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Lien se lankstaanskoene  

(Derick van der Walt)  

  

Deur Alet Mihalik  
  

  
  

   
  
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Opsomming, vrae en aktiwiteite  

 
  

Die titel      DATUM:_____________________ 

Die leser weet dat Lien ’n meisienaam is, maar “lankstaanskoene” is ’n nuutskepping wat saamgestel 
is uit die woorde: lank+staan+skoene.   

  

Die voorblad/omslag  
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• Die voorblad van ’n boek bepaal dikwels of dit gekoop en gelees word of nie. 
• Hier sien ons ’n paar toerygskoene wat effens los om die voet pas.  
• Die stukkie geblomde rok dui aan dat dit ’n vrou se skoene is.  
• Let op dat sy nie sokkies daarby dra nie.   
• Langs die skoene is ‘n sak met iets soos ’n hemp of baadjie wat daarby uitsteek. 
• Dit lyk asof die persoon iewers heen op pad is en wag om opgelaai te word. 
• Die illustrasie is dwars oor die voor- én agterblad en ons sien die leë koeldrankblikkie en die 

munte – wat suggereer dat hier gebedel word. 
• Let ook op die kleurgebruik: morbiede skakerings van bruin en swart. Selfs die rooi is dof en 

leweloos.  
• Verder let ons op dat die kleur in plat vlakke aangebring is met geen lig-en-skaduwee om 

rondings aan te dui nie.  
 

AGTERGROND 

• Die verhaal gaal gaan oor Lien Jooste. 
• Sy is ’n matriekmeisie. 
• Haar pa is ’n prokureur wat twee jaar gelede vir bedrog tronk toe gestuur is. Haar ma en 

broer Braam moes toe uit hulle luukse huis trek na ’n woonstel. Hulle moes na ’n nuwe 
skool gaan. 

• Die krisis het Lien se ma laat begin drink. 

• Die hele vrhaal draaiom hierdie gebeure en die gevolg van hulle probleme. 
• Die lewe van bedelaars en hulle omstandighede staan sentraal in hierdie verhaal. 

 

Die verhaalgebeure  

Die verhaalgebeure of storielyn kan soos volg opgesom word:  
 

 Voorspel (p25-26)  

 p  Voorspel  

  
  

1  

 Bra, Lien se broer  kyk na sy gunsteling stil-video en glimlag.  

  
Die video is deur hulle ma (’n amateur) geneem. ’n gelukkige en vrolike dogtertjie 

(Lien) gesels en jil van opgewondenheid in ’n swembad. ’n Seuntjie (Braam) met swart 

krulhare en stewige beentjies jaag twee hondjies, piepie dan in die water en die 

dogtertjie gil. Die kamera beweeg dan na ’n lang, fris man met donker krulhare wat 

vleisbraai. Dan wys die kamera die fotograaf se voete in pienk plakkies met geel 

rosies op.   
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 Vrae                                                                                  

1. Wie verskyn almal in die video? 
   

2. Hoe oud is die dogtertjie in die swembad en hoe weet ons dit?   
 

3. Hoe oud is die seuntjie en hoe weet ons dit?   
 

4. Is die atmosfeer van hierdie tonele gelukkig of hartseer? Gee redes vir jou  
antwoord._____________________________________________________ 

  

Hoofstuk 1 (p27-29)    DATUM:_____________________  

 GEEL EN GELUKKIG 

Lien en Braam kyk televisie. Hulle hoor hoe Ma in die kombuis wyn met ysblokkies skink en 
behaaglik drink.  

 

Wanneer hulle ma hulle roep om te kom eet, is net Braam honger. Ma skink nog ’n glasie en probeer  

Braam se kop streel, maar hy ruk weg Lien kyk na die yskas en sien dat dit leeg is. 

 

Hulle ma eet nie omdat sy te veel gedrink het. Sy kyk by die woonstel se venster uit. Sy sê 
giggelend dat Braam elke dag meer soos die sanger Josh Groban lyk. Braam vererg hom vir sy ma 
en sê vir haar dat sy moet gaan slaap. Sy stap slingerend na haar kamer toe.  

  

Lien sien dat haar ma nog nie Braam se skoolbroek reggemaak het nie. Sy gaan haal die 
naaldwerktrommeltjie in ma se kamer. Sy sien dat haar ma met klere en al aan die slaap geraak het. 

  

Lien sit die soom van Braam se skoolbroek in.  

 

Lien sê vir iemand in die spieël: “Ek haat jou” 

 

Sy skrik vir haarself in die spieël en wonder of Norah Jones se woorde met haar eensaamheid spot. 

 

Vrae          

1. Gee ’n beskrywing van die gesin se huis  
2.  Beskryf die ete asook die inhoud van die yskas en bespreek wat dit  vir die leser “sê”. 
3. Watter woorde in hierdie hoofstuk sê vir ons dat Lien se ma dikwels drink om  beter te voel?  

4. Hoe verskil Lien en Braam se reaksie op ma wat drink?__ 
5. Watter kleur assosieer Lien met “dronk”?  

6. Watter negatiewe gevolge het die ma se drinkery? 

7. Vir wie sê Lien in die spieël “ek haat jou” en hoe weet ons dit?  

8. Hoekom steek Lien vir Norah Jones tong uit?  

 

Hoofstuk 2  (BL.30 TOT 35)   DATUM:_________________ 

JOU STANDAARD-SKOOLNOMMERTJIE 

Lien stap saam met Wouter skool toe. Sy vertel hom sy gaan daardie middag in tant Malie se 
koffiewinkel begin werk teen R10 per uur en fooitjies.  

