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Opsomming 

In hierdie vergelykende studie is daar 'n ondersoek ingestel na die wyse waarop jeugverhale 
tot 'n TV-jeugreeks getransformeer is, om sodoende 'n transformasiemodel saam te stel. Die 
jeugverhale Die verklikker en Twee wenners deur Marilee McCallaghan en die TV-jeugreeks 
Wenners, wat op die verhale gebaseer is, is gebruik vir die vergelyking. Die tekste 
Qeugverhale en TV-teks) is geanaliseer en geinterpreteer en die variante en konstantes wat 
uit die vergelyking na vore gekom het, is gebruik om 'n model saam te stel waarvolgens die 
transformasieprocedes afgelei is. Die model wat saamgestel is, is slegs van toepassing op 
hierdie studie, omdat alle verhale verskil en dus uniek is en die model daarom met elke 
verwerking van 'n jeugreeks na 'n TV-jeugreeks aangepas moet word. 

In beide die twee jeugverhale, Die verklikker en Twee wenners en in die TV-jeugreeks 
Wenners toon al die belangrikste karakters, veral die twee hoofkarakters Carl en Jackie, 
identiteitsontwikkeling. Ten opsigte van hulle openbare identiteit (sosiale identiteit) is Carl en 
Jackie voortdurend bewus van hulle posisie in die samelewing-in-die kleine in die kinderhuis, 
en spesifiek met betrekking tot die ander karakters en hulle positiewe en negatiewe sosiale 
rolle. Wat betref hulle persoonlike identiteit het Carl en Jackie, ten spyte daarvan dat hulle 
pa oorlede en hulle ma in 'n senukliniek is en hulle aanvanklik verward en ontwrjg was, wel 
weer 'n gevoel van kontinu'fteit opgebou in hulle bestaan. Hulle het heelwat veranderinge en 
ontwikkeling ondergaan, maar ten spyte van vele verandering random hulle en in hulieself 
het hulle elkeen die kern van hulle eie identiteit behou. Al is hulle 'n tweeling, blyk dit uit die 
analises van die verhale dat Carl en Jackie ook elkeen 'n gevoel van individuele identiteit - 'n 
gevoel van individualiteit of uniekheid - ontwikkel het. Hulle het elkeen as individu 'n eie 
subjektiewe ervaring van hierdie verskillende aspekte van identiteit, wat vir sowel Carl as vir 
Jackie in staat stel om 'n gevoel van 'n unieke, heel (volledige en volwaardige) persoon te kan 
ervaar. 

Daar word tans in die Suid-Afrikaanse televisiebedryf verskeie verwerkings van prosatekste 
na films gemaak. In Afrikaans word dit egter nog nie gereeld vir televisie gedoen nie. Die 
verwerking van 'n jeugverhaal na 'n TV-reeks kan die adolessent wat die reeks kyk, moontlik 
inspireer om ook die boek waarvan die verwerking gedoen is, te lees. Dit kan weer lei tot h 
herdruk van die bepaalde boek, asook die moontlike heruitsending of selfs die vervaardiging 
van 'n nuwe weergawe van die huidige reeks, afhangende van die gewildheid daarvan. 'n 
Moontlikheid vir die nuwe reeks is om juis nie dieselfde te wees as sy voorganger nie, maar 
om binne 'n nuwe konteks die tema van die verhaal oor te dra. 

Sleutelterme 
Jeugliteratuur, jeugverhaal, televisiereeks, TV-reeks, film, televisieverwerkings, 
tekstransformasie, identiteit, Marilee McCallaghan, Die Verklikker (The squealer), Twee 
Wenners, Wenners 
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Summary 

In this comparative study research was done into the ways in which youth novels were 
transformed into a youth series on TV, in order to compile a transformation model. The 
Afrikaans youth novels Die verklikker and Twee wenners by Marilee McCallaghan and the 
TV youth series Wenners, that was based on these stories, were used for this comparison. 
The texts (youth novels and TV script/text) were analysed and interpreted, and the variants 
and constants that were found in the comparison were used to compile a model according to 
which the transformation precedes were deduced. The model that had been compiled 
applies only to this study, as all stories differ and are unique in themselves, and therefore the 
model has to be adapted for each adaptation and production of a youth series (book) to a TV 
youth series. 

