?

1. Waar speel Nadia se droom af?
2. Beskryf Nadia se droom-ma.
3. Waarvan is die klippe in Nadia se ma se lyf simbolies?
4. Verduidelik wat gebeur nadat Poenk vir Nadia na sy bos toe nooi.
5. Is Poenk netjies aangetrek toe hy vir Nadia in die bos ontmoet?
6. In die hoofstuk fluister-sing Poenk ’n uittreksel uit ’n gedig. Vertel hierdie gedig ons ook 

meer van Poenk? Motiveer. 
7. Hou jy van Poenk soos ons hom in die bos leer ken?
8. Haal ten minste twee sinne aan wat dui op sintuiglike waarneming.
9. Dink jy Nadia raak verlief op Poenk?
10. Hoekom wil Nadia nie vir Poenk saamnooi huis toe nie?
11. Is daar ’n progressie in Nadia se ervaring van die natuur? 

Hoofstuk 14

Opsomming:
Nadia vlug uit die huis toe haar ma met haar oor die telefoon wil praat. Sy kom eers weer 
die aand terug huis toe. Sy sê vir haar ouma om weg te hardloop is partykeer al wat sy nog 
kan doen. In die bos dra Poenk en fynvlerk-wesens steeds klippe aan. Wanneer hy rus, kyk 
hy hoe die lyntjies op sy vingerpunte in sirkels loop. 

Preluister: As daar moeilikheid is, reageer mense gewoonlik of een van twee maniere: veg of 
vlug. Wat werk vir jou?

1. Dink Nadia se ouma dat dit goed gaan met haar?
2. Hoe reageer Nadia toe haar ma met haar wil praat?
3. Hoekom vee Nadia haar hare voor haar gesig in?
4. Vind Nadia nes Poenk vertroosting in die bos? Haal ’n sin aan om jou antwoord te staaf.
5. Poenk kyk hoe die lyntjies op sy vingerpunte om en om loop. Waar in die verhaal het ’n 

soortgelyke motief voorgekom?

Hoofstuk 15

Opsomming:
Joy is steeds vies vir Nadia. Gervan los Poenk se tas in die meisies se kleedkamer. Nadia 
gaan haal dit uit. In die bos wys Poenk vir Nadia die sampioene en die persdrolpeerboom. 
Nadia wil weet waar Poenk vandaan kom. Hy sê tergend hy het uit ’n sprokiesverhaal geval 
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en per ongeluk op die aarde beland. Nadia is vies vir haarself omdat sy met Poenk oor 
sprokies gepraat het, en nie oor Gervan se geboelie nie.

Preluister: Glo jy aan sprokies? Kan hulle vandag nog vir ons iets leer? Waar en wanneer het 
jy die eerste keer ’n sprokie gehoor?

1. Is die volgende sin ’n metafoor of ’n vergelyking? “Die uitdrukking op Joy se gesig toe sy 
in Nadia vasloop, is koud soos die onderkant van klippe.”

2. Hoekom voel Nadia skuldig oor Joy?
3. Poenk word weer geboelie, maar hoekom is vandag een van die goeie dae?
4. Het Poenk ’n goeie verbeelding? Hoekom sê jy so?
5. Is daar ambivalensie in Poenk se verduideliking oor waar hy vandaan kom? Motiveer jou 

antwoord.
6. Kan die hoofstuk se titel ook anders verstaan word as ’n blote verwysing na sprokies? 

Motiveer jou antwoord.

Hoofstuk 16

Opsomming:
Poenk vra ’n Knysnaloerie om vir hom ’n storie te vertel. Hy skrik toe hy besef die loerie ken 
sy geheim. Poenk lees ’n gedig en dit ontroer hom soveel dat hy huil. Hy besef hy moes 
nooit op Nadia verlief geraak het nie, want hy het geweet daar sou ’n dag kom dat hy weer 
sal moet weggaan.

Preluister: Hou jy van gedigte? Skryf jy self gedigte? Is musiek nie ook maar net gedigte nie?

1. Gee ’n ander woord vir “karmosyn”.
2. Stem jy saam dat Poenk die wonder van die lewe sien? Motiveer jou antwoord.
3. Hoe kan klippe ’n mens van iemand af wegvat?
4. Hoe sluit die gedig aan by die Knysnaloerie se storie?
5. Tot watter besef kom Poenk?
6. As jy hierdie hoofstuk in ag neem, dink jy die boek gaan ’n gelukkige einde hê?
7. Was daar ’n vorige verwysing na die dood in die roman? Motiveer.

Hoofstuk 17

Opsomming:
Gervan gooi Poenk se sop op die grond uit. In die klas hoop Poenk dat die beker op sy tafel 
van Nadia af kom en dalk vol sop is, maar daar is sand in – ’n “geskenk” van Gervan. By ’n 
waterval in die bos merk Poenk op dat Nadia nie met haar oë lag nie, en dat sy daarvan hou 
om weg te kyk. Sy wonder of Poenk haar hartseer raaksien. Onder die waterval sê Poenk vir 
Nadia dat die lewe wonderlik is. 

Preluister: Is die lewe wonderlik?

1. Hoe voel jy oor Gervan?
2. Weet Poenk dat Nadia hartseer is? Motiveer.
3. Waarvan is die klippe simbolies in die hoofstuk?
4. Poenk hits Nadia aan om iets te doen wat buite haar gemaksone is. Is dit ’n goeie of 

slegte ding? Motiveer.
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5. Dink jy Poenk se motiewe is suiwer?

Hoofstuk 18

Opsomming:
Dit voel vir Nadia of Poenk in haar kop kom leef het. Poenk laat haar vergeet van haar seer. 
By die huis is daar skokkende nuus. Nadia se ouma het flou geword toe sy gaan brug speel 
het. Tannie Rochelle en haar dogter bring Nadia se ouma terug. Joy is die dogter. Nadia 
besef nou dat haar leuens haar dalk inhaal.

Preluister: “Al is die leuen so snel, die waarheid agterhaal hom wel.” Die spreekwoord klink dalk 
outyds, maar is dit steeds waar?

1. Vroeër in die boek erken Nadia dat sy nie gelukkig is nie. Het dit nou verander?
2. Wat gebeur om Nadia na die realiteit terug te ruk?
3. Nadia besef dat haar leuen haar inhaal. Verduidelik hoe dit gebeur.
4. Is dit dan so vreeslik as Nadia vir Poenk gaan kuier?

Hoofstuk 19

Opsomming:
Nadia is bekommerd oor haar ouma. Poenk gee vir haar ’n klippie om haar te troos. 
Wanneer Gervan weer vir Poenk beetkry, is daar nie vir hom ’n troosklippie nie. ’n Tas in die 
ingangsportaal verras Nadia. Haar ma het kom kuier. Nadia is nie beïndruk nie. Haar ma 
sluip in die middel van die nag weer weg Johannesburg toe. 

Preluister: Net duur geskenke kan wys dat jy iemand liefhet. Net duur blomme kan wys dat jy 
meegevoel met iemand het. Stem jy saam?

1. Hoekom wou Nadia nie skool toe kom nie?
2. Waarmee troos Poenk vir Nadia?
3. Is daar troos vir Poenk? Motiveer jou antwoord met ’n aanhaling uit die hoofstuk.
4. Hoe word die tas ’n beeld van Nadia en haar ma se gebrekkige verhouding?
5. Hoekom vertrek Nadia se ma?
6. Nadia se ma is verslaaf aan haar werk. Haal twee sinne aan wat die stelling bevestig.

Hoofstuk 20

Opsomming:
Nadia se kwaad is soos gif in haar lyf. Sonder verskoning, hierdie keer, loop sy bos toe. Sy 
wonder hoe dit voel om vir Poenk te soen. Is alle ouens dieselfde? Poenk gaan wys haar 
sy boshuis waar sprokies lewe kry in die muurskilderye. Op ’n boekrak staan ’n kopie van 
Shakespeare se A Midsummer Night’s Dream.

Preluister: Huis, paleis, pondok, varkhok ... Hoe lyk jou ideale blyplek?

1. Vroeër in die roman is melding gemaak dat Nadia en haar ma se rolle omgeruil het. Hoe 
kom dit nou weer na vore?

2. Het Armand vir Nadia liefgehad? Hoekom sê jy so?
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3. Wat dink jy sal die uiteinde wees as Poenk nes Armand is en Nadia “gebruik”? Wat sal 
gebeur?

4. Bly Poenk regtigwaar in ’n kasteel? Motiveer jou antwoord.
5. Gee die name van twee van die sprokies wat op die muurskildery uitgebeeld is.
6. ’n Lyntekening van ’n elf verskyn op boekrug van die Shakespeare boek. Wat is die naam 

van die elf?
7. Hoekom is dit juis hierdie karakter wat op die boekrug verskyn?
8. Vrees Nadia die dag wanneer Poenk haar geheim uitvind? Motiveer jou antwoord. 

Hoofstuk 21

Opsomming:
Poenk vertel vir Nadia waar sy naam vandaan kom. Dit is afgelei van Edgar Allan Poe se 
naam. 

Preluister: Wie se naam het jy? Is daar meer aan jou naam as wat ander mense besef?

1. Wat is die naam van die klein boekie wat Poenk vir Nadia gee?
2. Die items wat oor Poenk se boekie gelys is, het al voorheen in ’n ander formaat in Betower 

verskyn. Waar was dit, en wat was Poenk se reaksie in daardie gedeelte?
3. Die aanhaling in hierdie hoofstuk kom uit Poe se gedig “The Raven”. Waaroor gaan die 

gedig?
4. Waar kom Poenk se naam vandaan?

Nota:
Lees meer oor Edgar Allan Poe agterin hierdie gids.

 
Hoofstuk 22

Opsomming:
Nadia besef hoe arm Poenk is, maar ten spyte daarvan is hy ook gelukkig. Nadia se ouma 
praat met haar oor haar ma. Sy sê Nadia besef nie hoe seer sy haar ma gemaak het nie. 
Sy weet ook dat Nadia nog nooit by Joy-hulle se huis was nie. Haar ouma besluit nog of sy 
Nadia se ma moet vertel. 

Preluister: Kan ’n mens arm maar gelukkig wees? Is geld werklik belangrik?

1. Hoekom het Nadia nie dadelik besef hoe arm Poenk is nie?
2. Is daar ’n klaarblyklike teenstrydigheid aan Poenk se armoede?
3. Dink jy Nadia se rede hoekom haar ouma nie bekommerd moet wees nie, is geregverdig?
4. Nadia en haar ma het albei seergekry, maar wat van haar ouma? Dink jy dit was vir haar 

ook moeilik om te hoor van die slaggat waarin haar kleindogter getrap het?
5. Watter bekentenis maak Nadia se ouma?

Hoofstuk 23

Opsomming:
Nadia voel verplig om Joy te verdra nadat sy en haar ma vir Nadia se ouma gehelp 
het. Nadia besef Skool-Poenk en Bos-Poenk is nie dieselfde mens nie. By die skool is hy 
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vasgevang, in die bos is hy vry. Poenk is byna klaar met klippe versamel, dan gaan hy begin 
takke bymekaarmaak. Poenk wil weet hoekom Nadia so lanklaas in die bos was. Hy sê die 
bos mis haar.

Preluister: Is die skool-jy en die huis-jy ook verskillende mense?

1. Hoekom voel Nadia verplig om vir Joy te verdra?
2. Vergelyk Skool-Poenk met Bos-Poenk.
3. Nader Poenk se geheime aktiwiteit sy einde? Motiveer jou antwoord.
4. Watter redes voer Poenk aan vir Nadia se wegbly uit die bos?
5. Poenk sê die bos mis vir Nadia. Dink jy dis regtig die geval?
 
Hoofstuk 24

Opsomming:
Nadia gaan weer bos toe, maar belowe haarself dat sy net ’n rukkie gaan bly. Poenk se 
boshuis is nou skoonveld. Sy kry net ’n klip waarop Poenk se Poe-digbundel lê en lees een 
van die gedigte. Poenk kry vir Nadia. Sy vra waar sy huis heen is. Hy antwoord dat die bos 
sy huis is. Is Poenk alleen? wil Nadia by hom weet. Op pad huis toe begin ’n gedig vir Poenk 
in Nadia se gedagtes vorm.

Preluister: Is daar ’n verskil tussen alleen wees en eensaam wees? Het jy al ’n gedig vir iemand 
geskryf?

1. Hoekom vergelyk die skrywer die bos met ’n katedraal?
2. Nadia maak ’n skokkende ontdekking. Verduidelik.
3. Wat gebeur nadat Nadia die skokkende ontdekking maak?
4. Dink jy die aanhaling uit Poe se gedig is relevant in die verhaalopset?
5. Hoe voel Poenk oor die lewe?
6. Het Poenk baie vriende? Motiveer jou antwoord met ’n aanhaling.
7. Vergelyk die slotreël van Nadia se gedig met die beeld van die bos as katedraal.
8. Dink jy Nadia se gedig is goed? Motiveer jou antwoord.

Hoofstuk 25

Opsomming:
Joy is uit die veld geslaan toe sy hoor Nadia hou van Poenk. Poenk verduidelik vir Nadia hoe 
hy dit regkry om die mooi in die lewe raak te sien. Hy weet ook van die mure wat Nadia om 
haar bou en stel voor sy bou eerder brûe. Sy kan steeds nie haar geheim aan hom verklap 
nie. 

Preluister: Is dit beter om mure om jou te bou as brûe?

1. Weet Joy sy is ’n bietjie vreemd? Motiveer jou antwoord.
2. Gebruik die korrekte Afrikaans in hierdie sin: “Hy is ’n bietjie van ’n freak.”
3. Hoe kry Poenk dit reg om die mooi in die lewe te sien?
4. Wat stel Poenk voor moet ’n mens doen as jy in ’n plek vol dorings bly, hoe sien jy dan die 

mooi raak?
5. Nadia is vol selfvertroue oor haar gedig. Is dit korrek? Motiveer jou antwoord.
6. Aan die begin van die boek word gesê dat Nadia se ma onrustige oë het. Sien Poenk iets 
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soortgelyks in Nadia? Motiveer jou stelling met ’n aanhaling.
7. Wat is die nut van Nadia se mure?
8. Kan Nadia vir Poenk haar geheim vertel? Motiveer jou antwoord. 
9. Voel Nadia daar is vir haar uitkoms ná haar gesprek met Poenk oor die lewe? 

Hoofstuk 26

Opsomming:
Iets gebeur met Poenk toe hy een Vrydag in die reën huis toe stap. Nadia gaan die dag bos 
toe en die roep van ’n kraai herinner haar aan Poe se gedig “The Raven”. Sy kry Poenk se 
modderbesmeerde skoolhemp in ’n voetpaadjie. Poenk sit met sy rug teen ’n boom, sy kop 
hang. Hy wil nie sê of Gervan hom seergemaak het nie. Hy wil ook nie terugbaklei nie, want 
uiteindelik baklei jy net teen jouself. Poenk besluit om Nadia sy geheim te gaan wys.