  

Lien is al ’n jaar in die skool, maar haat die plek.  

  

Wouter maak verskoning by die hek en die groepies kinders ignoreer Lien. Sy vermy die ander 
leerders en gaan biblioteek toe, waar sy agter in haar biologie boek lysies maak van plekke wat sy 
eendag wil besoek, soos Japan en Praag.  
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In Lewensoriëntering skryf sy sy wil ’n prokureur word, maar twyfel skielik.  

 

Mnr. Bruwer sê hulle moet in groepies gesels oor beroepskeuse. Sy beland saam met Miemie 
Spies, Sally Swanepoel, Hein Venter. Lien is baie ongemaklik as hulle vra of sy ‘n prokureur ken. 

 

 Vrae         

1. Waarna verwys die “standaard-skoolnommertjie” van die hoofstuktitel? 

2. Hoe groet Wouter vir Lien en wat sê dit van hóm?  

3. Wat is “boeretroos” ?____________________________________   

4. Hoekom, dink jy, haat Lien die skool?___________________________ 

5. Lien wil graag Japan en Praag besoek. Watter eienskappe van hierdie lande   

spreek tot haar?  

6. Hoe beïnvloed mnr. Bruwer se projek in Lewensoriëntering die verloop van  die verhaal?   

7. Waarna verwys die sin: “Is dit nou hier waar die haan moet kraai? Wonder sy   

” en watter implikasie het dit vir die verhaal?  

 

 Hoofstuk 3  (bl.36-45)   DATUM:_________________ 

’N KAKOFONIE VAN KLANKE 

Dinsdag. Lien kom tuis. Haar ma het nie gaan werk nie, en ruik na drank. Ma luister na ‘n 
klavierkonsert van Prokofiëf.  

  

Lien vra Ma om vir haar klavier te speel soos toe sy klein was, maar Ma weier. Lien dreig om die 
klavier te verkoop vir kos.  

  

Lien gaan na Malie se Tuin  

(koffiewinkel) vir ‘n werksonderhoud.  

  

Sy begin dadelik werk. Die plek is stampvol pensioenarisse. Lien gee per ongeluk vir ‘n gesin 20% 
afslag.  

  

Wouter kom binne met sy groot krieketsak. Hy bestel koek om haar onthalwe. Sy verdien R36,38. 
Wouter stap saam huis toe.  

  

Lien kom tuis. Braam is by Deon, Ma se kamerdeur is toe. Lien raak aan die slaap en skrik in 
donkerte wakker. Ma sit op die sitkamermat en luister na “Ave Verum Corpus” van Mozart.  

  
Braam kyk na die video van Ma wat klavierspeel met Lien en Braam wat sing. Braam hardloop 

skielik weg en slaan bollemakiesie op die bank. Buite die glasdeur staan die wit en swart hondjies 

en die kamera ruk asof die kameraman lag. 

Vrae:        

 

1. Waarna verwys die “kakofonie” van die titel en waarvoor is dit ‘n metafoor in  die verhaal?   

2. Ons lees op dat Christien Jooste “die laaste twee jaar myle opgesit het”.  Wat beteken dit en wat 
impliseer die twee jaar?  _________________________ 

3. Ons lees : “Haar ma antwoord nie. Sy skud haar kop heen en weer op maat van die musiek.” 
Watter effek het die musiek dus op Ma?   

4. Beskryf Lien se ontmoeting met Wouter en verduidelik hoekom hulle mekaar so goed verstaan.  

5. Wat is die naam van Lien se nuwe skool en in watter stad is dit? 

 

6.  “Lien vermoed dis tannie Bets.” Verduidelik wat sy bedoel.  
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7. Verduidelik die ironie van die Bart Simpson-beker .   

8. Hoekom noem Lien vir Christien “haar gelukkige ma ... haar goudgeel ma”?   

9. Hoe skakel die woorde: “haar goudgeel ma met die less than perfect pitch” met die titel van 
hierdie hoofstuk? 

10.  

Hoofstuk 4 (p46-51)     DATUM:_________________ 

Die meesterstuk 
• Juffrou Breytenbach is die drama juffrou. Die meesterstuk wat sy wil optree is gebaseer op 'The 

Breakfast Club'.   
 
• Juffrou Breytenbach het Lien terug gehou en vra vir haar hoekom sy kwaad vir hulle is. 
  
• Breytenbach sê dat sy nie Lien se agtergrond ken nie en sy weet nie wat by die huis aangaan nie 

maar sy weet dat sy vir iets of iemand kwaad is.  
 
• Sy sê dat Lien nogsteeds nie vriende het nie, dat sy nie aan aktiwiteite deelneem nie en dat sy nie 

probeer nie.  
 
• Breytenbach sê dat Lien slim is en potensiaal het maar sy sal nooit haar volle potensiaal bereik as 

sy stil en onder die radar is.  
 
• Breytenbach wil hê dat Lien vir 'n rol kom oudsie. Lien was verbaas dat iemand vir haar 

raakgesien het en oor haar gedink, maar Lien het besef dat sy baie kwaad was.   
 
• Christien het werk by die Dpartement van Binnelandse Sake, maar sy gaan selde werk toe. 
   Lien noem Malie se Tuin die      

   Garden of Evil.   