In both the youth novels, Die verklikker and Twee wenners as well as in the TV youth series 
Wenners all the main characters, and especially the two main characters Carl and Jackie, 
show identity development. Regarding their social identity Carl and Jackie are constantly 
aware of their positions in the smaller community of the orphanage, and specifically 
regarding the other characters and their positive and negative social roles. With regard to 
their personal identities, both Carl and Jackie had established a feeling of continuity in their 
existence despite the fact that their father had passed away and there mother was in a 
psychiatric clinic, and despite the fact that they were both initially confused and disrupted. 
They had undergone many changes and had developed, but despite the many changes 
around them and within themselves they each contained the core of his/her identity. 
Although they are twins, the analysis of the stories shows that Carl and Jackie had 
developed a feeling of individual identity - a feeling of individuality or uniqueness. Each of 
them, as an individual had a subjective experience of these various aspects of identity, which 
enabled both Carl and to experience a feeling of a unique, whole (complete) person in their 
own right. 

At this stage in the South African television industry many adaptation of books (prose) to film 
are made, although it is not done for television on a regular base in Afrikaans. The 
adaptation of a youth novel to a TV series might inspire the adolescent who is already 
watching the series to read the book from which the adaptation was made. This, in turn, may 
lead to a possible new edition of the relevant book, as well as the possible rebroadcast, or 
even the manufacturing of a new version of the current series, depending on its popularity. 
In the event of a new production of the series the challenge would indeed be not to be the 
same as its predecessor, but to convey the theme of the story within a new context. 

Key concepts 
Youth literature, youth novel, television series, TV series, film, television adaptation, text 
transformation, identity, Marilee McCallaghan, Die Verklikker (The squealer), Twee Wenners, 
Wenners 
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H o o f s t u k 1 

O r i e n t e r i n g 

1.1 Inleiding en kontekstualisering 

In hierdie studie word daar gefokus op die identiteitsontwikkeling in die Afrikaanse 
jeugverhale Die Verklikker en Twee Wenners deur Marilee McCallaghan en die TV-jeugreeks 
Wenners en die wyse waarop die prosatekste na die TV-jeugreeks getransformeer is. Met 
transformasie word daar Y\ gedaanteverandering bedoel, die oorbring na 'n ander vorm (HAT 
1994:1098). Die regte boek op die regte tyd kan 'n groot bydrae tot die identiteitsontwikkeling 
by die jeug lewer. Van der Westhuizen (1999:136) se "in Suid-Afrika is daar 'n geweldige 
groot behoefte aan jeugboeke. Of dit gaan om krisiskinders of gewone, sogenaamd 'normale' 
kleuters, kinders en tieners - die regte boeke kom nie altyd op die regte wyse en op die regte 
tyd by potensiele lesers uit nie." 

Met hierdie probleem in gedagte kan ondersoek ingestel word na alternatiewe wyses waarop 
die jeug met boeke in aanraking kan kom. Een van hierdie wyses is televisie. Vir die doel 
van hierdie studie word daar gefokus op die omsetting van twee jeugverhale na 'n 
televisiereeks en hoe dit jeugliteratuur kan bevorder. Steenberg (1992:193) se "die jeugdige 
(reik) vooruit na volwassenheid; daarom word jeugliteratuur ook oorgangsliteratuur genoem. 
Dit staan nader aan volwasse werke as aan kinderboeke." Net soos literatuur is die 
vernaamste funksie van die televisie om te vermaak en om op te voed (Mersham, 1993:189; 
Smith, 1992:535). Met hierdie gemeenskaplike funksie kan daar 'n wisselwerking bestaan 
tussen prosa en televisie. Hierdie wisselwerking impliseer ook samewerking en wedersydse 
beinvloeding. Dit behels dat tekste van die een medium na 'n ander getransponeer kan word 
en sodoende 'n groter publiek bereik. Schindel (1988:71) beweer dat films die sleutel tot die 
wereldwye verspreiding van kinderliteratuur is. Hy se verder dat die aanpassing van 
kinderverhale in 'n visuele formaat deur sy maatskappy Weston Woods gebruik is om kinders 
meer te laat lees. Kinders word geprikkel deur die verhaal wat hulle weer kan beleef deur 
die boek te lees. Dieselfde kan geld vir jeugliteratuur in Suid-Afrika. In 'n multitalige land 
soos Suid-Afrika is die bree publiek van groot belang. Mense uit verskillende taalgroepe kan 
met die letterkunde van ander tale in aanraking kom deur televisieprogramme wat gebaseer 
is op byvoorbeeld prosatekste. Die prosatekste Die Verklikker en Twee Wenners deur 
Marilee McCallaghan is onderskeidelik in 1983 en 1984 gepubliseer en die TV-jeugreeks 
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Wenners wat op die prosatekste gebaseer is, is in 1992/1993 gebeeldsend. Nadat die reeks 