Preluister: Moet jy terugbaklei as jy geboelie word? Of baklei jy net teen jouself?

1. Watter atmosfeer of gevoel word geskep met die begin van hierdie hoofstuk? 
2. Hoe word hierdie atmosfeer of gevoel versterk in die tweede toneel van die hoofstuk?
3. Soek die twee Afrikaanse woorde vir “raven” in hierdie hoofstuk.
4. Hoekom antwoord Poenk nie toe Nadia vra of Gervan hom seergemaak het nie?
5. Hoekom wil Poenk nie terugbaklei nie?
6. “Poenk se oë is seer. Hart-séér-bruin.” Vergelyk sy oë met ’n beskrywing daarvan vroeër in 

die boek.
7. Poenk maak ’n skokkende openbaring wat ook vroeër in die boek al opgeduik het. Wat is 

dit?
8. Dink jy die skrywer maak ons met hierdie openbaring gereed vir iets waarop die begin 

van die hoofstuk ook sinspeel?
 
Hoofstuk 27

Opsomming:
Nadia skrik toe Poenk haar wil abba. Poenk se geheim is ’n doolhof, gepak uit klippe. In die 
middel daarvan staan ’n engel gevleg uit dun takkies. Poenk wys Nadia hoe om die doolhof 
te gebruik en vertel haar dat dit ’n mens se pad deur die lewe simboliseer, hoe jy keuses 
moet maak en jou soms vasloop, maar dan daaruit leer. Die buitekant van die doolhof 
simboliseer geboorte en die middel simboliseer die dood.

Preluister: Ken jy al die draaie en doodlope van die lewe?

1. Hoekom skrik Nadia wanneer Poenk haar wil abba?
2. Nadia vra haarself af waarvoor sy die bangste is, die moontlike voorbode wat die kraai 

bring, of dat sy iemand spesiaals sal verloor. Wat dink jy maak haar die bangste? Motiveer 
jou antwoord.

3. Beskryf Poenk se geheim.
4. Wat is die simboliek van die doolhof?
5. Waar in die roman kry ons al leidrade oor wat Poenk se geheim behels?
6. Waarom dink jy sleep die skrywer ’n verhaal uit die Griekse mitologie by die jeugroman 

in?
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Hoofstuk 28

Opsomming:
Nadia voel rustig in Poenk se doolhof. Wanneer hy aan haar raak, vlam dit deur haar. Sy 
skrik en ruk weg. Poenk vra om verskoning en neem haar huis toe. In die donker straat wag 
iemand op Nadia – haar ma. 

Preluister: Is daar universele waarhede opgesluit in sprokies? Watter sprokie vertel jou verhaal?

1. Haal ’n sin uit die begin van hierdie hoofstuk aan wat bewys dat die doolhof vir Nadia 
rustigheid bring.

2. Hoe voel Nadia oor Poenk se aanraking?
3. Wat is die simboliek van die prinses se stukkende skoene?
4. Hoe word Nadia ontnugter in hierdie hoofstuk?
5. Is die konfrontasie vir Nadia se ma maklik? Motiveer jou antwoord.

Hoofstuk 29 

Opsomming:
Nadia se ouma het haar ma vertel van Nadia se leuen. Nadia erken dat sy na die bos toe 
gaan om vir Poenk te ontmoet. Haar ma is bang Poenk verkrag vir Nadia in die bos, en dat 
niemand haar sal kan kom help nie. Nadia sê Poenk sal dit nie doen nie, hy is anders as 
ander ouens, maar haar ma is nie oortuig nie. Poenk moet ’n nuwe skoolhemp by die skool 
bedel. Gervan trap op sy kos terwyl Poenk op sy knieë moet vra dat Gervan sy kos moet 
teruggee. Nadia stuur vir Joy met ’n blikkie kondensmelk na Poenk toe. Ná skool sien Nadia 
hoe Gervan se pa hom met die vuis slaan.

Preluister: Het jy deernis met ander mense? Moet jy deernis hê met alle mense?

1. Hoekom het die hoofstuk juis hierdie titel?
2. Hoe voel Nadia se ma oor haar dogter se vriendskap met Poenk?
3. Hoe voel Nadia oor haar ma?
4. Poenk kry “vernietkos” en ’n “verniethemp” by die skool. Hoe dink jy moet dit voel om 

ander mense in die oë te kyk vir jou basiese lewensbehoeftes?
5. Watter aksie van Nadia wys sy het deernis vir Poenk?
6. Nadia besef dat daar te veel seer in die lewe is, selfs Gervan beleef dit. Verduidelik.

Hoofstuk 30

Opsomming:
Poenk weet daar is iemand saam met hom in die bos. Hy is nie meer veilig nie. Nadia en 
haar ma het nie meer raad vir hul gebrekkige verhouding nie. Wanneer sy opgekrul op die 
stoep se rusbank lê, praat Nadia in haar kop met Poenk en hy antwoord haar. Sy sê sy weet 
nou Gervan boelie vir Poenk omdat daar soveel mooi in Poenk is en soveel lelik in Gervan. 
Poenk maak lig in sy huis om die donker te verdryf.

Preluister: Hoe maak jy lig om die donker in jou lewe te verdryf? Help dit om vir iemand, dalk 
vir jouself, simbolies ’n kers op te steek as jy swaarkry?
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1. Hoe weet Poenk dat daar iemand in sy bos is?
2. “Sy oë speel met lig en skadu’s.” Die skrywer maak baie gebruik van hierdie lig- en 

donkerbeeld in die hoofstuk. Noem ’n ander voorbeeld van elk.
3. Hoe voel Gervan oor sy pa se mishandeling?
4. Haal ’n sin uit hierdie hoofstuk aan wat aansluit by die gedig wat Nadia vir Poenk geskryf 

het.
5. Poenk sê dat daar altyd iemand is wat vir ’n mens sal sorg. Haal twee voorbeelde aan 

waar dit toepaslik is in sy lewe.
6. Hoekom boelie Gervan vir Poenk, volgens Nadia?
7. Hoe dring die boosheid nou ook Poenk se huis binne?
8. Poenk steek ’n kers in sy huis aan. Word hierdie aksie op ’n realistiese manier verwoord? 

Verduidelik. 
9. Die laaste sin in die hoofstuk herhaal van ’n vorige toneel. Wat is die doel hiervan?

Hoofstuk 31

Opsomming:
Nadia se ma erken dat haar plan om Nadia uit die stad weg te vat, nie gehelp het nie. Joy 
neem Nadia na die skool se noodhulpkamer omdat sy sleg voel. Poenk besoek haar hier 
en los ’n briefie waarin hy vra dat sy die middag bos toe moet kom. Voor hy wegstap, sien 
hy sy skerfie glas in haar hande blink.

Preluister: Het mense vandag nog deernis met mekaar? Wanneer laas was iemand goed vir 
jou? Wanneer laas was jy goed vir iemand sonder om iets terug te verwag?

1. Nadia se lyftaal wys hoe sy oor haar ma voel. Bespreek.
2. Dink Nadia se ma dat haar oorspronklike plan steeds die regte een is? Motiveer jou 

antwoord.
3. Het daar ’n verandering gekom in die verhouding tussen Nadia en Joy? Motiveer jou 

antwoord.
4. Die toneel waar Nadia in die noodhulpkamer lê, herinner aan ’n sprokie. Verduidelik.
5. Sou jy bos toe gaan as jy Nadia was?
 
Hoofstuk 32

Opsomming:
Nadia gaan op Poenk se uitnodiging bos toe. Hy leer haar om ’n boom te omhels. Dit bring 
verborge emosies in haar na vore en sy begin vir Poenk haar geheim vertel.

Preluister: Het jy al ’n boom omhels? Doen net mal mense dit?

1. Soos met haar vorige besoek, ontmoet voëls vir Nadia toe sy die bos binnestap. Hoe 
verskil hierdie ontmoeting van die vorige keer?

2. Waarmee word Poenk vergelyk toe hy naderhardloop aan Nadia?
3. Waaraan word die bos vandag gelykgestel?
4. Watter sintuie span Poenk in om die geelhoutboom te “beleef”.
5. Watter oerkennis dink jy kan ’n boom hê?
6. Wat vind Nadia in die boom wat sy nie by haar ma kon vind nie?
7. Hoekom huil Nadia?
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Hoofstuk 33

Opsomming:
Nadia se geheim word blootgelê in brokkies dialoog. Sy vertel dat haar ma byna kop verloor 
het toe sy daarvan uitvind. Toe sy haar ma die nodigste gehad het, het sy haarself verdiep 
in haar werk, en uiteindelik het sy Nadia weggestuur na haar ouma toe.

Preluister: Hoe moet ’n mens reageer as iemand hulle hart teenoor jou uitstort en hul diepste 
geheime aan jou vertel?

1. Dink jy die manier waarop Nadia se geheim blootgelê word met brokkies dialoog is 
effektief?

2. Wat was Nadia se ma se reaksie toe sy uitvind van haar geheim?
3. Hoekom het Nadia haar ore toegedruk toe haar ma na die video kyk?
4. Sosiale netwerke is ’n lekker manier om kontak te hou met jou vriende, maar kan dit ook 

’n gevaarlike kant hê?
5. Hoekom gebruik die skrywer die term “honger wolwe” in hierdie hoofstuk?
6. Wat is Poenk se reaksie op Nadia se geheim?
7. Wat dink jy maak Nadia die seerste van haar ma?
8. Is Nadia nog verlief op Armand?

Hoofstuk 34

Opsomming:
Poenk weet daar is nie toorwoorde wat ’n mens kan sê om alle seer weg te neem nie. Hy 
neem Nadia dan na sy doolhof toe waar hy ’n klomp kerse aansteek. Hy en Nadia dans 
hul pad oop deur die doolhof en Poenk bied haar eindelik ’n blikkie kondensmelk aan as 
vertroosting.

Preluister: Hoe neem ’n mens die seer weg uit jou lewe? Moet jy dit onderdruk, of moet jy dit 
trompop loop?

1. Het Poenk raad vir Nadia se hartseer verlede? Motiveer jou antwoord.
2. Poenk en Nadia deel ’n emosionele oomblik in hul saamwees, maar is daar steeds 

tekens van naderende onheil?
3. Hoe omtower Poenk die doolhof in iets magies?
4. Hoekom is daar sewe kerse by die engel se voete?
5. Is daar ’n verandering in die fisiese verhouding tussen Nadia en Poenk? Motiveer jou 

antwoord.
6. “Nadia en Poenk word ’n gloed van lig.” Wat beteken dit?
7. Waarvan word die blikkie kondensmelk ’n simbool in die boek?
8. Lees weer die laaste sin van die hoofstuk en voorspel wat volgende gaan gebeur.

Hoofstuk 35

Opsomming:
Gervan konfronteer vir Nadia en Poenk. Hy slaan die kerse stukkend. Poenk het geweet 
hierdie oomblik van onheil sou kom. Hy is in die plek van die dood – die middel van die 
doolhof. Nadia probeer die situasie ontlont met ’n openbaarmaking, maar dit draai teen 
haar. Gervan steek iemand met ’n mes.
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Preluister: Hoe voel jy oor die lewe en die dood?

1. Hoe sluit hierdie hoofstuk se titel aan by die vorige hoofstuk s’n?
2. Hoe dra die natuur by tot die groeiende spanning in hierdie hoofstuk?
3. Vroeër is genoem dat Poenk enigiets sal doen vir iemand wat hy liefhet. Kom dit weer in 

hierdie hoofstuk ter sprake?
4. Bespreek die spanning wat met die kerse geskep word.
5. Hoekom sê die skrywer die mes is soos ’n draak se klou?
6. Hoekom verset Poenk hom nie teen die bedreiging nie?
7. Hoe probeer Nadia die situasie ontlont? Werk dit?
8. “Die mes sak weg in ’n lyf.” Hoekom sê die skrywer nie wie se lyf nie?

Hoofstuk 36

Opsomming:
Gervan het vir Poenk met die mes gesteek. Nadia is hartseer, maar ook woedend. Wanneer 
Poenk sy oë oopmaak, huil Nadia van verligting. Gervan besef ook nou wat hy gedoen het. 
Uiteindelik vergewe Poenk vir Gervan. Nadia gee die glasskerf vir Gervan, en haar gedig vir 
Poenk. Poenk lees dit en neem dan afskeid van Nadia. 

Preluister: Moet alle boeke gelukkige eindes hê?

1. Was Poenk toe werklikwaar bereid om sy lewe vir Nadia te gee? Motiveer jou antwoord. 
2. Hoe voel Nadia oor wat Gervan gedoen het?
3. Vind daar groei by Gervan se karakter plaas? Motiveer jou antwoord.
4. Hoekom steek Gervan die kerse aan?
5. Haal ’n sin aan wat aandui dat Nadia baie kosbaar is vir Poenk.
6. “Die een vra om vergifnis; die ander vergewe.” Die skrywer noem nie name hier nie. Van 

wie praat hy?
7. Hoekom gee Nadia die glasskerf vir Gervan?
8. Hoekom gee Nadia die gedig vir Poenk?
9. Sou jy Poenk laat weggaan het as jy die skrywer was?
 
Hoofstuk 37

Opsomming:
Poenk maak hom los uit Nadia se arms. Wanneer ’n donderslag deur die bos skeur, 
kyk Nadia skielik op en wanneer sy weer afkyk, is Poenk weg. Die blywende lig van die 
donderweer skyn vertroostend om haar skouers. Dae later bring Nadia haar ma bos toe. Sy 
wys haar alles wat Poenk haar geleer het – ook om die doolhof te loop. In die middel kry sy 
sy digbundel. Wanneer sy dit oopmaak, hoor sy weer Poenk se stem. 

Preluister: Hoe voel dit om afskeid te neem van iemand wat baie vir jou beteken het?

1. Beskryf die laaste magies-realistiese oomblik in die roman.
2. Dink jy Nadia het troos gevind? Haal ’n sin aan om jou antwoord te staaf.
3. Vind Nadia en haar ma eindelik mekaar? Motiveer jou antwoord.
4. Dink jy Poenk het Nadia vir ewig verlaat?
5. Het jy van die boek gehou? Motiveer jou antwoord. 
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10. Post-lees

Die volgende hoofstukke kan as post-leesaktiwiteite gedoen word.

Opsommende inligting oor die karakters

Tipes karakters

Hoofkarakters in Betower

Nadia
Nadia is ’n tienermeisie met wild gekartelde, donkerbruin hare, ’n seepbleek vel en groen oë. 
Sy en haar ma se rolle het in Johannesburg omgeruil en sy het haar ma se versorger geword, 
maar ’n misstap verander haar lewe. Sy dra nou ’n selfvernietigende geheim in haar rond. Dit 
is ook die rede hoekom haar ma haar nou by haar ouma kom aflaai het. Nadia bou nou mure 
om haarself sodat ander mense nie te na aan haar kom nie. Dit is totdat sy vir Poenk ontmoet ...

