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Vladimir Telpis en die kinders 

Deur Hennie Prins 

 
Vladimir Telpis, die onderwyser uit Omsk, is van die begin af stil 
en afsydig – selfs eksentriek. 
 
  “Grootmens tussen kinders, kind tussen grootmense,” brom Sergei 
Leshinsky wanneer iemand uiteindelik daaroor ’n opmerking 
maak. Daarna praat niemand weer daaroor nie.   
 
So merk ook niemand op dat hy steeds stiller en afsydiger raak 
nie.   
 
Nie almal is ewe ontsteld daaroor dat die Duitsers al jonger en 
jonger soldate oproep nie, maar toe dit duidelik word dat sommige 
van die kinders so jonk as veertien is, is die meeste erg omgekrap. 
 
  “Van óns vrouevegters, weet ons ten minste dat hulle vrywilligers 
is,” sê iemand gebelgd. Al reageer niemand nie, is dit duidelik dat 
nie een dink dat jy van ’n kind, vrywillig of nie, kan verwag om jou 
oorlog vir jou te voer nie. 
 
  In die personeelkamer sit Telpis by die opgewasemde venster na 
hierdie gesprekke en luister, terwyl die ander onderwysers na 
opgespreide koerante kyk. Deur die vuil venster is die enigste 

aanduiding van die koue daar buite die wit buitelyne van die skool 
se ingang en grensmure. Verder weg is daar die silhoeët van ‘n 
enkel soldaat wat wag staan in die straat – duidelik besig om 
skuiling te soek onder ‘n vervalle gebou se afdak teen die vallende 
sneeu.  
 
Sy benerige gesig en pikswart oë verklap niks nie. Dit lyk asof niks 
hom raak nie. “Magtag, hy is dan ’n onderwyser, hoe kan dit hom 
nie raak nie?” dink jy en voel die soort wrewel wat introverter soms 
wek.   
 
Daarom is dit totaal onverwags toe die onderwyser skielik met 
wydgesperde oë uit sy stoel opspring en deur die groot houtdeure 
buitentoe storm. So skielik dat niemand daaraan dink om hom te 
probeer keer nie. Verstom sien hulle hoe hy skreeuend in die 
rigting van die Duitse soldaat hardloop en almal bly versteen sit. 
Iemand begin senuweeagtig giggel, maar hou byna dadelik weer 
op. Teen daardie tyd is Telpis reeds meer as tien treë weg en 
besig om momentum op te bou.   Die houtdeur steeds oop. 
Sneeuflokkies waai stadig by die opening in en land sagkuns op 
die drimpel. 
 
Met beide hande omhoog, ‘n Geografiehandboek in sy regterhand, 
skreeu hy so ver as wat hy gaan, onsamehangende sinne in 
Russies en Duits met ’n stem soos hulle nog nooit voorheen by 
hom gehoor het nie: “Vervloekte Führer…vark, verdomde vark…!” 
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’n Keer struikel hy en verloor byna heeltemal balans, maar kom 
weer regop en storm voort. Agter hom skop sy stewels die sneeu 
in klein wolkies op. Oral oor die rande van die skuilings begin daar 
koppe verskyn. Eenkeer wil iemand opspring en hom agternasit, 
maar ‘n ander onderwyser pluk hom aan ’n jaspant terug.   
 
“Is jy mal? Los hom!” 
 
  In die straat draai die soldaat stadig om en kyk na die onderwyser 
wat nou al by die skool se ingang trek. Hy stof die sneeu van sy 
kraag af en skuif sy helm reg. 
  
Die laaste woorde wat hulle in die sagte sneeu uit die waansinnige 
mond kan uitmaak, is hortende frases: “…kinders…vervloekte 
Führer… hónd, vervloekte  hond…!”  
 
 Die seun druk die kolf van sy geweer teen die blonde donsies op 
sy wang. Hy korrel nie eintlik nie, trek net die skoot in die rigting 
van die aanstormende figuur af. Die koeël gaan doodsekuur by die 
oop mond in; raak nie aan die tande of die lasterende tong nie, 
maar ruk byna die hele agterkop uit. Vir ’n enkele tree lyk dit asof 
die onderwyser se bene vanself wil aanhou hardloop, maar dan 
val hy vooroor.   
 
Die handboek spat uit sy regterhand en sny ’n swart vierkant in die 
ongeskonde sneeu, op presies dieselfde oomblik as sy 

uitgestrekte arms daarin plof.   Die seun laat die geweer sak.   Op sy 
gesig is daar geen uitdrukking te bespeur nie. 
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Kontekstuele Vrae 
1. Tydens watter periode in geskiedenis vind hierdie verhaal 

plaas? 
2. Waar kom die hoofkarakter vandaan? 
3. Watter werk doen die hoofkarakter? 
4. Hoe beleef Vladimir se kollegas hom? 
5. Kyk na die volgende uittreksel: 
   “Grootmens tussen kinders, kind tussen grootmense,” 
 Wat word met hierdie stelling bedoel? 
6. Wat is die onstellende gebeure wat nou plaasvind? 
7. Hoe jonk is die jonste soldate wat aan die Duitse weermag 

behoort? 
8. Is die kinders vrywillige vegters in die oorlog? Haal ‘n 

gedeelte uit die verhaal as bewyse van jou antwoord. 
9. Waar vind die gesprekke in die verhaal plaas? 
10. Wie is almal teenwoordig? 
11. Beskryf Vladimir se voorkoms? 
12. Watter tekens van die koue is sigbaar deur die venster? 
13. Waarom is dit vreemd dat Vladimir nie onsteld lyk oor die 

gesprekke in die personeelkamer nie? 
14.  Wat doen Vladimir wat so onverwags is? 
15. Waarheen hardloop Vladimir? 
16. Wat het Vladimir in sy regterhand? 
17. Watter vak gee Vladimir? 
18. Vladimir hardloop en skree hardop. Wat lei ons af van die 

woorde wat hy skree? 

19. Waarom stop die een onderwyser ‘n ander persoon wat 
Vladimir wil terughou? 

20. Wat kan ons aanneem oor die gesindheid van die 
onderwysers uit die volgende woorde: 

 “Is jy mal? Los hom!” 
21. Hoe reageer die soldaat as hy die onderwyser sien? 
22. Wat kan ons aflei oor die soldaat as ons na sy reaksie kyk? 
23. Haal twee woorde aan wat aan ons ‘n beter idee gee van 

die soldaat se ouderdom en voorkoms.  
24. Hoe stop die soldaat die onderwyser? 
25. Watter treffende beeld vind ons aan die einde van die 

verhaal? 
26. Die soldaat het geen uitdrukking op sy gesig nie. Waarvan 

is dit ‘n aanwysing? 
27. Waarom dink jy het Vladimir op die soldaat afgestorm? 
28. Dink jy hierdie aksie het enige doel gehad? Gee redes vir 

jou antwoord. 
 