op televisie gebeeldsend is, is Twee Wenners in 1994 herdruk. Ander Afrikaanse 

jeugprosatekste soos Patrys-hulle (1968), Dat ek mag sien (1968), Roep van die visarend 

(1982), Trompie en die Boksombende (1968) en Saartjie (1954) is ook tot TV-jeugreekse 

verwerk en die prosatekste het daarna 'n herdruk beleef. 

Dieselfde verskynsel kom voor by bekende internasionale romans soos Dangerous Minds 

(1995), The Client (1993), The Deep End of The Ocean (1996), The French Lieutenant's 

Woman (1981) en Christy (1967) wat verwerk is na films en ook in sekere gevalle verwerk is 

na televisiereekse {Dangerous Minds (1996), The Client (1995) en Christy (1994)). Na die 

vertoning van hierdie films en televisiereekse is die prosatekste waarop dit gebaseer is, 

herdruk en ook gepubliseer in verskillende lande (Dangerous Minds (1995, 1996), The Client 

(1996, 1998, 1999), The Deep End of The Ocean (1996, 1999), The French Lieutenant's 

Woman (1981, 1992, 1996, 1998)). In die geval van Christy (Marshall 1967, 1995, 1999) is 

'n nuwe boekreeks (Archer 1997) gepubliseer wat op die televisiereeks gebaseer is. 

Na aanleiding hiervan kan daar 'n moontlike afleiding gemaak word dat die films en 

televisiereekse 'n opbloei veroorsaak wat die publikasie van boeke betref. Mense keer terug 

na die prosatekste, omdat die films en televisiereekse as motivering vir 'n verdere 

leeservaring gedien het. 

Die moontlikheid bestaan ook dat ouer films en televisiereekse binne 'n nuwe konteks 

aangebied word. Dieselfde storie en tema wat in vroeere weergawes gebruik is en baie 

goed ontvang is, kan in 'n kontemporere konteks oorgedra word. Dus kan die boeikrag van 

die storie en die trefkrag van die tema aan 'n nuwe generasie oorgedra word. 

In hierdie studie is die verband tussen die identiteitsontwikkeling van adolessente in twee 

prosawerke en 'n daaruit voortspruitende TV-jeugreeks ondersoek, omdat die adolessent 

gewoonlik die primere fokus van 'n jeugverhaal en 'n TV-jeugreeks is. Plug et al. (1997) se 

dat identiteit na die individu se bewustheid van horn- of haarself as onafhanklike, unieke 

persoon met 'n bepaalde plek in die samelewing verwys. Thorn et al. (1998:429) wys daarop 

dat, hoewel identiteitsontwikkeling reeds tydens die babajare begin, adolessensie die tydperk 

in die lewe is waartydens die grootste mate van identiteitsontwikkeling plaasvind en wel as 

gevolg van ingrypende fisiese, seksuele, sosiale, kognitiewe en morele ontwikkeling. Hierdie 

ontwikkelings bring veranderinge mee wat jong adolessente se sekerheid oor wie hulle is en 

hulle gevoel van eenheid bedreig. Die integrasie van hierdie ontwikkelings is 'n noodsaaklike 

ontwikkelingstaak van adolessente ten einde 'n identiteit te ontwikkel. Identiteitsontwikkeling 
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impliseer dat adolessente moet definieer wie hulle is, wat vir hulle belangrik is en watter 
rigtings hulle in die lewe wil inslaan. 

1.2 Aktualiteit van die navorsing 

Sedert die begin van teievisie is daar gedebatteer oor die invloed wat dit op kinders het 
(Anon., 1987; Anon., 1995). Of hierdie invloed meer negatief as positief is, bly 'n ope vraag. 
Viljoen (1997:26, 27) se wanneer teievisie bo boeke verkies word, is kulturele verarming een 
van die redes waarom teievisie al beskryf is as 'n vorm van sosiale lobotomie. Aan die ander 
kant kan teievisie weer 'n belangrike rol speel om rolmodelle uit die literatuur op 'n visuele 
wyse te uit te beeld. 