Poenk
Poenk is ’n arm tienerseun met deurmekaar, donker hare, bruin oë, ’n fyn mond, breë ken 
en knopperige arms en bene. Daar is iets magies aan hom. Is hy ’n bosprins? Kom hy uit 
’n sprokie? Nadia sien hom as twee mense: Skool-Poenk en Bos-Poenk. By die skool is hy 
vasgevang, maar in die bos, waar hy woon, is hy vry. Poenk het ook ’n geheim. Dis hierdie 
geheim wat Nadia se lewe gaan verander.

Bykomende karakters:

Nadia se ma
Sy verkwalik Nadia vir hul ontspoorde lewens. Sy wil ruimte hê om dit te verwerk en gaan laai 
Nadia vir ’n onbepaalde tyd by haar ouma in Magoebaskloof af. Sy werk by ’n skinderkoerant 

Hoofkarakter(s)
•	 Hoofkarakters speel ’n belangrike rol in 

die storie.
•	 Hulle is betrokke by die meeste of die 

belangrikste konflikte.
•	 Ons leer hulle baie goed ken. 
•	 Hul karakter groei gewoonlik.
•	 Ons sê ook hulle is driedimensionele of 

ronde karakters.
     

Bykomende karakters
•	 Bykomende karakters se rolle kan wissel 

van belangrik tot onbelangrik.
•	 Hulle maak soms net ’n klein deel uit van 

die verhaal.
•	 Dit is nie vir ons altyd nodig om hulle ten 

volle te leer ken nie. 
•	 Hul karakter groei nie.
•	  Hulle is gewoonlik tweedimensionele 

of plat karakters.

Protagonis
•	 Die protagonis is die “goeie ou” of held in 

die verhaal. 
•	 In Betower is dit Nadia en Poenk.
     

Antagonis
•	 Die antagonis is die “slegte ou” in die 

verhaal; vyand; opponent.
•	 Hy bied teenstand teen die protagonis.
•	 In Betower is dit Nadia se ma en Gervan. 
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en jaag stories ten alle koste na. So verwaarloos sy haar verhouding met Nadia. 

Ouma
Nadia se ouma word in twee geskeur deur haar verhouding met Nadia en haar ma. Sy word 
die middelman deur wie briewe afgelewer word, boodskappe gegee word, en eindelik ’n leuen 
gedeel word. 

Gervan
Die skool se boelie. Hy het vir Poenk in die visier en gebruik sy armoede om hom verder te 
verneder. Maar Gervan het self ook ’n geheim. 

Joy
Hierdie energieke, praatlustige meisie irriteer vir Nadia grensloos. Maar sy word ook Nadia se 
verskoning om weg te glip na die bos toe. Eintlik wil Joy net ’n vriendin wees vir Nadia, maar 
sy het nie heeltemal die sosiale vaardighede om dit te doen nie. Sy is self ’n buitestander, nes 
Nadia en Poenk.

In Betower is daar ook sprake van ’n ander karakter – ’n skrywer en digter, Edgar Allan Poe. 
Sy naam is nie net die inspirasie vir Poenk se naam nie, sy gedigte spreek ook tot Poenk se 
emosies wanneer hy dit lees of opsê.

Soos Poenk, het Edgar Allan Poe self nie ’n maklike lewe gehad nie. Selfs sy dood bly ’n raaisel.

Wie was Edgar Allan Poe? 

Poe is op 19 Januarie 1809 gebore. Sy ouers was rondreisende 
akteurs. Hy was die tweede van drie kinders. Nog voordat hy 
drie jaar oud geword het, sterf albei Poe se ouers en hy gaan 
bly by ’n skatryk tabakhandelaar. Hy wou van jongs af gedigte 
skryf en kon eintlik al ’n boek publiseer teen die ouderdom 
van dertien, maar sy skoolhoof het hom daarvan afgeraai.

Met te min geld om sy universiteitstudies te betaal, begin 
Poe te dobbel. Hy was so arm dat hy sy meubels moes 
verbrand om warm te bly. Toe hy teruggaan huis toe, vind hy 
uit sy verloofde, Elmira Royster, het met ’n ander man getrou. 
Poe se hart was gebroke. Hy en sy aanneem-pa, John Allan, 
baklei vreeslik en Poe besluit hy gaan van nou af avontuur 
najaag en ’n groot digter word. Hy publiseer sy eerste boek, 
Tamerlane, op agtienjarige ouderdom, en sluit ook aan by die weermag. Sy aanneem-ma, 
Frances Allan, sterf terwyl hy op pad is om haar te gaan sien. Poe publiseer nog ’n boek en 
toe hy weer hoor, is John Allan weer getroud sonder om vir Poe te laat weet.

Poe is net agt maande in die weermag voordat hulle hom uitgooi. Hy is nou weer arm en 
alleen – en ’n neef beroof hom nog van die bietjie geld wat hy het. John Allan los ook nie 
vir hom ’n sent toe hy sterf nie. 

Poe maak opgang met die stories wat hy vir tydskrifte begin skryf en eindelik kry hy ’n pos 
by die Southern Literary Messenger-tydskrif. Op 27 trou hy met Virginia Clem – ’n meisie van 
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slegs 14 jaar. Hy skryf die gedig “Eulalie” vir haar.

Poe word welbekend vir sy skryfwerk, maar hy bly steeds arm. Vir sy boek Tales of the 
Grotesque and Arabesque is sy enigste vergoeding 25 gratis kopieë van die boek!
In 1842 kry Poe se geliefde Virginia tuberkulose – die siekte wat sy ma, broer en aanneem-
ma se lewens geëis het.

In 1844 dink hy ’n groot liegstorie uit oor ’n lugballon se reis oor die oseaan. Hy verkoop die 
storie aan ’n koerant in New York en almal is gaande daaroor. In Januarie 1845 publiseer 
hy sy gewildste gedig “The Raven”. 

Virginia sterf in die winter van 1847. Sy is 24 jaar oud. Dit is ’n geweldige terugslag vir Poe. 
Hy hou op met skryf en mense begin spekuleer dat hy self ook binnekort gaan sterf omdat 
hy so lief was vir haar.

Twee jaar later gebeur dit toe ook. Hy beland in die Washington College-hospitaal, ver 
van sy huis af en omring deur vreemdelinge. Hy sterf op die ouderdom van 40, maar die 
oorsaak van sy dood bly onbekend.

(Verwerk uit http://www.poemuseum.org/life.php)
Foto: Amelia Poe

Kan jy dalk die raaisel van Poe se dood oplos?
Gaan lees die leidrade hier: http://www.poemuseum.org/students-mystery.php

Het jy geweet?
Die werklike inspirasie vir Poenk se naam kom van ’n program op MK. Fanie het 
’n aanbieder eendag ’n musiekprogram hoor afsluit met ’n woord wat klink soos 
“poenk”. Dalk was dit die Duitse woord “punkt” of “punt”. Maar dit het hom laat dink 
dat “Poenk” ’n oulike naam vir ’n karakter kan word. Nadia se naam in die eerste 
weergawes van die verhaal was ook eers “Yadia”, maar om twee sulke vreemde 
name in ’n boek te gebruik was dalk ’n bietjie dik vir ’n daalder.

 

11. Karakterisering

Waar kom karakters vandaan? Hoe maak ’n skrywer ’n karakter? Ons noem hierdie proses 
karakterisering. Om te karakteriseer beteken om ’n mens (karakter) te skep met woorde. 
Daardie karakter moet so goed geskep word dat die lesers naderhand glo dat hy/sy werklik 
kan bestaan. 

Skrywers doen dit op die volgende maniere:

•	 Hoe die verteller die karakter beskryf: Pieter is ’n dief.
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•	 Hoe die karakter optree: Pieter druk die sjokolade skelm in sy sak.
•	 Hoe die karakter praat (dialoog): “Hei, ou pel, ek het dit eenkeer reggekry om sjokolade te 

steel, en ek sal dit weer doen!” sê Pieter. 
•	 Denke, gedagtes: Ag, niemand sal sien as ek die sjokolade vat nie, dink Pieter.
•	 Benaming: “Het jy gesien wat Lang Vingers gedoen het?” vra Susan.
•	 Selfbeskouing: Ag, ek is mos ’n vindingryke ou.

’n Belangrike aspek van karakterisering is dat (veral) hoofkarakters moet groei in die loop van 
die verhaal. Dit beteken hulle moet ’n verandering ondergaan en nie meer dieselfde dink of voel 
oor hulleself, hul omstandighede of ander mense nie. Die groei is dikwels ’n emosionele groei.

Het jy geweet?
Wanneer ’n skrywer begin werk aan ’n boek, moet hy mense wat glad nie bestaan 
nie gaan “skep” asof hulle werklik bestaan. 

Nadia se karakter is geïnspireer deur ’n foto van ’n blekerige meisie met ’n vreeslike 
bos hare en ’n sigaret in die hand, wat Fanie in ’n tydskrif gekry het. 

En Poenk? Hy het dalk soos Poenk self sê “uit ’n sprokiesverhaal geval en per 
ongeluk op die aarde beland.”

Vrae:

1. Gee ’n voorbeeld waar karakterisering deur beskrywing plaasvind in Betower. 
2. Gee ’n voorbeeld waar karakterisering deur handeling plaasvind in Betower. 
3. Gee ’n voorbeeld waar karakterisering deur dialoog plaasvind in Betower. 
4. Gee ’n voorbeeld waar karakterisering deur denke of gedagtes plaasvind in Betower.
5. Gee ’n voorbeeld waar karakterisering deur benaming plaasvind in Betower. 
6. Gee ’n voorbeeld waar karakterisering deur selfbeskouing plaasvind in Betower. 
7. Vind daar karaktergroei by Nadia plaas? Hoekom sê jy so?
8. Vind daar karaktergroei by Gervan plaas? Hoekom sê jy so? 
9. Dink jy die skrywer het Gervan se karakter raak voorgestel as die skoolboelie? Motiveer 

jou antwoord.
10. Dink jy die skrywer het Poenk se karakter raak voorgestel as die magiese “bosprins”? 

Motiveer jou antwoord.
11. Dink jy Nadia is lief vir haar ma? Motiveer jou antwoord.

12. Konflik

Ons kry twee tipes konflik in ’n roman:

Eksterne konflik
•	 Dit neem gewoonlik die vorm aan van ’n geveg, ’n argument of blote teenstand tussen twee 

karakters. 
•	 Die konflik kan ook teenoor die natuur of ’n saak (bv. rassisme) wees.
•	 Die geleidelike oplos van konflikte lei die hoofkarakter tot die suksesvolle afloop van die 

verhaal.
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Interne konflik
•	 Interne konflik vind binne-in ’n karakter se kop plaas.
•	 Dit vind gewoonlik plaas wanneer ’n karakter moet besluit oor ’n moontlike optrede, of 

wanneer hy besin oor iets wat hy reeds gedoen het. 
•	 Dit kan ook ’n interne worsteling wees met dinge wat aan hom, ’n vriend of geliefde gedoen 

is.

Vrae:
1. Noem een geval van eksterne konflik in Betower. 
2. Noem een geval van interne konflik in Betower.
3. Is die konflik in die gevalle wat jy genoem het, realisties? Motiveer jou antwoord.

13. Storielyn

Boeke kan nie net bestaan uit ’n klomp losstaande gebeure nie. Die reeks gebeure of handeling 
moet ’n bepaalde volgorde hê. Die intrige speel hier ’n belangrike rol.

Intrige
Die manier hoe al die gebeure in die verhaal op ’n sekere manier opmekaar volg, word die plot 
of intrige genoem. Om die leser se aandag te hou, gebruik die skrywer dikwels spanning om 
die verhaal voort te dryf. 

Die storielyn begin gewoonlik met ’n lae spanningsvlak. Die spanning bou geleidelik op tot by 
die klimaks, en daarna volg die ontknoping. Daar kan ook klein stygings en dalings voorkom.

Hierdie grafiek van die storielyn dui die klassieke intrige aan:
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Vrae:
1. Dui op die grafiek aan waar die volgende gebeure op die storielyn sal voorkom. 
 a. Nadia ontmoet vir Poenk.
 b. Gervan dreig Poenk met ’n mes.
 c. Nadia se ma kom kuier.
 d. Nadia se ma wag vir haar en Poenk in wanneer hulle van die bos af kom.
 e. Nadia gaan wys haar ma die bos.
2. Het die verhaal genoeg spanning gehad? Hoekom sê jy so?
3. Wat sou jy anders doen om die plot interessanter te maak?

14. Voorafskaduwing

Met voorafskaduwing gee die skrywer vir ons ’n vae leidraad of aanduiding om te voorspel wat 
later mag gebeur in die verhaal. Dit is dus ’n tegniek wat kan dui op verdere ontwikkeling in die 
intrige.

In Betower kry ons ’n voorbeeld hiervan wanneer Nadia en Poenk albei sag erken dat hulle 
geheime in hulle dra. 

Vrae:
1. Is die volgende sin ’n voorbeeld van voorafskaduwing? “Daar is iets in sy hare. Dalk ’n 
notsingboomblaartjie.” (bl. 29) 
2. Is die volgende sinne ’n voorbeeld van voorafskaduwing? “Sy weet nie Poenk sal enigiets 
doen vir iemand wat hy liefhet nie. Enigiets. Ook doodgaan.” (bl. 46)
 

15. Terugflitse

Alle verhale het ’n begin, middel en ’n einde. Die verhaal word baie keer chronologies – m.a.w. 
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in tydvolgorde vertel. Maar soms kry ons ’n terugflits na iets wat reeds gebeur het.
’n Terugflits, of terugverwysing, is daarom die onderbreking van die chronologiese gang van 
gebeure. In hierdie onderbreking word vroeëre gebeure ingevoeg.

In Betower is daar ’n paar terugflitse. Hulle het meestal te doen met Nadia se geheim, of haar 
verhouding of interaksie met haar ma. 

’n Goeie voorbeeld is op bladsy 26 waar Nadia en haar ma haar tas pak. Haar ma weier dat 
sy ’n selfoon saamvat na haar ouma toe. 

Vrae:
1. Word Betower se verhaallyn lineêr aangebied? Motiveer jou antwoord.
2. Is hierdie ’n voorbeeld van ’n terugflits: “Saterdag wag Nadia vir haar ma op die stoep. Die 

son skuif verby die krismisrose, die trappe, die petunias, die akkerboom, oor die heining 
en af met die straat. Haar ma kom nie.”

3. Kan die begin van hoofstuk 33 gesien word as ’n terugflits? Hoekom sê jy so?  

16. Verteltyd en vertelde tyd

•	 Verteltyd is die tyd wat die vertel van ’n verhaal, of dele van die verhaal, neem. In Betower is 
dit 175 bladsye.