Vrae       

1. Aanvanklik lees ons hoe juffrou Breytenbach haar bril regskuif. Dink jy  die stereotipe Afrikaans-
juffrou moet ’n bril dra? Watter verskil maak dit  as ons later lees dit is ’n John Lennon-brilletjie?  

2. Beskryf Lien se indruk van die stereotipe Amerikaner in Afrikaans. 

3. Lien kan nie dink wat tot “dié onverwagse oudiënsie aanleiding gegee het nie” Wat is ’n oudiënsie 
en wat bedoel Lien daarmee?   

4. Op lees ons: “Sy het die juffrou vlak gekyk.” Wat bedoel Lien met hierdie slêng-uitdrukking?  

5. Wouter sê Lien is nie juis Lientjie Lieflik nie. Wat sou hy haar dalk noem?   

6. “Wouter is ’n rugsteker,” dink Lien (p26). Gee ’n ander woord vir “rugsteker”.  

7. Waar werk Christien?_________________________________________   

8. Wat bedoel Braam wanneer hy sê: “Afrika is wreed. Hier’s leeus”?   

 

Hoofstuk 5 (bl. 52 tot 58)                                DATUM:____________________ 

• Lien het genoem dat sy wil graag geld spaar om 'n vliegtuigkaartjie te koop.  
• Lien en Agnes het mekaar getref en al die breekgoed het in alle rigtings op die vloer gespat. Die 

skade is R128.50 en Tant Malie het gesê dat die skuld van hulle fooitjies afgetrek moet word. 
•  Lien was baie kwaad hieroor en het gesê dat dit 'n ongeluk was.  
• Tant Malie het gesê dat sy nie van Lien se houding hou nie en as sy nie haar skuld wil betaal nie 

moet sy loop. Lien het toe haar voorskoot opgehang en bedank. Sy het gesê dat sy haar terug sal 
betaal. 

• Die jong predikant het kom kuier. Lien wou hom nie in nooi nie en sy was baie onvriendelik. 
• Braam en die predikant het oor sport gesels en goed oor die weg gekom. Lien was nie gasvry 

nie. 
•  Die predikant sê dat hulle enige tyd met hom kan praat. Lien dink na die tyd dat sy ongeskik was 

en dat hy dit seker goed bedoel het. 
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• Lien vertel vir tannie Bets van haar bedanking en tannie Bets vertel haar van Dirkie and Donovan 
wat werkers nodig het by Millennium Creations, die haarsalon. 

• Lien gaan vra vir werk by Dirkie en Donovan. Sue-Ellen het kraamverlof gevat totdat die baba 
groter is.  

• Hulle het iemand vir die oggende, maar hulle soek iemand wat in die middae en 
Saterdagoggende kan werk. Die betaling is R15 'n uur en Lien kan haar hare verniet laat sny. 
Die ure is van 2 tot 5. 

•   Lien dink aan Wouter en besef dat hy tuis geraak het by Jakaranda en dat hy met ander 
meisies gesels. 

 

 Lien is bietjie jaloers hieroor want Wouter het ander vriende gemaak en sy het nie. 

 Vrae       
1. “Moeilike Malie” is “altyd kwaad, kwaad kwaad”. Maak ‘n lysie van woorde en dade wat 

aandui dat Malie kwaad is.   

2. Hoekom sê Malie net “oeps”  wanneer die skinkbord val?   

3. Op dink Lien haar ma “moet geel van die werk af gekom het”. Wat beteken “geel” hier?  

4. Hoe verskil die predikant van die stereotipe dominee?  

5. Verduidelik waarom Lien “soos ’n vyfde wiel aan die wa” voel . 

6. Hoekom dink Lien die predikant is “te lig in die broek” ? 

      7.             Vergelyk Braam se geraamde prentjie met die video-opname in     

                      voorspel en met die woonstel waar hulle nou woon. Bepaal ook hoe lank    

                      gelede dit geteken is.  

  

Hoofstuk 6 (bl. 59 tot 69) 

A CHANGE OF SCENERY  

(‘n verandering van omgewing) 

•  Lien het nie internet by die huis nie, want hulle kan dit nie bekostig nie. Lien het Norway 
op die internet gesoek.  

• Wouter het vir Lien 'n jammer brief geskryf en haar genooi vir koffie by Wimpy.  
• Lien hou daarvan as die meisies na haar en Wouter kyk by Wimpy nie.  
• Wouter en Lien gesels oor die matriekafskeid en spot dat hulle denims en t-hemde sal dra 

sodat hulle 'n “statement” kan maak. Wouter het Lien gevra na die matriekafskeid toe.   
• Lien het na die oudisie gegaan vir Wouter se onthalwe, sy wil hom nie verloor nie. Juffrou 

Breytenbach wil hê dat Lien die rol van Maria lees. Maria is 'n vreemde karakter en sê nie 
veel nie.   

• Dirkie het vir Lien ’n SMS gestuur en gesê dat sy die werk by die haarsalon het.   
• Lien se ma het aandete gemaak, hulle was baie verbaas.  
• Braam vertel van sy krieketspan wat nog 'n borg soek en die spanlid wat die borg werf kry 

15% kommissie.  
• Lien vertel van die oudisie en haar ma is bly daaroor.  
• Hulle het 'n lekker aandete saam gehad.  
• Lien vind haar ma later met die glas wyn in die hand en Lien was teleurgeseld en besef 

dat niks het verander nie. 
•   Die kasset in die hoofstuk is van 'n man wat 'n aandpak dra en 'n vrou wat 'n lang blink 

rok dra en haar hare is in 'n bolla vasgemaak. Die man hou die vrou se arm vas en hy sê 
iets vir haar en sy lag.  

