
Lien se
lankstaanskoene
(karakters en
verhoudings)

Vriende by die skool

Wouter

Aan die begin is Wouter
Lien se enigste vriend by
Jakaranda Hoërskool. Hulle het dieselfde dag

daar aangekom en hulle
albei het die skool gehad.

'n Paar dae later het hulle
mekaar weer by die
tandarts raakgeloop. Hy't
gewag totdat sy klaar was
by tandarts en haar vir
koffie by die Wimpy
genooi.

Vir Lien was dit sy en
Wouter teen die res van
die skool.

Voorkoms: lank,
deurmekaar hare

Ouers geskei. Hy bly by
sy ma in Pretoria en sy pa
is in Bloemfontein.

Hy en sy suster (Yvette)
verlang na hul pa en kan
nie vir hom kwaad wees
soos hul ma is nie. Pa het Ma gelos vir 'n

ander vrou.

Wouter kan sien stiefma
is mal oor sy pa - iets wat
hy nooit by sy ma gesien
het nie.

Wouter ondersteun Lien
by die koffiewinkel. Bestel
koek en gee haar 'n
fooitjie.

Wouter help Lien om haar
ma by die huis te kry toe
sy dronk by die skool
opdaag.

Hy probeer Lien troos
deur te se dat nie veel
kinders haar ma gesien
het nie.

Maak die voorstel dat hy
en Lien matriekafskeid toe
moet gaan maar almal
moet geskok wees oor
hoe hulle lyk.

Noem dit die sirkus van
die jaar.

Wouter moedig Lien aan
om vir oudisies vir die
toneelstuk te gaan.

Miemie Spies

Miemie is saam met Lien
in die 'prokureur' groep.
Sy neem leiding in die
Lewensoriënteringtaak.

Staan op vir vroueregte
en bemagtiging van
vroue.

Wil deur haar rol in die
toneelstuk kommentaar
lewer op die vrou se rol in
die samelewing.

Kan nie glo dat vrouens
bereid is om tevrede te
wees om net ma te wees
nie ("settle vir snotneusies
nie")

Kry 'n tatoeëermerk om
haar as vrou te bemagtig.

Sien hoe haar ma, met 'n
meestersgraad in
toegepaste wiskunde, net
voor die TV sit omdat
haar pa nie wil hê sy moet
werk nie.

Miemie verkwalik dalk
haar ma omdat sy nie vir
haar eie regte opstaan nie
maar beheer word deur
haar man.

Nooi Lien om saam met
haar by die Wimpy te
gaan eet om haar 18e
verjaarsdag te vier.

Rede:Lien het ook nie
vriende by die skool nie.

Miemie is ook 'n
buitestaander in die skool.

Rede:Lien vat nie
nonsens nie.

Kom uit 'n ryk gesin.

Het ook nie 'n goeie
verhouding met haar
ouers nie.

Hulle wil haar uitneem vir
ete om haar verjaarsdag
te vier maar sy wil nie
saam met hulle gaan eet
nie.

Sy wil ook nie oor hulle
praat nie.

Dink haar pa is soos 'n
kind - bou
modelvliegtuigies  en
drink whisky.

Hein Venter

Ook deel van die
Lewensoriënteringtaak.

Baie stil en kom
onintelligent voor (volgens
die skool se
skindertonge).

Pa wil hê Hein moet
prokureur studeer omdat
hy nooit die geleenheid
gehad het nie.

Bou dekor vir die
toneelstuk.

Is goed met sy hande.

Bou vir Tibbey 'n
rolstoelkarretjie en help
Tibbey se kamer vir sy
rolstoel inrig.

Kan mondfluitjie speel. Het van sou oupa geleer.

Sally Swanepoel

Ook deel van die
Lewensoriënteringtaak
maar stel nie belang om
navorsing te doen nie.

Erken teenoor Lien dat
haar pa soms sterker
goed rook as Camel
filters.

