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1. VOORWOORD
Hierdie gids is gerig op onderwysers van Afrikaans Huistaal. Dit is opgestel
volgens die nasionale kurrikulumverklaring 2005, en die spesifieke leeruit-
komstes sowel as die assesseringstandaarde word telkens by elke klasaktiwiteit
aangedui.

Die klasaktiwiteite stel leerders in staat om mondelinge en skriftelike
vaardighede te beoefen wat aan spesifieke assesseringstandaarde voldoen.

Eerstens word algemene romanontleding kortliks bespreek, waarna ’n diep-
tebespreking van die roman Roepman (deur Jan van Tonder) volg. Die gids
word afgesluit met ’n variasie van klasaktiwiteite wat volgens die chronologiese
gang van die roman opgestel is.

Met die inleidingswoorde “Die lewe is nie ’n storie nie”, spreek die skrywer
direk tot die diepste wese van elke dromer. Dis ’n bewuste wekroep van die
verteller aan die leser dat hierdie roman rou, aards en realisties is.

Onderwysers het die voorreg om deur middel van geloofwaardige karakters
saam met die leerders ’n verhaal van grootword en die verlies van onskuld te
ontgin. Die perspektief van die hoofkarakter word met empatie volgehou terwyl
die vertelling skok, boei, vermaak, herinner en tot introspeksie lei. 
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2. RIGLYNE VIR ALGEMENE ROMANONTLEDING
’n Roman is ’n storie oor menslike ervaringe. Dit is baie langer as die kortver-
haal en die verhaalstof is ingedeel in hoofstukke.

Karakter, tyd en ruimte is kernelemente waaruit enige roman bestaan.

2.1 Karakters
Karakters is die persone wat in ’n prosawerk optree. Drie soorte karakters
word onderskei, nl. plat karakters, ronde karakters en buitestanders-
figure.

Plat karakters verwys gewoonlik na voorspelbare figure wat geen verras-
singseienskappe besit nie. Hulle is maklik om te beskryf, vertoon dikwels
karikatuuragtige gedrag en ontwikkel geensins of baie min in die loop van die
verhaal.

Ronde karakters is onvoorspelbaar en toon duidelike ontwikkeling. Hoe
intenser tyd en ruimte ervaar word, hoe ronder is die karakter, en hoe swakker
eersgenoemde is, hoe platter.

Die buitestandersfiguur word gewoonlik deur ’n groep verwerp of hy
isoleer hom vanself of hy voel afgesluit van die omringende wêreld. Eie aan
die karakter is sy wroeging met bestaansprobleme en sy vrese wat ontaard in
obsessies.

Die hoofkarakter is die persoon wat uiterlik en innerlik so volledig
uitgebeeld word dat sy belangrikste bydrae die vergestalting van die tema
is.

Newekarakters het ’n ondersteuningsfunksie en dra by tot die uitbouing
van die hoofkarakter.

Spesifieke karakteriseringstegnieke word ingespan om geloofwaardige
figure te skep:
l die verteller lig die leser direk in omtrent die bepaalde karakter; 
l die karakter demonstreer sy eie persoonlikheid deur wat hy sê en doen;
l die naam van ’n karakter kan hom karakteriseer;
l ’n karakter word voorgestel in gedeeltes van die roman waarin sy uiterlike

voorkoms en geaardheid deur die verteller beskryf word (blokkarakteri-
sering);

l karakters gaan soms oor tot selfbeskouing;
l karakters word deur ander karakters gekarakteriseer;
l karakters se spraak openbaar baie van hul persoonlikheid;
l monoloë help die leser om ’n karakter se diepste emosies te begryp. 

5
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Elke verhaal bestaan uit een of meer karakters wat aan tyd en ruimte
gebonde is. 

Bogenoemde drie elemente lei tot die gebeure in ’n roman en die
organisasie daarvan lei weer tot ’n intrige of verhaalplan. Twee verdere
baie belangrike elemente wat ook aandag moet geniet, is die verteller en
die tema.

2.2 Tyd
Aangesien die roman in die alledaagse lewe geskryf en gelees word, vorm die
leestyd en die verteltyd deel van die historiese tyd van ons alledaagse
bestaan.

Leestyd verwys na minute, ure, dae en weke terwyl verteltyd die hoeveel-
heid bladsye is waaruit die roman bestaan. Vertelde tyd is die tydsverloop
van die verhaal. 

In ’n alledaagse roman gebruik die skrywer gewoonlik ’n chronologiese
volgorde van gebeure, maar soms word van tydsafwykings soos kort en lang
terugblikke deur karakters; tydspronge terug in die tyd deur die verteller; en
vooruitwysings deur ’n karakter gebruik gemaak. 

Tempo dui op die snelheid of traagheid van die verhaalgebeure en word
bepaal deur die verhouding tussen die verteltyd en die vertelde tyd.

2.3 Ruimte
Ruimte of milieu kan konkrete sowel as abstrakte elemente van die verhaal-
wêreld akkomodeer. Dit is die plek waar die gebeure plaasvind.

Drie vorme van ruimtelikheid word onderskei, nl. die vertelde storie-
ruimte (plek waar gebeure afspeel, bv. in ’n kamer, op ’n plaas, in ’n kerk, ens.),
die narratiewe verhaalruimte (hoe die storieruimte vertel word) en die
diskursiewe vertellersruimte (die vraag na die karakter uit wie se ruimtelike
bewussyn gefokaliseer word).

Ruimte kan ook bydra tot die atmosfeer van ’n verhaal.

2.4 Intrige
Die intrige of verhaalplan kan gesien word as die volgorde waarin die gebeure
in ’n prosawerk georganiseer is. Dit lei nornormaalweg tot ’n ontknoping aan
die einde van die roman.
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2.5 Die verteller
’n Verteller kan sy persoonlike verhaal in die eerste persoon vertel of hy kan
as ooggetuie van gebeure aan die woord wees. Dit staan bekend as ’n eerste-
persoonsvertelling of ’n ek-vertelling. Die verteller kan egter ook iemand
anders se verhaal vertel en dit dan aanbied as derdepersoonsvertelling. Die
meeste van hulle is nie gebonde aan tyd en ruimte nie en ken die innerlike
lewe van die karakters. Verder het hulle ook kennis van die verlede, hede en
toekoms. 

2.6 Tema
Die tema is die sentrale gedagte waaroor die roman handel.

7
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ROEPMAN AS ROMAN
3.1 Die skrywer
Jan van Tonder het ’n lang stilswye van vyftien jaar verbreek met sy roman
Roepman, waaraan hy drie jaar gewerk het. Volgens hom is dit die naaste wat
hy seker aan ’n outobiografie sal kom. Raakpunte tussen hom en die hoof-
karakter is sy kinderjare as lid van ’n groot gesin in een van Durban se spoor-
wegbuurte.

Volgens hom het die blootstelling en min weelde van ’n spoorwegkamp
en die koestering van ’n groot gesin hom as mens en skrywer help skep.

Wat Roepman anders as sy ander boeke maak, is dat hy dit sien as ’n
spesiale geskenk – ’n boek wat hy ’n leeftyd lank in sy gemoed gedra het en
wat nie ongeskryf kon bly nie. In die jaar van sy vyftigste verjaardag het hy
’n dringendheid ervaar dat dit daardie jaar moes verskyn.

Ander werke is Wit vis (sy eerste roman) in 1983, die tronkverhaalbundel
Aandenking vir ’n vry man, Is Sagie en die roman Die Kind wat bekroon is
met die ATKV- en FAK-prosaprys. 

Jan woon die afgelope vyf jaar op Oudtshoorn in die Karoo, werk al 13 jaar
aan ’n storie oor die volstruisbedryf, het onlangs ’n gedig op LitNet gepubli-
seer, werk aan ’n digbundel en het weer ná sewe jaar begin skilder.

Treine en treinspore hou vir hom ’n groot bekoring in – net soos die
ander passies in sy lewe naamlik Roos, sy kat, en Berta, sy hond. 

Skryf was nog altyd in sy bloed – vandat hy as jong verslaggewer in ’n
nagnuuskantoor in Johannesburg begin werk het. Volgens hom sou hy ’n ander
mens gewees het sonder skryf in sy lewe.

Hy het met Roepman sy herkoms probeer verstaan, wie hyself was en in
watter mate sy omgewing hom gevorm het. Voorts is Roepman ’n klag teen
die kerk in die sestigerjare wat nie sy opvoedingstaak gestand gedoen het nie
en saamgesweer het met die regering om mense te onderdruk en kunstenaars
as sondaars voor te hou. Ook is dit ’n klag teen die onderwys wat ’n heilige
taak het om op te hef, maar ten spyte daarvan vrye denke beperk het.

3.2 Titel
Die titel Roepman plaas die leser dadelik midde-in die spoorwegwêreld. ’n
Roepman was daarvoor verantwoordelik om almal betyds wakker te maak
vir hulle skofte. Hy het vroegoggend met sy trapfiets gery en moes toesien
dat elke skofwerker wat deur hom wakker gemaak is, langs sy naam teken.
Wanneer hy iemand wakker geklop het, gee hy ’n boek aan waarin almal se
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name geskryf staan – stokers, drywers, shunters (rangeerders), kaartjies-
ondersoekers en wielkloppers. Hy moes weet hoe laat elkeen moet inval. Dit
wil voorkom asof dit ’n uiters nederige werk was waarop neergesien is, maar
tog kon die hele spoorstelsel nie funksioneer sonder hierdie sleutelrol wat ’n
roepman vervul het nie.

3.3 Verhaalstof
Timus, ’n twaalfjarige seun, word groot in ’n spoorwegkamp in Durban. Hy is
een van sewe kinders en is dus gewoond aan deel en tevrede wees met slegs
die nodige om te oorleef. As tiener ervaar hy groepsdruk en het ’n minder-
waardigheidsgevoel oor sy agterstand ten opsigte van sy fisieke ontwikkeling.

Sy ouers, Ada en Abram, is toegewyde, voorbeeldige mense wat goed vir
hul kinders sorg. Ada is ’n onderdanige vrou en ondersteun Abram in al sy
besluite – selfs al stem sy nie noodwendig daarmee saam nie. Abram regeer
sy gesin met ’n ysterhand, glo onvoorwaardelik in doktor Verwoerd en is ’n
onwrikbare kerkganger wat gekant is teen enige verandering.

Timus se oupa sterf en ouma Makkie kom woon by hulle – aanvanklik
veroorsaak dit ongerief, maar met haar warm persoonlikheid en die lewens-
waarhede waarmee sy vorendag kom, raak sy gou deel van die gesin.

Timus se susters kom in opstand teen hul outokratiese pa met sy rigiede
idees oor die lewe en ouma Makkie moet kort-kort ingryp en die vrede herstel.
Rykie is swanger, Mara, haar tweelingsuster, wil dans op haar mondigwordings-
partytjie – teen haar pa se wil, Erika is verlief op Salmon, wat aan ’n ander
kerk as hulle behoort, en Bella is ontsettend lief vir Boytjie (Gladys se swart
seuntjie) – wat ook stremming veroorsaak wanneer haar pa besluit dat Gladys
hom moet wegstuur, soos deur die apartheidsregering verwag word.

Timus se ouer broer, Braam, kuier graag by Melinda Gouws (omdat sy
so lekker kan vry) en vertel in die aande vir hom stories in die bad. 

Gladys is hul swart huishulp wat in ’n kaia op hul werf woon en wat deur
haar vriendelike geaardheid oor rassegrense heen noue verhoudinge opbou
met die vroue van die Rademan-familie. Deur haar word die wreedheid van
die eertydse apartheidswette duidelik geïllustreer en die leser ervaar deuren-
tyd empatie met haar.

Timus se beste vriend is Joepie, saam met wie hy allerhande kattekwaad
aanvang, en hy spandeer ook by die skool tyd saam met Kenneth, die rykman-
seun wat nie in die spoorwegkamp woon nie.

Hein en sy vriende vervul die rol van boelies wat Timus gereeld uitjou en
spot omdat hy so naïef en onskuldig is. Hulle dra baie by tot sy lae selfbeeld.

9
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Ruben is ’n weeskind, veel ouer as Timus, wat deur sy ouers aangemoedig
word om ’n vriendskap met Timus te sluit. Ongelukkig is voorkoms soms
misleidend en Ruben lei hom op ’n pad van onsedelikheid en die uiteindelike
verlies van onskuld en kindwees.

Joon (Sterrekyker) is die roepman in die verhaal, maar vervul ook die
funksie van die beskermengel wat telkens “geroep” word wanneer daar
’n krisis opduik. Sy ma, ant Rosie, tel heeldag klippe op en gooi dit in ’n sak
oor haar skouer en is oënskynlik stom aangesien niemand haar nog ooit hoor
praat het nie.

Ander karakters soos Zane, Helen, die Gouwse, die proponent en die
dominee sorg vir ’n kleurvolle wêreld waarin die leser homself kan verloor.

3.4 Verteller
Timus tree as kindverteller op en die pynlike oorgang van seun- na manwees
word hierdeur juis soveel meer beklemtoon en verleen ’n dieper kykie in die
rol as outsider en sensitiewe waarnemer. Die ek-verteller se weergawe van die
eenvoud van sy lewensomstandighede is ontstellend en die leser ervaar em-
patie met die kind wat geen ander lewe ken nie. Hierdie soort vertelling hou
die leser konstant bewus van die twee vlakke ter sprake:  die jeugwaarnemer
wie se ondervindings en waarnemings deur ’n volwasse skrywer gestuur word.
Al verstaan die verteller nie alles wat voor hom afspeel nie, soms as afloerder
en afluisteraar, funksioneer hierdie onskuld as ’n metode waardeur die wrede,
kortsigtige volwasse wêreld vir die leser onthul word. Geen onderskeid word
deur middel van hierdie soort vertelling tussen die goeie en die bose gemaak
nie aangesien ’n kind nog nie ’n gevestigde morele basis het wat hom/haar in
staat stel om ’n waardeoordeel oor waarnemings uit te spreek nie – alles aan
albei kante word slegs met ’n onskuldige erns aan die leser gerapporteer.

3.5 Karakters
3.5.1 Hoofkarakter
Die hoofkarakter is ’n twaalfjarige seun, Timus, wat sukkel om tussen ver-
beelding en werklikheid te onderskei. Hy is dus die protagonis in die verhaal,
en aangesien die leser die storie vanuit sy gesigspunt beleef, tree hy ook as
fokalisator op.

Hy vergelyk himself gedurig met ouer seuns en spreek gedurig die wens
uit om groter, manliker en ouer te wees. Dit skemer sterk deur dat hy onte-
vrede is met sy fisieke voorkoms, want hy sê op bl. 7 dat dit erg genoeg is as

10

ROEPMAN BINNE  12/20/05  8:54 AM  Page 10



jy met jouself ontevrede is wanneer jy in die spieël kyk en dat sy maats hom
“myle voor” is. Hy voel dat die Here hom “uitgekies” het om agter te bly. Hy
noem voorbeelde van fisieke ontwikkeling by seuns, soos gebreekte stemme,
baarde, hare in kieliebakke, ensovoorts, en dan maak hy die uitlating dat hy
nie daaroor wil praat nie. Gewoonlik vermy mense situasies en dinge wat
hulle pla of seermaak en praat ook nie graag oor sulke dinge nie. Die leser
kan dus hieruit aflei dat Timus jonk vir sy ouderdom lyk en nog geen van
bogenoemde “mylpale” in sy fisieke ontwikkeling bereik het nie. Hieruit kan
’n swak selfbeeld en gebrek aan selfvertroue spruit.

Sy ma se woorde op bl. 8, nl. “Timus, jy sal my nog grys hare gee met jou
wildgeit”, stel nog ’n eienskap van Timus aan die leser voor: Sy ouers tref
hom aan met ’n gebreekte arm in gips toe hulle van die plaas af terugkom en
dit impliseer dat hy ’n woelige seun is wat soms onverantwoordelik optree en
nie aan die gevolge van sy dade dink nie. 

Timus raak soms verlore in sy eie gedagtes en moet dan weer na die werk-
likheid teruggebring word soos die leser kan aflei uit sy pa se woorde op bl. 7
waar hy vir hom sê dat die lewe nie ’n storie is nie, en weer op bl. 19 ná Timus
se aandrang daarop dat ’n Bantoe sy arm gebreek het en sy pa weer kla dat
dit die hoeveelste keer is dat hy vir Timus moet sê dat die lewe nie ’n storie
is nie. Ook die twee daaropvolgende vrae, nl. “Timus, hoor jy my?” en “Wat
het ek gesê?” wys daarop. Ook die woorde op bl. 8, “Timus, waar is jou
gedagtes nou weer?” en op bl. 14, “Jy is klaar agter genoeg met jou dromery”,
bevestig hierdie stelling. Dat Timus onwrikbaar glo in sy verbeeldingswêreld
sien ons in sy woorde op bl. 19 toe hy dink: “maar ek het nie gejok nie: dit
wás ’n Bantoe wat my arm gebreek het”. 

