Dieter en Madame Zenobia
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Skooluitgawe
Antwoorde op vrae

Hoofstuk 1
1. Die hoof het by die saalbyeenkoms aangekondig dat daar items uit die skool verdwyn het.
Noem die items.
Muurhorlosie, ses silwer teelepels, die hoof se goue papiermes.
2. Dieter en Krynauw besluit om die skooldief te vang. Wie besluit ook om die skooldief te
vang?
Zaanli Viljoen en haar maats.
3. Krynauw sê die dief moet ’n kind op skool wees. Hoekom sê hy so?
Niemand het vreemde mense op die skoolgrond gesien nie en die diefstel van die goedere
het deur die dag plaasgevind.
4. Krynauw kry ’n plan om die kinders dop te hou. Watter probleem het Dieter met dié plan
van Krynauw?
Hulle is heeldag in die klas.
5. Wat was Krynauw se plan om uit die klas te kom?
In juffrou Blom se klas speel hy naar en hy gil. Dieter moet dieselfde doen wat Krynauw
doen. Juffrou Blom stuur hulle na die siekekamer.
6. Hoekom glo tannie Ella vir Dieter en Krynauw toe hulle sê hulle is siek?
Juffrou Blom sal nie kinders siekekamer toe stuur as hulle niks makeer nie.
7. Dieter se aandag word afgelei toe hulle besig was om siekekamer toe te loop. Hoe is sy
aandag afgelei?
Die deur van die stoorkamer het oopgestaan.
8. Hoekom het bogenoemde Dieter se aandag afgelei?
Die deur is gewoonlik toe.
Hoofstuk 2

1. Terwyl Krynauw en Dieter op pad terug is van die siekekamer, ontdek Krynauw die dief
het weer iets gevat. Wat is dit?
Die rugbybeker.
2. Krynauw en Dieter wil vir die hoof gaan vertel dat die rugbybeker gesteel is, maar toe kry
hulle vir tannie Ella. Wat was sy besig om te doen?
Sy was besig om ’n kartondoos onder haar lessenaar in te stoot.
3. Dieter sê daar is fout met tannie Ella. Watter rede gee die hoof waarom tannie Ella
moontlik siek is?
Sy ly moontlik aan skok omdat die rugbybeker weg is.
4. Die hoof sê vir tannie Ella: “Toemaar, ek sal daardie astrante dief sommer een, twee, drie
vastrek.” Hoekom is die woorde van die hoof ironies?
Tannie Ella is die dief.
5. Dieter was aan die begin nie lus om die dief te vang nie? Waarom is hy nou so vasbeslote
om die dief te vang?
As gevolg van die rugbybeker wat gesteel is.
Hoofstuk 3
1. Waarom lag Dieter en Krynauw in meneer Lourens se klas?
Krynauw het ’n briefie vir Zaanli geskryf om te sê die rugbybeker is weg. Maar hy het
rugbybeker van agter af gespel.
2. Watter rede gee Dieter vir meneer Lourens waarom hulle lag?
Hy sê hulle praat oor die dief in die skool.
3. Wat kry Dieter op hulle sementpaadjie toe hy van die skool af kom?
’n Skilpad.
4. Watter beroepe beoefen Krynauw se pa en ma?
Pa: tandarts; Ma: sielkundige.
5. Watter beroepe beoefen Dieter se pa en ma?
Pa: vlieënier; Ma: skrywer.
6. Dieter se pa het ’n foto uit Hongarye gestuur. Wat is op die foto?
Sigeuners.
7. Daar woon ook ’n sigeuner naby die skool. Wat is haar naam?
Madame Zenobia.