•	 Vertelde tyd is die periode wat die storie wat vertel word, dek. In Betower is dit moontlik ’n 
paar maande (insluitend Nadia se tyd in Johannesburg). 

Vrae:
1. Hoeveel verteltyd neem hoofstuk 1 van Betower in beslag?
2. Hoeveel vertelde tyd neem hoofstuk 1 van Betower in beslag? 

17. Die verteller

’n Eerstepersoonsverteller, of ek-verteller, gee vir die leser sy eie ervarings rondom gebeure in 
die verhaal. Dit is die verteller se persoonlike siening. Hy is soos ’n ooggetuie.

Die derdepersoonsverteller gee vir ons ’n blik van buite op ’n groep karakters en gebeure.
In Betower gebruik die skrywer ’n derdepersoonsverteller. 

Vrae:
1. Hoe weet jy dat Betower ’n derdepersoonsverteller het?
2. Skryf die volgende gedeelte oor as ’n ek-verteller:
 “Nee, gee hier daardie ding,” het haar ma gesê terwyl Nadia besig was om haar tasse in 

Johannesburg te pak.
 “Maar Ma, dis my selfoon,” het Nadia gekeer.

18. Temas

Temas is die sentrale idees wat in boeke voorkom. Daar kan soms meer as een tema in ’n 
roman wees. 
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ONTHOU: Temas is nie dieselfde as ’n roman se boodskap nie.z
Van die temas in Betower is ...
•	 Die verlies van onskuld. 
•	 Die uitstyg bo jou omstandighede.
•	 Die raaksien van die mooi in die Lewe.

Vrae:
1. ’n Mens moet bo jou omstandighede kan uitstyg, al hoe is dit moeilik. Bespreek kortliks 

hierdie tema in Betower.

19. Motiewe

’n Motief is ’n element wat keer op keer in ’n roman gebruik word. Die element kan ’n voorwerp, 
insident of formule wees. Wanneer ’n skrywer motiewe gebruik in ’n verhaal, maak dit die 
verhaal interessanter. Dit weef ook die storie aanmekaar. 

Sprokies

Die hoofmotief in Betower is sekerlik sprokies.

•	 Die titel bevat ’n sprokieselement – soos ’n towerstaffie wat ’n mens kan Betower.
•	 Poenk sê hy het dalk uit ’n sprokie geval en op die aarde beland.
•	 Nadia se ma “skryf sprokies”, of dan skinderstories oor vermaaklikheidsterre.
•	 Sprokieselemente word regdeur die verhaal vervleg, byvoorbeeld die rankplante teen die 

skoolmure wat Nadia herinner aan Doringrosie se kasteel, Poenk wat ’n goue bal aan 
’n padda gee (“Die prinses en die padda”), die muurskilderye van sprokies, feetjieagtige 
wesens wat Poenk met sy waentjie help.

•	 Buiten vir bogenoemde kom verwysings na die volgende sprokies ook voor: “Die stukkend 
gedanste skoene”, “Sneeuwitjie”, “Hansie en Grietjie”, “Die prinses en die ertjie”, en meer.

Aanraking
•	 Nadia skram weg van aanraking en skrik selfs as dit gebeur.
•	 Uiteindelik vra sy dat Poenk haar moet vashou.
•	 Die aanraking en omhelsing van die boom, asook haar dans met Poenk bring eindelik ook 

heling.

Klippe
•	 Klippe word simbolies van die emosionele swaarkry van mense. Hulle dra klippe in hulle 

rond, Nadia voel of haar ma se tas vol klippe is, en sy laai ook hierdie tas vol klippe in die 
motor wanneer sy wegry in die nag.

•	 Die klippe luister na ’n mens as jy praat, weet Poenk. Hy vra ook die klippe en die boom 
en die wind om nie bekommerd te wees nie – hulle word vir hom soos beskermhere, dalk 
bekommerde ouerfigure.

•	 Die doolhof word uitgepak met klippe en vorm letterlik die pad na heling.
•	 Wanneer Joy kwaad is vir Nadia, is haar gesig soos die onderkante van klippe.

Lig en donker
•	 Nadia kyk hoe die sonlig oor die werf beweeg terwyl sy vergeefs op haar ma 

wag. 



35

•	 Die glasskerf op Poenk se lessenaar vang die sonlig binne hom vas.
•	 Nadia se ma wag haar in en tree uit die skadu’s van die straat se bome.
•	 Poenk maak lig om die donker te verdryf.
•	 Poenk steek ook kerse in die doolhof aan, maar Gervan slaan hulle stukkend. 

Die donker word simbolies van Gervan se eie woede en emosies.
•	 Tydens die klimaks van die verhaal sterf die sewe kerse aan die voet van die 

engel een-een, en word dit donker soos die spanning oplaai. Die sterwende lig 
word dus ingespan as ’n spanningselement.

 
Die bos
•	 Dit sal ’n cliché wees om te sê dat die bos so ’n integrale deel van die verhaal is dat hy 

amper ’n karakter word, maar die bos is beslis ’n motief in die roman.
•	 Sommige sielkundiges beskou “’n bos” as die mens se onbewuste. Nadia se binnegaan en 

belewing van die bos kan dalk gesien word as haar soeke na heling, ook op ’n onbewuste 
vlak.

•	 Daar word onderskeid gemaak tussen Skool-Poenk en Bos-Poenk. Die bos is ’n plek van 
totale bevryding vir Poenk. Dis is die plek waar hy regtig met oorgawe kan leef.

•	 Nadia voel uiteindelik ook tuis in die bos. Sy wil tot haar drome in die bos gaan hang en 
weet dat hulle veilig sal wees. 

•	 Die bos is ’n misterieuse plek. Dis die plek waar magiese gebeure kan plaasvind, waar die 
onmoontlike moontlik word.

Die glasskerf
•	 Poenk se glasskerf word ’n helende instrument. Die woorde daarop hou Nadia staande as 

daar moeilikheid oor haar pad kom.
•	 Die glasskerf word ook beskou as ’n “koekiekrummel” wat ’n mens kan help om jou pad 

terug te vind uit moeilikheid, nes in die sprokie van Hansie en Grietjie.
•	 Die glasskerf word ook ’n manier waarop Nadia en Poenk in kontak kom met mekaar en 

nader beweeg.

Gedigte
•	 Poenk se naam is ontleen aan dié van Edgar Allan Poe.
•	 Poenk lees Poe se gedigte en sê van hulle op. Hierdie gedigte bevat ook ontstellende 

verwysings na Poenk se alleenheid en sy moontlike naderende dood.
•	 Die gedigte begeester Nadia en sy gaan skryf selfs vir Poenk ’n gedig. Dit gee sy uiteindelik 

aan hom, want sy glo alle sprokies moet ’n gelukkige einde hê.

Vrae:
1. Kan jy nog voorbeelde kry waar lig en donker voorkom in die verhaal?
2. Kan jy nog voorbeelde kry waar sprokies as motief aangewend word?
3. Is daar ’n motief van “verlating” in Betower? Motiveer kortliks jou antwoord. 

 

20. Boodskappe

Skrywers, veral skrywers van jeugboeke, hou nie deesdae daarvan om boodskappe of 
lewenslesse in boek te sit nie. Hulle lesers is mos slim genoeg om self te besluit wat reg en 
verkeerd is.
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Hier is ’n paar onderwerpe waaroor leerders kan debatteer in die klas:
•	 Is dit reg as kinders vir hul ouers jok?
•	 Moet jou ouers alles weet wat in jou lewe gebeur?
•	 Kan jy die teenoorgestelde geslag vertrou?
•	 Mag jy gewaagde foto’s of video’s met jou selfoon neem?
•	 Waar lê die grense van ’n verhouding?

21. Agtergrond en omgewing

Wanneer ’n mens ’n boek ontleed, moet jy kyk hoe die agtergrond en omgewing verband hou 
met die karakters en tema.

Agtergrond
Daar is nie enige politieke of geskiedkundige agtergrond waarteen die gebeure in Betower 
afspeel nie. Dit kon in enige moderne tyd plaasvind.

Omgewing
Die omgewing of ruimte is die plek waar die karakters hulle bevind. Maar dit strek ook verder 
na die plekke waaraan die karakters dink.

Betower speel grootliks af in die Magoebaskloof, en meer spesifiek in ’n dorpie wat grens aan 
die bos. Daar is spanning tussen die twee ruimtes van die dorpie teenoor die bos. 

Die dorp met sy skool is die plek waar Nadia en Poenk gekonfronteer word met die realiteit van 
hul probleme (swak besluite en optrede in die verlede, probleme met ouers en onderwysers, 
skoolboelies) 

Die bos is weer die plek waar hulle vrygemaak word, waar hulle hul seer kan afgooi en heling 
vind.

In die klimaks dring die twee ruimtes mekaar binne wanneer Gervan, die skoolboelie, die bos 
binnekom om vir Poenk fisies aan te rand. 

Navorsing
Die skrywer het ’n paar dae in Magoebaskloof gaan bly om navorsing vir die boek te doen. 
Hy het in die bos gaan loop, onder watervalle gestaan, op sy rug gelê in die bos – alles om 
die omgewing so realisties as moontlik weer te gee.

Foto’s 
Hier is ’n paar bosfoto’s soos geneem deur die skrywer tydens sy navorsing:
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Vrae:
1. Elektroniese inligtingstegnologie se invloed op vandag se tieners dien as agtergrond vir 

Betower. Bespreek kortliks.
2. Bespreek die invloed van die omgewing op die karakters in Betower kortliks. 
3. Dink jy die verhaal moes eerder op ’n ander plek afgespeel het? Hoekom sê jy so? 

22. Stemming

Die term “stemming” verwys na die toon of atmosfeer van ’n boek. Dit kan humoristies, romanties, 
depressief, opwekkend, ens. wees.

Vrae:
1. Bespreek kortliks die stemming in Betower. 
2. Dink jy die skrywer moes meer humor in die boek ingewerk het? 

23. Genre

Die term “genre” verwys na die “soort” boek wat jy lees. Betower kan in ’n paar kategorieë val:
 
Jeugroman
Ons kan sê Betower is ’n jeugroman, want die teikenmark is tieners en die hoofkarakter is ook 
jongmense in hul tienerjare.

Bosroman
Ons kan Betower ook beskou as ’n bosroman, in die tradisie van Dalene Matthee se bosromans 
wat in die Knysnabos afspeel, bv. Fiela se kind, Kringe in ’n bos, Moerbeibos, Toorbos.

Magiese realisme
Magiese realisme is ’n styl of literêre genre wat veral met Latyns-Amerika geassosieer word. 
Boeke in hierdie styl inkorporeer fantasie, drome of mitiese elemente in andersins realistiese 
fiksie. 

Vrae:
1. Gee ’n voorbeeld van magiese realisme in Betower.
2. Sou ’n mens Betower ook as ’n liefdesroman kan klassifiseer?

23. Taalgebruik

Die brandpunt in enige tienerboek is altyd die taalgebruik. Moet die skrywer jongmense leer 
om korrekte Afrikaans te praat (selfs al beteken dit die dialoog klink of die tieners woordeboeke 
ingesluk het), of moet die tieners praat soos regte tieners?

Die verteller in die verhaal praat korrekte Afrikaans, maar die karakters praat ’n effense 
vermenging van Engels en Afrikaans, dus sleng.

Hier is ’n paar kenmerke van sleng: 
•	 Dit is baie informeel.
•	 Dis ’n sosiologiese fenomeen.
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•	 Dit kan ’n modegier wees.
•	 Dit kan wissel van eenvoudige loslittaal tot vulgêre taal.
•	 Dit kan skok of help om ’n ontspanne atmosfeer te skep.
•	 Dit kan kreatief wees en lei tot neologismes (nuutskeppings).

Vrae:
1. Haal ’n paar Engelse woorde uit die boek aan en gee hul Afrikaanse vertaling. 
2. Hoe voel jy oor die meng van tale in jeugverhale? 
3. Kan jy dink aan nog kenmerke van slengtaal? 

24. Resensie

Litnet, 13 Junie 2012

Betower: Betree ’n moderne sprokie

Henriëtte Loubser

Soos wat die titel belowe, stap ek toe direk in ’n hedendaagse sprokie in. ’n Sprokie wat jou 
nie bloot met pienk wange van lekkerkry laat nie, maar een waar jy deur die fantastiese tot 
binne-in die koue werklikheid in en weer anderkant uitloop.  Kompleet met ’n kasteel van 
sandsteen en Doringrosie se “stekelrige nes” van klimplante, maar tog ook ’n sprokie waar 
die kasteel ’n skoolgebou van klip word as verteenwoordigend van die realiteit waar kinders 
mekaar byna vernietig, seermaak en boelie en waar anders-wees jou soos ’n fytvinger laat 
uitstaan.

By haar nuwe skool, waar sy die onbekende moet trotseer, ontmoet Nadia vir Poenk, die 
vreemde seun, by wie sy dadelik aanklank vind.  Hulle dra elkeen swaar aan ’n geheim.  
Een wat ten alle koste bewaar moet word. Nadia voel verwerp omdat sy ná ’n traumatiese 
gebeurtenis in Johannesburg na haar ouma in die Magoebaskloof verban word. Hierdie 
nagmerrie uit haar verlede sal sy sonder haar ma se ondersteuning, op haar eie, moet gaan 
verwerk.  Maar dan is Poenk daar vir haar.  Poenk, die alleen woudkind met sy eie vrese en 
kwota seer.  Saam vind die twee tieners uitkomkans vanuit hulle omstandighede, waar die 
mooi van die natuur en die bos ’n magiese ontsnappingsroete uit die werklikheid bied.

Fanie Viljoen is ’n bedrewe en veelsydige skrywer.  Binne die genre van die jeugverhaal 
vermaak hy die leser met ’n repertoire wat wissel van die in-jou-gesig Breinbliksem (2005), 
die gotiese Miserella (2007) (’n boek wat ek uitermate geniet het) en die sinistere Onderwêreld 
(2008) tot die sprokieswêreld van Betower. Dit is maar net ’n paar van sy boeke, en elkeen 
bied sy eie bekoring en ’n leeservaring wat jou bybly. 

Met ’n heerlik, liries-poëtiese aanslag begogel Viljoen die leser in hierdie jeugroman.  Saam 
met Nadia en Poenk beleef jy die natuur.  Die leser dartel saam deur die “ritselgroen” woud 
en ruik die “sielbruin” grond en die “oopgebreekte mos en modder”.  Saam met hulle kyk jy 
na die geitjie op Poenk se hand en bestudeer jy die patroon op die klein reptiel se vel en sy 
klewerige pote.  Jy voel die druppels wat van die rotsmuur oor jou gesig waaier en jy word 
verblind deur die “bosse helderoranje vallende sterre”.  Een van die mooiste gedeeltes in 
die boek is vir my: “Dis asof hy in haar kop kom leef het, sy vlerke daar oopgesprei het en 
’n sagte donsnes in haar gedagtes gevleg het” (85).
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Die poëtiese in die verhaal word bevestig en versterk deur die benoeming van Poenk se 
boek, The complete poetry of Edgar Poe, waarvan die naam “Poenk” dan ook ’n direkte 
afleiding is.  Die parallel tussen Poe (’n Amerikaanse skrywer-digter uit die romantiese era, 
bekend vir sy verhale van misterie en die makabere) en Poenk word ook beklemtoon in die 
feit dat beide vroeg in hulle lewens wees/alleen gelaat is.