Dat hy ’n tipiese ondeunde tienerseun is wat daarvan hou om ander ’n
streep te trek, sien ons in die insident waar hy Gladys met die tuinslang nat-
spuit. Hy dink ook by homself dat niemand nog ooit so mooi soos Gladys
geskrik het nie – en dat hy dit graag weer sou wou sien. 

Saam met die jeugdige ouderdom van twaalf kom ook die wreedheid en
onsensitiwiteit waarmee ander persone soms behandel word. As voorbeeld
dien sy bekentenis dat sy ma met hom raas as hy ook soos party ander mense
spot met ant Rosie, wat stom is en klippe in die straat optel en in ’n sak gooi.

Sy gunstelingkuierplek is op sy ouma Makkie se plaas naby Ladismith in
die Klein-Karoo. Ook blyk dit dat hy baie lief is vir treinry en dat hy goed
ingelig is aangaande treine en lokomotiewe. (Sien bl. 13.) 

Die feit dat hy nie soos die ander kinders een van ’n tweeling was nie, was
volgens hom ook nie sy skuld nie. Dit was asof hy gedink het dat hy kwalik
geneem word daarvoor. Hy was dus in hierdie opsig ook “anders” as die ander
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kinders. Vir sy ma was dit egter ’n seën, want sy was toe nie so moeg en besig
soos wat sy met twee sou wees nie. 

Timus verwys na die episode in die bos toe hy die “kerk-Bantoes” afgeloer
het en beskryf hoe bang, eensaam en verdwaal hy gevoel het. Die geluid van
’n lokomotief laat hom egter aan Joon dink, en hy erken dat wanneer hy bang
is en hy aan Joon dink, sy bangheid altyd verdwyn. Die leser kan hieruit aflei
dat hy opsien na Joon en hom vertrou.

In die roman ontwikkel ’n hegte band tussen hom en sy ouma Makkie
nadat sy hom van ’n gewisse pak slae red toe sy pa hom nie wou glo nie. Sy
herinner sy pa aan die onskuld wat Timus nog besit en dat dit God se genade
is. Op Timus se vraag wat onskuld is, leer sy hom ’n lewensles deur haar ver-
duideliking dat dat dit iets is wat jy eers leer ken as jy dit verloor, maar dat jy
dit eendag in die hemel weer terugkry. 

Timus is duidelik bewus van hulle armoede en van die “ryk mense met
twee lakens op elke bed”. Ook die sagte komberse en Kenneth se ma wat nie
soos ’n “tannie” lyk met haar lipstiffie en gedoende hare nie.

Die onskuld-tema word versterk deur die woorde op bl. 25 toe Timus vir
Mara sê dat hy nie ’n meisie het nie. Dit is egter duidelik dat hy bewus is van
die teenoorgestelde geslag, want hy sonder Elsie uit wat “mooier as al die
meisies wat ek ken”, is – behalwe Helen. Dan volg ’n uiters gedetailleerde
beskrywing van Helen se uiterlike – ’n bewys dat hy, normaal vir sy ouderdom,
anders na meisies begin kyk as voorheen. Sy was vir hom spesiaal – ons sien
dit in die feit dat hy haar nog nie in ’n bikini gesien het nie, maar dat dit nie vir
hom saak maak nie; dat hy haar tas vir haar dra en bewus is van hulle vingers
wat aan mekaar raak; die bangraak toe Martina melding maak van Elsie se
“heupies en tieties en alles” en dat sy ’n “hit” in die hoërskool gaan wees.

Sy vrees word dan ook bewaarheid wanneer Voete Labuschagne haar kêrel
word. Die feit dat Voete se stem al gebreek het en hy al skeer, plus sy eerste-
span-rugbystatus, maak dit ’n voldonge feit by Timus dat hy niks daaraan kan
doen nie – in sy eie woorde: “want ek is ek”.

Timus het ’n baie lae selfbeeld as gevolg van sy fisieke agterstand by sy
vriende. Op bl. 30 verwys hy na die kleinheid van sy seks en die haarloosheid
wat daarmee gepaardgaan.

Sy seksuele kennis het hy nie van sy ouers ontvang nie, maar van foto’s
wat hy per ongeluk gesien het toe hy in die kombuis was en Hennie dit vir
Martina gewys het. Ook het Hein hom al ingelig oor wat tussen mans en
vroue gebeur, maar dit was vir hom moeilik om dit te glo – die foto was egter
bewys daarvan. Op bl. 31 lees ons hy het in sy “hele lewe” nog nie so iets
gesien nie. 

12
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Hy meet sy manlikheid aan ouer seuns wat al skuim kan maak wanneer
hulle urineer, en dit raak ’n obsessie by hom. Hein Ahlers lag vir hom, maar
Salmon doen dit nie toe hulle saam buite urineer nie.

Een van Timus se eerste seksuele ontwakings vind plaas wanneer Gladys
haar een aand was en Timus wonder of haar vel baie sag is en besef dat hy
nog nooit iets gesien het wat vir hom so mooi is nie. Hierna het hy haar ook
nooit weer probeer skrikmaak nie.

Een van Timus se grootste wense is om ’n walvistand by die walvisstasie
te kry, soos die een wat hy by Hein gesien het. Hein konfronteer hom met sy
skaamheid toe hy wegdraai om te urineer. Ook Hein se skuim terwyl hy
urineer, knak sy selfvertroue verder. Hein en sy vriende sien neer op Timus
omdat hy naïef is en nie eens skuim kan urineer nie. Dit veroorsaak ’n vrees
by hom om in hulle vas te loop en hy probeer hulle vermy waar hy kan.

Timus toon duidelike emosionele groei – waar ouma Makkie vir Erika
van haar oupa wil vertel en sy nie lus is om na ouma Makkie te luister nie
(bl. 36). Hy kry haar uit die bloute jammer en toon empatie toe hy vir die
eerste keer daaraan dink hoe eensaam en hartseer sy moet wees. Sy aanvanklike
woede omdat hy sy kamer aan haar moes afstaan, gaan oor in begrip vir haar
situasie.

Timus se onskuld word o.m. uitgebeeld deur die episode by die hout-jetty
toe hy die middelpunt van Hein en sy vriende se gespot word met sy vraag
oor wat die plastieksakkie is wat in die water dryf – hulle kon nie glo dat hy
so onnosel was om nie eens te weet wat ’n kondoom is nie.

Hy sukkel ook om te verstaan hoe ’n kondoom kan keer dat ’n vrou ’n baba
het en dat daar nie iets soos oorbevolking sou wees as dit waar was nie. Hy
onthou die onderwyseres se les oor oorbevolking en die vraag deur een van
die leerders waarom arm mense altyd soveel kinders het. Dit laat hom in die
moeilikheid beland toe hy probeer voorstel dat dit God is wat daaroor beskik
en nie die mens nie. As voorbeeld gebruik hy sy ma wat nie self besluit het
dat sy drie tweelinge wou hê nie. Terug in die klas voel hy die vernedering van
talle spottende oë op hom en hy dink dat hy eerder ’n pak slae sou verkies.

Heimlik bewonder Timus sy pa as groot, sterk man wat baie vaardig met
’n byl is en hy geniet dit om die speling van sy spiere op sy arms en rug dop
te hou wanneer hy werk. Dit het hom seergemaak dat sy pa kon dink dat hy
wou lyf wegsteek en nie met die afkap van die bome wou help nie.

Timus laat blyk dat hy nie daarvan hou wanneer mense huil nie. ’n
Moontlike rede hiervoor kan wees dat sy pa, volgens hom, nooit huil nie en
dat hy dus dink dat dit nie pas by ’n man om sy gevoelens te wys en swak te
wees nie.
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Timus word gereeld beskryf as baie “nuuskierig”, en sy nuuskierigheid lei
daartoe dat hy partykeer gesprekke afluister of mense stilletjies dophou. 

Hy het ’n groot dunk van Braam as storieverteller – saans as hulle twee-
twee bad, maak Braam sy eie stories op omdat sy brilglase toewasem en hy
kan nie voorlees nie.

Timus het instinktief aangevoel dat Ruben anders teenoor hom was as die
normale seuns. Op bl. 48 noem hy dat Ruben so heeltyd in sy oë inkyk. Die
leser word sodoende agterdogtig teenoor Ruben en besef later dat dit ’n
vooruitwysing was na die toneel waar Ruben hom seksueel probeer misbruik. 

Daar is kort-kort verwysings na Timus se naïwiteit, bv., wanneer hy
probeer uitvind waarvoor die Dr White’s-kussinkies wat met gaas oorgetrek
is, gebruik word. 

Timus voel soos ’n roepman wanneer hy Joon gaan roep om na oom
Gouws se huis te gaan en tannie Marie en Goolshan uit te sorteer – m.a.w.,
hy voel nuttig en baie belangrik.

Ouma Makkie is ook spesiaal vir Timus omdat sy na elke woord luister wat
gesê word en nie soos ander grootmense slegs maak of hulle luister nie. Hy
leer ’n paar waardevolle lewenslesse by haar – oor die inherente goedheid van
die mens en hoe hy meer geneig is om die kwaad eerste raak te sien as die goeie.
Sy vertel ook vir hom waarom Joon se ma klippe optel: Joon is geroep deur
God en kyk altyd hemel toe om te hoor wat die Here vir hom wil sê; sy ma
tel dan die klippe op sodat hy nie struikel nie. Volgens sy ouma sal almal weet
as Joon die dag dood is, want ant Rosie sal haar sak klippe neersit die dag
wanneer niks haar meer op die aarde hou nie. Dan sal sy reguit hemel toe vaar.
Ouma Makkie leer vir Timus dat ant Rosie eintlik die klippe vir die Here optel.

Die aanklank wat hy by ouma Makkie vind, kom ook na vore wanneer hy
sê dat hy graag by haar op die muurtjie van die blombak sit as sy laatmiddag
buite sit om na die mense te kyk. 

Timus erken dat hy baie nuuskierig is wanneer hy laat blyk dat Joepie nie
so nuuskierig is soos hy nie.

Timus het ondervinding gehad van geboorte gee deur Gladys en deur sy
hond. Weereens kom die onskuld na vore as hy op bl. 66 wonder of Boytjie
ook in ’n sakkie water uitgekom het.

Die ek-verteller praat op bl. 67 met Rankies die kat, en deel met die leser
die feit dat sy pa die kat jammer gekry het en huis toe gebring het en dat sy
naam afkomstig is van hom, Timus, wat so rankerig aan die groei was. Ook
noem hy dat hy hoendervleis op sy arms kry en sy nekhare regop staan as die
kat by hom verbykyk na iets wat hy nie kan sien nie. Hierdie aardige gevoel
kom ook van ouma Makkie se geloof dat katte half dier en half iets anders is.
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Tipies seunskind is hy gereed vir enige avontuur – wanneer Hein op bl. 68
vir Zane sê dat Rocco weer daardie dag by sy ma was, weet Timus dat hy en
Joepie daardie aand gaan uitvind wat ant Rosie met die dooie vlermuise maak
wat Zane doodslaan as hy ontsteld is. Sy voorgevoel word bewaarheid wan-
neer hy en Joepie skelmpies by hul huise uitsluip om ant Rosie te gaan afloer.
Sy neem die vlermuise vir ’n stoker wat die vlermuise diep in die vuurkas
insteek en verbrand. Slegs die klein hopie wit beentjies neem sy terug na die
lamppaal waar Zane hulle doodgeslaan het en keer dit dan om. 

In sy pogings om skuim te urineer, klim Timus op die kaia se dak wanneer
sy blaas baie vol is en mik van die hoogte af, maar alles loop verkeerd toe die
geut onder hom padgee en hy sy ander arm ook breek. Die leser besef duidelik
hoe belangrik dit vir Timus is om sy manlikheid te bewys en sodoende ontslae
te raak van sy minderwaardigheidsgevoel. 

Timus leer baie van die ouer seuns soos Hein Ahlers, maar sy ma straf
hom as sy sien dat hy met hulle praat. Ná sy pak slae omdat hy met Hein
gepraat het, wonder Timus hoe hy meer omtrent die lewe gaan leer as sy ma
nie wil hê dat hy met ander mense moet praat nie. Ook is hy bedruk omdat sy
ma slegs vir Joepie en Ruben goedkeur as vriende. Eie aan sy nuuskierige
aard kom Timus tydens ’n afluistersessie te hore dat Ruben ’n weeshuiskind is
en dat iets met hom gebeur het wat ’n merk in sy binneste gelaat het.

Vandat hy nie meer inligting by ander seuns mag inwin nie, wend Timus
hom tot Braam, maar erken dat dit moeiliker is om vir jou eie broer vrae oor
die lewe te vra as vir jou vriende. Braam ontwyk die vraag oor die koerant-
bolle onder die wasmasjien met ’n vae antwoord dat dit die meisiekinders se
goed is, maar hy gee tog vir hom raad oor die urinering van skuim, naamlik
om waspoeier vlak te begrawe en dan daarop te urineer. Sy ander voorstel,
om vir Moeder Natuur te wag, word deur Timus van die hand gewys met die
woorde dat Moeder Natuur van hom vergeet het. Hierdie woorde som sy
dilemma baie goed op – hy is skaam oor sy stadige oorgang van seun tot man.
Sy onbeantwoorde vraag oor die koerantbolle onder die wasmasjien lei tot sy
ontdekking van die bebloede koerantpapier, maar dit beteken vir hom nie veel
sonder ’n sinvolle verduideliking nie.

Die heelagterposisie wat Timus in die C-span beklee, strook met die beeld
wat die leser van hom opgebou het – hy is nie groot en sterk nie en verkies
om die bal eerder uit te skop as om die risiko te loop om platgeduik te word.
Hy erken ook dat hy glad nie van rugby hou nie en dit slegs speel omdat
ouens jou uitkryt as ’n sissie en geen meisie in jou belangstel as jy dit nie
doen nie. Weereens blyk dit hieruit hoe belangrik dit vir hom is om aanvaar
te word en in te pas by sy portuurgroep. Die grootste rede is egter die stortery –
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hy voel te skaam om sonder hare op die regte plekke saam met die ander
seuns te stort en aangestaar te word. Dit probeer hy vermy deur eerste te stort
nog voordat die ander kans het om uit te trek. Dat die onvermoë om skuim te
urineer reeds by hom ’n obsessie geword het, word duidelik uitgebeeld in die
droom op bl. 82.

Hy het begeer om gewild onder die meisies te wees – op bl. 82 noem hy
dat hy die hele dag net aan een ding gedink het: Hy kan droom soveel hy wil,
maar die meisies by die skool gaan nooit gil en hande klap oor iets wat hy
doen nie. Hy besef ook dat die een meisie wat vir hom baie spesiaal is, Elsie,
ook vir hom verlore is – veral aangesien albei sy arms in gips was en hy nie
eens meer haar tas kon dra nie. Ook die feit dat Joepie toe sy tas moes dra, op
aandrang van sy ma, het ’n spottery onder die seuns uitgelok en hulle twee is
“moffies” genoem, wat nog meer skade aan sy selfbeeld aangerig het.

Hoe lief hy vir Elsie was, sien ons in die vergelyking van die seerkry a.g.v.
die spottery teenoor die seer wat hy voel wanneer hy vir Elsie en Voete saam
sien – dit is soveel seerder om haar by iemand anders te sien.

Voete simboliseer dus alles wat Timus graag sou wou wees – hy is ’n goeie
rugbyspeler en gewild onder die seuns en meisies; sy stem het reeds gebreek
en hy is Elsie se kêrel. Voete verwys neerhalend na hom as “Seppie”, iets wat
Timus vertroulik aan Elsie vertel het – net sý het geweet hoe bang hy was dat
iemand hom só sou noem. Nog ’n ontnugtering wat hy moes verwerk.

Die dominee se huisbesoek net voor Mara en Rykie se mondigwording,
laat Timus wonder oor Jesus as mens – of hy ook toe hy so oud soos hy was,
nie kon wag vir sy stem om te breek en om hare op sy lyf te groei nie.

Timus word uitgevang deur Hein nadat hy hom probeer flous het deur
waspoeier onder die grond te begrawe voor hy urineer en word daarna een
middag onder valse voorwendsels na die vlei gelok waar hy deur Hein en sy
vriende verneder en gedwing word om ’n kan water uit te drink. Hy maak sy
broek nat, maar word die vernedering gespaar dat die hele straat dit sou sien,
toe Joon tot sy redding kom.