8. Hoekom is dit ironies om vir Madame Zenobia te vra om die dief vas te keer?
Sy is betrokke by die diefstal.
9. Watse verhaal is Dieter se ma besig om te skryf?
’n Moordverhaal.
10. Dieter se ma het ’n ideeboek. Waarom wil Dieter die ideeboek by sy ma leen?
Hy en Krynauw soek idees vir ’n mondelingonderwerp.
11. Krynauw sê vir Dieter dit is wonderlik om ’n pa vir ’n vlieënier te hê en ’n ma wat
moordverhale skryf. Wat is Dieter se antwoord hierop?
Krynauw het darem nog twee sussies, maar hy wat Dieter is, is die enigste kind. Dan
zoom sy pa en ma heeltyd op hom in.
12. Oor wie het hulle ’n artikel in Dieter se ma se ideeboek gekry?
Zoltan Bartok.
13. Watter verband is daar tussen hom en die skool?
Zoltan Bartok het vir hom ’n huis op die hoek van Wilge- en Bloekomlaan gebou waar die
skool nou is.
14. Wat het met die persoon gebeur?
Hy het spoorloos verdwyn.
15. Wat is die ooreenkoms tussen Vincent van Gogh (in hoofstuk 1) met die persoon in vraag
12?
Albei is skilders.
16. Waaroor gaan Krynauw vir sy mondeling praat?
Zoltan Bartok.
17. Dieter en Krynauw het ’n lysie gemaak van wat die dief moontlik nog kan steel. Noem
die items.
Twee skilderye, een papiergewig, twee goue penne.
Hoofstuk 4
1. Wat soek Dieter en Krynauw in die hoof se kantoor?
Om te kyk wat die dief nog moontlik kan steel.
2. Wat dink die hoof as hy vir Krynauw en Dieter in die kas kry?
Dat hulle moontlik die diewe kan wees.

3. Krynauw wil aanhou soek na die dief, maar Dieter wil nie. Waarom is dit vir Krynauw so
belangrik?
Die hoof dink hulle is diewe en hy hou nie daarvan nie.
4. Dieter kry vir tannie Ella in haar kantoor met ’n boks. Wat is in die boks?
Silwer teelepels en hulle rugbybeker.
Hoofstuk 5
1. Waar is die sesde teelepel?
In tannie Ella se kombuislaai.
2. ’n Blink traan oor tannie Ella se wang. Waarop dui dit?
Dat sy baie bang is.
3. Hoe gaan Dieter vir tannie Ella help?
Hy gaan wag totdat almal huis toe is en dan gaan hy die goed een vir een terugneem.
4. Hoekom is Dieter so benoud toe hy die boks deur die voorportaal dra?
Hy is bang hy laat val die boks en dan gaan almal dink hy is die dief.
Hoofstuk 6
1. Waar gaan Dieter vir eers die boks wat hy by tannie Ella geneem het, wegsteek?
In die heining langs die tennisbane.
2. Waar gaan hulle uiteindelik die boks wegsteek?
In die stoorkamer.
3. Beskryf Dieter se gevoel toe hy die boks die eerste keer gaan wegsteek?
Dit voel vir hom asof ’n klomp onsigbare oë hom dophou terwyl hy met die boks oor die
skoolgrond stap.
Hoofstuk 7
1. Zaanli betrap Dieter en Krynauw waar hulle die boks in die stoorkamer sit. Zaanli stel
voor dat hulle die hoof gaan vertel van die gesteelde goed. Waarom wil hulle nie vir die
hoof gaan vertel nie?
Hulle is bang tannie Ella gaan toegesluit word.
2. Hoekom sê Dieter sy kan maar saamgaan om die boks onder in die gat te bêre?
Sy lyk vir hom so half mooierig.
3. Wat wou Zaanli bewys toe sy eerste in die gat afklim?

Dat sy nie bang is nie.
4. Waar beland hulle uiteindelik toe hulle deur die tonnel stap?
By Madame Zenobia.
Hoofstuk 8
1. In hoofstuk 8 kry ons ’n aanduiding dat Dieter van Zaanli hou. Wat is dit?
Hy sê hy kan nie “nee” vir haar sê nie.
2. Wat is die rede hoekom tannie Ella na Madame Zenobia toe gaan?
Sy gaan na haar vir hipnose-sessies om te ontspan.
Hoofstuk 9
1. Dieter vra vir sy ma wat die betekenis van hipnose is. Sy sê hy moet ’n woordeboek gaan
soek en sy kyk nie op nie. Wat sê dit oor die verhouding tussen Dieter en sy ma?
Sy ma is baie besig, maar sy wil ook hê hy moet self die woordeboek gebruik. Sy leer hom
om selfstandig te wees.
2. Hoekom wil Dieter nie vir sy ma vertel van tannie Ella en Madame Zenobia nie?
Hy is bang sy bel die polisie en dan kom tannie Ella in die moeilikheid omdat sy vir
Madame Zenobia goed onder hipnose steel.
3. Wat is die verskil tussen Zoltan Bartok en sy vrou?
Hy was ’n onbekende, arm skilder en sy was skatryk.
4. Hoekom het Zoltan en sy vrou geskei?
Sy het hulle geldsake beheer en dit het tot baie rusies gelei.
5. Wie het moontlik vantevore in Madame Zenobia se torinkiehuis gebly?
Zoltan se suster.
6. Waaroor gaan Dieter vir sy mondeling praat?
Oor sigeuners.
7. Wat het Dieter op sy kussing gekry?
’n Briefie van Madame Zenobia waarin sy sê hy moet alleen na haar huis toe kom, want
sy het iets waarin hy sal belangstel.
Hoofstuk 10
1. Hoe het Dieter gevoel toe hy die briefie gelees het?
Bang. Sy bene het onder hom geswik en hy het op die bed neergeval.