Betower gee ’n alternatiewe blik op reële, sosiale tienerkwessies sonder dat dit ’n hopelose 
wroegboek word.  Hoop en uitkoms spruit uit die liriese, fantastiese aanbieding van 
ontstellende werklikhede in die alledaagse lewe.  In die sprokiesbos kan jy jou gaan verloor 
en so die gif uit jou lyf uitkry – met die wete dat jy heel daar sal uitstap, al met die paadjie 
langs wat Poenk vir jou veiligheid vir jou uitgekoekiekrummel het.

Met Betower bied Fanie Viljoen opnuut aan die leser ’n onvergeetlike leeservaring.  Hierdie 
keer waar verbeelding en werklikheid in ’n magiese simbiose vervloei en die leser laat 
uitsien na die skrywer se volgende towertruuk.  Hy bied met hierdie boek ’n alternatief tot die 
gewelddadige diskoers van moderne populêre jeugfiksie van die The hunger games-soort.  
Met ’n poëtiese woordpaljas skep hy ’n milieu waarbinne sy aanhangers, soos ek, nog in 
sprokies en in drome kan bly glo.

Betower is as naaswenner in die 2011 LAPA Jeugromankompetisie bekroon.

(Resensie geplaas met die vriendelike toestemming van die skrywer.)

Vrae:
1. Waar het hierdie resensie verskyn? 
2. Wie is die skrywer van die resensie? 
3. Wat is ’n resensent? 
4. In watter genre plaas die resensent die roman volgens die eerste paragraaf?
5. Haal ’n sin aan wat beteken dat iemand iets wil doen sonder om enige moeite te ontsien.
6. Wat beteken “repertoire”?
7. Wat beteken “diskoers”?
8. Maak ’n sin met die woord “begogel” om sy betekenis duidelik te maak.
9. Hoekom dink jy vertel die resensent die storie opsommend?
10. Moet ’n resensent die hele verhaal uitblaker in ’n resensie? Motiveer jou antwoord.
11. Watter verband trek die resensent tussen Poenk en Edgar Allan Poe?
12. Beskou die resensent Betower as ’n boek waarin daar gewroeg word met tienerprobleme? 

Haal ’n sin aan om jou antwoord te staaf.
13. Die lees van die boek was vir die resensent ’n magiese ervaring. Haal twee woorde uit 

die laaste paragraaf aan wat aansluit by hierdie Betowerende ervaring.

Skryf
Jy het gesien hoe lyk ’n resensie, nou is dit jou beurt!
Skryf ’n resensie vir Betower.
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25. Kritiese taalbewustheid

Hieronder volg ’n tabel met uittreksels uit Betower. Dui aan watter van die volgende taalverskynsels 
in die woordlandskap word geïllustreer met die uittreksels.

Uittreksel Antwoord
Stilbly praat ook (bl. 71)
“’n Mens kan skaars jou oë sien. Maak vas!” (bl. 11)
“Wat is dit?”
“’n Pondo-platgeitjie. Hulle is baie skaars.” (bl. 81)
Nadia probeer Poenk se woorde weeg teen haar hartse-
er, maar dis moeilik as jy eers só seergekry het. (bl. 158)
Nadia beweeg haar hand oor haar lyf asof sy wil seker 
maak sy is nog hier. Toe haar vingers die plek kry waar 
die seer die grootste is, by haar hart, ruk sy haar hand 
terug. (bl. 49)
Daardie aand lê Nadia op die rusbank op haar
ouma se stoep. (bl. 27)
“Ek wil jou nie weer naby my dogter sien nie. Julle seun-
skinders is almal dieselfde. Loop!” (bl. 134)
Sy druk die glasskerf in Gervan se hand en vou sy ving-
ers toe. “Vir wanneer jy weer verdwaal in die bos,” sê sy. 
(bl. 172)
“Jy sal in jou dinges in verdwaal, veral as jy by die 
lewenswetenskappe-klas wil uitkom (bl. 12)
““Moet ons oor haar praat? Sy gee in elk geval nie vir my 
om nie.” 
Haar ouma se stem klink geskok. “Hoe kan jy dit sê? 
Jou ma is lief vir jou, Nadia.” Stilte. “Baie.” (bl. 103/104) 
“Hy is ’n bietjie van ’n freak, is hy nie? Ek meen, ek weet 
ék is weird, maar Poenk is soos in heeltemal freakish tot 
die derde mag.  (bl. 116 – toe Nadia vir Joy vra wat sy 
van Poenk dink.)
“Hy is ’n ou pissie, Nadia. Hy is te bang om iets te doen. 
Is jy nie, Poenk?” (bl. 165)
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26. Praat

Bespreek hierdie onderwerpe in die klas:
•	 Nadia was self ook verantwoordelik vir haar ongeluk. Of hoe dink jy?
•	 Moet boeke ’n gelukkige einde hê, of ’n realistiese einde? Wat verkies jy?
•	 Moet skrywers suiwer Afrikaans gebruik in jeugboeke?
•	 Boeke, nes flieks, is oorlaai met stereotipe karakters. Is dit ’n goeie of slegte ding?
•	 Steek daar waarheid in sprokies?
•	 Nadia se ma is gemeen. Stem jy saam?
•	 Niemand verstaan werklik vir Joy nie. Sy sal ’n goeie vriendin maak. Stem jy saam?
•	 Die wêreld is vol buitestanders, maar dit beteken nie hulle is oninteressant nie. Ons kan baie 

by hulle leer.
•	 Sal jy saam met Poenk in sy bos wil gaan stap?
•	 Sou jy ’n sprokieskarakter wou wees?
•	 Sal jy mense wil help met hulle emosionele probleme?
•	 Sou jy graag ’n doolhof wou bou?
•	 Moet leerders self besluit oor hul voorgeskrewe boeke? Wat sal jy kies?
•	 Betower se vreemde styl maak dit makliker/moeiliker om te lees.
•	 Die kort brokkies/tonele in Betower herinner aan kort videogrepe (video clips). Stem jy 

saam?

27. Lees

Vluglees

Wanneer jy vluglees . . .
•	 Wil jy ’n algemene indruk kry van die teks om te sien of dit bruikbaar is vir jou.
•	 Soek jy nie na spesifieke sleutelwoorde of items nie.
•	 Is dit die vertrekpunt vir meer intensiewe lees wat mag volg.

Vluglees-oefeninge

Vluglees die eerste sinne van elke hoofstuk in Betower.
•	 Skryf ’n paar sinne neer wat jy kan onthou.
•	 Watter hoofstukke klink interessant?
•	 Is al die openingsinne in Afrikaans?

Vluglees Hoofstuk 1 van Betower
•	 Skryf ’n paar idees of woorde neer wat jou oog gevang het.
•	 Watter emosie roep die hoofstuk op?
•	 Hoeveel karakters is daar in die hoofstuk?
•	 Uit hoeveel bladsye bestaan die hoofstuk?

Soeklees

Wanneer jy soeklees ...
•	 Soek jy vinnig na ’n sleutelwoord of ’n naam.
•	 Weet jy waarna jy soek.
•	 Jy sien elke woord op die bladsy, maar jy lees nie noodwendig die bladsy nie.
•	 Ignoreer jy die woord of item waarna jy nie soek nie. 
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Soeklees-oefeninge
•	 Soek na die woord “kielie” op bl. 75 van Betower.
•	 Soek na die woord “ritsel” op bl. 111.
•	 Soek na ’n uitroep van uitgelatenheid op bl. 91.
•	 Hoeveel tipes groen word op bl. 66 genoem?
•	 Hoeveel keer word die woord “Minotourus” op bl. 129 genoem?
•	 Watter seunsnaam word op bl. 155 genoem?

Lees hardop

Lees hoofstuk 17 hardop in die klas. 

Hier is ’n paar wenke:
•	 Maak seker dat jy die woorde korrek uitspreek.
•	 Moenie woorde byvoeg of uitlaat nie.
•	 Lees met gevoel.
•	 Lees vloeiend.
•	 Lees sodat almal in die klas kan hoor.
•	 Maak seker jy plaas die klem op die regte plek.
•	 Lees teen die regte tempo.
•	 Maak af en toe oogkontak met die onderwyser en ander leerders.
•	 Laat jou gesig ook die storie vertel.

Onvoorbereide lees

Kies ’n gedeelte uit Betower wat leerders onvoorbereid kan lees. Let steeds op bogenoemde 
leeswenke.

Wenk
In elke klas is daar mos altyd ’n paar ekstroverte en kreatiewe leerders. Sommiges 
wil dalk eendag akteurs word. 
Gebruik hulle gerus om die leerders wat ’n bietjie sukkel te help met hul aanbieding!  

28. Maak die boek lewendig in die klas

Probeer hierdie lekker aktiwiteite om leerders se verbeelding aan te gryp en hulle lus te maak 
om te lees. 

•	 Poenk sê vir Nadia dat daar selfs in ’n plakkerskamp iets moois sal wees. Skryf ’n kort 
toneelstuk waarin Poenk vir ’n seun of meisie die mooi in ’n plakkerskamp wys.

•	 Sal dit nie lekker wees as Betower verflim word nie? Maak ’n plakkaat vir Betower se fliek. 
•	 Maak ’n lokprent vir Betower. Gebruik ’n program soos Microsoft se Moviemaker hiervoor. 

Kyk gerus op YouTube na voorbeelde van soortgelyke lokprente. Hierdie een van Jonathan 
Safran Foer se boek “Extremely Loud and Incredibly Close” is nogal goed gedoen:  http://
www.youtube.com/watch?v=7o0D399iwOI&feature=related

•	 Is sprokies vandag nog relevant? Skryf ’n koerantberig wat losweg gebaseer is op ’n sprokie. 
•	 Verbeel jou jy werk in ’n boekwinkel. Hoe sal jy Betower bemark in die winkel. Skryf ’n kort 

bemarkingsplan vir die boek.
•	 Skryf ’n resensie vir Betower vir jou skoolkoerant.
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•	 Laat elkeen in die klas ’n gedig skryf en maak dan ’n klasdigbundel van almal se werk. 
•	 Verbeel jou jy staan in Nadia se skoene. Skryf ’n e-pos aan Armand, die ou wat jou so in die 

steek gelaat het nadat jy hom vertrou het. 
•	 Verbeel jou jy staan in Armand se skoene. Skryf ’n e-pos aan Nadia om haar om verskoning 

te vra nadat jy haar in die steek gelaat het.
•	 Raak betrokke by jou skool se voedingskema, of ’n sopkombuis in jou omgewing.
•	 Skryf ’n brief aan die plaaslike koerant en vra mense moet weer probeer om die mooi in 

die lewe raak te sien.
•	 Doen navorsing oor hoeveel kinders by jul skool finansieel of andersins swaarkry by die 

huis. Omdat dit ’n sensitiewe onderwerp is, kan hulle anoniem bly. Skryf ’n navorsingsverslag.
•	 Maak ’n doolhof of labirint by die skool.
•	 Skryf ’n e-pos aan die skrywer van Betower en vertel hom wat jy van die boek gedink het: 

info@fanieviljoen.co.za
•	 Teken ’n strokiesprent met sprokieselemente of tonele uit die boek.
•	 Was jy al verlief? Kom vertel die res van die klas.
•	 Skryf ’n feitlike opstel oor een van die volgende onderwerpe:
 o  Die dierelewe van die Magoebaskloof
 o  Die geskiedenis van Magoebaskloof
 o  Doolhowe en labirinte
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29. Antwoorde

Antwoorde: Titel
1. Eie mening. 
2. Eie mening.
3. Eie mening.

Antwoorde: Luistertoets – Die skrywer
1. Onderwêreld, Die Nova-reeks. (2 x 2)  (6)
2. Die Bloemfonteinse Skrywersvereniging.   (2)
3. Die grense van hul verbeelding is eindeloos. (2)

Lokteks
1. Nadia en Poenk.
2. Dit word nie pertinent genoem nie, maar het klaarblyklik iets te doen met Nadia se 

geheim.
3. Poenk bly in die Magoebaskloofbos.
4. Ritselgroen, bangmaakgroen, fluistergroen, kieliegroen en flikkergroen.
5. “Poenk wie se naam sy oor en oor in haar huiswerkboek skryf.”
6. “Sprokie”
7. Eie mening.
8. Eie mening.

Tekskenmerke
1. Prysplakkers is informatief (dit gee nuttige inligting) en gee boeke ook ’n hupstoot in die 

mark, want lesers weet sommer dadelik dat hulle met ’n besonderse stuk skryfwerk te 
make het.

2. Dit maak die ontwerp treffend.
3. Bladsy 115, 172.
4. Die gedig verskyn in skuinsdruk.
5. Bladsy 154 en 155.
6. Dit lyk soos gebroke gedagtes, dalk iemand wat terugdink en net kort geheueflitse het.
7. Alle hoofstukname en -nommers is in vetdruk.
8. Eie mening. ’n Moontlike antwoord kan wees dat dit die teks laat uitstaan en die verskillende 

hoofstukke of dele van die boek help onderskei.
9. Bladsy 26, 111, 115, 143-144.
10. Dit beeld gedagtes uit, ’n boek se naam word altyd in skuinsdruk geskryf, ’n gedig word 

weergegee, en ’n laastens versterk dit die magies-realitiese dialoog. 
11. Die lysie lees meestal makliker as die gewone teks. Dit dra ook by tot die liriese aard van 

die roman. Soms lees die lysies soos gedigte.
12. Die teken skei tonele of gedagtes in die roman. Die kort brokkies teks vergemaklik ook 

lees. Hulle laat mens soms dink aan kort YouTube-videogrepe.
13. Die hoofstukke en die bladsye word genommer.
 
Inhoudelike antwoorde

Hoofstuk 1
1. Nadia staan op die sypaadjie voor ’n nuwe skool.
2. Magoebaskloof Hoërskool
3. Nog net twee meisies het haar die oggend al raakgesien.
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4. “Doringrosie”
5. Eie mening.
6. Waardevol
7. Die seun lyk vreemd en tree vreemd op, byvoorbeeld ’n eenvoudige rooi veertjie fassineer 

hom.
8. Eie mening. Dit is die seun se naam.

Hoofstuk 2
1. Daar is nie ’n selfoon nie, en ook nie ’n foto van die ou wat sy in Johannesburg moes 

agterlaat nie.
2. Die inligting moet op die een of ander manier belangrik wees vir die storie. Die leser moet 

wonder hoekom sy bv. nie ’n selfoon het nie. Die meeste tieners het vandag selfone, veral 
as jy van die stad af kom. Dit laat ons ook wonder oor die ou wat sy moes agterlaat. Wie 
is hy? Hoekom moes sy hom agterlaat? Hoekom het sy nie ’n foto van hom nie?