 

Hulle kyk glimlaggend na die kamera. Die man wat die kasset kyk is kwaad en pluk die 

kasset uit die speler en smyt dit in die boks.   

 Vrae:        DATUM:_________________ 

 

1. Gee ’n Afrikaanse woord vir “surf”  op die internet. _____________________ 



7 
 

2. Lien dink die universiteite waaroor sy lees klink nie na “plekke waar mense studentepret het wat 
hulle vir jare daarna nog met hulle kleinkinders sal wil  deel nie”. Watter universiteit is wel 
stereotipes van sulke pret?  

3.  Wouter verwys spottend na “a change of scenery”. Bedoel hy dalk Malie se koffiewinkel?      

 Motiveer jou antwoord.___ 

4. Voltooi die uitdrukking: “Bo blink, maar . . .” en verduidelik wat Wouter daarmee bedoel .   

5. Dink jy Lien wil regtig die matriekafskeid mis omdat dit so “simpel” is?  

6. Braam sê Ma moet na sy CD van die Black-Eyed Peas luister. Waaraan  herinner dié naam ons?  
____________________________________________________ 

Hoofstuk7  (bl 70-78) 

  

 EFFENS LAST SEASON 

      (verlede seisoen) 

• Dirkie en Donovan baklei gereeld en Donovan dink hy is baas. Lien moet die 
telefoon antwoord, die afspraakboek op datum hou, sy moet elke halfuur vee, die 
kliënte iets te drink aandra. Lien is ook in beheer van die kombuis en sy moet die 
tydskrifte op die koffietafel in die ontvangshoekie op ‘n netjiese hopie maak.   

 
• Lien werk hard by Millennium Creations maar sy voel tuis  

 
• Lien vra of sy haar gratis haar sny met haar broer kan ruil omdat hy het dit nodig vir 

skool, Lien sit ander mense voor haarself. Dirkie sê dat hulle kan altwee kom. Lien 
hou van Dirkie maar sy is nie seker oor Donovan nie.  

 
• Lien het saam met tannie Bets na Weigh-Less gegaan om te gaan weeg. Tannie 

Bets het nooit getrou nie want mans wat sy wou hê wou haar nie hê nie en die 
mans wat haar wou hê wou sy nie hê nie.   

 
• Lien het verby ‘n bedelaar gery wat ‘n bord gehad het. Op die bord het “Drie 

afhanklikes. Werkloos. Enige donasie asb!!!Die Here seën u” gestaan. Hier is waar 
Lien haar idee van bedel gekry het.   

 

• Braam het gesê dat hy nie sy hare by Millennium gaan sny nie. 

 

Creations gaan laat sny nie(want hulle is moffies). Lien het gesê dat Braam vir Dirkie en 
Donovan kan vra om sy krieketspan te borg. Lien het vir hom gesê dat hy ‘n nuwe denim 
met die kommissie kan kry.   

Braam kyk na ’n video van hom toe hy is twaalf jaar oud was. Hy speel met twee hondjies. 

Hy wonder of die honde nog lewe. 

  

Vrae:        DATUM:_________________ 

  

1. Wie is die baas in die salon en hoe weet ons dit?       

2. Hoe verskil Dirkie en Donovan se reaksie op hul kliënte se stories?___  

3. Wat bedoel Donovan (en die hoofstuk titel) met “dis ‘n bietjie last season”?_______  

4. Tannie Bets en oom Faantjie weeg al jare by Weigh-Less. Hoekom hou hulle nie op as hulle nie 
gewig verloor nie?  

5. Waarom ontstel die video van die spelende honde en seun vir Braam? 
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Hoofstuk 8 (bl. 79-84) 

               WEIRD MARIA 

        (Eienaardige Maria) 

• Lien het die rol van Maria gekry. 
• Wouter was baie bly dat Lien die rol gekry het. Wouter gaan kuier vir sy pa, hy is nie kwaad vir sy 

pa soos sy ma nie.  
• Lien vra Wouter uit oor sy pa en sy nuwe vrou, maar sodra Wouter Lien vra oor haar pa is sy stil. 

Dit is ironies want Wouter is iemand wat sy alles vertel, maar nie oor haar pa nie. 
•   Braam het sy hare kom laat sny. Die borg is R2000 maar Braam bied R3000 aan. Dirkie en 

Donovan sal hom borg solank hulle logo op alles is en dat hulle die kleur van die hemde kan kies.  

Die logo het baie krulletjies en pas nie by seuns nie. Lien het hulle oortuig en gesê dat die borg ‘n 

belegging vir hulle is 

VRAE:     DATUM:_____________________ 

1. Lien was nie van plan om by enige skoolaktiwiteite betrokke te raak nie.  Hoe verander die rol 
van Weird Maria hierdie houding?  

 
2. Waarom is dit ironies dat juis Christiaan die manlike hoofrol kry? 
3. Hoekom word Lien yskoud wanneer Wouter vra of sy haar pa mis?  