Sê ook aan Lien dat hulle
nie skuldig hoef te voel
oor hulle ouers se keuses
nie.

Ander steunpilare

Tannie Bets

Bly in dieselfde
woonstelgebou. Sy weet
waardeur Lien en haar
gesin gaan.

Kook baie keer vir
Lien-hulle kos omdat sy
weet Lien se ma doen dit
nie.

Sorg vir Lien en Braam
wanneer Ma in die kliniek
opgeneem word.

Woonstel is gesellig
omdat Tannie Bets so 'n
persoonlikheid het.

Probeer gewig verloor by
Weigh-Less, maar eet
gereeld ektra lekker.

Dirkie

Haarkapper by die salon
waar Lien werk.  Is Lien
altyd goedgesind.

Neem Lien hospitaal toe
om vir Tibbey te besoek.

Dirkie stel voor dat Lien
met ds. Gerhard praat oor
haar ma se verslawing.

Lien se gesin

Christien (ma)

Lien vra haar ma wanneer
sy weer terugkom
(realiteit toe).

Lien probeer haar ma
sover kry om weer klavier
te speel sodat sy weer 'n
lus vir die lewe kan kry.

Kan baie goed klavier
speel.

Het al voorheen
musieklesse gegee.

Het by Binnelandse Sake
gewerk voordat sy haar
werk verloor het.

Lien vermoed haar ma het
ook by die werk gedrink.
("sy moet geel van die
werk af gekom het")

Voorkoms het agteruig
gegaan weens haar
drankmisbruik:

Was voorheen baie mooi
voordat die drank haar
oud laat lyk het.

Gebruik nie meer
grimering ine.

Trek klere aan wat haar
onversorg laat lyk.

Kon nie die vernedering
van haar man se bedrog
en die verandering in hul
lewe verwerk nie. Raak
toe aan drank verslaaf.

As gevolg van die drank
verloor sy belangstelling
in die alledaagse lewe.

Verwaarloos ook haar
kinders: Braam se
skoolbroek bly stukkend.
Soms is daar nie kos in
die huis nie.

Word later van
winkeldiefstal aangekla.
Sy het 'n boks wyn
gesteel.

Kry ook ontvlugting in
haar klassieke musiek
waarna sy vir ure kan
luister.

Dit neem haar na 'n
gelukkige tyd.

Volgens Lien is die
musiek 'n kakofonie
(deurmekaar klanke).

Simbolies van die Josstes
se deurmekaar lewe.

Braam (broer)

Graad 10. Lyk baie soos
Josh Groban volgens Ma.

Braam kyk ou
gesinsvideos van
gelukkiger dae. Dis hoe
hy na sy pa verlang en wil
ontsnap uit die huidige
ongelukkigheid.

Tekening van Braam toe
hy 5jr was, is
helderkleurig en vrolik.
Die teenoorgestelde van
hoe die gesin nou is.

Is hartseer oor hulle honde wat
hulle moes opgee toe hulle na die
woonstel getrek het.

Wil vir Lien voorkom of hy
nie bekommerd is oor
hulle omstandighede nie.

Pa

Was 'n prokureur wat nou
in die tronk sit vir bedrog.

Het 'n goeie verhouding
gehad met kinders.

Terugflits: Lien gee Pa
raad met sy gholf en hy
gee haar erkenning.

Laggende oë. Krul hare.
Lang man.Vol selfvertroue.

Onhandig. Kan nie eers 'n
muurprop aansit nie.

Die gesinsvideos was sonder klank want
hy kon dit nie regkry om die klank te
herstel nie en het ook nie die
videokamera ingeneem vir herstelwerk
nie.

Karakters met of sonder
byname

Kuifie = Gerhard
(dominee)

Lien dink die dominee is
te jonk ("te lig in die
broek") om enige ervaring
van die lewe se swaarkry
te hê.

Hy tref reëlings vir
Christien om vir
rehabilitasie te gaan.