Om hierdie rede is dit belangrik om te gaan kyk waarna die jeug tans op teievisie kyk en 
waaraan hulle blootgestel word; sodoende kan die leemtes wat daar tans in die televisie-
jeugtydgleuf bestaan, geidentifiseer word. Verder vind die "sosiale ontwikkeling van die 
adolessent ... nie in isolasie plaas nie. Hy/sy word deur ander mense be'invloed en 
opgevoed om onder andere sy/haar plek tussen ander mense in die samelewing in te neem" 
(Postma, 1988:93). Hierdie beinvloeding en opvoeding - onder andere met betrekking tot 
identiteitsontwikkeling - kan ook deur die letterkunde en die teievisie geskied. 

1.3 Probleemstelling en probleemvrae 

Die verwerking van prosatekste na TV-jeugreekse impliseer dat daar bepaalde 
transformasieprocedes is waarvolgens hierdie verwerking geskied. Die onderskeie tekste 
(prosatekste en filmtekste) word as afsonderlike tekste beskou, hoewel daar ooreenkomste 
tussen hulle sal wees (vergelyk ook Du Plooy, 1992:143). Du Plooy (1992:143) gebruik die 
verwerking van The French Lieutenant's Woman van die roman na die film as voorbeeld en 
se: "Die twee tekste dra dieselfde betekenis oor, maar op verskillende maniere en deur die 
verskillende mediums artistiek te ontgin." Die probleem wat in hierdie navorsing na vore 
tree, is dat die twee jeugverhale - Die verklikker en Twee wenners (Marilee McCallaghan) as 
prosa gerepresenteer is, terwyl die TV-reeks Wenners deur middel van filmiese procedes 
gerepresenteer is. Die probleemvrae wat hieruit voortspruit, is die volgende: 

• Wat is die representasieprocedes met betrekking tot identiteitsontwikkeling in die 
prosatekste Die Verklikker en Twee Wenners deur Marilee McCallaghan? 

• Wat is die representasieprocedes met betrekking tot identiteitsontwikkeling in die TV-
jeugreeks Wenners! 
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• Wat is die konstantes en variante tussen die prosatekste en die TV- jeugreeks? 

• Watter implikasies het die konstantes en variante tussen die prosatekste en die TV-

jeugreeks vir die huidige situasie in Suid-Afrika ten opsigte van jeugprosa en die 

transformasie daarvan vir televisie? 

Volgens De Lange (1992:426) is daar in die literatuur altyd sprake van die voorstelling, 

nabootsing of daarstelling van die skrywer se interpretasie van die werklikheid. 

Representasie word dan gesien as die proses waardeur die werklikheid op esteties-

suggererende wyse deur taal daargestel word. In hierdie studie - oor die 

representasieprocedes in die prosatekste Die verklikker en Twee wenners (Marilee 

McCallaghan) en die TV-reeks Wenners - het die wyse waarop identiteitsontwikkeling sowel 

literer (in die jeugverhale) as filmies (in 'n televisiereeks) gerepresenteer word, as 

belangrikste probleemvraag na vore getree. 

1.4 Sentrale teoretiese argument 

Die verwerking van 'n prosateks na 'n televisiereeks impliseer transformasie. Verskillende 

transformasieprocedes word by verskillende soorte tekste gebruik. Die transformasie van 'n 

prosateks na 'n televisiereeks behels dat die representasieprocedes in die roman en die 

televisiereeks geinterpreteer moet word. Die televisiereeks as eindproduk behou sekere 

elemente van die prosateks, maar verskil ook daarvan omdat dit 'n ander tipe teks is. 

Hierdie andersoortigheid van die visuele teks moet dus ook in ag geneem word. 

Hoewel beide die prosatekste Die verklikker en Twee wenners (Marilee McCallaghan) en die 

TV-jeugreeks Wenners verhalende tekste is waarin identiteitsontwikkeling aan die orde kom, 

is hulle in verskillende mediums. In die transformasieproses van 'n prosateks na 'n 

televisiereeks is dit belangrik om die konstantes en variante tussen die twee tekssoorte te 

verreken, omdat die redes waarom die uitwerking van hierdie tekssoorte op die teikengehoor 

(lesers en kykers) verskillend is, onder andere daarin gelee is dat die vertellings met 

verskillende artistieke precedes werk. 