Tydens Timus se uitstappie saam met Ruben na die walvisstasie toe, maak
hy vir die eerste keer kennis met homoseksualiteit en word deur Ruben gedwing
tot orale seks. Hy slaag daarin om weg te hardloop, maar word afgepers om vir
niemand daarvan te vertel nie – Ruben maak misbruik van Timus se verbeel-
dingswêreld en maak daarop staat dat die grootmense nie sy storie sal glo nie. 

Timus het getrou elke middag saam met ouma Makkie gaan stap en tydens
een van hierdie wandelings het hulle by die klooster uitgekom van waar hulle
die see kon sien. Timus het ’n vrees vir die nonne gehad en was bang dat hy
in die klooster sou verdwyn, maar saam met ouma Makkie was dit so maklik
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om naby aan die Christusbeeld te kom en selfs met die nonne te praat. Van
daardie dag af het hy sy vrees vir die klooster en die nonne afgesweer. Sy
ouma het hom nog ’n belangrike lewensles geleer, naamlik dat jy jou vrese
alleenlik kan oorwin deur dit trompop te loop. 

Dat Timus voorheen ongelooflike dinge aan sy ouers vertel het en nie deur
hulle geglo is nie, sien ons duidelik in die woorde op bl. 140: “Dit sal nie help
om haar te vertel nie. Sy sal sê ek lieg.” Die leser weet hy verwys na die
insident waar Ruben sy onskuld vir altyd van hom weggeneem het. Hier
spreek Timus direk tot die universele tiener of kind wat moontlik ook seksuele
ervarings van teistering beleef het, en ook niemand het om dit mee te deel nie –
juis weens die vrees vir verwerping en dat hulle nie geglo sal word nie. In
Timus se geval dra sy ryke verbeeldingswêreld by tot die wantroue waarmee
sy ouers sy stories bejeën.

Weereens kom Timus se insig in die sosiale skeiding tussen ryk en arm na
vore wanneer sy ma die vriendskap tussen hom en Kenneth bevraagteken
omdat Kenneth nooit by hom kom kuier nie. Timus verstaan ten volle dat
Kenneth, wat op die bult bly, nie graag in ’n eenvoudige spoorwegkamp sou
wou kuier nie – belangrik om daarop te let dat hy die stelling maak vanuit die
oogpunt “indien hy Kenneth was”. Duidelik sien ons as lesers dat die tien
mense wat ’n drieslaapkamerhuis met een groot boom en ’n tuinslang deel,
direk teenoor Kenneth-hulle se swembad, die mooi uitsig en braaivleis elke
Sondag gestel word. Ook die begeerte na lekker, sagte winkelbrood teenoor
sy ma se selfgebakte brood, word op bl. 141 uitgespreek.

Timus se vrees om saam met Ruben stad toe te gaan, bereik ’n klimaks toe
Joon met sy fiets verby hulle ry. Sonder dat Timus na hom hoef uit te reik,
draai hy om en kom tot Timus se redding met die eenvoudige woorde wat
Timus te bang was om self te uiter, nl.: “Timus is bang vir hom, oom”. Hy
waarsku ook vir Ruben dat hy hom nooit weer naby Timus wil sien nie. Weer-
eens is Joon die held in Timus se oë en vervul hy die rol as beskermer van
Timus.

Tydens een van die middernagtelike gesprekke tussen sy ma en pa hoor
Timus hoe sy ma haar kommer uitspreek oor hom omdat hy, volgens haar,
verander het en stiller geword het – die leser weet dat dit ’n direkte gevolg is
van die insident tussen hom en Ruben en die gepaardgaande verlies aan
onskuld.

Alhoewel Timus uiteraard nie kon verstaan hoe dit moet voel as jou kind
van jou af weggeneem word nie, vergelyk hy kinderlik Boytjie se weggaan op
bl. 155 met die hartseer wat sy pa sou voel as Rankieskat van hom af wegge-
neem sou word.
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Dat Timus die godsdiens en gelowiges bevraagteken, kom duidelik na vore
wanneer hy op bl. 159 verwys na die uitstappie kerk toe op Sondae. Hulle het
verby tennisbane geloop waar vrolike mense tennis speel in plaas van kerk toe
gaan, en hy het sy pa se nors gesig vergelyk met die vreugde op hul gesigte –
dit was dus, volgens hom, nie vir sy pa lekker om kerk toe te gaan nie.

Ná Erika se selfmoordpoging by die kerk waar sy ouma haar heup gebreek
het, mis Timus die wandelinge saam met haar. As hy nou alleen met haar wil
praat, moet hy dit doen in die donker kamer wat na medisyne ruik, en
soms maak dit hom bang as sy hom nie dadelik antwoord nie, want hy weet
nie of sy dalk al dood is nie. In sy woorde aan haar: “Dis lekker om Ouma
hier by ons te hê”, sien ons sy waardering en liefde na vore kom. In sy ouma
se omhelsing word sy liefde beantwoord en sy laat blyk dat hy die rede is
waarom sy nie sommer moed opgee en doodgaan nie. Baie kinders sal
hiermee kan identifiseer aangesien hulle soms ’n hegter band met een van hul
oumas of oupas het as met hul eie ouers.

Dis duidelik dat Timus nie die volle implikasies van die moord op Verwoerd
besef nie. Soos altyd hoor hy die bekende naggeluide van die spoorweglewe
en besef dat die lewe ten spyte van Verwoerd se dood voortgaan. Al twee
dinge wat anders is, is sy pa wat heeltemal anders lyk en die lokasiemense,
wat gewoonlik nooit in die week musiek maak nie, se tromme wat hy regdeur
die nag hoor. Hy sê dan ook op bl. 165: “Ek verstaan dit nie.” 

Op bl. 169 ontstel Elsie en Voete se verhouding Timus weer van voor af.
Hy vergelyk sy stem en bene weer met dié van Voete en martel homself weer
deur te dink aan al die dinge wat hy nooit die voorreg sal hê om te doen en te
hê nie. Hy gaan sover om te dink dat ’n wonderwerk ook nie sal gebeur soos
dat Voete omgery word deur ’n kar en rystoelgebonde raak met sy bene wat
algaande dunner word as syne nie. Die intensiteit van sy emosies sien ons in
die fisieke simptome soos die knop op sy maag en sy droë keel.

Timus se onvermoë om met sy ma oor sake na aan sy hart te praat, word
op bl. 170 geïllustreer toe sy by hom wil weet wat hom pla en hy dit ontken –
die leser weet egter dat dit die fisieke verhouding tussen Voete en Elsie is wat
hom onderkry.

Getrou aan sy nuuskierige aard, hardloop Timus ná die onderonsie tussen
Hein en Zane oor Helen wat met Joon sou gevry het, na Helen se huis om die
uitkoms van hierdie gebeure gade te slaan. 

Selfs Timus verloor sy inhibisies op bl. 185 tydens die “skoonspuit” van die
waterpyp – hy staan langs Joepie – sonder sy klere aan. Sy gips het van die
water sag geword en die watte het van sy arms afgegly en albei sy arms is vry –
net soos hy bevry is van sy vrese en onsekerhede en gebrekkige selfbeeld.
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Teen sy beterwete besluit Timus op bl. 186 om te gaan kyk wat buite aan-
gaan nadat hy wakker word van ’n gefluister in die nag. Hy agtervolg Hein en
Zane en is bang, maar hoop dat Joon weer tot sy redding kom. Ruben sluit by
hulle aan en Timus aanskou die grusame moord op Joon. Sy gil trek Zane se
aandag af en hulle is te laat om Joon los te ruk – hulle beskuldig Timus dus
van Joon se dood.

Sy ouma is die enigste mens wat hom onvoorwaardelik geglo het. Hy vind
ant Rosie se sak vol klippe en ouma Makkie bevestig dat ant Rosie nooit haar
sak klippe sou los as Joon nog gelewe het nie. Met sy terugkeer, nadat hulle
Joon se liggaam gekry het, kan Timus nie wag om vir sy ouma te sê dat sy
reg was nie, maar hy kry die slegte tyding dat sy dood is.

Op die dag van hul vertrek na Stanger, gaan groet Timus al die bekende
plekke nadat hy reeds sy vriende gegroet het. Die enigste ding waaroor hy wel
spyt is, is dat hy nooit vir ant Rosie kon sê dat hy jammer is oor Joon se dood nie.

Hy het nooit die waarheid oor Joon se dood vir iemand vertel nie, want
niemand sou hom tog glo nie – en indien hulle het, sou dit tog nie vir Joon
terugbring nie. Almal het aanvaar dat dit selfmoord was.

By die kerkplek in die bos besef hy dat hy sy vrees daarvoor oorkom
het – alles lyk vir hom soveel kleiner as vroeër, ’n bewys van sy groei en
ontwikkeling as mens.

In die slotparagraaf sien ons dat hy niks meer teenoor homself of iemand
anders wil bewys nie. As hy urineer, doen hy dit nooit meer buite nie en in
die toilet mik hy na die bak se kant – om skuim te urineer, is nie meer ’n
obsessie nie. Timus het vrede gemaak met wie en wat hy is.

Timus is dus ’n ronde karakter aangesien hy ontwikkeling toon en sy
aksies nie voorspelbaar is nie. Hy boei die leser met sy onskuld aan die begin
van die roman en voer die leser mee op sy ontdekkingsreis tot by die verlies
van onskuld. Deurentyd het die leser empatie met hom en sy soeke na aan-
vaarding en kennis.

3.5.2 Newekarakters
Newekarakters vervul ’n ondersteunende funksie in ’n roman. Hulle vul die
hoofkarakter aan en is dikwels plat karakters aangesien hul optredes voorspel-
baar is en hul weinig ontwikkeling toon in die verloop van die roman.

RUBEN
Timus se grootste teenspeler of antagonis is Ruben. Hy simboliseer die bose
en steel as ’t ware Timus se onskuld van hom. As oënskynlik voorbeeldige,
onskadelike ouer seun was hy in die gunstige posisie om misbruik van Timus
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te maak. Hy is juis deur Timus se ouers aangemoedig om die vriendskap
te bevorder en tyd saam met Timus deur te bring aangesien hulle, ironies
genoeg, bekommerd was oor die skadelike invloed van karakters soos Hein
en Zane. Instinktief het Timus egter aangevoel dat Ruben anders was. Uit
gesprekke tussen sy ma en Ruben se tannie kon hy aflei dat daar iets in Ruben
se verlede gebeur het waaroor sy tannie hom baie jammer gekry het. Volwasse
lesers en ingeligte jong lesers weet egter dat daar verwys word na seksuele
misbruik deur ’n ouer persoon. Voorts is daar verdere vooruitwysings na
Ruben se seksuele voorkeure wanneer daar gemeld word dat hy baie lief is vir
jonger kinders en graag by die weeshuis uithelp oor naweke.

OUMA MAKKIE
Ouma Makkie is bykans die enigste persoon wat vir Timus direkte leiding gee
in die oorgang na volwassenheid. Nie sy ouers, susters of broer vervul hierdie
funksie in die roman nie en sy vriende en kennisse dra juis tot die probleem-
situasie by.

Sy is ’n unieke karakter wat met haar aardse goedheid en wysheid ’n
veilige hawe vir Timus bied. Met haar humor, lewenslus en ironie kyk sy na
die menslike situasie en kom telkens met nog ’n lewenswaarheid vorendag.

Op Timus se vraag aan haar wat onskuld is, antwoord sy: “Onskuld is iets
wat ’n mens leer ken as jy dit kwyt is.” Hierdie verlies van onskuld staan
sentraal in die roman. Sy troos egter direk hierna met die woorde: “. . . ons
kry dit eendag in die hemel terug”.

Sy is ’n sterk, opregte vrou wat nie huiwer om stroomop te beweeg en haar
opinies te lug nie – selfs nie as dit beteken dat sy teen die patriarg, Timus se
vader, se wil en reëls moet gaan nie. 

Timus kon sy hart teenoor haar uitstort omdat hy geweet het dat sy hom
sou glo en sy was soms die tussenganger tussen hom en sy pa om onmin
uit die weg te ruim en om Timus se onskuld te verdedig. Op bl. 22 red sy
hom van ’n pak slae en vir die eerste keer is hy bly dat sy by hulle kom bly
het. 

Ouma Makkie se rol as vertroueling is nie net tot Timus beperk nie – sy
deel ook geheime met sy susters, byvoorbeeld op bl. 39 vertel Erika haar
omtrent haar en Salmon se verhouding en hoe spesiaal hy vir haar is. Selfs Mara
vra haar hulp op bl. 52 om met hul pa te gaan praat oor sy besluit dat hulle
nie op haar en Rykie se mondigwording mag dans nie. Haar lewenservaring
deel sy graag met die kinders deur gebruik te maak van metafore – sy gebruik
die slangbeeld wat regop staan selfs as die gevaar verby is, en verduidelik dat
mans net so is. Hulle bly op die verdediging omdat hulle te bang is hul word
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onkant betrap. Haar raad aan Mara is om haar pa geleidelik aan die idee
gewoond te maak. Sy pas later hierdie raad op bl. 145 toe en oorreed hul pa
op ’n uiters uitgeslape, wyse manier dat die kinders tog mag “twist” aange-
sien hyself gesê het “twist” is nie dans nie.

Sy was ook ’n goeie luisteraar. Op bl. 58 sê Timus: “Ouma hoor elke
woord wat ’n mens sê. Sy is nie soos die ander grootmense wat net maak of
hulle luister nie.” Op haar daaglikse wandelinge het Timus haar vergesel en
sy kon hom so baie dinge leer wat hy nie verstaan of geweet het nie. Op bl.
59 verklaar sy aan hom waarom ant Rosie klippe optel en sy voorspel dat as
sy eendag die sak met klippe neersit, daar vir haar niks meer oor sal wees om
voor te lewe nie. Ook het Timus dit geniet om elke laatmiddag saam met haar
op die stoep te sit as sy mense kyk.

Polities was ouma Makkie ’n Sap – sy het geglo in menseregte vir alle
volksgroepe en dit aan Timus se ma oorgedra – ’n kwessie wat tot vele rusies
in die huis gelei het aangesien dit ’n direkte kontras met Timus se pa se
politieke oortuiginge gevorm het. Op bl. 72 noem Timus dat sy vir Boytjie by
haar in die bed laat sit en hom vertroetel het.

Sy toon duidelik haar ontevredenheid met haar skoonseun se besluit dat
Rykie en Mara nie op hul mondigwording mag dans nie, deur afwesig te wees
tydens die predikant se besoek. Daarna konfronteer sy die kinders se pa in hul
teenwoordigheid en gee haar misnoeë te kenne. Ook ná die ongewone kinder-
diens (bl. 115) huiwer sy nie om teen “Awerjam” op te staan en die proponent
te verdedig nie.

Op bl. 137 verduidelik ouma Makkie aan Timus wat sensuur is en die vol-
gende dag gee Timus toe aan haar versoek om bos toe te stap totdat sy die see
kon sien en hulle by ’n klooster uitkom. Sy besweer sy vrees vir die nonne
deur almal vriendelik te groet en Timus aan hulle bekend te stel. 

Haar onwrikbare geloof in reg en verkeerd sien ons wanneer sy Abram ver-
oordeel oor sy besluit om Boytjie van Gladys te laat weggaan. Sy neem sterk
standpunt in deur op ’n ongewone tyd op die stoep te gaan sit en vir Bella te
wag omdat sy weet sy gaan troos nodig hê wanneer sy terugkom en uitvind
dat Boytjie reeds weg is.

Nog ’n voorbeeld waar sy Abram en die kerk veroordeel, is op bl. 157
waar sy sê dat Rykie berou het en reeds deur God vergewe is en nie die
vernedering nodig het van nie Nagmaal te mag gebruik nie. Sy bied ook haar
ondersteuning aan Rykie deur te weier om Nagmaal te gebruik totdat Rykie
weer toegelaat word. As verdere teken van verset dring sy daarop aan om kerk
toe te stap en wys sy Abram se aanbod van die hand om haar met Stoney se
motor te neem. 
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Haar liefde vir haar kleinkinders kom duidelik op bl. 158 na vore wanneer
sy vir Rykie herinner dat sy heeltyd by haar in die kerk sal wees en dat Rykie
haar hand moet bly vashou.

Ná ouma Makkie se heupbreuk wat sy in die kerk opgedoen het, is Timus
die een wat haar die meeste mis omdat sy nie meer uit haar kamer kom nie.
In die donker, stil kamer is die geloofwaardigheid en opregtheid van haar
karakter aangrypend wanneer sy reageer op Timus se woorde dat dit lekker is
met haar by hulle – sy omhels hom en vee die nattigheid uit haar oë en gee te
kenne dat sy by die punt van opgee was, maar dat hy dit weer vir haar die
moeite werd gemaak het om te probeer sterk wees.