2. Watter slegte nuus het Dieter se ma vir hom?
Dat sy skilpad weg is.
3. Lees die volgende aanhaling op bl. 24:
Hoekom lyk haar oë vandag so ekstra blou? En hoekom klop my hart so vinnig?
3.1 Na wie verwys die “haar”?
Zaanli.
3.2 Wie se hart klop vinnig?
Dieter s’n.
3.3 Waarom klop die persoon se hart so vinnig?
Dieter is verlief op Zaanli.
4. Zaanli gee redes waarom Madame Zenobia hulle gesien het toe hulle vir Madame
Zenobia en tannie Ella afgeluister het. Wat het sy gesê?
Die gordyn waaragter hulle weggekruip het, het nie tot op die grond gehang nie. Sy het
hulle skoolskoene sien uitsteek. Madame Zenobia het hulle ook gesien toe hulle na die
stoorkamer toe gaan. Daar is ’n opening tussen die takke van die heining en anderkant
die straat is Madame Zenobia se voorstoep.
5. Dieter bel sy ma om te sê hy gaan biblioteek toe om inligting vir sy mondeling te soek.
Wat bedoel hy met die volgende woorde?
Ek gaan mos regtig soek oor sigeuners.
Hy gaan na Madame Zenobia toe – ’n regte sigeuner.
6. Hoe verseker Madame Zenobia dat hulle alleen is?
Sy sluit die deur.
Hoofstuk 11
1. Waarom wys Madame Zenobia vir Dieter die dooie skilpad?
Om hom te waarsku dat dit is wat met hom, Krynauw en Zaanli sal gebeur as hulle gaan
stories aandra.
2. Hoe kom Dieter weg van Madame Zenobia?
Krynauw en Zaanli gooi ’n klip deur Madame Zenobia se venster, en toe sy skrik, kry
Dieter dit reg om die deur oop te maak en in die tonnel af te hardloop.
3. Wat waarsku Madame Zenobia vir hom toe hy weghardloop?
Hy moenie die polisie bel nie. Sy het die briewemes en die horlosie in tannie Ella se huis
weggesteek. Tannie Ella se vingerafdrukke is daarop.
4. Zaanli sê vir Dieter sy het nog ’n skilpad in die sinkbad in die agterplaas gesien. Hoekom
was Dieter so bly?