3. Nadia het wild gekartelde donkerbruin hare, ’n seepbleek vel en groen oë.
4. Sy gedagtes is nie by die les nie. Hy is nie soos die ander kinders nie. Daar is iets 

misterieus aan hom.
5. Eie mening. ’n Moontlike antwoord is dat die naam lig en speels op ’n mens se tong lê.
6. “Naby-vriendinne”
7. By uitnemendheid.
8. “Onrustige”
9. Nee, Nadia se ouma antwoord nie toe sy vra nie. Haar swye is ’n erkenning dat sy nie 

gebel het nie.
10. “Die hartseer knoop soos doringlatte binne-in haar bors.” Vergelyking, want die woord 

“soos” word gebruik.

Hoofstuk 3
1. Nadia het iets beleef wat haar baie seermaak. Sy voel sy kan niemand met hierdie 

seerkry, hierdie geheim, vertrou nie. Dit sal dalk nog groter pyn veroorsaak.
2. Eie mening.
3. Dit is beslis belangrik in die verhaal. Dalk het dit iets met Poenk te doen. Hoekom kyk hy 

so die heeltyd vir die bos?
4. Hy weet nie wat om te sê nie. Hy is woordeloos.
5. Die laaste sin: “Oë kan verwyt.” Vroeër in die hoofstuk word melding gemaak van die ma 

se teleurstelling. Sy vra dan ook hoekom Nadia so iets aan haar kon doen, met ander 
woorde haar ma verwyt haar oor iets.

6. Ja, dis ’n manier waarop jy ’n ander leerder te na kom. 
7. Beide die opening en die slotparagraaf bevat die woorde: “Ek dra ’n geheim in my rond.” 

Dit rond die hoofstuk mooi af en gee amper ’n digterlike of poëtiese gevoel daaraan.

Hoofstuk 4
1. Eie mening.
2. Dit blyk dat beide Poenk en Nadia ongelukkig is. Of só dink Nadia.
3. Bekruiper
4. Nadia ontken eers dat sy na Poenk kyk. Die volgende dag erken sy dit egter, maar voeg 

by dat sy hom nie bekruip nie. Poenk is tevrede met haar antwoord.
5. Die afgesonderde boom dui op Poenk se vreemdelingskap. Hy is ook afgesonderd van 

die ander kinders.
6. Eie mening. Moontlike antwoorde kan die volgende insluit: misterie, fantasie, 

sprokiesagtigheid, die onbewuste, vrees, opwinding, die onbekende. 
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Hoofstuk 5
1. Nadia se ma skryf berigte oor bekende mense se “sprokieslewens”. Soos so dikwels met 

poniekoerante of vermaaklikheidstydskrifte die geval is, word ’n bekende persoon se lewe 
eers opgehemel en dan afgebreek.

2. Wanneer ’n ouer gereeld notas of geld onder yskasmagnete vasspeld vir die kind, en 
dit bykans hul enigste manier van kommunikasie word, word die kind ’n “yskaskind”. 
Sommige sielkundiges verwys deesdae só na kinders wie se ouers afwesig is in hul 
daaglikse lewe.

3. Haar ma. Nee, sy het nie haar ma se goedkeuring gewen nie, maar wel Armand s’n.
4. Wanneer Nadia dink aan wat met haar in Johannesburg gebeur het, en ook oor haar 

verhouding met haar ma, huil sy.
5. Eie mening.
6. Ja, Nadia sien nou na haar ma om asof haar ma die kind is. Sy sorg, byvoorbeeld, dat 

haar ma eet.
7. Nadia se ma het haar selfoon van haar afgevat toe sy haar tasse vir Magoebaskloof pak. 

Sy is bang sy kontak weer vir Armand.
8. Nadia lê op die rusbank op die stoep. Dan val die tuin weg en staan die bos skielik daar. 

Poenk tree tussen die bome uit en begin vir haar ’n sprokie vertel met sy oë.

Hoofstuk 6
1. Nee, die son skyn net so helder op sy hemp dat dit lyk asof die vaal hemp in die son 

gedoop is.
2. Sy wil nie hê ander moet sien dat sy Poenk se naam in haar huiswerkboek skryf nie.
3. Eie mening. ’n Moontlike antwoord is dat dit die een of ander bedreiging inhou vir Poenk, 

want hy krimp ineen en vra eindelik die klippe, boom en wind om nie oor hom bekommerd 
te wees nie.

4. Nadia is eers baie opgewonde omdat sy eindelik weer haar ma gaan sien. Maar dan 
daag haar ma nie op soos beloof nie. Dis ’n verskriklike teleurstelling vir Nadia.

5. Nadia voel haar ma het haar by haar ouma kom weggooi omdat sy haar nie kan hanteer 
nie.

6. “Hansie en Grietjie”. Daar is ’n verwysing na fyn wit klippies wat soos broodkrummels in 
die paadjie lê. In “Hansie en Grietjie” strooi hulle broodkrummels en klippies om hul pad 
terug te vind huis toe.

7. Nadia herken Poenk se knopperige arms en bene. Uiteindelik lyk hulle vir haar soos 
vlerke wat losbreek van die aarde en deur die bos sweef.

8. Ja, soos ’n boomblaar wat aan ’n boom bly klou al ruk die wind daaraan, sal sy ook bly 
vasklou, of staande bly.

9. Eie mening.

Hoofstuk 7
1. Die son wat in glas gevang word, verwys na die glasskerf wat in die son lê en bak op 

Poenk se lessenaar. Wanneer Nadia dit optel, brand haar hand asof die son in die glas 
vasgevang is.

2. Die klas ruik na toebroodjies, stof, tasse, boeke, warm gebroeide skoene en bordkryt.
3. Nadia dink Poenk weet dat sy in sy bos was, daarom kyk hy so na haar.
4. Poenk wil die glasskerf in Nadia se tas inglip wanneer die klasse ruil.
5. Nee, sy het beslis al ’n ou (Armand) gehad. Dit is juis hy wat haar lewe so omgekrap het.
6. “Sy stem is vol glasskerwe.”
7. Ja, daar is iets wat rooi vlek op sy kraag.
8. Nadia gee vir Poenk sy tas, maar sy hou sy glasskerfie en glip dit by haar tas in – presies 
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wat Poenk wou doen.

Hoofstuk 8
1. Hoofstuk 7 verwys na die son wat in glas gevang is, terwyl daar in hoofstuk 8 progressie 

is deurdat woorde nou in glas gevang is. Die motief van glas word dus oor die twee 
hoofstukke behou.

2. Nadia wil nie hê iemand moet uitvind dat Poenk so pal in haar gedagtes is nie. Dis 
moontlik ook iets wat sy nie aan haarself wil erken nie.

3. Mense skryf deesdae nie eintlik meer briewe nie, maar eerder e-posse of 
selfoonboodskappe.

4. Wind, want wind is op te veel plekke gelyk, ook binne-in jou as jy nie keer nie. Dit kan ’n 
mens breek en buig en skeur.

5. Die storm wat eers buite die huis woed, dring nou Nadia se kamer binne. Blare val op 
haar neer, wolke bol uit die dak en wind ruk aan die beddegoed. Die kamermure maak 
nou weer plek vir die bos se bome en Poenk tree uit die skadu’s. Hy trek sirkels met sy 
vingers. Nadia dink hy wil iets oor die glasskerf beduie. Wanneer sy dit uit haar tas vis, 
verskyn glimmende woorde op die glasoppervlak.

6. Eie mening.
7. Eie mening.

Hoofstuk 9
1. Die ou Nadia sou al haar ma se brief oopgemaak het omdat dit die regte ding is om te 

doen. Die nuwe Nadia is egter ’n rebel. Sy gee nie om wat in die brief staan nie. Sy is klaar 
met haar ma.

2. Die maklike keuse was om vir Nadia by haar ouma in Magoebaskloof te kom aflaai.
3. Nadia
4. Gemmerkoekies hou die sprokiesmotief van die boek vol. Dit herinner aan die sprokie 

van die gemmerbroodmannetjie.
5. Die bos is digter, groter, geweldiger as net boomstamme, blare en krullende stingels. Dis 

’n plek waar sprokies leef. Dis ’n plek waar drome saam met stringe mos aan boomtakke 
hang.

6. Nadia weet nie dat Poenk ook ’n geheim het nie. Sy weet nie dat hy sal sterf vir iemand 
wat hy liefhet nie.

7. Die paddaprins.
8. ’n Tak kraak onder Nadia se skoene. Dit knetter deur die bos en maak selfs die voëls stil.
9. Poenk krummel ’n pad uit die bos vir Nadia. Dit herinner aan die sprokie van Hansie en 

Grietjie.

Hoofstuk 10
1. Nadia vergelyk haar verlies met die prinses wat haar goue bal verloor in die sprokie van 

die paddaprins. (Die beeld sluit ook aan by die toneel waar sy vroeër vir Poenk in die bos 
gesien het by die helder waterstroom.)

2. Nee, Nadia is beslis nie ingenome met haar ma se besoek nie. Sy is baie teleurgesteld 
in haar ma en verwyt haar ma vir wat met haar (Nadia) gebeur het.

3. Die glasskerf word nou simbolies van die gemmerkoekiekrummels wat Poenk vir Nadia 
in die bos gekrummel het sodat sy haar pad uit die bos kon vind. Nadia hoop om met 
die glasskerf haar pad uit die moeilikheid te vind.

4. Nadia soek dalk uitkoms uit haar omstandighede. Die uitkoms lê dalk in die magiese 
bos.

5. Nadia se ma maak ’n lewe uit haar skryfwerk. Dit is dus ironies dat sy sukkel om ’n brief 
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aan haar dogter te skryf.
6. Nadia het by Armand geslaap omdat hy gesê het dat hy haar liefhet. Maar iemand het 

hulle afgeneem met ’n selfoon en die video versprei na ander mense.
7. Ja, Nadia se ma word teleurgestel in haar hoop, want Nadia bring die onoopgemaakte 

brief vir haar terug.
8. Die brief word ’n simbool van gebrekkige kommunikasie en emosionele verwydering 

tussen ma en dogter.

Hoofstuk 11
1. Nadia is ontsteld, sy voel gebroke.
2. Eie mening.
3. Al die kinders kyk vas in die persoon voor hulle se agterkop. Poenk verwonder hom aan 

die ry miere wat kos nes toe aandra.
4. Haar gedagtes/denke slaan bollemakiesie/tuimel rond binne haar.
5. Ja, Nadia kry vir Poenk, die buitestander, baie jammer, maar Joy is ook op ’n manier ’n 

buitestander. Sy noem vir Joy ’n verloorder.
6. Ja, sy oë blink toe hy die geskenk kry.

Hoofstuk 12
1. ’n Bos waarin ’n mens kan verdwaal/waaruit jy nie jou pad kan vind nie.
2. Dit word gesuggereer met die gekraakte plastieklepel, omgekeerde bord sousboontjies 

en platgetrapte stuk bruinbrood.
3. Poenk vind vertroosting in die bos.
4. Ja, Nadia het eers Poenk se naam in haar huiswerkboek geskryf en dan uitgevee. Nou 

vee sy dit nie meer uit nie.
5. “Poenk het die klein waentjie self begin maak. ’n Samangoaap het hom dopgehou vanuit 

die boomtakke en mettertyd nuuskierig nadergekom om te help.”
6. Nee, die bosvloer is onewe. Sweet tap van Poenk af en sy lyf word moeg soos hy met die 

waentjie sukkel.
7. Eie mening.

Hoofstuk 13
1. Die droom speel in ’n bos af, maar dis ’n nagmerrieagtige plek, nie Poenk se bos nie.
2. Nadia se ma se oë is dowwe kolle vrees. Sy word reusagtig groot, haar onderlyf swaar 

asof sy klippe in haar ronddra. Sy trek handevol rooi hare uit haar kop.
3. Die klippe is simbolies van haar ongelukkigheid, ontevredenheid en woede.
4. Nadia sê sy was al in Poenk se bos. Hy sê hy weet sy was daar, maar sy het dit nog nie 

regtig gesien nie. Nadia frons, want sy weet nie wat hy bedoel nie.
5. Poenk het die beste klere aan wat hy het, maar dit sit nie netjies nie. Sy broek het ’n gat 

by die knie.
6. Ja, Poenk is soos die kind in die gedig. Die kind lê ook in ’n wilde bos en kyk vanuit ’n 

unieke oogpunt daarna.
7. Eie mening.
8. “Langs hulle toring bome, bo hulle wolk blare, om hulle smelt alles tot groen.” – sig
 “Ek ruik ’n boek se blaaie, kerswas en sagte leer.” – reuk
 “Poenk fluister vir haar uit die blare, uit die grond.” – gehoor
 “Dit was lekker.” – smaak
 “Nadia voel hoe sweet langs haar rug af kriewel.” – gevoel
9. Eie mening.
10. Nadia het vir haar ouma gejok oor waar sy heengaan. Sy het ook haar ouma se vraag 
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oor seunsvriende ontduik. Sy kan nie nou met Poenk by die huis aankom nie.
11. Ja, Nadia sien eers groen as blote groen, en padda-eiers ruik na paddas en “stinkerige 

goeters”. Wanneer sy afskeid neem van Poenk en op die stoep kyk hoe hy wegstap, ruk 
die reën vir haar na padda-eiertjies. Sy ervaar dus nou die natuur anders.

Hoofstuk 14
1. Nadia se ouma dink dat dit onder omstandighede goed gaan met Nadia. Sy kan sien dat 

dinge pla, maar sy karring nie.
2. Nadia vlug uit die huis uit.
3. Dis ’n manier waarop Nadia haarself probeer beskerm. Sy wil nie hê mense moet haar 

dalk herken van die video nie. Vergelyk hierdie ook met die begin van die verhaal waar 
net twee meisies vir Nadia voor die nuwe skool raaksien. Sy wonder dan of sy onsigbaar 
is.

4. Ja, wanneer sy op haar bed lê, verbeel sy haar sy is in Poenk se bos waar plante 
flikkergroen vir jou wink.

5. Tydens een van die magies-realistiese tonele trek Poenk ’n sirkel voor hom in die lug.

Hoofstuk 15
1. Vergelyking.
2. Nadia gebruik Joy as verskoning om na Poenk toe te gaan.
3. Poenk word nie weer fisies seergemaak nie, net sy tas word in die meisies se kleedkamer 

gelos.
4. Ja, hy maak stories op oor die kinderspeletjies wat sampioene speel.
5. Ja, op die oog af lyk dit of Poenk spottend sê dat hy uit ’n sprokiesverhaal geval het, 

maar as mens na ander aspekte van sy lewe kyk, wonder jy of hy nie dalk werklik ’n tipe 
sprokieskarakter kan wees nie. Dis veral verwysings na fynvlerk-wesens wat hom help en 
’n padda wat ’n verlore goue bal by Poenk kry wat hierdie vermoede versterk.