Die karakter gaan dood voordat Timus aan haar kan sê dat sy al die tyd reg
was oor Joon en ant Rosie. Die leser verstaan dus dat Timus die hartseer en
gemis van ouma Makkie se dood moes verwerk, sonder dat dit nodig was vir
die verteller om dit eksplisiet te stel. 

PA ABRAM
Sy woorde aan die begin van die roman, naamlik “Die lewe is nie ’n storie
nie, Timus”, vertel die leser heelwat van die karakter self. Dit sluit aan by sy
onwrikbare geloof in reg en verkeerd. Die lewe is vir hom eenvoudig en
ongekompliseerd (feitelik) en hy weier om af te wyk van sy oortuiginge (t.o.v.
die kerk sowel as die politiek). 

Hy het nie die vermoë om op ’n liefdevolle wyse morele leiding te gee nie
en word eerder gekenmerk deur die hartelose nakom van reëls. Dikwels
impliseer ouma Makkie dat hy nie ’n skaduwee oor hulle moet kom gooi waar
hulle lekker sit en lag oor iets nie – ’n bewys dat hy somber en beswaard na
die lewe kyk. 

As toegewyde kerkganger vervul hy die amp van ouderling en is elke
Sondag op sy pos – soms twee keer op ’n Sondag – en verwag dieselfde
toewyding van sy gesin. Getrou aan die Bybel, volgens hom, verbied hy dans
en drank in sy huis en dit veroorsaak baie opstand en hartseer by sy dogters,
veral Mara. Toe Rykie swanger raak, skroom hy selfs nie om haar, sy eie
dogter, onder sensuur te laat plaas nie. Ook toe Erika verlief raak op Salmon,
wat toe aan ’n ander kerk behoort, stel hy sy geloofsoortuiginge voor die
geluk van sy dogter toe hy besluit dat hulle mekaar nooit weer mag sien nie.
Hierdie besluit lei later tot amper tragiese gevolge wanneer Erika probeer om
haar eie lewe te neem.

Hy is ook ’n getroue Verwoerd-aanhanger en die aanwesigheid van
die Verwoerd-foto in die huis, sowel as sy reaksie op die moord op Verwoerd,
toon aan die leser in hoe ’n mate hy by die politiek betrokke is. Hand aan
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hand met Verwoerd gaan apartheid en wanneer hy beslis dat sy huishulp se
seuntjie nie langer by sy ma mag bly nie, bewys dit hoe hy hierdie politieke
wette blindelings navolg.

Sy patriargale rol word verder beklemtoon deur die straf wat hy aan sy
seuns uitdeel in die vorm van ’n pak slae in die badkamer. Nie alleen voel
Timus die “oordeel” aan sy lyf nie, maar Pa se gestaar en die tyd wat Timus
voor die tyd in die badkamer alleen moet deurbring, is al voldoende om hom
berou te laat toon.

Toe Braam gestraf is omdat hy gerook het, het hy daarna vir sy pa gevra
wat met rook verkeerd is aangesien hyself dan rook. Daarna het sy pa nooit
weer aan ’n sigaret gevat nie.

Dit wys hoe hy deur sy lewe ’n voorbeeld wil stel vir dit waaraan hy
onwrikbaar glo.

Selfs sy eie vrou kon nie tot hom deurdring en hom laat afsien van sy
besluite nie – telkens wanneer Ada met hom in die nag gesels oor dinge wat
haar bekommer rakende haar kinders, maak hy dit af as sy wat weer “die
bobbejaan agter die bult gaan haal”. Voorbeelde hiervan is waar sy haar kommer
uitspreek oor Erika wat besig is om weg te kwyn na die verbreking van haar
verhouding met Salmon, en haar observasie van Timus wat al hoe stiller word
(na sy homoseksuele insident met Ruben). Tannie Hannie maan Ada ook op
p. 49 dat Abram die dogters te veel op “hok” hou en dat hy haar “regeer”.

Hy is ’n eerbare, harde werker – behalwe sy spoorwegwerk kap hy Sater-
dae ongewenste bome in tuine van ryk mense af en saag dan die hout op.
Timus verwonder hom altyd aan die speel van sy spiere wanneer hy die byl
swaai. Hieruit kan ons aflei dat hy ’n groot, sterk man is wat nie bang is vir
harde werk nie.

MA ADA
Ada is ’n warm, liefdevolle moeder wat slegs die beste vir haar kinders wil
hê. Om deur drie swangerskappe van tweelinge te kom en steeds die moed te
hê vir nog ’n kind daarna, spreek boekdele. Enige vroulike leser wat al swanger
was, sal begrip hê vir die moeilike tyd wat hierdie vrou agter die rug het.

Sy is ’n goeie vrou vir haar man – onderdanig en gehoorsaam en onder-
steunend. Selfs wanneer sy nie met hom saamstem nie, sal sy hom steeds
ondersteun en verdedig.

As moeder weet sy instinktief wanneer iets een van haar kinders pla, maar
haar pogings om uit te reik na hulp by haar man, word gewoonlik geïgnoreer
of word gesien as spoke opjaag. Haar hande was dus afgekap om in te gryp
en ’n tragedie te probeer voorkom. Toe sy die vreemde klokgeluid in die kerk
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hoor, was dit asof sy instinktief geweet het dat dit Erika was. Sy het ook besef
dat Timus ’n krisis beleef omdat hy aansienlik stiller as gewoonlik was en
Braam laat blyk het dat hy ook nie meer geïnteresseerd is in die badstories
in die aand nie. Sy het tyd gemaak om met Timus daaroor te gesels, maar
aangesien hy geweet het dat sy hom nie sou glo nie, het hy nie sy hart teenoor
haar oopgemaak nie. Sy was wel reg oor sy hart wat stukkend was oor
Elsie.

Toe Abram aankondig dat hy moontlik ’n verhoging gaan kry en dat hulle
Stanger toe sal moet trek, het hy aangeneem dat sy bly sou wees omdat sy
voorheen altyd wou wegkom en haar kinders elders wou grootmaak, maar sy
was nie opgewonde nie, want haar kinders was amper almal groot en uit die
huis uit. Haar droom of wens is dus te laat verwesenlik en te veel hartseer en
pyn het dit voorafgegaan.

Timus laat blyk dat sy ma graag die kinders terg as sy die kans kry en
hy noem haar ’n regte platjie, maar in haar huwelik word hierdie humor en
lighartige kant heeltemal onderdruk deur haar man se onwrikbare geaardheid. 

RYKIE EN MARA
Rykie was die eerste van hul kinders wat hul ouers teleurgestel het toe sy
swanger geraak het. As kerkman was dit vir haar pa ’n groot skande, veral omdat
hy sy kinders so streng grootmaak. Sy moes die vernederende geskinder van
die gemeenskap, sowel as sensuur deur die kerkraad (met haar pa as ouderling)
deurstaan.

Die grootste ondersteuning het sy van ouma Makkie gekry – toe haar ma,
sonder om te dink, ’n opmerking maak soos “dié van julle wat nog nie uitge-
boul is nie”, het ouma Makkie haar berispe en daarop gewys dat sy Rykie se
gevoelens seergemaak het, ook in die kerk, toe Rykie vir die eerste keer nie
Nagmaal mag gebruik nie, was ouma Makkie daar om haar hand vas te hou.

Mara is die opstandige een van die tweeling. Sy bevraagteken haar pa se
liefde vir hulle omdat hy besluite neem wat hulle seermaak en wat hulle voor
hulle maats verneder. Haar versoek om op haar en Rykie se mondigwording
te dans, is summier deur haar pa en die dominee van die hand gewys tot ouma
Makkie ingryp en Abram op ’n uiters slim manier tot ander insigte bring.
Mara voel bitter oor haar lot toe hy ook later haar versoek om sjampanje te
drink, verwerp.

ERIKA
Erika was verlief op Salmon, wat tot ’n ander kerk as hulle behoort het. Hy
was voorbeeldig en baie lief vir haar, maar haar pa kon hul verhouding nie
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aanvaar nie en het besluit dat hulle dit moes verbreek. Salmon se liefde vir
haar word beklemtoon deur die bynaam Spinnekop wat hy vir haar gegee het.
Haar hart was gebreek en sy het die Bybel in die snippermandjie gegooi as
simbool van haar wantroue in God en sy liefde vir haar. Haar pa, die groot
gelowige, het haar lewe ruïneer en niks het meer vir haar sin of betekenis
gehad nie. Sy het belangstelling in alles om haar verloor – haar huiswerk is
nie meer gedoen nie, sy het opgehou netbal speel en haar eetlus het gekwyn.
Hierdie is alles waarskuwingstekens vir enige ouer, maar haar pa het dit
geïgnoreer alhoewel sy vrou uiters bekommerd oor hul dogter was. Die uit-
eindelike selfmoordpoging by die kerk was nie slegs ’n uitreik om hulp nie;
sy wou nie meer lewe nie. Selfs ná hierdie skokkende voorval het haar pa vol-
hard en nie van besluit verander nie.

BRAAM 
Braam is Timus se ouer broer en het gewoonlik in die aand vir Timus stories
in die bad vertel omdat sy brilglase toegewasem het en hy nie kon voorlees
nie. Timus het ook soms by Braam gaan antwoorde soek op vrae wat hy nie
kon beantwoord nie omdat hy nog te jonk was. Een voorbeeld hiervan was
toe Braam vir hom die goeie raad gegee het om seeppoeier te begrawe voor-
dat hy daarop urineer – dit sou dan skuim. Hy was ’n geesdriftige leser, het
van klassieke musiek gehou en by Melinda Gouws gekuier omdat sy so lekker
kon vry.

Soms het Braam Timus ook nie geglo nie omdat hy aanvaar het dat Timus
’n ooraktiewe verbeelding gehad het. 

BELLA EN MARTINA
Bella, Braam se tweelingsuster, was ontsettend lief vir Gladys se seuntjie,
Boytjie. Sy het dikwels met haar eie geld vir hom goedjies gekoop. Toe Timus
se pa besluit dat Boytjie van Gladys af weggeneem moes word, het hulle nie
vir Bella daarvan gesê nie omdat dit haar te veel sou ontstel. Op die dag van
sy vertrek was sy nog by die werk, en ouma Makkie het vir haar by die hek
gewag sodat sy haar kon troos wanneer sy haar vertel. Daardie aand aan tafel
het Bella in trane uitgebars en na haar kamer gehardloop waar sy die kardoes-
sakkie neergegooi het, en die swartbordjie en kryte uitgeval het wat sy
daardie dag spesiaal vir Boytjie gekoop het. 

Martina, Erika se tweelingsuster, word nie breedvoerig aan die leser
voorgestel nie – Timus meld wel dat hy vir haar gevra het wat die doekies met
die toutjies aan die kante was, waarop sy slegs geantwoord het: “husse met
lang ore.” 

25

ROEPMAN BINNE  12/20/05  8:54 AM  Page 25



GLADYS
Sy is die swart huishulp wat in die apartheidsjare by die Rademans gewerk
het. Deur haar word getoon dat vriendskappe oor rassegrense kan ontwikkel.

Sy het empatie met Rykie gehad wat dalk haar baba sou moes weggee, en
sy toon simpatie met die tweeling toe hulle pa nie wou toelaat dat hulle op hul
mondigwording in die huis dans nie.

Ook word die onreg van die apartheidstelsel uitgebeeld deur klopjagte wat
in die middel van die nag op swart mense uitgevoer is en waartydens Gladys
van haar waardigheid gestroop is deur halfkaal in die polisiewa gegooi te
word. Die antwoord op Ada se vraag aan die polisieman waarom hulle haar
kom haal, was dat die swart mense oproerig is en dit om hulle veiligheid was
dat hulle Gladys wegneem.

Deur Gladys word Timus ook bekendgestel aan die naakte vroueliggaam
en noem hy dit die mooiste iets wat hy nog ooit gesien het – vgl. die episode
waar Gladys haar met die warm water afspons.

JOON
Joon het ’n gebrek – hy is uiters skeel en sy oë is opwaarts gedraai. Sy by-
naam, Sterrekyker, is dus baie gepas. Figuurlik kan dit beteken dat hy wegkyk
van die aardse sondes en sy blik op die hemelse, die goddelike hou. Die
gemeenskap ondersteun Joon en hy word telkens gesien as beskermer van die
weerlose. Hy “red” Timus byvoorbeeld van ’n uitstappie saam met Ruben na
die weeshuis. Hy kom ook tot Timus redding wanneer Hein en sy vriende
hom wil verneder voor die hele straat met sy nat langbroek. Hy ontlont die
situasie tussen oom Gouws en tannie Marie, en telkens, wanneer gevaar dreig
of wanneer hy bang is, wens Timus dat Joon daar was.

Joon se beroep is een van die nederigste beroepe wat status en aansien betref,
maar ook so belangrik dat die hele spoorweë tot stilstand kan kom indien hy nie
stiptelik is nie, want dan sal niemand betyds opstaan en op hul pos wees nie.

Selfs die geharde karakters soos Hein en die gefrustreerde Zane is lugtig
vir Joon en gehoorsaam hom.

Joon is die middelpunt van die simboliek in die roman. Alhoewel hy ’n besker-
mer van die gemeenskap is, word hy uiteindelik ’n slagoffer. Sy alwetende profete-
aard, sy onverwagte verskyning wanneer hulp benodig word en sy “offer”-dood
(in ’n kruis-posisie tussen die trokke) herinner aan die Christusfiguur. 

Ander karakters soos ant Rosie, Zane se ma, tannie Hannie, die dominee en
die proponent, Beauty en Melinda sorg vir ’n onvergeetlike storie wat elke
leser sal bybly. 
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3.6 Ruimte 
Die roman speel af in ’n spoorwegkamp in Durban. Beelde van besoedeling
word onwillekeurig by die leser opgeroep – lug-, sowel as geraasbesoedeling. 

Pleks van in skoon, vars lug, leef die gemeenskap daagliks in vuil lug,
besoedel deur rook en roet. Voorts, pleks van vreedsame stilte, is daar dag en
nag die geraas van treine en trokke – beslis nie ’n idilliese omgewing om in
groot te word of om tot kreatiwiteit geïnspireer te word nie.

Die werknemers van die spoorweë het karige salarisse ontvang en in
spoorweghuise gebly – dus ’n gemeenskap met min ruimte vir individualiteit.
Timus spreek dikwels die wens uit om soos een van sy vriende, Kenneth, wat
nie in die spoorwegkamp bly nie, te wees. Hy vergelyk sy eie powere situasie:
’n huis waar sy groot gesin kamers moet deel, die gebrek aan ’n swembad, en
slegs die groot boom in die tuin en die tuinslang, met Kenneth se bevoorregte
posisie: ’n huis teen die bult in ’n rykmansbuurt, eie swembad en baie speel-
goed. Met sy ouma Makkie se koms, ná die dood van sy oupa, word hierdie
situasie nog ondraagliker aangesien sy ’n slaapkamer van haar eie moet hê en
Timus by sy ouers in die kamer moet slaap terwyl sy broer, Braam, in die
gang ’n lêplek moet kry.

Die badkamer van Timus se ouerhuis speel ook ’n belangrike rol aange-
sien dit die plek is waarheen hulle moet gaan as hul pa hulle straf. ’n Pak slae
word gegee ná ’n gesprek met hul pa, maar tussen die gesprek en die pak slae
is daar ’n ruk wanneer hul alleen in die badkamer moet agterbly en oor hul
sondes moet nadink – en dit is gewoonlik erger as die pak slae self.

Ruimtes wat deur Timus as plekke van ontvlugting gebruik word, is dus die
bos, vlei en die see. Die kinders kon enige tyd daarheen ontsnap, behalwe op
Sondae, omdat hulle – volgens Pa Abram – hulle dan “stil” moes gedra en op
hul eie werf bly.

In die bos het Timus, heel toevallig, ’n plek ontdek wat hom bang gemaak
het – dit was een van die digste dele van die bos. Hy het ’n trop ape agtervolg
en grondlangs agter hulle aan gehardloop tot hy op die vloer van die bos ’n
plek gekry het waar hy kon staan. Voor hom was die grootste avokadopeer-
boom wat hy nog ooit gesien het. Hy het die plek gevrees aangesien hy nie
geweet het waar hy was nie, en ’n oorweldigende stilte en algehele gevoel van
eensaamheid geheers het. Die omringende bosse, digte struike, bobbejaantoue
en rankplante dra by tot ’n onheilspellende atmosfeer wat hier geskep word –
gesien vanuit ’n twaalfjarige seun se perspektief. 