Hy het gedink Madame Zenobia het sy skilpad, Sydney, doodgemaak. Moontlik het sy ’n
ander skilpad doodgemaak en nie vir Sydney nie.
5. Wat moes tannie Ella vir Madame Zenobia steel?
Zoltan se skilderye.
Hoofstuk 12
1. In die stoorkamer maak Zaanli ’n voorstel. Wat is die voorstel?
Dat hulle inligting oor Zoltan Bartok, sy vrou en sy suster op die internet soek.
2. Toe Dieter se ma vra of hulle genoeg inligting oor die sigeuners gekry het, antwoord hy:
“Ons . . . e . . . ons het ’n hele klomp goed uitgevind.”
Hoekom antwoord hy sy ma só?
Hy was nie by die biblioteek om uit te vind oor sigeuners nie, maar hy was by ’n regte
sigeuner, Madame Zenobia.
3. Hoekom is Dieter teleurgesteld as sy pa nie as gevolg van enjinprobleme huis toe kan
kom nie?
Hy het sy pa nodig gehad.
4. Wat het juffrou Blom vergeet en waar?
Haar sleutel in die personeelkamer.
5. Wat is die gevolg toe juffrou Blom vir Dieter vra om die sleutels te gaan haal?
Hy gaan na tannie Ella se kantoor toe en vertel haar alles van Madame Zenobia en hoe
sy tannie Ella hipnotiseer het om te steel.
6. Hoe weet Madame Zenobia waar Dieter woon?
Tannie Ella het vir Madame Zenobia gesê.
7. Wat het moontlik van Zoltan se skilderye geword?
Die hoof het dit moontlik vir ’n welsynorganisasie gegee.
Hoofstuk 13
1. Waarom is Zoltan Bartok en sy vrou gearresteer?
Hulle het mekaar, by ’n uitstalling van sy skilderye, met leë wynbottels geslaan.
2. Waarom het Zoltan se vrou ’n hofbevel teen Zoltan se suster gekry?
Zoltan se suster mag nie naby hulle gekom het nie.
3. Tannie Ella het gesê die skildery wat in die voorportaal van die skool hang, is deur Natloz
geskilder. Wat ontdek Dieter toe?

Die skilderye is deur Zoltan geskilder. Sy naam is van agter af geskryf.
4. Dieter het weer ’n brief van Madame Zenobia gekry. Wat het die briefie gesê?
Sy het gesê sy weet hulle weet van die skilderye en hulle moet dit soek.
Hoofstuk 14
1. Daar is ’n rooi pyl tussen tannie Ella se kop en die bottel op die foto wat Dieter van
Madame Zenobia ontvang. Wat is die betekenis hiervan?
Madame Zenobia gaan tannie Ella doodmaak en haar kop in die bottel sit as hulle nie die
skilderye na haar toe bring nie.
2. Dieter, Krynauw en Zaanli wil die skilderye gaan afhaal toe die hoof nie daar is nie.
Watter probleme kry hulle?
Die hoof se hond, Wimpy, blaf vir hulle en die skildery val op die vloer.
3. Wanneer hulle sê tannie Ella word gehipnotiseer deur Madame Zenobia en sy soek Zoltan
se skilderye wat tannie Ella vir haar moet steel, glo die hoof hulle eers nie. Wat laat die
hoof dit uiteindelik glo?
Dieter wys vir die hoof op die skildery is die naam van Zoltan van agter gespel en dit is
Natloz. Die hoof glo hulle nou.
4. Wat ontdek Dieter omtrent die skildery op die grond?
Daar steek iets uit tussen die agterkant van die skildery en die stukkende raam. Dit is die
regte skilderye.
5. Waarmee wag Madame Zenobia vir Dieter-hulle?
Met ’n pistool in haar hand.
Hoofstuk 15
1. Hoekom maak tannie Ella vir Krynauw en Zaanli vas?
Madame Zenobia het haar gehipnotiseer om dit te doen.
2. Wanneer Dieter sê dit is onregverdig dat Madame Zenobia die skilderye van Zoltan vat,
antwoord sy hom. Watter antwoord gee sy?
Die skilderye het aan haar familie behoort. Sy is die dogter van Zoltan se suster, Veena.
3. Hoekom het Zoltan die tonnel gebou?
Hy het die skilderye deur die tonnel na Zoltan se suster gesmokkel.
4. Hoekom het hy die skildery na sy suster geneem?
Zoltan se vrou het die geld van die skilderye wat hy verkoop het gevat.

5. Wat is die rede dat Zoltan se vrou nie agtergekom het die skilderye raak minder in die
huis nie?
Zoltan het seker gemaak sy vrou sien nie alles wat hy skilder nie.
6. Wat het van Zoltan geword?
Hy is na Boedapest en het daar verongeluk.
7. Hoe kom tannie Ella weer reg uit haar toestand van hipnose?
Zaanli het onthou hoe Madame Zenobia tot drie getel het en toe kom tannie Ella reg. Die
hoof tel tot drie en tannie Ella word wakker uit haar hipnotiese toestand.
8. Wat het uiteindelik met Madame Zenobia gebeur?
Die polisie het haar kom haal met ’n vangwa.
9. Waar was die skilpad, Syndey?
In tannie Ella se roksak.
10. Waaroor gaan Dieter vir sy mondeling praat?
Oor skilpaaie.