 
4. Hoekom blaai Braam “vieserig” deur ’n ou Cosmopolitan?   

  

Hoofstuk 9 (p85-89)  

  

         ’N RUS OP DIE MENU 

• Lien het die kliënte se hare begin was. Sy het ‘n R100 daardie dag verdien. Gert Petrus 
Engelbrecht is Donovan se regte naam.   

 

• Christien sê dat sy sleg voel dat Lien die kruideniersware met haar eie geld koop. Lien sê 
dat sy kan klavier lesse gee vir geld. Lien vra hoekom sy nie meer speel nie maar 
Christien loop kamer toe. As Christien nie ‘n situasie kan hanteer nie loop sy kamer toe. 
Sy slaap baie wat ‘n teken is van depressie. 

 

Die video is oor drie ses jarige dogtertjies wat op ‘n dak sit. Die een hou ‘n kat was. Die man wil 

die dogtertjies afkry maar die een weier. Die ander twee klim af, maar die ander een klou aan die 

kat vas en maak asof sy nie die man raaksien nie. Die man wat die video kyk breek die kasset en 

raak versigtig aan die TV skerm. 

  

Vrae:         

1. Wie of wat is die Rus op die menu? ______________________________ 

2. Bespreek die ironie van “menu” in hierdie konteks.  

3. Lien “wonder wat van haar vriende uit haar vorige lewe geword het” .  

       Wat beskou sy as haar “vorige lewe”?   

      4.  Waarom, dink jy, speel Lien se ma nie meer klavier nie?  

      5.   Bespreek die volgende stellings. 

      5.1   Dis duidelik dat Braam belangrik is vir Lien 

       5.2    Braam verlang na sy pa  
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Hoofstuk 10 (bl. 90 tot 95) 

  

IETS OM DIE PALAAT TE VERFRIS 

• Skotland is ook op haar lys van plekke. 
 

• Lien sien Wouter gesels met ‘n meisie en sy word kwaad en jaloers. 
 

•   Miemie Spies het Lien genooi om by Wimpy te gaan eet vir haar agtiende verjaarsdag. Lien 
is nie vriende met Miemie nie maar sy het gegaan. Miemie se huis omstandighede is nie 
goed nie. Haar pa is skaars by die huis want hy het ‘n IT maatskappy in Johannesburg en 
haar ma is ‘n sepieslaaf al het sy ‘n meestersgraad in wiskunde. Hulle is baie ryk. Na die ete 
het Lien besef dat sy hou nogal van haar. 

 

•  Die video is oor Kersfees tyd. Daar is ‘n Kersvader en ‘n Kersboom. Die dogtertjie en 
seuntjie kyk oopmond vir die Kersvader wat hulle geskenke gee. Die seuntjie pluk Kersvader 
se mus af. Die man wat die video kyk skakel die video speler af en gaan staan voor die 
venster waar hy lank buite kyk sonder om iets om hom raak te sien.   

 Vrae:       DATUM:_________________ 

 

1. Lees die beskrywing van Miemie se ouers en vergelyk hulle met Lien se ouers. 

2. Miemie sê sy “wil regte doen”. Wat bedoel sy?  

3. Miemie sê sy wil nie haar verjaardag dié aand vier nie omdat sy iets op televisie wil kyk. Wat 
steek sy weg? 

4. Miemie sê sy wil vir die toneelstuk ’n fluorescent besem sonder die  vee gedeelte hê. Waarvoor 
gebruik ons ’n besem wat nie kan vee nie?   

 

        Hoofstuk 11 (bl. 96-100)  

 JULIA ROBERTS SONDER DIE MOND 

Juffrou Breytenbach vra Lien en Miemie om haar te help om die rekwisietekamer reg te pak. Hulle pas 
kostuums en pruike aan en lag baie.  

  

By die salon knor Dirkie en Donovan steeds vir mekaar. Sue-Ellen kom wys haar baba. Daarna sê 
Donovan SueEllen wil Maandag weer kom werk.  

  

  

Lien gaan na ’n reisagent om te vra hoeveel dit kos om Londen toe te gaan. Sy besef dan sy sal móét 

werk.  

 Vrae:        

1. Hoekom sê Miemie Lien lyk soos Julia Roberts “sonder die mond” ?  

2. Gee ’n moontlike rede waarom Miemie die mans pruik en baard met Jack the  Ripper assosieer.   

3. Miemie laat Lien “lag dat die trane rol”. Hoekom is dit ironies?  

 

Hoofstuk 12 (bl. 101-103) 

DIE TRAANDRUPPEL 

By Braam se krieketwedstryd dra die o/16-span liggroen gholfhempies geborg deur Millennium 
Hair Creations. Lien verkyk haar aan Braam wat so grappig en ontspanne lyk ongeag sy gaar 
beenstutte. Dirkie en Donovan is ook daar. Jakaranda verloor, maar Dirkie en Donovan juig vir 
die verkeerde span.  

  

 Vrae:        DATUM:_________________ 



10 
 

1. Die skole se name is tipies van Pretoria. Verduidelik hierdie stelling.  

2. Die kriekethempies is in meer as een opsig ironies. Bespreek hierdie stelling.  

3. Dirkie en Donovan “juig vir die verkeerde span”. Bespreek die woordspel en  innuendo 
van hierdie sin.  

         Hoofstuk 13 (bl. 104 tot 106) 

   ’N HUIS SONDER ’N MOEDER 

 

• Lien het haar bedelaars bord by die skool gedruk en sy was onbeskof met nuuskierige 
mense. Lien het ‘n pruik en ‘n bril van die rekwisietekamer gevat.  