Die vlei is die ruimte waar Timus deur Hein en sy vriende verneder word
toe hy Hein vergeefs om die bos probeer lei met die seeppoeier. Die aanvang
van die vlei word beskryf as ’n groot pyp waar al die stormwater uitloop met
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al die rommel wat mense in die strate neergooi. Baie ver van die pad af het ’n
lap aan ’n stok gewaai; die plek is dus spesifiek gekies met dié doel in
gedagte dat dit eenkant en buite sig was sodat niemand hulle onverwags sou
kon steur nie. Die lang gras was ideaal aangesien hulle nie sommer maklik
raakgesien sou word nie. Die ruimte dra dus by tot die sukses van Hein en sy
vriende se plan om Timus en Joepie ’n les te leer.

Die derde ruimte van belang is die bosse van die Bluff, naby die hawe.
Weereens is die ruimte goed uitgekies vir die insident wat sou volg: Ruben
wat Timus seksueel misbruik. Dit was ruig en daar was gras om op te sit en
dis moeilik bereikbaar – daar is melding van ’n steil klimtog. Buite bereik van
ander mense is Timus soveel meer weerloos.

Nog ’n ruimte wat ’n groot rol speel, is die straat aangesien die meeste
inwoners te voet of per fiets beweeg weens ’n gebrek aan die nodige fondse
om ’n motor te kan bekostig. Voorbeelde van interaksie wat op straat
geskied, is die onderonsie tussen Zane en Helen, talle voorvalle waar Joon
op sy fiets tot iemand se redding kom, die vlermuis-eskapades en die water-
pyp wat bars. Al die karakters in die roman word herenig deur laasge-
noemde toneel en die water word as “genesend” en as troos vir die gemeen-
skap gesien.

Die laaste ruimte van belang is die “shunting jaart” waar Joon sterf.
Weereens is hierdie gebeure goed beplan deur die persone wat hom wou
skrikmaak en dit sluit direk aan by die ruimte wat gekies is hiervoor, naam-
lik ’n plek wat verlate sou wees in die middel van die nag en waar treintrokke
as instrumente van die marteling sou dien.

Die ruimtes toon ook verandering soos wat Timus geestelike groei onder-
gaan – waar hy eens bang was vir die bos, kan hy in die slothoofstuk nie
verstaan waarom hy ooit bang was daarvoor nie, die vlei wat altyd gelyk
het “asof hy sonder end was”, vertoon skielik klein en die rivier net soos ’n
klein, vuil stroompie en laastens ervaar hy die “shunting jaart” as leeg en
nutteloos.

3.7 Tyd 
Die gebeure vind oorwegend chronologies plaas, maar in die slothoofstuk gee
Timus ’n oorsig van gebeure wat die reeds bekende karakters raak. Hy vul dus
die gebeure vir die leser in en verskaf inligting deur middel van ’n terugblik
op die periode tussen die einde van hoofstuk 23 en die begin van hoofstuk 24.
Die trokke wat “al die jare” geen vragte dra nie en leegstaan, is ’n konstatering
van die feit dat dit al die jare so was – die tydsverloop is dus baie kort, bv.
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Erika gaan matriek dop (p.196) – dis nog dieselfde jaar. Al verandering wat
plaasgevind het, is dat daar nie meer ’n roepman is nie.

Die verteltyd beslaan 198 bladsye terwyl die vertelde tyd oor ’n paar maande
strek. 

3.8 Intrige
Die intrige in Roepman lê opgesluit in die hoofkarakter se ontdekkingsreis na
kennis van die volwasse wêreld en in die baie duistere, onbeantwoorde vrae.
Subintriges kom ook voor soos die verhouding tussen hom en ouma Makkie,
sy vriendskap met Joepie, sy onbeantwoorde emosies vir Elsie en die vernede-
rende konfrontasies tussen hom en Hein en sy vriende. Aktuele kwessies word
aangespreek soos tienerswangerskap, prostitusie, groepsdruk, selfmoord,
homoseksualiteit en kindermolestering. 

3.9 Tema
Verskeie temas kom voor in hierdie roman. Eerstens kan die universele tema
van armoede en die werkersklas dwarsdeur die verhaal gesien word. Verdere
temas is die klag teen die kerk wat sy plig teenoor die mens skandelik versaak
het en die klag teen die onderwys wat ook die apartheidsregering ondersteun
het. Daar word ook gekyk na grootword en verlies – verlies van onskuld ten
opsigte van die seksuele, die godsdiens of die politiek. Menseregte en “inisiasie”
is ook belangrike temas.
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4. KLASAKTIWITEITE EN OEFENINGE

HOOFSTUK 1–2

Groepsgesprek   1 (Luister en praat)
Verdeel die leerders in groepe van vyf. Laat hulle oor lyfstraf gesels en die
voor- en nadele daarvan bespreek na aanleiding van Timus se pak slae. Ver-
gelyk die dissipline in hulle betrokke skool, sonder lyfstraf, met ’n potensiële
situasie waar lyfstraf wel toegepas sou word. 
AS: Leer oor en deel idees met mekaar, toon begrip van konsepte, verdedig
standpunte en respekteer ander se menings.

pp. 1-29   2 (Lees en kyk)
1. Watter soort verteller is in hierdie roman aan die woord?
2. Wat impliseer Timus se pa met die inleidingswoorde: “Die lewe is nie ’n

storie nie”?
3. Skryf drie voorbeelde van Timus se gedrag soos wat dit by die vooraf-

gaande vraag aansluit.
4. Bespreek die rol wat die badkamer as ruimte in die roman vervul.
5. Watter insident sluit by Timus se onnutsige geaardheid aan?
6. Wat word deur die growwe, aardse taalgebruik in die roman weer-

spieël?
7. Hoe verskil Mara en Rykie se verwagtinge van hul mondigwordings-

partytjie?
8. Waarom is Abram Rademan so beïndruk met Joon?
9. Verduidelik wat ’n roepman is.
10. Lewer kommentaar op Joon se bynaam, Sterrekyker.
11. Watter vreemde gewoonte het ant Rosie gehad?
12. Noem voorbeelde waar Abram Rademan se outokratiese lewenswyse

deurskemer.
13 Waar was Timus se gunstelingplek op aarde en waarom juis daar?
14. Waarom kon Timus nie saamgaan plaas toe nie?
15. Hoe het Sondae in die Rademans se huis van weeksdae verskil?
16. Verklaar: “Moenie weer die bobbejaan agter die bult gaan haal nie”.
17. Waarmee is Point Road sinoniem in hierdie roman?
18. Lewer kommentaar op die stelling: Ouma Makkie het Timus se vertroueling

geword
19. Hoe sou Timus sy ouma vergoed vir die guns wat sy hom gedoen het?
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20. Watter lewenswaarheid aangaande onskuld leer Timus by sy ouma?
AS: Soeklees teks vir ondersteunende besonderhede.

Antwoorde
1. Eerstepersoonsverteller.
2. Die lewe is anders as ’n wêreld wat slegs in jou verbeelding bestaan.
3. p. 8 “Timus, . . . waar is jou gedagtes nou weer?”

p. 22 “. . . het jy jou nooit dinge verbeel nie?”
p. 22 “’n Kaffer wat in die lug opstyg, Ma?”

4. Die badkamer is waarheen Timus gestuur word as hy ’n pak slae gaan
kry. Dit is ook net sy pa wat hulle daarheen stuur. In die tydjie wat ver-
loop voordat hul pa van buite af terugkeer, sit Timus en wag en probeer
vergeet hoekom hy daar is, want daar is niks anders om te doen nie. As
hul pa terugkom, sit hy op die toiletdeksel, praat met Timus en slaan hom
daarna. Ná die slae sluit Timus die deur, want hy’s te skaam om uit te
kom.

5. Hy het Gladys met die tuinslang natgespuit terwyl sy ’n kom warm water
op haar kop gedra het.

6. Taal weerspieël lae werkersklaslewe – platvloers – sluit aan by spoorweg-
lewe.

7. Mara sien uit daarna en wil graag dans, maar Rykie sien verskriklik op
daarteen aangesien haar maag al baie groot gaan wees en sy nie sal wil
dans nie.

8. Joon is ’n godvresende jong man en wys baie mense die regte pad
aan. 

9. Hy maak almal betyds wakker vir hul skofte. In sy trapfiets se drarakkie
is ’n boek waarin almal se name geskryf is en sodra hy hulle wakker
gemaak het, moet hulle langsaan teken.

10. Joon is baie skeel – oë kyk sterre toe.
11. Sy tel heeldag klippe op en sit dit in ’n sak wat oor haar skouer hang.
12. Geen gedans onder sy dak nie.

Tienuur, as kêrels daar kom kuier, roep hy dat daar geslaap moet word en
vyf minute later staan hy daar in sy nagklere.

13. By sy ouma Makkie op die plaas, want hy ry trein soontoe en sy ma bak
kleinkoekies.

14. Oor sy skoolwerk en aangesien hy reeds agter was a.g.v. sy dromery.
15. Hulle moet hulle stil gedra – mag nie see, bos of vlei toe gaan nie.
16. Moenie die probleme vooruitloop nie.
17. Onsedelikheid – nagklubs, matrose, prostitute.

31

ROEPMAN BINNE  12/20/05  8:54 AM  Page 31



18. Dis waar aangesien hy op bl. 22 vir haar vertel hoe hulle twee keer op ’n
Sondag moet kerk toe gaan, niks lekkers mag doen nie, hoe hy nie na sy
oupa se verjaardag kon gaan nie en hoe sy arm gebreek is.

19. Hy sou vir haar die mooiste avokadopere in die bos gaan pluk, een
deursny en met ’n vurk fynmaak sodat sy dit sonder haar tande kon
eet.

20. Onskuld is iets wat jy eers leer ken as jy dit verloor het, maar jy kry dit
terug wanneer jy in die hemel kom. 

Kreatiewe respons   3 (Skryf)
Laat die leerders ’n uitnodigingskaartjie na ’n mondigwordingspartytjie ontwerp
na aanleiding van Mara en Rykie se een-en-twintigste verjaardag. Dit dien as
kort skryfstuk vir hul portefeulje.
AS: Bied die finale produk aan en gee aandag aan ’n gepaste styl soos ’n
netjiese, afgeronde teks en kleurryke uitnodigingskaartjie.
Kontrolelys: 1. Is dit oorspronklik?

2. Is dit treffend?
3. Word tyd, plek, datum, tema, ens., aangedui?
4. Is naam en van aangedui?
5. Slaag dit in sy doel?

HOOFSTUK 3-4

Klasgesprek   1 (Luister en praat)
Leerders gesels informeel oor oorbevolking – bespreek moontlike oorsake,
gevolge en oplossings vir die probleem. Onderwysers gebruik Timus se huis-
like omstandighede en die insident op bladsy 41 in die klaskamer as stimulus
en aansluitingspunt.
AS: Neem doeltreffend deel aan klasgesprek deur eie idees en menings
uit te spreek, na ander s’n te luister en te respekteer.

pp. 36–51   2 (Lees en kyk)
1. Noem ’n voorbeeld van geestelike ontwikkeling wat by Timus voor-

kom.
2. Verduidelik Ada se woorde op bl. 36: “Ma is soos ’n vars briesie in hier-

die huis.”
3. Watter lewenswaarheid deel ouma Makkie met Erika?
4. Gee bewyse dat Timus baie van visvang weet.
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5. Watter aanduidings is daar dat Fransien nie normaal is nie?
6. Noem en bespreek ’n goeie voorbeeld van Timus se onskuldige kinderlik-

heid.
7. Waarom was Timus se pa moontlik so ontsteld oor Timus se gebreekte

arm?
8. Bespreek die verskille tussen Timus en Kenneth se huislike omstandig-

hede.
9. Was Ada ’n sterk of swak vrou? Gee redes vir jou antwoord.
10. Waarom kuier Braam steeds by Melinda ten spyte daarvan dat sy ouers

dit afkeur?
11. Kan die Gouwse se huwelik as normaal beskryf word? Motiveer.
12. Lewer bewys dat ouma Makkie baie beskermend teenoor Rykie

was.
13. Waarom het Timus se ma die vriendskap tussen hom en Ruben aange-

moedig en waarom kan dit onder normale omstandighede as ’n vreemde
vriendskap beskou word?

14. Was Ada baie onderdanig aan haar man? Gee redes vir jou antwoord.
15. Waarom is Timus van mening dat Martina leuens vertel?
16. Verduidelik die letterlike en figuurlike betekenis van “kroonjuwele” op

bladsy 49.
17. Waarom, dink jy, het die skrywer die spesif ieke soort verteller ge-

kies?
AS: Vind inligting en besonderhede in tekste.

Antwoorde
1. Tydens die gesprek tussen ouma Makkie en Erika sê Erika sy en Salmon

het die vorige Desember op die Trans-Karoo ontmoet toe hulle op
pad huis toe was ná ’n kuier op die plaas, en ouma Makkie maak die
opmerking dat haar man toe nog geleef het. Timus kry haar skielik
jammer en besef dat sy hom mis en dat dit ’n aanpassing in die stad
moet wees.

2. Sy bedoel dat dit lekker is om haar in die huis te hê – die verandering van
’n nuwe inwoner is opwindend.

3. Jy moenie ’n mooi man vertrou nie, maar Salmon is anders.
4. Ken die tekens as die gety besig is om in te kom – sakkies, olie, ens., wat op

die water dryf. Weet dat vis van aas hou wat beweeg en dat daar “black-
tails, pinkies en mullets” in die water is. “Mullet” vat nie maklik aas nie,
moet met “jigger” gevang word – dit is drie hoeke wat vasgesoldeer is.
Skerp punte kap in vis se lyf in.
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5. Sy is Hein se suster, is nou eers vyftien en gaan “lankal nie meer skool
nie”. Haar mond hang heeltyd oop en haar tong woel heeltyd terwyl haar
spraak onduidelik is en slegs deur haar ouers verstaan word. Aanduidings
van moontlike mongolisme.

6. Kondoom onbekend en toon onbegrip hoe dit ’n swangerskap kan
keer.

7. Sy pa noem dat as hy nie sy arm gebreek het nie hulle daardie dag een
van die Shaws se bome kon platgetrek het.

8. Timus: een van sewe kinders, deel kamers, geen swembad, spoorwegkamp,
sy ma bak eie brood, ongedoende hare, sonder grimering.
Kenneth: enkelkind, eie kamer, swembad, rykmanswoonbuurt, winkelbrood,
ma mooi met grimering.

9. Sterk vrou – Timus het haar nog net drie keer in sy lewe sien huil. 
10. Sy vry baie lekker.
11. Nee, die man kuier by die huishulp en slaap soms openlik oor.
12. Ouma Makkie berispe Ada oor haar opmerking dat diegene wat nog nie

“uitgeboul” is nie, seker sal moet keer vir hulle “wickets” – Rykie het seer-
gemaak gevoel en ouma Makkie het dit besef.

13. Sy het vriendskappe met seuns wat ’n slegte invloed op Timus kon hê,
ontmoedig en was bekommerd dat hy nie genoeg vriende gehad het nie.
Voorts het sy gedink Ruben was uiters goed gemanierd en sy was beïn-
druk met al die goeie dinge wat hy in sy vrye tyd gedoen het, soos om
byvoorbeeld by die weeshuis oor naweke te gaan uithelp en die kinders te
vermaak. Ruben was baie ouer en nie ’n vanselfsprekende keuse vir ’n
speelmaat nie – ook merk Timus op dat hy heeltyd “so in” sy oë kyk en
dit laat hom ongemaklik in sy geselskap voel. 

14. Ja, al stem sy nie saam met sy besluit dat Mara-hulle nie in die huis mag
dans nie, respekteer sy sy besluit en aanvaar dit so.

15. Timus het gehoor hoe sy Melinda se uitnodiging om saam te gaan see toe
van die hand wys omdat haar “ouma” kom kuier en hy het tog geweet dat
ouma Makkie permanent by hulle in die huis bly en nie in Martina se pad
sal staan om see toe te gaan nie. (Besef nie daar word na maandstonde
verwys nie.)

16. Letterlik: Koninklike juwele.
Figuurlik: Manlike voortplantingsorgane.

17. Hierdie roman is ’n grootwordroman en met ’n kindverteller kry die leser
die geleentheid om uit die kind se perspektief na die lewe te kyk en so-
doende verleen dit groter geloofwaardigheid aan die roman.
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Kreatiewe respons   3 (Skryf)
Leerders skryf ’n beredenerende opstel oor die invloed van groepsdruk op
tieners na aanleiding van Timus se obsessie met sy fisieke agterstand by
ander seuns. 
AS: Dink na oor, ontleed en evalueer, en bied die finale produk aan.
Kontrolelys: 1. Verskyn die titel, datum, naam en van duidelik boaan

die opstel? 
2. Word beplanning d.m.v. ’n kopkaart aangedui?
3. Is daar duidelike bewyse van herskryf met verbeteringe

van foute?
4. Is dit die korrekte lengte (450-550 woorde)?
5. Word die aantal woorde aan die einde van die opstel

aangedui? 