1.5 Doel van die ondersoek 

Die doel van hierdie studie was om die identiteitsontwikkeling in beide die jeugverhale Die 

Verklikker en Twee Wenners deur Marilee McCallaghan en die TV-jeugreeks Wenners te 
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ondersoek deur vas te stel op watter wyses die representasieprosesse in die onderskeie 
genres tot betekenisgenerering bydra. Verbesonderde doelwitte was die volgende: 

• om 'n oorsigtelike narratologiese ontleding van die identiteitsontwikkeling in die 
jeugverhale Die Verklikker en Twee Wenners deur Marilee McCallaghan te doen, 

• om 'n filmiese ontleding van die identiteitsontwikkeling in die TV-jeugreeks Wenners 
te doen, 

• om die konstantes en variante tussen die prosatekste en die TV-jeugreeks deur 
middel van 'n vergelykende ondersoek af te lei, 

• om oor die implikasies van die konstantes en variante tussen die prosatekste en die 
TV-jeugreeks soos dit uit hierdie studie geblyk het, vir die huidige situasie in Suid-
Afrika ten opsigte van die transformasie van goeie jeugverhale na TV-jeugreekse te 
besin. 

1.6 Navorsingsmetodes 

Vir hierdie studie is daar 'n teoretiese literatuurstudie oor jeugliteratuur, televisiereekse en 
ontwikkelingspsigologie gedoen om sodoende 'n basis te kon kry van waaruit die praktiese 
toepassing op die prosateks en TV-reeks gedoen kon word. Hierdie praktiese toepassing 
behels die bestudering en daarna die oorsigtelike narratologiese ontleding van die 
identiteitsontwikkeling in die prosatekste Die Verklikker en Twee Wenners deur Marilee 
McCallaghan aan die hand van die verhaalaspekte (karakters, ruimte, tyd, gebeure, 
vertelinstansie en fokalisasie). Brink (1987) en Du Plooy (1986) is hier belangrike bronne. 
Dit behels ook die aanvanklike kyk na en filmiese ontleding van die identiteitsontwikkeling in 
die TV-jeugreeks Wenners aan die hand van dieselfde verhaalaspekte tesame met tegniese 
hulpmiddels soos beligting, klank, kleur, beweging, kameraskote en twee- en drie-
dimensionaliteit (Monaco, 2000, ZettI, 1999; Louw, 1997; Mast & Cohen, 1985). Die tekste is 
daarna vergelyk ten einde die konstantes en variante met betrekking tot die representasie 
van die identiteitsontwikkeling daarin te bepaal. 

1.7 Terreinafbakening 

In hierdie studie is daar gefokus op die identiteitsontwikkeling in sowel die prosatekste Die 
Verklikker en Twee Wenners deur Marilee McCallaghan as die TV-jeugreeks Wenners 
(bestaande uit dertien episodes) waarop die prosatekste gebaseer is. Sover vasgestel kon 
word, is dit tot op hede die laaste Afrikaanse jeugprosateks wat verwerk is vir televisie. 
Hierdie televisiereeks kan gesien word as 'n vervolgreeks. 'n Vervolgreeks kan gedefinieer 
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word as 'n opeenvolgende en onomkeerbare verteiiing wat gewooniik uit elf of meer episodes 
bestaan (Smith, 1994:286). Volgens Smith (1994:284) is daar drie tipes benaderings tot die 
TV-genre: die rituele, die ideologiese en die estetiese benaderings. Vir die doel van hierdie 
studie is die estetiese beginsel van belang. Hierdie beginsel het as vertrekpunt 'n sisteem 
van konvensies wat gebruik word om die TV-drama te klassifiseer en te beskryf. Die 
strukturele analise is 'n sisteem van konvensies wat insig in die teks bevorder. Genres 
betrek die produksieproses, die strukturele analise van die teks en die resepsieproses. 

