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Die Kruppel Engel       Zenobia  Kock 

Karakters 

 Martina Louw 

 Bekend aan die leser as “Tina”. Sy is ‘n dapper meisie in graad 9.
 Haar presiese ouderdom word nie bekend gemaak nie. Sy was baie 
                               lief vir netbal. Sy was ‘n bedagsame skrander leerling en het  
 goeie maniere gehad. Sy was ‘n denker en vasberade in haar optrede. 
 Sy was baie kunstig en sy kon goed skryf. Sy ondervind ‘n krisis in haar 
 lewe op soek na haar identiteit, veral toe sy van Mej. Dale verneem dat 
ha haar regte pa, Stefaans Marais is. 
 

 

 

   Jakob  (“Die Kruppel Engel”) 
 

Jakob bekend as “Die Kruppel Engel”. 
Jakob het ‘n fisiese gebrek – hy loop 
kruppel. Jakob het ‘n epileptiese aanval 
gekry en met sy gesig in kokende pap geval 
en ernstige brandwonde opgedoen aan sy 
gesig. Hy en Tina het saam 
grootgeword.Jakob verskyn in die vorm van 
‘n engel aan Tina om raad te gee oor haar 
werklike pa, Stefaans Marais. 
Die Engel is daar om Tina te herhinner dat 
sy ‘n doel in die wêreld het. 

 

Stefaans Marais  
Eienaar van Engelsplaas. Hy is Tina se biologiese 
pa. Hy stem in om Tina se skoolgelde te betaal. 
Hy gaan haal haar by die koshuis om vir die 
naweek huis toe te kom. Hy het nooit aan Tina 
beken dat hy haar pa was nie. Hy het sy finansiële 
plig nagekom en daar was later in die verhaal 
sprake van werklike aanvaarding. 
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Ma Lettie 

Tina se biologiese ma was 16 jaar oud toe sy 

swanger was met Tina van Stefaans Marais. Sy werk 

as huishulp op Coetzeesrus .Praat nie maklik oor die 

feit dat Tina Stefaans Marais se biologiese dogter is 

nie. Is later met Pa At getroud, wie Tina se 

grootmaakpa geword het. Sy is baie streng met Tina 

en gaan haar te lyf toe sy van Ant Merlin se “drankie” 

wou drink. Baie besorgd oor haar familie – maak altyd 

seker dat hulle eet, gaan met Tina hospitaal toe nadat 

sy en Jakob mekaar beseer het a.g.v ‘n struweling. Sy het ‘n spesiale verhouding met ouma 

Martina, Stefaans se ma, gehad en het dus vir Tina na Ouma Martina vernoem. As gevolg van 

Ma Lettie baie geweet van beskermengel van Engels– plaas. Hou nie juis van die idee dat Tina 

Stefaans en juffrou Dale se blommemeisie by hul troue sou wees nie 

 

Pa At 

Tina bly op die Coetzees se skaapplaas in die Karoo, waar 

Pa At skaap oppas (skaapwagter). Alhoewel niemand dit 

nog ooit hardop gesê het nie, weet sy Pa At is nie haar 

regte pa nie, maar haar grootmaakpa – en dat haar 

biologiese pa op Engelsplaas boer. Tina het nog altyd ’n 

vermoede gehad wie haar pa is, al het niemand nog ooit vir 

haar gesê nie. 

Pa At is ‘n plat karakter, hierdie karakter is staties – 

ondergaan geen verandering nie. Hy is hardwerkend en 

sorg goed vir sy gesin en is dus diep seergemaak wanneer 

hy uitvind dat Tina vir Stefaans skoolgeld gevra het, hy voel 

dat sy nie waardeer wat hy vir haar doen nie. Pa At (oud) 

staan teenoor Tina (nuut). Hy voel sy wil met die boere (wit mense) heul, terwyl sy 

droom oor ‘n beter toekoms as die van ‘n huishulp of plaasarbeider. Pa At toon die 

tipiese gedrag van plaasarbeiders wanneer hulle geld ontvang – “dronk – dit is einde 

van die maand”. Pa At ondersteun Tina wanneer die lewe haar sleg behandel. 
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Ant Merlin 

Plat, statiese karakter.Geen ontwikkeling, Sy is Jakob se ma en 
is ‘n dronklap. Die mense sê sy is die oorsaak van Jakob se 
ongeluk.Die mense hou nie van haar nie – veral Tina voel 
ongemaklik in haar teenwoordigheid. Sy het Jakob na die 
ongeluk verstoot. 

 
 

Mej. Dale 

Sy is die onderwyseres by die dorpskool en bied 
Kuns en Kultuur asook Ekonomiese 
Bestuurswetenskappe vir die graad 8’s aan. Sy tree 
in die huwelik met Stefaans Marais.Sy is ‘n baie 
simpatieke mens . Bereid om Tina in haar huis te 
neem en te help met haar opvoeding. 
Sy is ook die persoon wat die nuus aan Tina 
meedeel dat Stefaans haar biologiese pa is.Sy het 
onmiddelik toe sy die Tina in haar klas kom ‘n 
simpatieke oor verleen en Tina gehelp met haar 
skoolwerk. Sy aanvaar Tina en tree as ‘n tweede 

ma op in Tina se lewe. 
 

Mevrou Coetzee 

Plaaseienares van Coetzeesrus. Sy help Tina se ma tydens 

haar swangerskap.Op die eerste dag van die nuwe 

skooljaar neem mevrou Coetzee vir Tina en haar ma 

doerpskool toe om in te skryf. 

 

 

http://www.google.co.za/imgres?imgurl=http://www.backstreets.com/Assets/Images/2015/newsAdele90b.jpg&imgrefurl=http://www.backstreets.com/news.html&h=368&w=350&tbnid=UQ_FCu9yncnnvM:&zoom=1&docid=uXpA_aafQPse4M&hl=af&ei=ZN6DVeudEJOp7AbLk4BI&tbm=isch&ved=0CC0QMygiMCI49AM
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Dominee Buffel 

Hy is die predikant van die Sendingkerk in Van 

Noodt. ‘n baie goedhartige man, wat besorg was oor 

Jakob (in teenstelling met die res van die 

gemeenskap, wat Jakob vermy het) 
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Coetzeesrus  
Huisie van Ma Lettie en Oom At 
 


