
Kernvrae (bl.120) 

Vlak 1: Waarvan was die sentrale beeskraal ‘n simbool? 

Vlak 2: Wanneer is koeie vir vleis en vel geslag? 

Vlak 3: Skryf ‘n kort paragraaf oor dinge wat beeste aan die mense verskaf het.  
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Kernvrae (bl.120) - Antwoord 
Vlak 1: ‘n Simbool van die belangrikheid van beeste 
Vlak 2: Wanner die koeie te oud was om kalwers te kry en melk te produseer was hulle geslag 
vir vel en vleis. 
Vlak 3: Beeste was baie belangrik vir Afrika-boere. Beeste kon vleis en vel verskaf. Die 
beesvel is gebruik om klere te maak. Afrika-boere het ook melk van hul koeie gekry. Beeste 
kon ook uitgeleen word aan arm mans en hierdie mans sou lojaal wees aan die ryk eienaar. 
Beeste was vir lobola gebruik. Beeste sou vir ‘n man meer mag gegee het oor ‘n ander.  
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