6. Ja, mens kan Poenk dalk sien as die prins en Gervan as die wolf.

Hoofstuk 16
1. Rooi
2. Ja, Poenk verwonder hom aan eenvoudige goed soos padda-eiers, gekleurde veertjies, 

sampioene en meer.
3. Eie mening.
4. Die loerie se storie vertel van ’n afskeid, die gedig se verwysing na die dood vertel 

inderwaarheid ook van ’n afskeid.
5. Poenk besef hy moes nooit op Nadia verlief raak nie, want hy het geweet daar sou ’n dag 

kom dat hy haar weer sal moet agterlaat.
6. Eie mening.
7. Ja, daar is vroeër gesê dat Poenk enigiets sal doen vir iemand wat hy liefhet, selfs sterf.

Hoofstuk 17
1. Eie mening.
2. Ja, hy sê sy lag nie met haar oë nie en sy hou daarvan om weg te kyk asof sy iets 

wegsteek.
3. Die klippe is simbolies van emosionele swaarkry, hartseer.
4. Eie mening.
5. Eie mening.
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Hoofstuk 18

1. Ja, Nadia kom terug van die bos af en besef dat sy nog nooit so gelukkig was nie. 
2. Nadia se ouma het flou geword toe sy gaan brug speel. ’n Dokter moes ontbied word. 

Tannie Rochelle en haar dogter bring haar terug.
3. Tannie Rochelle se dogter is Joy – die meisie by wie Nadia altyd sê sy gaan kuier as sy 

na Poenk toe gaan.
4. Eie mening. ’n Moontlike antwoord is dat sy moeilikheid met seuns opgetel het. Haar ma 

en haar ouma probeer haar nou daarteen beskerm. 

Hoofstuk 19
1. Nadia is bekommerd oor haar ouma. Sy is bang sy kom weer iets oor as sy by die skool 

is.
2. ’n Klippie.
3. Nee. Niemand gee vir Poenk ’n klippie toe Gervan klaar is met hom nie.
4. Nadia wonder of die tas vir kom of weggaan is. Wanneer sy daaraan voel, is die tas 

swaar asof dit vol klippe is. Uiteindelik, wanneer haar ma wegglip in die nag, laai sy die 
“tas vol klippe” in die motor. Die tas word daarom die simbool van aankoms en vertrek, 
van verlating.

5. Nadia se ma jaag weer ’n skinderstorie na vir die koerant. 
6. “Haar ma is ’n junkie. Sy soek haar fix.”

Hoofstuk 20
1. Nadia moes altyd in die huis sorg dat daar brood en melk is, dat die vullissakke uitgesit 

word en dat die water-en-ligterekening betaal word.
2. Nee, hy het haar verlei en mislei.
3. Eie mening.
4. Nee, hy bly in ’n vervalle boshuis.
5. “Die prinses en die ertjie”, “Doringrosie”, “Die vuurhoutjieverkoopster”, “Jan en die 

boontjierank”, “Raponsie”, “Klein Duimpie”, “Die stukkend gedanste skoene” 
6. Puck
7. Die naam klink soortgelyk aan “Poenk”. Dit versterk ook die magiese in die verhaal.
8. Ja, Nadia is bang dat Poenk niks met haar te doen sal wil hê as hy uitvind wat met haar 

in Johannesburg gebeur het nie. 

Hoofstuk 21
1. The Complete Poetry of Edgar Allan Poe.
2. In hoofstuk 16 word ook melding gemaak van die kantaantekeninge, onderstreepte reëls 

en die omgevoude bladsyhoeke. Wanneer Poenk die gedig in die boekie lees, huil hy.
3. Die gedig gaan oor ’n man wat sy geliefde verloor. Hy vra ’n raaf of hy haar ooit weer sal 

sien, maar die raaf antwoord net: “Nevermore.”
4. Poenk se naam is afgelei van Edgar Allan Poe.

Hoofstuk 22
1. Die huis is gevul met Betowering.
2. Ja, Poenk is arm, maar gelukkig.
3. Nee, om ’n “stadsmeisie” te wees, is geen waarborg dat sy veilig sal wees nie.
4. Beslis, haar ouma huil wanneer sy met Nadia daaroor praat.
5. Nadia se ouma weet dat sy nog nooit by Joy se huis was nie. Sy het elke keer nog vir 

haar ouma gelieg.
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Hoofstuk 23
1. Joy en haar ma het Nadia se ouma gehelp.
2. Skool-Poenk is vasgevang, Bos-Poenk is vry.
3. Nee, hy is byna klaar met die klippe versamel, dan gaan hy takke bymekaar begin maak.
4. Hy het haar laat skrik met haar laaste besoek. Sy hou nie van gedigte nie.
5. Nee, dis dalk eerder Poenk wat vir Nadia mis.

Hoofstuk 24
1. Die bos met sy stiltes, vorms, lig en donker herinner aan ’n katedraal. Dit word amper ’n 

heilige plek. 
2. Poenk se huis het spoorloos verdwyn. Slegs Poenk se digbundel het oorgebly. Hierdie 

toneel sluit aan by die boek se magies-realistiese motief.
3. Nadia tel die boek op. Sy hoor Poenk se stem vra sy moet ’n gedig lees, selfs al is hy nie 

naby haar nie. 
4. Ja, Poenk word vir Nadia soos ’n eiland in die see, ’n fontein en ’n heiligdom (shrine), want 

sy voel sy kan op hom steun vir vertroosting.
5. Poenk sê die lewe is ’n geskenk. ’n Mens moet dit vier.
6. Nee. “Ek maak nie maklik vriende nie, Nadia.”
7. Die laaste versreël herinner aan ’n teksvers uit die Bybel (Neem, eet, dit is my liggaam). 

Dit pas in by die idee van die bos as katedraal.
8. Eie mening.

Hoofstuk 25
1. Ja, sy sê vir Nadia sy weet sy is ’n bietjie “weird”.
2. Hy is ’n effense frats/gedrog.
3. Hy doen dit net. Hy maak homself oop vir die mooi goed om hom.
4. Dan kyk jy vir die dorings en soek die mooi in hulle.
5. Nee, Nadia is bang Poenk dink dis net ’n simpel versie wat sy uit pure verliefdheid geskryf 

het.
6. Ja, Poenk sê vir Nadia dat daar iets onrustigs in haar is.
7. Die mure hou haar regop. Dit help haar om dinge te hanteer.
8. Hoewel die muur om Nadia begin verbrokkel, kry sy haarself nie sover om haar geheim 

te verklap nie. Die geheim is net te groot.
9. Nee, Nadia voel of die wêreld om haar kleiner trek totdat dit verstikkend aan haar klou en 

sy nie meer kan beweeg nie.

Hoofstuk 26
1. Daar is ’n gelaaide donker atmosfeer en ’n neerdrukkende gevoel.
2. Die geskree van die kraai laai die atmosfeer verder. Dis amper asof die kraai ’n slegte 

voorbode is.
3. Kraai en raaf.
4. Eie mening.
5. Hy sê ’n mens baklei uiteindelik net teen jouself.
6. In Nadia se gedig word Poenk se oë beskryf as “dadelbruin”. Die soet is nou vervang met 

bitter.
7. Poenk sê hy is nie bang om dood te gaan nie. Vroeër in die boek word gemeld dat Poenk 

enigiets sal doen vir iemand wat hy liefhet, selfs sterf. 
8. Eie mening.
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Hoofstuk 27
1. Poenk het nie ’n hemp aan nie. Om so naby aan ’n seun te kom, roep dalk nare herinneringe 

by Nadia op. Trouens, daar was vooraf ook min of geen fisiese kontak tussen Nadia en 
Poenk.

2. Eie mening.
3. Poenk se geheim is ’n doolhof, gepak uit klippe. In die middel daarvan staan ’n klipaltaar 

met ’n engel, gevleg uit dun takkies. Die engel hou met oopgespreide arms en vlerke wag 
oor Poenk se doolhof.

4. Die doolhof simboliseer die lewe. Die buiterand is die mens se geboorte, en die middel is 
die dood. Die gange is die pad wat die lewe met jou loop, soms loop jy jou vas en moet 
jy terugdraai en weer probeer. Dit gaan alles oor keuses.

5. Poenk trek in een van die magies-realistiese tonele sirkels in die lug met sy vinger. Nadia 
dink hy beduie na die glasklippie, maar dis dalk eerder sy doolhof. In ’n latere toneel kyk 
Poenk hoe die lyntjies op sy vingerpunte in sirkels loop – nes ’n doolhof.

6. Die verhale uit die Griekse mitologie bevat sekere universele waarhede, en met die 
insluiting van hierdie temas in die jeugroman, maak dit van die roman iets groter, iets 
meer universeel.

Hoofstuk 28
1. “Kalmte reën neer binne haar.”
2. Nadia skrik vir Poenk se aanraking. Dit vlam deur haar.
3. In die sprokie sluip die prinsesse weg na ’n ondergrondse kasteel om met prinse te 

gaan dans. Hulle dans soveel dat hul skoene soggens stukkend is. Nadia se ervaring 
met Armand is soortgelyk. Sonder haar ma se medewete raak sy seksueel betrokke by 
Armand. Haar lewe word dan deur hierdie onbesonne daad omvergegooi. 

4. Nadia se ma wag haar in die donker straat in toe sy van die bos af terugkeer.
5. Nee, Nadia se ma lyk asof sy ook in die koue water verdrink.

Hoofstuk 29
1. In hierdie hoofstuk word die lewens van Nadia, haar ma, Poenk, Joy en Gervan onder 

die vergootglas geplaas. Nie een van hulle het perfekte lewens nie. Hulle lewens is soos 
skerfies gebreekte glas. Hulle kan dit nie, soos klippies in die Hansie-en-Grietjie-sprokie, 
strooi om hul pad uit die seerkry (hartseerbos) te vind nie.

2. Nadia se ma voel hulpeloos en ontsteld. Sy is bang Poenk verkrag vir Nadia in die bos 
en dat niemand haar te hulp sal kan snel nie.

3. Nadia blameer haar ma vir die ongeluk in haar lewe. Sy voel skaam vir wat Armand aan 
haar gedoen het. Sy voel haar ma het haar in die steek gelaat en nou wil die seer uit haar 
lyf bars.

4. Eie mening.
5. Nadia stuur vir Joy om ’n blikkie kondensmelk vir Poenk te vat nadat Gervan sy kos 

vertrap het.
6. Nadia sien hoe Gervan se pa hom met die vuis slaan en dan besef sy dat selfs Gervan 

’n gebroke lewe het.

Hoofstuk 30
1. Die blare beweeg, maar nie van wind of bosdiere nie.
2. Lig: die middagson glip oor Nadia en haar ma se voete, Poenk steek ’n kers op, die maan 

is ’n skerfie glas. Donker: Nadia sukkel om Poenk se beeld voor haar op te roep, Poenk lê 
in die donker en luister na sy eie asemhaling, daar was die middag ’n donker ding in die 
bos, die donker ding is dalk nou al in die huis.
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3. Gervan kry swaar en probeer trane wegbyt as sy pa hom met die vuis slaan. Ten spyte 
van sy harde beeld wat hy uitstraal, het hy dus ook ’n sagte, seer binnekant.

4. “Maar sy weet sy oë is bruin; sagte, dadelbruin oë wat hy vir haar kan afbreek en aangee 
soos genadebrood.”

5. Nadia gee vir hom ’n blik kondensmelk, hy kry kos en klere by die skool.
6. Daar is soveel mooi in Poenk en soveel lelik in Gervan.
7. Poenk sien net die “wolwe en wreedaards” raak in die sprokieskilderye teen sy mure.
8. Nee, dis ’n magies-realisties toneel waarin Poenk oor die dooie kers blaas en dan kry dit 

lewe.
9. Die toneel waar Nadia met Poenk “praat” in haar kop begin ook met hierdie woorde. Dit 

verbind hierdie twee tonele aan mekaar en rond hulle mooi af. Dialoog word altyd tussen 
aanhalingstekens gesit, maar nie die dialoog tussen Nadia en Poenk in hierdie gedeelte 
nie. Die skerfies glas van die maan kan dalk gesien word as die begin en einde van 
hierdie aanhaling.

Hoofstuk 31
1. Nadia draai haar rug op haar ma as sy praat. Sy spring ook uit die kar en klap die deur 

toe tydens ’n daaropvolgende gesprek.
2. Nee, sy besef dat sy ’n fout gemaak het. Sy het gedink alles sal regkom as sy Nadia uit 

Johannesburg wegneem.
3. Ja, Nadia het eers niks van Joy gehou nie, maar nou druk sy Joy se hand wanneer hulle 

praat oor haar hartseer. Sy laat Joy begaan wanneer sy haar noodhulpkamer toe neem.
4. Die toneel herinner aan “Sneeuwitjie”. Daar is soortgelyke elemente in, soos sewe bottels 

in die vensterbank (teenoor sewe dwergies), ’n appel op die bedkassie (teenoor die appel 
in “Sneeuwitjie”), Nadia se gesig is bleek en sy is prinsesmooi (Sneeuwitjie het ook ’n 
bleek gelaat en was ’n prinses). Anders as in die sprokie, soen Poenk nie vir Nadia soos 
die prins met Sneeuwitjie maak om haar weer lewend te maak nie, maar hy buk wel 
vooroor en bring sy lippe nader aan hare.

5. Eie mening.

Hoofstuk 32
1. Die vorige keer ontmoet ’n kraai vir Nadia toe sy die bos instap. Daar is ’n somber 

atmosfeer in die bos. Vandag wag die bloukuifvlieëvanger en piet-my-vrou haar in. Daar 
is weer ’n onrustige atmosfeer, want die voëls steek ’n geheim onder hul vlerke weg. Die 
verwysing na die witborskraai kom weer voor – dus dalk weer ’n voorspelling van onheil.

2. Poenk word vergelyk met ’n bosvoël. 
3. Die bos is ’n sprokiesboek.
4. Poenk ruik die boom, hy voel die growwe boombas asof dit ’n blinde se boek is.
5. Eie mening.
6. Nadia vind troos “ver anderkant woorde” by die boom. Dit is iets wat by haar ma ontbreek 

het.
7. Sy het al te veel kere seergekry.