  

• Lien se ma het kos gekoop en wyn en sy kla dat alles so duur is maar Lien kyk 

beskuldigend na haar want sy het nog wyn gekoop al kla sy alles is so duur.   

 

VRAE:       DATUM:________________ 

 
1. Bespreek Lien se moontlike planne met die pruik, brilletjie en boodskappe. 

 
2. Die titel verwys na die gewilde muurversierings wat lui: Wat is ’n huis sonder ’n moeder? 

Bespreek die implikasies en ironie van hierdie retoriese vraag binne die verhaalkonteks.  
            
Hoofstuk 14  (bl 107 tot 113) 

 A CHANGE OF SCENERY (régtig) 

• Toe Lien by die bus moes afklim het sy gehuiwer. Haar vermomming is ‘n pruik, ‘n bril 
en stokou rok. Sy staan by ‘n verkeerslig. Op haar bord staan: Werkloos. Twee afhanklikes. 
Enige donasie welkom. Die Here seën u! Iemand het haar R 5 gegee en Lien het skuldig 
gevoel.  

 
• ‘n Krom vroutjie het Lien weggejaag want Lien het op haar plek gestaan. Die vroutjie 
het gesê dat sy op Johnny se hoek moet staan.   

 
• Sy dink net die heeltyd dat sy iemand haat maar ons weet nie wie. Lien wil net omdraai 
maar dan onthou sy Braam, die leë yskas en die reisagent. Lien voel soos ‘n hond om die 
geld te vat en min mense maak oogkontak.   

 
• Roos is die ou vrou en Tibbey is die jong man. Tibbey sê dat die mense hou van die 
Bulls en dan gee hulle geld, dus dra Tibbey ‘n Blou Bul pet.   

 
• Roos het vir Lien gesê dat haar bord te fancy is en dat mense gaan nie dink dat sy arm 
is nie.   

 
• Lien het amper R150 daardie middag gemaak. Sy moes nuwe skoene by Pep gaan 
koop want hare het haar voete gedruk.  

 
• Die video is oor ‘n groep toeriste wat na ‘n waterval kyk. Die ma, seuntjie en dogtertjie 
kyk daarna en die seun maak asof hy die meisie oor die reling wil stamp. Die man wat die 
video kyk oorweeg dit om dit video weer te kyk en dan haal hy dit uit en sit met die boks op 
sy skoot.  

 

Die video bewys dat destyds het hulle genoeg geld gehad het om op vakansie te gaan hou. 

 Vrae:         DATUM:_______________ 

1. Hoekom dra Lien die pruik en brilletjie?   

2. Die ou man ignoreer haar, maar die vrou gee haar R5. Wat impliseer dit binne die 
verhaalkonteks?  
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3. Hoekom draai die meeste motoriste hul vensters op of maak geen oogkontak met Lien nie?  

4. Hoekom voel Lien “soos ‘n hond om die mense se geld te vat”?  

5. Hoe weet ons Roos is wit en Tibbey is swart en hoekom word dit nie reguit gesê nie? 

6. Bespreek hoekom hierdie hoofstuk régtig “a change of scenery” is.  

 
Hoofstuk 15 (bl. 114 – 117)   
  

’n BOTTEL ENERGADE 

•  Tibbey gee Lien raad en sê dat sy hulle in die oë moet kyk sodat hulle weet sy is daar en dan 
voel hulle skuldig en gee dan geld. En jy moet vir hulle dankie sê sodat hulle weet jy 
waardeer dit.   

 
• Elkeen het ‘n staanplek en respekteer die ongeskrewe reël.  

 
• Tibbey en Roos is baie close. Tibbey se hoek is “Entertainment Corner” want Tibbey is 
‘n groot aantrekkingskrag. Tibbey is nie skaam om vir geld te vra nie en hy daag op selde met 
dieselfde bord. Tibbey bly by die rolbalklub en werk twee dae per week in die tuin sodat haar 
daar kan bly.   

 

• Die Pretorianers vermy oogkontak en as hulle oogkontak maak lyk hulle asof hulle iets 

stinks geruik het. Meeste maak asof hulle nie haar sien nie.   

 

• Sy word ‘n ander mens as sy smiddae van die bus af klim. Sy is iemand in ‘n ander vel. 

Sy voel laag om te bedel.   

  

VRAE       DATUM: _________________ 

 

1. Bespreek Tibbey se raad om mense in die oë te kyk en te bedank.  _____ 
2. Verduidelik die verskil tussen Lien en Tibby se metode van bedel. 

3. Waar bly Tibby en hoe betaal hy vir sy verblyf?_ 

4. Hoekom voel Tibbey nie skuldig as hy bedel nie? 

5. Hoe ondervind Lien dit om te bedel? 

Hoofstuk 16 (bl. 118-121) 

 DIE PUSSYCAT DOLLS 

Die drama-repetisies is aanvanklik chaoties en Lien kom nie reg met Weird Maria nie.   

  

Pouse gaan sy na die pawiljoen, waar sy hoor hoe Hein ’n hartseer liedjie, “Moon River”, op 
‘n mondfluitjie speel. Sy oorlede oupa het dit vir hom geleer.  

