
Lien (Intrige)

Die opvoering

Lien nooi vir Roos en
haar dogter, Tibbey, ds
Gerhard (Kuifie) en sy
vrou, Dirkie, Tannie Bets
en oom Faantjie.

Die opvoering was 'n
groot sukses.

Nadat Lien haar Weird
Maria klere uitgetrek het,
staan sy nog 'n ruk op die
verhoog.

Toe Lien vir Roos en Tibbey groet, is dit
ook 'n groet vir die bedelaarslewe.
Roos se woorde: "Sien jou wanneer ek
jou sien."

Wouter en Riekie nooi
Lien na Riekie se huis.
Lien aanvaar en neem vir
Hein saam.

Lien se ma is uit die
kliniek ontslaan. Dit was
vir Lien 'n verrassing om
haar ma te sien.

Tannie Bets moedig Ma
aan om iets op die klavier
te speel terwyl die gaste
'n vingerete geniet.

Ma huiwer maar doen dit
dan tog.

Klavierspel is simbolies
van Ma wat weer haar
lewe in die oë kyk. Sy
sukkel aanvanklik maar
speel dan met
selfvertroue.

Lien herken die stuk wat
haar ma speel, Lien se
gunsteling. Sy besef haar
ma speel dit vir haar as
boetedoening.

Lien se verjaarsdag

Tannie Bets is die
gasvrou.

Tannie Bets maak die voorstel van
tafelwyn en vir 'n oomblik is almal
onseker hoe Christien hieroor voel.
Tannie Bets voel baie sleg.

Miemie en Wouter is daar.

Miemie gee vermoedelik
'n CD.

Wouter maak vermoedelik
'n bydrae tot Lien se
oorsese fonds.

Almal geniet die aand.

Wouter se
teenwoordigheid is vir
Lien 'n steunpilaar.

Tannie Bets wat eintlik op
'n dieet is, peusel na die
tyd nog aan al die kos.

Selfs Lien se Ma lag
opreg.

n Kersietamatie het in Miemies se koeldrank
geval en sy het dit probeer uithaal tot almal
se vermaak.

Almal lag oor Miemie se
opmerking dat Braam na
iemand lyk; Josh Groban.

Wouter en Braam gesels
lekkeer oor rugby.

Gesinsvideos

Voorspel

Doel:Maak die leser
nuuskierig.

Skep die beeld van 'n
gelukkige gesin.

Dogtertjie (Lien) in
swembad

Seuntjie (Braam) ontstel
dogtertjie wanneer hy in
swembad urineer.

Pa braai vleis.

Ma neem die video. Is
rukkerig en kantel heen
en weer.

Kersfees
Seuntjie pluk Kersvader
se mus af.

Simbolies van Pa se
menslikheid (met foute)
wat ontmasker word.

Naspel

Ten spyte van omstandighede en
verkeerde keuses wat ouers maak, kan
'n gesin weer die skerwe van hul
verhoudings optel en geluk vind.

'n Gesinsvideo word
gekyk. Moontlik deur
Lien,Hein,Braam, Ma en
Pa.

'n Vakansie by die see.

Lien en Hein. Lien het 'n
T-hemp aan wat lyk of sy
drama by UP studeer.

Braam is ook daar, langs
Ma.

Langs Lien sit haar ma.

Die kamera kantel na
onder, groot mansvoete is
sigbaar. Moontlik Lien se
pa wat die video neem.

Drome (Onthou: drome
is abstrak)

Lien se ou lewe

Die tweeling:Su-Marie en
San-Marie

Hulle swem agter 'n
afskorting sonder om Lien
raak te sien. Lien kan
hulle nie bereik nie.

Simbolies van hoe Lien
weer kontak met haar ou
vriende wil maak maar sy
het nie die moed nie.

Hulle huis met die
binnehuise swembad

Swembad het golwe met
beddens langsaan.

Simbolies van haar ou
lewe wat nie meer rustig
en beskermd is nie.

Sproet (nadat hy haar vir
'n prostituut aangesien
het).

Sy is in 'n voëlhok en draai om 'n stok
soos 'n gimnas. Sproet druk geld
deur die tralies en steek dit in haar
mond.

Lien voel vasgevang en in
die genade van mense
om te oorleef.

Sy skrik wakker na die
droom en oortuig haarself
dat sy nie tot prostitusie
sou oorgaan nie.

Lien se ouers (Nadat ds
Gerhard (Kuifie) haar op
straat sien bedel het.)

Lien sit bo-op
Miemie-hulle se huis se
dak. (Miemie se huis
simboliseer die rykmans
lewe wat Lien gehad het.)

Sien haar ma huil en haar
pa hou sy arms om Ma.
Sy sien nie sy gesig nie
maar weet dis haar pa.

Lien herleef verlede: Ma
huil omdat sy uitgevind
het van Pa se bedrog en
hoe hulle nou alles verloor
het.

Ander karakters in
daardie droom: Miemie en
Roos

Roos sê goed en sleg is
bietjie deurmekaar.

Lien kry insig by Roos en
Tibbey dat mense foute
maak.

Miemie sê vir Lien dis reg
as Lien 'n prostituut wil
wees.

Vir Miemie is dit belangrik
dat vrouens 'n keuse in
die lewe het.

Hoofstuk 1

"Geel en Gelukkig"
verwys na Lien se ma
wanneer sy te veel wyn
inhet. Hierdie hoofstuk
staan direk teenoor die
Voorspel.

Sentraal in die hoofstuk is
die Joostes se
ongelukkige
gesinsverhoudinge.

Ma verwaarloos die
versorging van haar
kinders.

Braam se broek is al die
hele week uit.

Lien neem Ma se rol oor
en sit die broek se soom
weer in.

Ma gebruik die verskoning
van 'n loopmaag waarom
sy nie werk toe gaan nie.

Leser wonder of Ma haar
werk gaan verloor.

Lien spreek haar haat
teenoor haar pa uit.

Lirieke van Norah Jones
beklemtoon Lien se
gevoel dat sy alleen voel
in haar situasie.
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