HOOFSTUK 5-6

Luisterbegrip (p. 54)   1 (Luister en skryf)
Laat leerders rustig sit en luister na die voorlesing van p. 54 en dan monde-
linge vrae daaroor beantwoord.
1. Waarom het Timus se pa elke maand by die Gouwse gekom?
2. Wat doen sy pa gewoonlik in ’n ernstige situasie?
3. Wat haal die dominee uit sy sak uit?
4. Wat neem Timus se pa saam voordat hy by die deur uitloop?
5. Oor wie se drade spring Timus op pad na die Gouwse se huis toe?
6. Agter wie se groot lyf wou Timus wegkruip?
7. Wie het saggies in die kaia gehuil?
8. Wie het by Braam en Melinda gestaan?
9. Aan watter soort deur klop Timus se pa?
10. Wie se hulp, stel iemand voor, moet hulle inroep? [10]
AS: Toon begrip van mondelinge teks deur krities te luister en te reageer
ter verduideliking op vrae.

Antwoorde
1. Ouderling
2. Bel dominee, trek skoon hemp, das en “flannel” aan.
3. Rewolwer
4. Tel Bybel op.
5. Oom Dik Daan en Joepie
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6. Fransien
7. Goolshan
8. June
9. Blikdeur
10. Joon

pp. 56-57   2 (Lees en kyk)
Bespreek Timus se rol as “roepman” en die implikasies van Joon se optrede
vir die gemeenskap.
l Aangesien Timus a.g.v. sy nuuskierige aard altyd op die plek van aksie is,

kon hy van hulp wees en vir Joon gaan roep;
l Ervaar gevolglik gevoel van verantwoordelikheid – mense afhanklik van

sy optrede;
l Die gemeenskap het vertroue in Joon getoon in ’n krisissituasie;
l Joon kon ’n lewensgevaarlike situasie vreedsaam ontlont;
l Fransien (verstandelik beperk) het instinktief veilig by hom gevoel en

hom ondersteun;
l Dominee en ouderling voel verneder en asof hulle in hul taak gefaal het;
l Kerk veroordeel Joon se optrede.
AS: Vind toepaslike inligting in teks en verduidelik die verskil tussen
direkte en verskuilde geïmpliseerde betekenis.

pp. 58 – 66   2 (Lees en kyk)
Voltooi die onderstaande blokkiesraaisel na aanleiding van die volgende
leidrade:
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AF
1. ’n Karaktertrek van ouma Makkie.
4. Hy werk in Dik Daan se tuin.
6. Fransien is baie lief vir hom.
10. Hy slaan vlermuise dood.
12. Sy tel klippe op.
13. Ada het haar SAP-geit by haar gekry
15. Hy neem ’n bakkie water vir Gladys.

DWARS
2. Ant Rosie sien Joon as ’n ………
3. ’n Vriendin van Gladys.
5. ……… in eie boesem steek.
7. Ada is ’n ………
8. Gladys se man.
9. Sy was versot op Boytjie.
11. Eerste minister van SA.
14. Hein se ma

AS: Vind toepaslike inligting en besonderhede in teks.
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Antwoorde
1. nuuskierigheid 9. Bella
2. geroepene 10. Zane
3. Beauty 11. Verwoerd 
4. Elias 12. Rosie
5. hand 13. ouma 
6. Boytjie 14. Bettie 
7. SAP 15. Timus  
8. John

HOOFSTUK 7-8

Groepwerk   1.3 (Luister, praat, skryf)
Verdeel leerders in groepe van twee en laat hulle na aanleiding van ant Rosie
wat die dooie vlermuise optel, ’n dialoog uitwerk tussen haar en die drywer,
oom Zeelie, waarin dit duidelik word waarom sy dit doen sowel as wat sy
daarna met hulle maak. Dit word as rolspel in die klas opgevoer.
AS: Neem deel aan groepbespreking deur eie idees en menings uit te spreek,
na ander s’n te luister, dit te respekteer en met formaat en styl te eksperi-
menteer.

pp.72-85 2 (Lees en kyk)
Soek die korrekte antwoorde in kolom B wat by die leidrade in kolom A pas:

KOLOM A KOLOM B
1. kaia koerantbolle
2. weeshuiskind Voete
3. Hy is “geboard”. Braam
4. Timus mag nie met hom praat nie. Joepie
5. Hy vertel stories in die bad. Elsie
6. Seppie Gladys 
7. ekstra wiskunde-klasse Oom Stoney
8. goeie rugbyspeler Timus
9. Voete se meisie Ruben 
10. wasmasjien Hein

Melinda
Pa Abram
waspoeier 
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AS: Soeklees ’n spesifieke teks vir spesifieke besonderhede.

Antwoorde
1. Gladys
2. Ruben
3. Oom Stoney
4. Hein
5. Braam
6. Timus
7. Joepie
8. Voete
9. Elsie
10. koerantbolle

Kreatiewe respons   2 (Skryf)
Leerders skryf ’n vriendskaplike brief van Timus aan Elsie waarin hy vir haar
van sy gevoelens vertel en dat hy haar geselskap mis, veral vandat hy nie meer
haar tas kan skool toe dra nie. Hy probeer haar ook daarvan oortuig dat Voete
nie die regte ou vir haar is nie. Maak gebruik van ’n kopkaart.
AS: Organiseer samehangende idees deur ’n kopkaart te gebruik, dink
na oor, evalueer en bied finale produk aan.

Kontrolelys:
1. Is ’n kopkaart beskikbaar?
2. Is die onderwerp duidelik boaan?
3. Verskyn my naam, van en die datum by my brief?
4. Is die korrekte adresvorm gebruik?
5. Is die toon van die brief informeel?
6. Is ’n inleiding en slot aanwesig?
7. Word die aantal woorde aangedui?
8. Is daar tekens van herskryf en die verbetering van foute?

HOOFSTUK 9-10

Klasgesprek   1 (Luister en praat)
Na aanleiding van Rykie se swangerskap en haar outokratiese pa, gesels met
die leerders oor huisreëls, dissipline, verhoudinge tussen hulle en hul ouers
en watter invloed te streng reëls op ’n tiener kan hê.
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AS: Neem doeltreffend deel aan groepbespreking deur eie idees en menings
uit te spreek, na ander s’n te luister en dit te respekteer.

pp. 86-99   2 (Lees en kyk)
1. Verklaar die betekenis van: “Is die koeël dan nie klaar deur die kerk

nie?”
2. Waar het Karel gewerk?
3. Hoe het Harry Gouws eensaamheid hanteer?
4. Watter vermoede het Timus aanvanklik aangaande Erika en Salmon

gekoester?
5. Verduidelik waarom Erika so bekommerd en hartseer was.
6. Wat was die doel van die sentlegging op die sementpaadjie buite die

kerk?
7. Bespreek hoe Joon tot Dawid Zeelie se redding gekom het tydens die

sentlegging.
8. Waarom was die dominee so beïndruk met Timus se pa?
9. Gee ’n rede waarom ouma Makkie geweier het om teenwoordig te wees

tydens die predikant se besoek.
10. Verduidelik hoe die dominee vir Mara en Rykie daarvan probeer oortuig

dat dans sonde is.
AS: Soeklees teks vir ondersteunende besonderhede.

Antwoorde
1. Dit is reeds te laat.
2. Op die Louis Botha-lughawe
3. Met sy duiwe of met June gaan gesels.
4. Dat sy Salmon se kind verwag het.
5. Salmon het tot ’n ander kerk behoort as Erika – hy was ’n Ou Apostel en

haar pa sou dit nooit aanvaar nie en Salmon sou nie van kerk verander om
haar onthalwe nie.

6. Om klein kindertjies te leer om hul offergawes vir die kerk te gee.
7. Dawid Zeelie het slegs een sent in sy hand gehad en was skaam daaroor,

maar Joon het dit geweet en ongemerk meer in sy hand gesit sodat almal
gedink het dat hy meer sente gehad het.

8. Hy ken die Bybel en kerkleer net so goed soos die dominee self.
9. Sy het gedink dis verkeerd dat Rykie en Mara onder ’n vreemde dak hul

mondigwording sal moet vier.
10. Hy het vir hulle gevra of hulle dink dat Jesus gedans het toe hy mondig

geword het, en geïmpliseer dat dit sonde was.
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HOOFSTUK 11-12

Rolspel   1 (Luister en praat)
Verdeel leerders in groepe van drie. Na aanleiding van Timus se vernedering
deur Hein en sy vriende, werk hulle ’n rolspel uit oor enige situasie waarin ’n
karakter verneder word en ’n derde persoon, soos Joon, tot die redding kom.
Stel ’n groepleier vir elke groep aan wat die onderwerp en die karakters aan
die klas voorstel.
AS: Leer oor en deel idees met mekaar, identifiseer en kies gepaste for-
maat, woordeskat en taalstrukture.

pp. 100-111   2 (Lees en kyk)
Voorsien die volgende paragrawe van die korrekte ontbrekende woorde:

Timus het die ……………………………… langs die piesangbos in Hein-
hulle se agterplaas gaan begrawe. Onder vals voorwendsels lok Hein Timus
daardie middag ………………………… toe waar hulle hom dwing om
soveel ……………………………… te drink as wat hy kan. Voordat hy
Timus voor die hele ………………………… verneder, kom Joon wydsbeen
oor sy ………………………………. te voorskyn en Hein en sy vriende laat
spaander. Joon, of ………………………………, soos wat die mense hom
noem, trek Timus by ’n tuin in en spuit hom met ’n………………………….
af sodat niemand meer die …………………...…. tussen sy bene kan sien nie. 

Op Oupa se plaas het hulle altyd buite op die gras in die maanlig na
…………….....…… gesoek omdat dit daar soveel ..…………………………
is as in die spoorwegkamp.

Salmon se bynaam vir Erika is ……………………………… en hy noem
haar vir die eerste keer so voor ander mense toe haar pa aandring om hulle
te spreek. Hy konfronteer hulle met Salmon se vreemde kerk, naamlik die
……………………………… dring daarop aan dat hulle mekaar nie weer
sien nie. 

Haar ma verdedig haar pa se besluit deur te sê dat hy slegs by sy
………...………… …………......… hou. As antwoord hierop vat Erika die
……………………………. en gooi dit in die ………………….…………
AS: Soeklees teks vir ondersteunende besonderhede.

Antwoorde
Seeppoeier; vlei; water; straat; fiets; Sterrekyker; tuinslang; nat kol; komete;
helderder; Spinnekop; Ou Apostels; beginsels; Bybel; snippermandjie.

41

ROEPMAN BINNE  12/20/05  8:54 AM  Page 41



Kreatiewe respons   3 (Skryf)
Na aanleiding van die liefdesteleurstelling wat Erika en Salmon ondervind
het, skryf die leerders ’n liefdesgedig. Dit kan ’n vrye vers wees, maar mag
nie uit minder as twaalf versreëls bestaan nie.
AS: Eksperimenteer met formaat en styl vir kreatiewe doeleindes.

HOOFSTUK 13-14

Groepwerk   1 (Luister en praat)
Leerders verdeel in groepe van 5 en deel, na aanleiding van Timus se ma wat
die vriendskap tussen hom en Ruben forseer, ondervindinge met mekaar van
hoe vorige vriendskappe nadelig invloede op hulle gehad het asook watter
belangrike elemente noodsaaklik is vir ’n vriendskap tussen twee persone. 
AS: Leer oor en deel idees met mekaar, neem doeltreffend deel aan groep-
bespreking en respekteer ander se opinies en menings.

pp. 112-132   2 (Lees en kyk)
1. Waarom was die kinderdiens uiters onaangenaam en ongemaklik?
2. Verduidelik wat ’n proponent is.
3. Bespreek die metafoor vir sonde wat die proponent aan die kinders

probeer verduidelik het.
4. Waarom het die gemeente nie soos gewoonlik aan die einde van die diens

onmiddellik huis toe gegaan nie?
5. Hoe “bederf ” die Rademans hulself een keer ’n maand en wat was die

rede hiervoor?
6. Dui aan hoe die tradisionele weerstand teen verandering in kerkverband

uitgebeeld word.
7. Waarom het Timus ten spyte van sy weersin in Ruben, tog saam met hom

op die uitstappie gegaan?
8. Wat doen die Zeelies wat Timus se pa “dobbel” noem?
9. Hoe verbreed Ruben Timus se kennis in verband met prostitute?
10. Verduidelik hoe Ruben daarin slaag om Timus se guns te wen.
11. Gee ’n suiwer Afrikaanse woord vir “ferry”.
12. Skets kortliks hoe werklik Timus se verbeeldingswêreld soms raak.
13. Wat kon Ruben vir niemand vertel nie en waarom nie?
14. Hoe verskil Ruben tydens die uitstappie van die ou Ruben wat Timus ken?
15. Verduidelik hoe Ruben se verandering in taalgebruik die atmosfeer

beïnvloed.
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16. Wat gee aanleiding tot Timus se verlies van onskuld?
17. Noem twee veranderings wat reeds daardie aand by Timus te bespeur was

ná sy onaangename ondervinding met Ruben.
AS: Soeklees teks vir ondersteunende besonderhede.

Antwoorde
1. Baie warm; stank van walvisstasie.
2. ’n Teologiese student wat sy studies met welslae voltooi het, maar nog nie

as leraar in ’n gemeente georden is nie.
3. Sonde is soos ’n slegte reuk wat na God opgaan. Sy bloed was egter die

sonde (stank) skoon sodat ’n mens weer rein kan wees.
4. Die proponent het gekleurde, gegeurde water, simbolies van die bloed

van Jesus, oor die gemeente gespuit en die slegte walvisreuk heeltemal
verdryf. Dit was dus aangenaam om agter te bly.

5. Sedert Rykie, Mara, Braam en Bella werk, betaal hulle ook losies en kan
hulle een keer per maand ’n skaapboud eet.

6. Die oorspronklike, besonderse kerkdiens van die proponent wyk af van die
tradisionele dienste en word gesien as “Rooms” en ’n bedreiging vir die
bestaande orde.

7. Hy wou al so lankal walvisstasie toe gaan en het al moed opgegee met
Braam.

8. Die Zeelie-seuns is vissermanne en verkoop alles wat hulle vang sodat
hul pa geld op die perde kan gaan verwed.

9. Hulle sien ’n prostituut in ’n kar verbyry en Timus let op dat “die tannie”
baie “hartseer” lyk – Ruben help hom reg.

10. Ruben beloof om ’n walvistand vir Timus te koop en stel baie belang in
sy opinie en laat hom goed voel oor homself.

11. Veerboot.
12. Op die veerboot verbeel hy hom hulle is op ’n walvisboot en dat hy die

harpoen vat en ’n walvis skiet.
13. Ruben het vir hom Point Road gaan wys en laat beloof dat hy sal stil-

bly. Hy sou ook nie by die skool vertel nie, want dit sou beslis by die
huis uitkom en dan sal sy ma hartseer wees en sy pa sal hom ’n pak slae
gee.

14. Hy vloek en rook.
15. Hy begin skielik lelik praat en vloek en dit versteur die aanvanklik vreed-

same atmosfeer deurdat ’n onheilspellende atmosfeer geskep word wat
die leser daarop voorberei dat iets onaangenaams gaan gebeur.

16. Ruben stel hom bekend aan homoseksualiteit.
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17. Hy was nie so entoesiasties oor die besoek soos wat Braam verwag het hy
sou wees nie en vir die eerste keer stel hy nie belang om na een van
Braam se stories te luister nie. 

Kreatiewe respons   3 (Skryf)
Laat die leerders na aanleiding van Timus se verlies van onskuld ’n dagboek-
inskrywing maak namens Timus na sy onaangename ondervinding met Ruben.
AS: Eksperimenteer met formaat en styl vir kreatiewe doeleindes.

HOOFSTUK 15–16

Groepsgesprek   1 (Luister en praat)
Leerders verdeel in groepe van vyf en bespreek die kwessie van rook in die
algemeen; probleme op die skoolterrein, gesondheidsrisiko’s, groepsdruk, die
media se bydrae tot die situasie, asook moontlike oplossings vir die probleem.
AS: Neem doeltreffend deel aan groepbespreking deur eie idees en
menings uit te spreek, na ander s’n te luister en dit te respekteer.

pp. 133 – 144   2 (Lees en kyk)
Voorsien die onderstaande paragraaf van die korrekte ontbrekende woorde:

Ma hou baie daarvan om grappe met mense te maak en is dus ’n regte
………………………, maar vanoggend is die huis besonder stil. Rykie is
baie ongelukkig aangesien die kerkraad haar onder …………………………
geplaas het. Dit is baie onregverdig omdat ……………………………… se
kerk nie weet dat hy ’n meisie swanger gemaak het nie. Die effek wat Rykie
se swangerskap op Pa het, sien ons duidelik aan die feit dat hy vir die eerste
keer vandat hy vir ……………………………… ’n pak slae gegee het omdat
hy gerook het, weer self die een ………………………………. na die ander
begin aansteek.