  

Miemie en die motorbestuurder laai Lien tuis af. In die motor speel die Pussycat Dolls.  

  

Tuis slaap Braam voor die televisie, Ma se deur is toe en daar is vetkoek van tant Bets. Lien 
tel haar buit:  

R217,35.  

 Vrae:       DATUM:_______________  

1. Die hardebaard Hein speel die sentimentele “Moon River” op sy mondfluitjie  

      Wat sê hierdie liedjie van die lewensrivier waarin Lien nou swem ?  

2. Lien dink aan haar bedelgeld as “die dag se buit”. Wat beteken “buit” hier?   

3.  Waarom is tannie Bets ’n belangrike persoon in Lien-hulle se lewens? 
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Hoofstuk 17 (bl 122-125) 

 DIE AFGEVAARDIGDE VAN TIBET 

 
• Lien kan nie verstaan hoekom Roos nie van haar hou nie. Roos stap vinnig weg van Lien en 
dan sien Lien dat Johnny op Lien se hoek staan en Roos het hom gaan wegjaag. Roos het hom 
met haar handsak geslaan sodat hy weg van haar hoek af gaan. Roos sê dat Lien moet haar roep 
as Johnny  weer op Lien  se hoek staan. Op daardie oomblik besef Lien dat Roos gee om vir haar 
sonder om iets te sê. Van toe af is Roos anders en sy kyk na Lien asof sy haar die eerste keer 
raaksien en hulle praat soms.   
• Roos se dogter werk by ‘n agentskap. Lien wonder of sy haar hele lewe op straat gaan 
deurbring deur te bedel, soos Roos of gaan sy dalk soos haar dogter in ‘n agentskap beland.  
• Die man in die wit Volvo het vir Lien ‘n R50 noot gegee.  
• Tibbey kan nie Lien se naam ordentlik sê nie en dit klink eksoties as hy dit sê, soos iets uit 
Tibet.  
• Tibbey is soms ‘n motorwag by ‘n sentrum maar hy verkies Entertainment Corner want hy is 
mal oor die aandag. Hy is 23 en hou van sokker. Mamelodi Sundowns is sy span.   

 
• Haar ma is selde nugter en sy bewe (ontrekkings simptome). Braam slaap al hoe meer by 
Deon. Lien word koud as sy moet dink wat gaan aan by haar ma se werk.  

Lien se ontvlugting is wanneer sy na eksotiese plekke op die internet soek. 

 Vrae:       DATUM:________________  

1. Watter stereotipe word met die dogtertjie in die wit Volvo uitgebeeld ? 

2. Wie is die verteenwoordiger uit Tibet van die hoofstuktitel?__  

     3.       Waarom laat die man in die wit Volvo Lien ongemaklik voel?__ 

     4.       Hoe weet Lien dat Roos vir haar omgee?___ 

     5       Bespreek die agteruitgang van Lien se ma.__ 

     6. Wat wys vir ons dat Braam nie gelukkig is by die huis nie?__ 

 

Hoofstuk 18  (bl. 126 -132) 

TEE EN KAASKOEK  
Wouter het weer Lien gevra vir die afskeid. Lien is skepties want sy het nie 
vriende by die skool nie en sy het nie geld om vir ‘n rok te betaal nie.  

• Lien se ma het haar en Wouter by die skool kom haal. Sy was dronk en 
Lien weet nie hoe op aarde sy veilig by die skool aangekom het nie. Al die 
kinders het geskok na hulle gekyk. Wouter het hulle huis toe geneem en vir 
Lien ‘n druk gegee en haar vasgehou. Wouter het haar probeer troos en gesê 
dat min kinders haar dronk ma gesien het.  
• Dirkie het hulle sien huis toe kom saam met Lien se dronk ma en het 
later vir Lien gesms om vir Tee en Kaaskoek te kom. Dirkie dink hulle moet 
haar ma help en met Gerhard (die predikant) gaan praat. Lien wil glad nie met 
hom gaan praat nie. Dirkie stel voor dat Lien se ma na ‘n kliniek of inrigting toe 
moet gaan.   
• Lien het vir Gerhard gaan sien. Lien was eers spyt dat sy gegaan het 
omdat hy jonk is en nie sal verstaan nie. Lien het hulle storie van voor af vir 
hom vertel en hoe haar ma troos in wyn soek en dit gekry het. Tannie Bets is 
die enigste mens wat haar ma vertrou. Gerhard sê dat sekere dinge soms met 
jou gebeur om ‘n mens sterker te maak sodat jy iemand later in jou lewe kan 
help.   
• Die video is oor ‘n seun wat skaatsplank ry. Die dogter probeer skaatsplank ry en 
die seun help haar. Die seun laat haar gaan en die meisie ry ‘n ruk en verloor dan haar 
balans en val.  
• Sy lag en lag. Die man wat die kasset kyk stamp per ongeluk die boks 
om en pak dit netjies terug. Hy tel die laaste een op en gooi dit teen die muur 
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en is dadelik spyt. Hy haas na die video en sien dat dit niks makeer nie, hy is 
verlig 

  

Vrae:       DATUM:______________________ 

 

1. Ma “glimlag soos ‘n skaap”. Verduidelik hierdie vergelyking.  

2. Lien sê dit is “die laaste strooi”  Hoe word hierdie woorde van haar wáár?   

3. Wat motiveer Lien om Dirkie te vra of hy baie kerk toe gaan?   

4. Kuifie, die dominee, luister na ’n CD van Coldplay. Watter ironiese implikasie  het dit hier?  

5. Lien dink: “Jy praat en dis pienk!” Wat bedoel sy met “pienk”?   

 

                Hoofstuk 19 (bl 133 tot 138)  

     BAIE STERKER AS CARMEL       FILTERS  

•  Lien sien Sally in die badkamer. Sally het gister se gebeurtenis gesien. Sally sê dat 
haar pa drink baie en rook ontwettige goed. Met hierdie woorde sê Sally eintelik dat sy 
niemand sal vertel van Lien se ma en dat hulle nooit hieroor sal praat nie.   