Hoofstuk 33
1. Eie mening. ’n Moontlike antwoord is dat dit ’n hele klomp inligting verskaf sonder om te 

verval in soetsappigheid.
2. Nadia se ma verloor byna haar kop. Sy het goed gebreek en Nadia se Facebook-blad 

gaan kyk. Sy wou weet wat Nadia nog vir haar wegsteek.
3. Sy wou nie weer hoor hoe die video speel nie. Dit was te ontstellend vir haar.
4. Eie mening.
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5. “Honger wolwe” sluit aan by die sprokiesmotief van die boek.
6. Poenk kyk verskrik na Nadia, maar dan gaan sit hy op sy knieë voor haar en sit sy hande 

vertroostend op haar geboë skouers.
7. Nadia se ma is nie daar vir haar wanneer sy haar die nodigste het nie. Sy raak verdiep 

in haar werk en stuur haar uiteindelik weg na haar ouma toe.
8. Nee, Nadia besef sy was naïef. Sy het gedink sy sal vir niemand so lief kan wees soos vir 

Armand nie, maar gou was hierdie sprokie verby.

Hoofstuk 34
1. Nee, Poenk weet daar is nie toorwoorde wat die hartseer kan wegneem nie. Hy weet die 

lewe is nie maklik nie. Hy wil nie Nadia se hartseer vervlak met mooi woorde nie, daarom 
simpatiseer hy bloot daarmee.

2. Ja, die bosvoëls is steeds bewus van die indringer in die bos.
3. Poenk steek ’n magdom kerse aan in en om die doolhof.
4. Sewe is ’n magiese getal. Ons vind dit byvoorbeeld baie in die Bybel: sewe dae waarin 

die aarde gemaak is, sewe seëls in Openbaring, sewe kruiswoorde. Die getal simboliseer 
vir sommige mense die voltooiing van ’n siklus en positiewe hernuwing. Dit kan staan vir 
perfeksie. In Afrika beteken dit ook eenheid vir sommige mense. Die sewe sluit ook aan 
by die sewe bottels (sewe dwergies) in die skool se ruskamer. 

5. Ja, Nadia laat Poenk nou nader aan haar toe. Hulle dans lyf teen lyf en eindelik soen hy 
haar.

6. Die lig simboliseer ’n innerlike vrede wat Nadia ervaar. Sy gooi finaal die probleme van 
haar skouers af en vind berusting. Die beeld is ook magies-realisties.

7. Die kondensmelk word ’n simbool van troos. Nadia gee dit eers vir Poenk om hom te 
troos nadat Gervan sy kos uitgegooi het. Poenk gee dit nou weer aan Nadia as troos vir 
haar hartseer.

8. Eie mening.

Hoofstuk 35
1. Die twee titels pas by mekaar aan, want die een is die “Dans van die lewe” en die ander 

die “Dans van die dood”. Die lig word teenoor die donker gestel in die twee hoofstukke.
2. Die wolke donder bo die bos en dan begin dit al feller reën soos die spanning verhoog.
3. Wanneer Gervan vir Poenk konfronteer, besef Poenk dat hierdie oomblik waarvoor hy 

gewag het, het eindelik aangebreek. Gervan sê vir hom hy gaan vandag sterf.
4. Die doodgaan van die kerse by die engel se voete is soos ’n aftelling van sewe na nul. 

Dit help die spanning oplaai.
5. Die draakklou pas aan by die sprokiesmotief.
6. Poenk noem vroeër in die boek dat ’n mens wat baklei, net teen homself baklei. Sy gedrag 

herinner hier aan iemand soos Ghandi se passiewe verset.
7. Nadia blaker uit dat sy weet Gervan se pa slaan hom. Dit stuit Gervan ’n oomblik lank, 

maar dan rig hy sy woede op haar.
8. Dit skep spanning en afwagting.

Hoofstuk 36
1. Ja, Poenk gooi sy lyf voor die mes is en red Nadia se lewe.
2. Nadia is hartseer, maar ook woedend.
3. Ja, Gervan besef nou wat hy gedoen het en kry berou.
4. Die aansteek van die kerse wat Gervan eers doodgeslaan het, word nou sy manier van 

regmaak wat hy opgemors het.
5. “‘Nadia,’ sê hy sag, asof hy ’n versteekte eiertjie in ’n bosvoël se nes ontdek.”
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6. Gervan vra om vergifnis; Poenk vergewe.
7. Die glasskerf was ’n simbool van uitkoms uit jou probleme. Nadia wens hiermee eintlik 

vir Gervan toe dat hy ook uitkoms sal kry uit sy persoonlike probleme met sy pa.
8. Nadia sê dat alle sprokies ’n gelukkige einde moet hê, daarom gee sy haar gedig vir 

Poenk.
9. Eie mening. Let daarop dat die skrywer ons al gereed gemaak het hiervoor wanneer 

Poenk byvoorbeeld dink dat hy nie op Nadia verlief moet raak nie, want eendag sal hy 
haar weer moet agterlaat (Hoofstuk 16).

Hoofstuk 37
1. ’n Donderslag skeur deur die bos. Die lig glim deur die blare en takke, dit verlig spinnerakke 

en boomwortels, takke, die waterval en boomstamme. Uiteindelik skyn dit om Nadia se 
skouers.

2. Ja. “En uiteindelik, toe Nadia afkyk en sien dat Poenk weg is, skyn die vertroostende lig 
ook om haar skouers.”

3. Ja, Nadia gaan wys haar ma die bos, soos Poenk háár gewys het. Hulle loop ook saam 
die doolhof en vind mekaar simbolies op hierdie manier.

4. Eie mening.
5. Eie mening.
 
Karakterisering
1. “Die seun het: Deurmekaar, donker hare. Bruin oë” (bl. 7)
2. “Die seun buk en steek sy hand uit na iets op die grond. ’n Rooi veertjie. Hy kyk daarna 

asof dit iets ongelooflik kosbaar is. Dan vou hy sy vingers toe, kom orent en hardloop 
verder.” (bl. 8)

3. “‘Ek dink nie ek hou van haar nie,’ sê Nadia. ‘Sy praat te veel.’” (bl. 14)
4. Terwyl sy krap, dink sy aan haar ma. Sy wonder of haar ma sal regkom, so alleen. Haar 

kop is partykeer so deurmekaar met werkgoed. (bl. 17)
5. “‘Hoe lyk dit, ou Poenk? Wat eet die armgatte vandag?’ vra Gervan.” (bl. 80)
6. “Nog net daardie twee meisies het haar raakgesien. Dalk het sy onsigbaar geword, kom 

die gedagte by Nadia op. Kan dit wees?” (bl.6)
7. Ja, Nadia dra aanvanklik baie swaar aan haar geheim. Sy bou mure om haar om 

mense op ’n afstand te hou. Eindelik vind sy vertroosting en raak sy ontslae van hierdie 
emosionele las. Sy en haar ma versoen.

8. Ja, Gervan is eers die hartelose skoolboelie, maar later kry hy berou oor sy dade.
9. Eie mening.
10. Eie mening
11. Eie mening.

Konflik
1. Hoofstuk 11 – Nadia jak vir Joy af; Hoofstuk 35 – Gervan dreig vir Poenk met ’n mes. (Die 

leerders kan ook ander gevalle hier noem.)
2. Hoofstuk 4 – Nadia besef sy is ongelukkig; Hoofstuk 5 – Nadia dink oor haar verhouding 

met haar ma. (Die leerders kan ook ander gevalle hier noem.)
3. Eie mening.
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Storielyn
1. 

 

2. Eie mening.
3. Eie mening.

Voorafskaduwing
1. Nee, dit gee nie ’n vae leidraad op ’n toekomstige gebeurtenis nie.
2. Ja, want uiteindelik gooi Poenk sy lyf voor Nadia s’n in wanneer Gervan haar met die mes 

aanval.

Terugflitse
1. Meestal, ja. Die hoofstukke volg chronologies opmekaar, maar daar is enkele terugflitse.
2. Nee, die toneel speel in die hede af.
3. Ja, die sin is ’n terugverwysing na ’n tonele wat in Johannesburg afgespeel het tussen 

Nadia, haar ma en Armand.

Verteltyd en vertelde tyd
1. 4 bladsye.
2. Moontlik 30-45 minute.

Die verteller
1. Ons kry ’n blik van buite op ’n groep karakters en gebeure.
2. “Nee, gee hier daardie ding,” het my ma gesê terwyl ek besig was om my tasse in 

Johannesburg te pak.
 “Maar Ma, dis my selfoon,” het ek gekeer.

Temas
1. Beide Poenk en Nadia het ’n moeilike lewe. Poenk word geboelie, maar hy staan sterk en 

laat hom nie intrek by die geweld nie, want hy glo ’n mens baklei net teen jouself. Poenk 
is ook baie arm en moet leef van kos wat hy by die skool kry. Hy glo egter dat daar altyd 
iemand is wat vir jou sorg. Dit is inderdaad ook so in die roman. Nadia se moeilikheid 
met ’n vorige ou en haar ma dreig om haar onder te kry, maar met Poenk se hulp styg sy 
uit bo haar omstandighede en sien sy dat daar ook steeds mooi in die lewe kan wees. 
Alles is ’n keuse.

Motiewe
1. Eie mening.
2. Eie mening.
3. Ja, Armand verbreek kontak met Nadia toe die gewraakte selfoonvideo begin versprei. 
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Nadia se ma raak al hoe meer verdiep in haar werk en los Nadia alleen wanneer sy 
haar die nodigste het. Nadia dink ook Poenk sal niks meer met haar te doen wil hê as hy 
uitvind van haar verlede nie.

Omgewing en agtergrond 
1. Nadia word sonder haar medewete verfilm wanneer sy intiem verkeer met Armand. Die 

selfoonvideo word versprei en haar wêreld tuimel inmekaar. Dis juis ook hierdie stukkie 
tegnologie wat die rede is waarom sy Johannesburg verlaat en in Magoebaskloof by 
haar ouma moet gaan bly – sonder ’n selfoon.

2. Sien die bespreking onder die betrokke afdeling.
3. Eie mening.

Stemming
1. Die stemming in die verhaal is soms sprokieagtig en ander kere emosioneel belaai. 

Daar is gotiese elemente soos die teenwoordigheid van kraaie en die vergelyking van 
die bos met ’n kerk of katedraal. Humor is daar ook om soms vir ’n ligter oomblik te sorg. 
Natuurlik is die romantiese aard van die bos, gedigte en verhouding tussen Nadia en 
Poenk onmiskenbaar.

2. Eie mening.

Genre
1. Daar is talle voorbeelde. Enkeles is wanneer Nadia op die stoep lê en die tuin dan wegval 

terwyl die bos verskyn. Daar is ook die storm in Nadia se kamer en  Nadia en Poenk se 
“gesprek” in hoofstuk 30.

2. Ja, want daar is ook ’n romantiese element in die boek.

Taalgebruik
1. “Stalker” (bl. 21) – sluipjagter/bekruiper; “Celebrity” (bl. 23) – beroemde persoon/

kalkligvanger; “Boyfriend” (bl. 36) – kêrel/ou
2. Eie mening.
3. Eie mening.

Resensie
1. Op Litnet, op die internet.
2. Henriëtte Loubser
3. Iemand wat ’n boek bespreek of kritiek lewer op ’n boek. Dit vind gewoonlik in koerante of 

tydskrifte, en deesdae ook op die internet, plaas.
4. Sy kategoriseer die boek as ’n hedendaagse sprokie.
5. “Een wat ten alle koste bewaar moet word.”
6. Lys van werke/boeke.
7. Gesprek of redenasie.
8. Die towenaar het ons so met sy towerkuns begogel dat ons nie kon vasstel hoe hy dit 

reggekry het nie. (Begogel is ook “betoor” of “die oë verblind”.)
9. Die opsommende vertelling maak die leser lus om die boek te lees, en gee ook net 

genoeg inligting sodat ’n leser kan weet of hy in hierdie boek sou belangstel.
10. Eie mening.
11. Beide Poenk en Poe is vroeg in hulle lewe wees/alleen gelaat.
12. Nee. “Betower gee ’n alternatiewe blik op reële sosiale tienerkwessies sonder dat dit ’n 

hopelose, wroegboek word.”
13. “towertruuk” en “woordpaljas”
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Kritiese taalbewustheid

Uittreksel Antwoord
Stilbly praat ook (bl. 71) Figuurlike taal, want stilbly praat nie 

regtig nie.
“’n Mens kan skaars jou oë sien. Maak vas!” (bl. 11) Magstaal, want die woorde beveel Na-

dia om haar hare vas te maak en word 
vanuit ’n magsposisie gesê word.

“Wat is dit?”
“’n Pondo-platgeitjie. Hulle is baie skaars.” (bl. 81)

Feit, Pondo-platgeitjies is skaars in 
Magoebaskloof. 

Nadia probeer Poenk se woorde weeg teen haar 
hartseer, maar dis moeilik as jy eers só seergekry 
het. (bl. 158)

Gevoelstaal, want Nadia probeer sin 
maak van haar emosies.

Nadia beweeg haar hand oor haar lyf asof sy wil 
seker maak sy is nog hier. Toe haar vingers die 
plek kry waar die seer die grootste is, by haar hart, 
ruk sy haar hand terug. (bl. 49)

Geïmpliseerde betekenis, dis nie werk-
lik haar hart wat seer is nie. Sy het ’n 
liefdesteleurstelling gehad.

Daardie aand lê Nadia op die rusbank op haar
ouma se stoep. (bl. 27)

Direkte betekenis, want presies dit wat 
bedoel word, word gesê. 

“Ek wil jou nie weer naby my dogter sien nie. Julle 
seunskinders is almal dieselfde. Loop!” (bl. 134)

Stereotipering, want alle seuns is nie 
dieselfde nie.

Sy druk die glasskerf in Gervan se hand en vou sy 
vingers toe. “Vir wanneer jy weer verdwaal in die 
bos,” sê sy. (bl. 172)

Konnotasie, want “verdwaal” verwys 
hier nie na ’n letterlike verdwaal nie, 
maar na wanneer Gervan weer nie 
uitkoms of antwoorde kry vir sy eie 
probleme nie. Hier het die woord ook ’n 
emosionele konnotasie.

“Jy sal in jou dinges in verdwaal, veral as jy by die 
lewenswetenskappe-klas wil uitkom (bl. 12)

Denotasie, want “verdwaal” verwys na 
die letterlike of woordeboekbetekenis 
van die woord.

““Moet ons oor haar praat? Sy gee in elk geval nie 
vir my om nie.” 
Haar ouma se stem klink geskok. “Hoe kan jy dit 
sê? Jou ma is lief vir jou, Nadia.” Stilte. “Baie.” (bl. 
103/104) 

Partydigheid, want Nadia se ouma kies 
haar ma se kant.

“Hy is ’n bietjie van ’n freak, is hy nie? Ek meen, ek 
weet ék is weird, maar Poenk is soos in heeltemal 
freakish tot die derde mag.  (bl. 116 – toe Nadia vir 
Joy vra wat sy van Poenk dink.)

Mening, want Joy gee haar opinie oor 
Poenk.

“Hy is ’n ou pissie, Nadia. Hy is te bang om iets te 
doen. Is jy nie, Poenk?” (bl. 165)

Manipulerende taal, want Gervan 
probeer Poenk aanhits tot geweld.
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