Timus weet nie wat kerklike tug is nie, maar ouma Makkie sê dit is as ’n
mens nie mag deel hê aan die ………………………………. nie, so Rykie
mag nie haar baba laat …………………………… of ………………………
gebruik voordat die kerkraad besluit het dat sy genoeg …………………….
getoon het nie.

Ouma Makkie het tydens een van hulle wandelings daarop aangedring om
die ……………………………… te sien en uiteindelik het hulle tot by ’n
uitkykpunt gekom waar sy die . . . . . . . . . ook mooi kon sien. 
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Voor hulle was ’n . . . . . . . . . en Timus en . . . . . . . . . . was vreeslik bang
vir die………………………………. omdat hulle geglo het dat hulle opge-
sluit sou word as hulle gevang word. Ouma Makkie groet hulle egter vriende-
lik en van daardie oomblik af was Timus nooit weer bang vir hulle nie.

Timus was baie ontsteld omdat hy saam met Ruben moes …………….
toe gaan. Sy ouers het gedink dit was ’n goeie idee en wou na geen klagtes
luister nie – gelukkig kom . . . . . . . . . . . . tot Timus se redding omdat hy die
insig gehad het om die . . . . . . . . . . . . op Timus se gesig raak te sien.
AS: Soeklees teks vir ondersteunende besonderhede.

Antwoorde
platjie; sensuur; Karel; Braam; sigaret; sakramente; doop; Nagmaal; berou;
bos; see; klooster; Joepie; nonne; weeshuis; Joon; vrees.

Kreatiewe respons   3 (Skryf)
Leerders skryf ’n bespiegelende opstel oor hoe voorkoms soms misleidend
kan wees, na aanleiding van Ruben se oënskynlik goeie indruk op groot-
mense en Joon se gebrek wat ander mense soms op hom laat neersien.
Gebruik die titel: Voorkoms kan misleidend wees. Kopkaart en bewyse van
herskryf en die uitskakeling van foute moet die finale opstel vergesel.
AS: Dink na oor, ontleed en evalueer eie werk en bied finale produk aan.

HOOFSTUK 17–18

Groepsgesprek   1 (Luister en praat)
Leerders verdeel in groepe van vyf en bespreek die mate van vertroue wat
daar tussen hulle en hul ouers bestaan. Hulle deel met ander groeplede
watter ouer voorkeur kry en waarom dit makliker is om met die persoon te
gesels oor probleme en om geheime met hom/haar te deel. Leerders gee ook
raad aan ander wat probleme ondervind om openlik met hulle ouers oor
alledaagse sowel as sensitiewe kwessies te gesels.
AS: Leer oor en deel idees met mekaar, lewer kommentaar op ervarings.

pp. 145–156   2 (Lees en kyk) 
1. Watter aanduidings was daar aan die begin van die hoofstuk dat daar

daardie aand iets goeds sou gebeur? 
2. Watter goeie nuus dra Timus se pa aan tafel aan hulle oor?
3. Hoe verbrou Mara hierdie gunstige nuus later die aand?

45

ROEPMAN BINNE  12/20/05  8:54 AM  Page 45



4. Waarom was Timus se ma so bekommerd oor Erika?
5. Verduidelik hoe Ada se instink dat iets met Timus gebeur het, korrek

was?
6. Waarom kondig Timus se pa onverwags skokkende nuus tydens aandete

aan?
7. Waarom is Ada nie bly oor die goeie nuus van haar man se moontlike ver-

hoging nie?
8. Verduidelik Ada se woorde aan Abram: “En dan staan jy nog boonop uit

’n glashuis en klippe gooi.”
9. Wat is die figuurlike betekenis van Timus se ma se woorde op p. 153

wanneer sy sê: “Hoekom haal jy nie liewer die wildevy uit nie, dat daar
’n slag lig op jou eie werf kan kom?”

10. Gee ’n voorbeeld van ouma Makkie se liefde vir haar kleinkinders.
11. Hoe beklemtoon die skrywer Bella se hartseer omdat Boytjie weg is,

sowel as haar liefde vir hom?
12. Is Timus geslaagd as fokalisator?  Motiveer.
AS: Soeklees tekste vir ondersteunende besonderhede.

Antwoorde
1. Voorgevoel, Ada besonder liefdevol teenoor Mara, nagereg op ’n weeks-

aand.
2. Pa gee toestemming dat hulle op Mara en Rykie se mondigwordingspar-

tytjie mag “rondspring”.
3. Sy vra toestemming om sjampanje te drink.
4. Sy doen nie meer haar huiswerk nie, het netbal gelos, gaan nie meer vry-

willig kerk toe nie, lag nie meer nie, gee nie meer om of sy lewe of dood
is nie, kwyn sonder Salmon.

5. Sy het opgemerk dat hy stiller is en Braam het genoem dat hy nie meer
na sy stories in die bad wil luister nie.

6. Sy pa wil by die apartheidsregering se wette hou en daarom kondig hy
aan dat Gladys vir Boytjie moet wegneem; hulle kan hom nie meer op hul
werf aanhou nie.

7. Dis vir haar te laat – die kinders is amper groot en uit die huis uit.
8. Sy verwys na sy stelling dat swart mense “aanteel” – hulle het egter self

baie kinders en hy het ook ’n aandeel daaraan gehad.
9. Hy moet liewer iets positiefs vir sy eie gesin doen sodat almal gelukkiger

is.
10. Die dag met Boytjie se vertrek wag sy vir Bella want sy weet hoe lief

Bella vir Boytjie is, en sy weet Bella gaan troos nodig hê. 
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11. Sy gee eers uiting aan haar emosies toe iemand van Boytjie se weggaan
aan tafel praat – in die kamer gooi sy die speelgoed stukkend wat sy spe-
siaal vir hom huis toe gebring het – ironie.

12. Ja, aangesien hy anders na die lewe kyk as wat ’n grootmens sal – die
leser ervaar dus gebeure in die roman uit die perspektief van ’n kind.

Kreatiewe respons   3 (Skryf)
Laat die leerders ’n gedig skryf na aanleiding van die verlies wat die Rademan-
familie ervaar ná Boytjie se vertrek. Die toon van die gedig moet aansluit by
die gedagte aan verlies. Laat die leerders uit eie ondervindinge skryf of hulle
verbeel hoe dit moet voel om iemand of iets waarvoor jy baie lief was, te ver-
loor. Geen spesifikasies nie.
AS: Eksperimenteer met formaat en styl vir kreatiewe doeleindes.

HOOFSTUK 19–20

Groepsgesprek   1/3 (Luister, praat, skryf)
Verdeel leerders in groepe van vyf en laat hulle na aanleiding van Erika se
selfmoordpoging gesels oor moontlike oorsake van selfmoord, waarskuwings-
tekens en hoe dit moontlik voorkom kan word. Laat hulle ook eie ervarings
met mekaar deel. Hierna gaan leerders terug na eie banke en begin ’n berede-
nerende opstel beplan d.m.v. ’n kopkaart oor die volgende onderwerp, naamlik:
Selfmoord – ’n oplossing? Gebruik kontrolelys.
AS: Leer oor en deel idees met mekaar; beplan en doen navorsing oor ’n
onderwerp deur verskillende toepaslike bronne te gebruik.

pp. 150–161   2 (Lees en kyk)
1. Waarom sou dit daardie spesifieke Sondag vir Rykie swaar wees in die

kerk?
2. Hoekom verdoem ouma Makkie die kerkraad se besluit om Rykie onder

sensuur te plaas?
3. Hoe toon ouma Makkie haar simpatie met Rykie en haar verset teen die

kerk?
4. Waarom bevraagteken Timus kerkgangers se geluk?
5. Verduidelik waarom Ada haarself moontlik kan verwyt oor Erika se self-

moordpoging?
6. Indien Timus se pa ’n ander persoonlikheid gehad het, hoe dink jy sou dit

die verhaalgebeure beïnvloed het?
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7. Noem twee nagevolge van die selfmoordpoging.
8. Wat gee vir ouma Makkie weer moed om te lewe?
9. Bespreek die implikasies van doktor Verwoerd se dood kortliks.
10. Wie was verantwoordelik vir sy dood?
11. Watter rede voer die polisieman aan vir Gladys se gevangeneming?
12. Noem ’n paar redes waarom Timus vir Voete beny?
13. Waarom, dink jy, probeer Timus se ma uitvind wat hom pla?
14. Wat is, volgens Gladys, die rede waarom sy gevang is?
AS: Soeklees teks vir ondersteunende besonderhede.

Antwoorde
1. Sy kon nie saam met die ander gemeentelede Nagmaal gebruik nie.
2. Volgens haar het Rykie lankal berou oor haar fout en God het haar reeds

lankal vergewe.
3. Sy dring daarop aan om kerk toe te stap en weier om Nagmaal te gebruik.
4. Op pad kerk toe het hy altyd gewonder hoekom die tennisspelers wat nie

kerk toe gaan nie, so gelukkig lyk teenoor die suur gesigte van die soge-
naamde gelowiges. 

5. Sy het die waarskuwingstekens gesien en kon niks daaraan doen nie.
6. Indien hy meer liefdevol teenoor sy gesin was en sy emosies kon wys, sou

daar ’n vertrouensverhouding tussen hom en sy kinders, asook tussen
hom en sy vrou, bestaan het wat hulle die vrymoedigheid sou gee om hul
geheime en vrese met hom te deel. Was hy minder konserwatief en
onwrikbaar in sy besluite, sou Rykie moontlik die vernedering in die kerk
gespaar gebly het en Erika se selfmoordpoging sou nie nodig gewees het
nie omdat hy moontlik begrip sou hê vir sy kind se hartseer en lyding. 

7. Erika het nie meer gepraat nie en ouma Makkie het in haar kamer gebly
as gevolg van die heupbreuk wat sy in die kerk opgedoen het. 

8. Timus wat vir haar sê hoe lekker dit is om haar by hulle te hê.
9. Rouproses by ondersteuners, swart mense oproerig, klopjagte deur polisie.
10. Tsafendas
11. Daar is onrus in die land en hulle is bekommerd oor die wit mense se

veiligheid.
12. Gebreekte stem, fris bou, goeie rugbyspeler, hy sal nooit weer haar tas dra

nie, sy sal nooit na hom kyk soos na Voete of haar vingers skelm om syne
draai nie.

13. Sy weet iets is verkeerd en is oorversigtig ná Erika se selfmoordpoging.
14. Polisie beskuldig kommuniste van moord op doktor Verwoerd en volgens

hulle is alle swart mense kommuniste.
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Kreatiewe respons   3 (Skryf)
Leerders skryf ’n vriendskaplike brief namens Ada aan ’n goeie vriendin
waarin sy haar vrese en berou oor haar kinders en omstandighede uitspreek.
Hulle moet gebruik maak van ’n kopkaart en ’n kontrolelys vooraf ontvang.
AS: Verander ’n verskeidenheid inligting van een bekende formaat na ’n
ander.

HOOFSTUK 21–22

Rolspel   1/3 (Luister, praat, skryf)
Verdeel die leerders in groepe van drie en werk ’n rolspel uit na aanleiding
van die onmin en tragedie wat Hein veroorsaak het tussen Zane en Helen.
Bespreek die algemene omstandighede rondom ’n liefdesdriehoek met die
leerders en laat hulle dan ’n oorspronklike rolspel uitwerk wat so ’n situasie
uitbeeld. Voer dit die volgende periode voor die klas op.
AS: Leer oor en deel idees met mekaar, lewer kommentaar op ervarings
en eksperimenteer met formaat en styl.

pp. 172–184   2 (Lees en kyk)
Voorsien die onderstaande paragrawe van die korrekte ontbrekende
woorde:

Hein deel Zane mee dat Helen hom met ……………………………… verkul
het. Zane glo hom onmiddellik en ná Helen se ……………………………
dat …………………………… wel vroeër by haar was, kom hy haar met
sy……………………………… by en beseer haar baie ernstig. 

Timus se pa wou Mara-hulle se ……………………………… met ’n
week uitstel oor doktor Verwoerd se ……………………………… Daar was
blykbaar tweehonderd en vyftig duisend mense in die strate
van…………………………. toe sy lyk van die ……………………………
na die heldeakker vervoer is.

By Helen-hulle se huis hou ’n …………………… stil en Helen word op
’n ……………………… uitgedra.

Die mondigwordingspartytjie was ’n totale ………………………………
omdat Timus se pa op die nippertjie besluit het dat niemand mag dans nie,
geen …………………………… gedrink mag word nie en die ouens nie hul
eie ……………………… mag bring nie. Rykie en Mara het elk twee groot
silwer …………………… by hul ouers gekry. 
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Timus sien die teer maak boepens, onder die lamppaal, waar hulle altyd
Zane se …………………………… in ’n doos gooi, boepens maak en water
kom by die …………………………… in die teer uit. Die teer bars verder en
die water vorm ’n groot …………………… waaronder ……………………
gaan staan. Almal volg sy voorbeeld en …………………………… gaan sit
die …………………………… aan dat dit deur die straat dreun. Zane kyk na
Rykie se groot maag en lyk …………………………… 

’n Paar wonderlike insidente vind plaas soos ant Rosie wat ………………
Timus se ………………………………… wat van sy arms af smelt en
…………………………… wat na Rykie toe stap en met haar begin dans.
Die straal water met die dansende …………………………… mense was
soos ’n groot wonderwerk wat mense nader aan mekaar gebring het.
AS: Soeklees teks vir ondersteunende besonderhede.

Antwoorde
Joon; erkenning; Joon; vuiste; mondigwordingspartytjie; begrafnis; Pretoria;
Uniegebou; ambulans; draagbaar; mislukking; sjampanje; drinkgoed; sleutels;
vlermuise; krake; fontein; Joon; oom Gouws; boeremusiek; hartseer; praat;
gips; Karel; kaal/naakte. 

HOOFSTUK 23–24

Klasgesprek   1 (Luister en praat)
Gesels met die leerders oor Timus se minderwaardigheidskompleks. Verwys
na gedeeltes uit die roman waar hy melding maak van sy fisieke agterstand
by sy maats en veral hoe hy groter seuns hul manlike voorkoms beny. Wys op
die feit dat hy saam met Joepie kaal onder die fontein gestaan het en bespreek
die simboliese waarde hiervan met die leerders. Vind uit hoe belangrik dit vir
hulle was om goed oor hulself te voel toe hulle so oud soos Timus was en in
hoe ’n mate dit hul persoonlikhede beïnvloed het.
AS: Leer oor en deel idees met mekaar, lewer kommentaar op ervarings.

pp. 185–198   2 (Lees en kyk)
1. Verduidelik die simboliese betekenis van die stroom water tydens die

bars in die pad.
2. Waarvan skrik Timus wakker?
3. Wie help hulle later om vir Joon vas te trek?
4. Wat wou Zane by Joon uitvind?
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5. Hoe probeer hulle die waarheid uit hom kry?
6. Waarom beskuldig Zane vir Timus van Joon se dood?
7. Verduidelik waarom Timus vir niemand wou sê van Joon se dood nie.
8. Watter verduideliking gee ouma Makkie vir Timus in verband met ant

Rosie se sak klippe op hul eie?
9. Watter ontstellende tyding kry Timus toe hy vir ouma Makkie wil gaan sê

dat sy reg was oor ant Rosie?
10. Noem die drie plekke wat Timus moes gaan groet omdat dit vir hom baie

spesiaal was.
11. Waaroor het Timus berou gehad?
12. Tot watter gevolgtrekking het die mense oor Joon se dood gekom en

waarom het Timus nooit die waarheid aan iemand vertel nie?
13. Bespreek hoe die geestelike groei wat Timus ondergaan het duidelik sig-

baar is in die slothoofstuk van hierdie roman.
14. Verduidelik hoe Joon as Christusfiguur funksioneer – maak melding van

sy “kruis”-dood.
AS: Soeklees teks vir ondersteunende besonderhede.