Eerste persoon wat Lien
sien bedel. Bied Kerk se
hulp aan met rekeninge
betaal.

Eerste besoek aan die
Jooste se huis was om
Lien en Braam na die
jeugdiens te nooi en dat
hulle moet praat as daar
probleme is.

Valetjie = (dominee se
vrou)

Sproet = Gordon. Die
motoris wat Lien na sy
woonstel neem na Tibbey
se ongeluk.

Muismondjie = sproet se
vrou

Knoop soms geselsies
met Lien aan en gee
maklik R50.

Sproetjie = dogtertjie.
Lewer maklik kommentaar
op Lien se voorkoms. Sê
sy het lelike skoene aan
en vra of hulle arm is.

Perd = suster by ma se
kliniek. (sy rook by die
nie-rook bordjie)

Mary Morning Glory =  sy
help soggens in die salon
(dieselfde take as Lien
smiddae)

Oom Faantjie = lid van
Weigh-Less saam met
tannie Bets.

Die town clown =
Christiaan die klaskaptein.

Oom Frank en tannie
Poppie = familie by wie
Lien en Braam kon gaan
bly het.

Bedelaarvriende

Roos

Jaag aanvaklik vir Lien
weg van die straat af
(Roos se staanplek).

Sonder dat sy veel met Lien gepraat
het wys sy haar aanvaarding deur vir
Johnny weg te jaag toe hy op Lien se
plek staan (voorheen sy staanplek).

Van daardie dag af het
Roos haar aanvaar.

Vertrou mense nie maklik
nie.

Het lank geneem voordat
sy Lien aanvaar het.

Het Sotho op die plaas
leer praat.

Haar dogter is 'n
prostituut.

Sy was getroud maar
haar man het die boer
besteel op wie se plaas
hulle gebly het.

Die boer het hulle
weggejaag en haar man
het hulle verlaat saam
met 'n ander vrou.

Roos en haar
matriekdogter moes van
Tzaneen na Pretoria trek
om 'n heenkome te vind.

Roos het begin bedel.

Dogter het by
versekeringsmaatskappy
werk gekry maar 'n slegte
verhouding en drie
kinders later was
prostitusie haar enigste
uitweg.

Tibbey

Tibbey help Lien om
objektief na haar ouers se
foute te kyk en nie
haarself daarvoor te
blameer nie.

Help Lien ook om
haar ouers te
vergewe vir hulle
foute.

"Die lewe het jou mama
geklap en die lewe het jou
pa geklap, maybe jy moet
nie saamklap nie."

Haar ma se
drankprobleem is nie 'n
refleksie op wie Lien is
nie.

Nooi Lien eerste dag
saam om rustyd by hom
en Roos te sit.

Lien kliek dadelik met
Tibbey.

Baie spontane mens. Laat
motoriste lag.

Volgens Tibbey: Hy voel nie skuldig
oor die geld wat hulle gee nie want
hulle "betaal" hom om beter oor die
dag te voel en beter oor hulself (want
hulle gee vir 'n arme).

Bly in 'n buitekamer by die
rolbalklub. Werk 2 dae 'n
week in die tuin vir die
blyplek

Sy straathoek staan
bekend as "entertainment
corner".

Met sy grappies met die
motoriste maak hy dubbel
soveel geld as Lien en
Roos.

Hy het ook selde
dieselfde plakkaat.

Is soms 'n motorwag by
die sentrum.

Hy is 'n groot
sokkerondersteuner maar
ter wille van geld swaai hy
gereeld die Blou Bul-vlag.

Tibbey sukkel om te
aanvaar dat hy nou
sonder sy bene sal moet
regkom.

Hy is depressief maar
Lien ondersteun hom en
wys hom hoe hy weer sy
lewe kan terugkry.

Lien besef dis 'n pad wat
Tibbey moet loop.  Hy sal
moet leer om sy nuwe
lewe aan te gryp.
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