 
• Tannie Bets het Lien gebel en gesê hulle moet na skool oorkom. Lien kan sien 
dat iets nie lekker is nie. Lien se ma het ingestem om vir behandeling te gaan en sy is 
daardie dag in die kliniek opgeneem vir drie of vier weke. Gerhard is ook daar en sê 
dat tannie Bets na hulle sal kyk. Haar ma mag nie besoekers die eerste paar dae kry 
nie. Lien wonder of iemand musiek vir haar ma sal speel.   

 
• Lien vertel vir Tibbey oor haar ma se dronk bestuur, Lien kry troos by hom en sy 
vertrou hom.   

 
• Lien hou op ‘n manier daarvan as haar ma nie in die woonstel is nie. Lien probeer 
nie aan haar ma dink nie en sy oorweeg dit om te bel of om ‘n sms te stuur en dan 
onthou sy dat hulle mag nie en dan voel sy verlig. Tannie Bets is in kontak met 
Christien. Lien wil nie saam gaan kuier as tannie Bets gaan nie, want sy sien nie kans 
nie en dit is nie haar skuld dat haar ma in die kliniek is nie.   

 

• Hein se pa wil hê dat hy prokureur moet word, maar hy wil argitek word en bou. 
• Miemie nooi vir Lien oor vir die naweek. Lien sien nie kans vir die vreemde 
meisie nie en laat weet haar dat sy miskien vir haar sal kom kuier.  

 

Su-Marie en San-Marie, die tweeling in die video, was Lien se beste vriende en sy 

oorweeg dit om hulle te bel. 

 

Vrae:       DATUM:_________________  

 

1. Waarna verwys die hoofstuktitel? ___________________________________  

2. Hoekom stap Braam saam skool toe en sê: “vasbyt”?__  

3. Watter belangrike les leer Sally en Tibbey vir Lien?  

4. Wanneer Miemie sê haar pa is in Kaïro, wil Lien sê háár pa is al twee jaar op Pluto. Wat is 
Pluto en wat bedoel Lien?   
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    Hoofstuk 20  (bl. 139 tot 142) 

NUWE MENSE RELAX NOU HIER 

Lien klim op ‘n bus na die omgewing waar hulle altyd gebly het. Sy herken al die plekke en 

goed wat hulle altyd gedoen het. Sy sien die skooldrag wat sy altyd gedra het en sy word 

jaloers. Dit is al twee jaar vandat hulle daar gebly het. Lien gaan na haar ou huis en dit lyk 

nog dieselfde maar anders omdat hulle nie meer daar bly nie. Lien wens dat sy in kan gaan 

en sy lui die klokkie maar die vrou wil haar nie in laat nie. Lien dra nog haar vermomming. 

Lien dink dat sy nie meer hier hoort nie.   

Vrae:        DATUM:_________________ 

 

1. Hoekom, dink jy, sê die outeur nie wat die naam van die woonbuurt op die bus is nie?   

2. Lien moet navraag doen oor die bushalte en ken nie die pad wat die bus ry nie. Wat lei ons 
hiervan af?   

3. Hoe lank het Lien in hierdie ou huis gewoon? Gee een bewys hiervan.   

4. Hoe stereotipeer die “groot wit BMW” die woonbuurt?  

5. Hoekom neem Lien die rooi sportsak saam?   

 

Hoofstuk 21 (bl. 143 tot 145) 

  

SJERRIE VIR DIE KOUE 

  
• Hoe meer gekreukeld hoe beter, hoe ellendiger hoe meer simpatie, hoe meer skuldige 

gewetens hoe groter die bydraes-Lien se vermomming en taktiek. Mense begin haar herken en 
dan gee hulle haar geld.   
• Lien is oppad huis toe en Hein en sy ouers gee haar ‘n ry geleentheid (lift). Hein lyk baie 
ongemaklik. Sy ouers is normaal en doodgewoon.  
• Lien het vir Miemie gesê dat sy vir die naweek kom kuier.  
• Hulle ma kom dalk huis toe. Lien is benoud en weet nie wat om te verwag en te voel nie. 
Sy wonder of haar ma regtig nie meer sal drink nie. 

• Die mense gee meer in die somermaande as in winter 

  

Vrae:        DATUM:________________ 

 

1. Verduidelik die ironie van die hoofstuktitel. ________________________ 

 

                __________________________________________________________ 

 

2. Hein en sy pa het dik nekke en yslike neuse. Die pa is ’n bouer. Hoe stereotipeer dié 
voorkoms hulle?  _______________________________ 

 

               __________________________________________________________ 

 

3. Roos se hare is altyd in ’n stywe kapsel – wie stileer haar hare en wie betaal daarvoor?  
___________________________________________ 

 

                __________________________________________________________ 

 