Antwoorde
1. Dit het almal heelgemaak, “skoongespuit” van hul sonde en minderwaar-

digheidskomplekse. Water as reinigingsimbool/troos. 
2. ’n Geluid buite sy venster – Hein en Zane se stemme.
3. Ruben
4. Wie die pa van Helen se baba was.
5. Hou hom vas voor ’n aankomende trok.
6. Hy het gegil en hul aandag van Joon afgetrek op ’n kritieke tyd.
7. Hy het geweet niemand sou hom glo nie.
8. As Joon nog gelewe het, sou ant Rosie nooit die sak met klippe alleen

gelaat het nie.
9 Sy is dood.
10. Bos, vlei en “shunting jaart”
11. Hy kon nooit vir ant Rosie sê dat hy jammer is oor Joon nie.
12. Selfmoord. Niemand sou hom glo nie en dit sou in elk geval niks help nie,

Joon sou nie weer terugkom nie.
13. Die kerkplek in die bos boesem geen vrees meer in nie – dis vir hom slegs

’n kring tussen bome. Besef dat bome uitgedun word om plek te maak vir
huise en toon kommer oor toekoms van Bantoes en bestaande aaptrop. Die
vlei wat altyd vir hom gelyk het “of hy sonder end was” het skielik gekrimp
tot slegs ’n stuk veld met ’n vuil waterstroompie; hy kyk dus met ander oë.
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Hy is nie meer selfbewus oor sy urinering nie en probeer niks meer aan
enigiemand bewys nie.

14. Joon besit ’n boaardse dimensie as “sterrekyker” en word deur die ge-
meenskap as vertroueling, beskermengel en raadgewer beskou – eien-
skappe wat Christus besit het. Verder word hy “geoffer” as onskuldige
slagoffer vir sy medemens wanneer hy in die kruisposisie sterf.

Kreatiewe respons   1.3 (Skryf en praat)
Leerders maak ’n collage om Timus se wêreld uit te beeld en verduidelik dit
die volgende periode aan die klas.
AS: Gebruik ’n verskeidenheid visuele beelde gepas, bied die finale pro-
duk aan en gee aandag aan ’n kleurvolle plakkaat.

Kreatiewe respons   3 (Skryf)
Laat die leerders na aanleiding van die slothoofstuk hul verbeelding gebruik
en hul eie eerste hoofstuk van die opvolgroman, skryf. 
AS: Dink na oor, ontleed en bied eie, oorspronklike teks aan.
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5. EKSAMENGERIGTE VRAE

5.1 KONTEKSTUELE VRAE (KORT VRAE)
DIE BEANTWOORDING VAN KONTEKSTUELE VRAE:

Lees die aangehaalde teks sorgvuldig deur.
Lees daarna die vrae aandagtig deur.
Lees nou die teksgedeelte ’n tweede keer sorgvuldig deur.
Onderstreep die sleutelwoorde in die vrae.
Ontleed elke vraag.
Bring dit in verband met die aangehaalde teks.
Beantwoord die vrae.
Gee aandag aan die puntetoekenning by elke vraag.

Lees die onderstaande uittreksels uit Roepman (J. van Tonder) sorgvuldig
deur en beantwoord dan die vrae wat daarop volg:

Voorbeeld 1 (p. 56)  (Ek sluip tussen die mense deur . . . tot by: “Laat dit
daar, broer, mens kan ’n perd net tot by die water bring.”)
1.1 Op wie se aandrang het Timus vir Joon gaan roep?  (1)
1.2 Verduidelik Timus se woorde: “Ek voel soos ’n roepman toe ek aan sy

kamervenster klop.” (2)
1.3 Wat was Joon se bynaam en lewer kommentaar op die gepastheid daar-

van (3)
1.4 Haal ’n gedeelte uit die uittreksel aan wat by Joon se bynaam aan-

sluit. (2)
1.5 Waarom is Joon se hulp ontbied? (2)
1.6 Watter ooreenkoms is daar tussen Timus en Joon? (1)
1.7 Verduidelik watter rol Joon in Timus se lewe vervul en lig dit toe met

voorbeelde(4)
1.8 Van wie se kaia is hier sprake?  (1)
1.9 Verklaar Fransien se algehele gebrek aan vrees en haar volle ondersteu-

ning aan Joon. (2)
1.10 Watter blomme trek Joon uit die gat uit en waar kom dit vandaan? (2)
1.11 Benoem die tipe verteller wat aan die woord is.  (1)
1.12 Watter rol van die verteller word uitgebeeld met die woorde “Ek spits

my ore . . .” (1)
1.13 Wat bedoel Timus se pa met die woorde “Joon, dink jy nie dominee

moet maar eers met die tannie-hulle gesels nie? (2)
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1.14 “Laat dit daar, broer, mens kan ’n perd net tot by die water bring.”
1.14.1  Lewer kommentaar op die toon en taalgebruik van die domi-

nee. (2)
1.14.2  Verduidelik wat daardie uitdrukking beteken en wat hy daarmee

bedoel. (3)
1.15 Wat word deur die dominee en Timus se pa verteenwoordig? (1)

[30]

Voorbeeld 2   (p. 170)
2.1 Noem drie moontlike redes vir Timus se beswaarde gemoedstoestand. (3)
2.2 Waarna verwys die woorde “Is dit die ding met Erika”? (2)
2.3 Waarom kan Timus hom moontlik oor Rykie bekommer? (2)
2.4 “Die fout tussen my en Elsie se naam is Voete.” (2)

2.4.1 Hoe het Voete se tussenkoms die verhouding tussen Timus en Elsie
verander? (2)

2.4.2 Gee ’n kort karakterskets van Voete.  (4)
2.5 “Niemand dra haar tas nie, maar sy word elke middag na skool gevry.

Ek wens Ma wil my liewer net uitlos. Daar’s niks fout met my nie. En
dit het niks met niemand te doen nie.”
2.5.1 Watter emosie word deur bostaande woorde uitgebeeld? (1)
2.5.2 Hoe sluit hierdie woorde aan by die emosionele ontwikkelingsfase

van die spreker? (2)
2.6 Timus het ’n sekere geheim met Elsie gedeel.

2.6.1 Verduidelik wat hierdie geheim was. (2)
2.6.2 Hoe het hy geweet dat sy die geheim aan iemand anders vertel

het? (2)
2.7 Verduidelik waarom Gladys “nog steeds” in Timus se ma se kamerjas

geklee was. (2)
2.8 Waarom was een oog donker en geswel? (2)
2.9 Verduidelik die politieke situasie waarteen hierdie roman hom afspeel. (1)
2.10 Hoe verskil Timus se ma en pa ten opsigte van politiek? (2)
2.11 Timus se pa was die verpersoonliking van ’n wit Afrikanerman in die

sestigerjare. Bespreek hierdie stelling kortliks. (3)
[30]

MEMORANDA
1.1 Fransien, ondersteun deur een van die omstanders. (1)
1.2 ’n Roepman se werk behels die wakker maak van persone sodat hul betyds

vir hul werk sal wees, uit ’n kind se perspektief gaan “roep” hy Joon om
te help (2)
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1.3 Sterrekyker. Hy is uiters skeel en sy oë is letterlik opwaarts gerig – asof
op die sterre gerig. Bonatuurlike konnotasie. (3)

1.4 “Oom Gouws kyk grond toe en Joon na die hemel.”  (2)
1.5 Tannie Gouws wou Goolshan in haar kaia skiet omdat haar man ’n ver-

houding met haar gehad het. Nie Timus se pa of die dominee kon tot
haar deurdring en die situasie ontlont nie. Gemeenskap het vertroue in
Joon gehad. (2)

1.6 Timus leef in ’n verbeeldingswêreld en net so het Joon ’n ander dimensie
wat hom losmaak van die alledaagse lewe en gebeure.  (2)

1.7 Joon het die rol as beskermling in Timus se lewe vervul. Hy was telkens
daar wanneer Timus bang was of in gevaar verkeer het. Nadat Hein en
sy vriende vir hom en Joepie in die vlei verneder het en hy met ’n nat
broek ten aanskoue van die hele straat huis toe moes loop, het Joon tot
sy redding gekom, hom natgespuit sodat niemand sou kon raai wat
gebeur het nie. Op ’n ander keer het Joon verhoed dat Timus saam met
Ruben na die kinderhuis gaan omdat hy die vrees op sy gesig kon sien
en instinktief geweet het hoe hy voel. (4)

1.8 Goolshan (1)
1.9 Instinktief geweet hy kon vertrou word – veilig by hom gevoel. Abnor-

maliteit sluit aan by Joon se bonatuurlike dimensie.  
1.10 Goolshan se blomme wat sy by oom Gouws as geskenk gekry het. (2)
1.11 Derdepersoonsverteller (1)
1.12 Afluisteraar  (1)
1.13 Sy woorde impliseer dat hy dink dat die dominee die aangewese persoon

is om eers met tannie Gouws te praat aangesien hy die leier van die
gemeenskap is. (2)
1.14.1 Formeel, ontevredenheid skemer deur. (2)
1.14.2 Jy kan niks meer doen as iemand nie gehelp wil word nie –

impliseer dat dominee van mening is dat Joon die hulp van die
kerk van die hand wys. (2)

1.15 Die eng kerkverband in die sestigerjare – die kerk as leidende party in
die Apartheidsera. (1)

[30]

2.1 Die homoseksuele ondervinding met Ruben, die verhouding tussen Elsie
en Voete, sy fisieke agterstand by sy maats, die situasie waarin Rykie en
Erika hulself bevind. (3)

2.2 Die verbreking van haar verhouding met Salmon op aandrang van
haar pa aangesien hy tot die Ou Apostoliese geloof behoort en haar 
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pa nie bereid was om sy kind se gevoelens bo sy eie geloofsoortuiginge
te stel nie. (2)

2.3 Rykie was swanger en ongetroud. (2)
2.4.1 Hulle was vriende en hy het altyd haar tas gedra, maar hy het meer as

vriendskap vir haar gevoel. Met Voete se koms was hulle nie eens meer
vriende nie. (2)

2.4.2 Volgens Timus ’n “grootbek en ’n windgat”. Goeie rugbyspeler, gebreekte
stem en baie gewild onder die seuns en meisies. (4)

2.5.1 Woede/hartseer/opstand  (1)
2.5.2 Tieners ervaar uiterste van emosies en verstaan dit self nie altyd nie.

Storm-en-drang-jare.  (2)
2.6.1 Hy het sy grootste vrees met haar gedeel, naamlik dat iemand hom sal

spot deur hom Seppie te noem. (2)
2.6.2 Voete het tydens een van sy boeliesessies ná skool vir Timus neer-

halend Seppie genoem en dit was net Elsie wat geweet het van hierdie
vrees.  (2)

2.7 Sy is die vorige nag deur die polisie in hegtenis geneem en Timus se ma
het haar ’n kamerjas aangebied om haar naaktheid te bedek en haar die
vernedering te spaar. (2)

2.8 Tydens die ondervraging in die polisieselle het hulle haar geslaan en
daarvan beskuldig dat hulle (die swart mense) verantwoordelik was vir
die moord op Verwoerd. (2)

2.9 Apartheidsregering onderdruk alle anderskleuriges – geen regte. (1)
2.10 Timus se pa is ’n stoere Verwoerd-aanhanger en sy ma neig meer na die

Sappe. (2)
2.11 Aanhanger van apartheidsregering – baie rassisties. Nederduitse Gere-

formeerde kerk blindelings nagevolg en gedien. Eng in sieninge en sy
gesin outokraties behandel – dikwels tot hul nadeel. (3)

[30]

OPSTELVRAE: DIE BEANTWOORDING VAN OPSTELVRAE:
1. Lees die vraag een keer stadig en met aandag deur.
2. Onderstreep die woorde wat aandui wat gedoen moet word, soos

“beskryf”, “bespreek”, “vergelyk”, “dui aan” ens.
3. Maak ’n lysie van die woorde in die vraag wat met die kennis of

inhoud te doen het. Beperk jou tot hierdie kennis en inhoud.
4. ’n Raamwerk of kopkaart as beplanning orden jou inligting.
5. As inleidingsparagraaf kan ’n gedeelte van die vraag gebruik word

om ’n afgeronde langvraag tot gevolg te hê.
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6. Elke stelling wat gemaak word, moet deur middel van ’n voorbeeld
uit die roman gestaaf kan word.

7. In die slotparagraaf kom die leerder tot ’n gevolgtrekking en dit is
belangrik dat geen nuwe feite hier genoem word nie.

8. Dui die aantal woorde aan die einde van jou langvraag aan.

MOONTLIKE OPSTELVRAE:
1. Bespreek Timus as hoofkarakter na aanleiding van:
1.1 sy buitestanderskap (10)
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Afloerder
Afluisteraar

(Ouers, vriende,
gesinslede,

Gladys, bure)

Skool
Groot gesin

Armoede
Fisieke

voorkoms

Gesinsverband
Drie tweelinge
Jongste kind 
(nie deel van 
’n tweeling)

Sosiale
wanfunksie

Vriende
Meisies
Sport

BUITE-
STANDER
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1.2 sy pogings tot volwassewording (10)

1.3 sy verlies van onskuld.

[30]

58

POGING TOT
VOLWASSE-
WORDING

Minderwaardig-
heidskompleks
l Fisieke

voorkoms

Inwin van kennis
l Afluister
l Afloer
l Braam
l Vriende
l Ouma Makkie

Kompeteer met
portuurgroep
l urinering
l meisies

VERLIES VAN
ONSKULD

TIMUS
l Naïef
l Weerloos
l Nuuskierig

RUBEN
l As kind 

gemolesteer
l Ouer
l Oneerlik

GLADYS
l Naakte

vroueliggaam
l Badritueel

HEIN
l Grootpraat

oor Elsie
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2. Bespreek die rol van Joon as:
2.1 beskermer (10)

2.2 vertroueling (10)

59

JOON
Abnormaliteit
Bonatuurlike

element
BESKERMER

TIMUS
l Teen Hein en

vriende
l Teen Ruben

GOOLSHAN
l Teen tannie

Gouws

HELEN
l Teen Zane

JOON AS
VERTROUELING

FRANSIEN
l Vertraag
l Instinktiewe

vertroue (arms
om bene)

l Voorstel 
aanvaar

TANNIE GOUWS
l Dominee en

Abram onsuk-
sesvol

l Luister na Joon
l Joon weet hy

word vertrou

HELEN
l Swanger
l Deel vrees met

Joon
l Ondersteun

haar in krisis
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2.3 as Christusfiguur. (10)

[30]

60

JOON AS
CHRISTUS- 

FIGUUR

STERREKYKER
l Skeel
l Kyk verby

aardse
l Kontak met

hemelse

GEMEENSKAP
l Vertroueling
l Beskermer
l Raadgewer
l Redder
l Verlosser

OFFERSIMBOOL
l Sterf vir mede-

mens
l Ontlont krisisse

t.k.v. homself
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3. Bespreek Timus se vader as:
3.1 gemeenskapsleier (10)

3.2 onsuksesvolle gesinsman (10)
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ABRAM AS
ONSUKSESVOLLE 

GESINSMAN

OUTOKRATIES
l Woord is wet
l Vrou onderdanig
l Kinders (vrees)

ONTOEGANKLIK
l Toon geen

emosie
l Besluite ononder-

handelbaar

ONVERBIDDELIK
l Kerkvas t.k.v. eie

gesinslede

ABRAM AS
LEIERSFIGUUR

APARTHEIDS-
REGERING

l Verwoerdaan-
hanger

l Gehoorsame
landsburger

l Rassisties

KONSERWATIEWE
AFRIKANER

l Hoof van gesin
l Kerkleier
l Eng morele

waardes

GEMEENSKAP
l Eerbare werk
l Hardwerkend
l Man van sy

woord
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3.3 sleutel tot ’n gelukkiger slot van roman. (10)

[30]
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SLEUTEL 
TOT GELUK

PERSOONLIKHEID
l Toegankliker
l Liefdevol
l Begrip

GESINSLEDE
l Erika (nie self-

moord)
l Rykie (geen

sensuur)
l Vrou (open-

hartig)
l Timus (nie

sekssueel 
misbruik nie)

SLOT
l Vroeër getrek
l Kinders

gelukkig
l Vrou tevrede
l Hegte gesin
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Ander moontlike opstelvrae:
4. Verwys na die bars van die waterpyp en dui aan watter simboliese

betekenis dit vir lede van hierdie spoorweggemeenskap ingehou het.
5. Die ruimte in Roepman vervul ’n uiters belangrike funksie. Bespreek

hierdie stelling en dui aan hoe dit die hoofkarakter ondersteun en
belig.

6. Die skrywer maak van ’n spesifieke soort verteller gebruik. Verdui-
delik hoe die keuse bydra tot die sukses van hierdie grootwordroman
en lig dit toe met voorbeelde.

7. Bespreek die rol wat elk van die volgende karakters in Timus se lewe
vervul het:
7.1 Ouma Makkie
7.2 Joon
7.3 Voete

8. Bespreek die rol wat godsdiens en die skool, teen die agtergrond van
die sestigerjare in Suid-Afrika, in hierdie roman speel.

9. Timus het gegroei van ’n onseker, nuuskierige tienerseun tot ’n ryper,
selfversekerde tienerseun. Bespreek.

10. Bespreek die rol wat die titel deurlopend in hierdie roman vervul.
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