1.8 Vooruitskouing: hoofstukindeling 

In Hoofstuk 1 word daar 'n uiteensetting gegee van die navorsing wat in die verhandeling 
onderneem is. Die onderwerp van die studie word gedefinieer en gekontekstuaiiseer. Die 
aktualiteit van die navorsing, asook die sentrale teoretiese stelling en die navorsingsmetodes 
word bespreek. 

Hoofstuk 2 handel oor die teoretiese begronding. Die relevante verhaal- en filmteorie, asook 
die ontwikkelingspsigologie van die adolessent, die resepsie-estetika, tekstransformasie en 
intertekstualiteit word uiteengesit. 

In Hoofstuk 3 word 'n oorsigtelike analise van die uitbeelding van die identiteitsontwikkeling in 
die prosatekste Die Verklikker en Twee Wenners deur Marilee McCallaghan gedoen aan die 
hand van die verhaalteorie wat in Hoofstuk 2 bespreek is. 

In Hoofstuk 4 word die uitbeelding van identiteitsontwikkeling in die TV-jeugreeks Wenners 
geanaliseer aan die hand van die verhaal- en filmteorie wat in Hoofstuk 2 bespreek is. 

In Hoofstuk 5 word daar by wyse van vergelyking aandag gegee aan die konstantes en 
variante wat uit die studie van die verwerking van die prosatekste en die TV-jeugreeks na 
vore gekom het. Hierdie konstantes en variante is in model-vorm voorgestel, waarvolgens 
die transformasieprocedes afgelei kon word. Hoofstuk 5 is ook die sintese van die 
verhandeling en gee 'n oorsig van wat in die studie gedoen is. 

1.9 Samevattende gevolgtrekking 

In hierdie hoofstuk is die onderwerp van die studie gedefinieer en uiteengesit. Daar is ook 
aandag gegee aan die kontekstualisering, die aktualiteit van die studie, asook die 
navorsingsmetodes wat gebruik is vir die studie. 
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Deur die uiteensetting en verfyning van die konstantes en variante kan hierdie 

transformasieprocedes afgelei word. Die transformasieprocedes wat afgelei word van die 

studie van die verwerking van die prosatekste na 'n TV-jeugreeks, kan as riglyne dien vir die 

bestudering en/of verwerking van soortgelyke tekste. 

In Suid-Afrika is daar betreklik min Afrikaanse TV-jeugreekse beskikbaar. Die verwerking 

van prosatekste na TV-jeugreekse kan hierdie leemte vul, om die adolessent sodoende op 

alternatiewe wyses aan die literatuur bloot te stel. Dit kan moontlik daartoe lei dat die 

adolessent die waarde en genot van die boek via die film ontdek en dit kan jeugliteratuur, 

TV-jeugreekse en die filmbedryf in Suid-Afrika bevorder. 
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Hoofstuk 2 
Teoretiese begronding 

2.1 Inleiding 

Die doel met hierdie hoofstuk is om 'n teoretiese basis te skep van waaruit die praktiese 
toepassing op die prosatekste en die televisiereeks gedoen kan word. Die probleemvrae 
waaraan in hierdie hoofstuk aandag gegee word, is die volgende: 

• Wat behels die identiteitsontwikkeling van die adolessent? 

• Wat is belangrik vir die narratologiese begronding wat gebruik word by die analise 

van die prosatekste Die verklikker en Twee Wenners deur Marilee McCallaghan? 

• Watter filmteoretiese vertrekpunte kan gebruik word by die analise van die 

televisiereeks Wenners'? 

Identiteitsontwikkeling is deel van die hooffokuspunt van hierdie studie en daarom ook van 
hierdie hoofstuk. Die begrip identiteitsontwikkeling en ander begrippe wat verband hou met 
hierdie ontwikkeling, word dus gedefinieer en bespreek deur spesifiek te fokus op 
adolessensie. Die prosatekste Die verklikker en Twee Wenners deur Marilee McCallaghan, 
wat in Hoofstuk 3 geanaliseer en geinterpreteer sal word, word beskou as jeugverhale; 
daarom word slegs die identiteitsontwikkeling in adolessensie bespreek. 

Met die oog op die analise en interpretasie van die bogenoemde prosatekste word die 
narratologiese begronding aan die hand van die verhaalaspekte vertelinstansie, fokalisasie, 
karakters, gebeure, ruimte en tyd bespreek. Hierdie bespreking word vanuit 'n 
verskeidenheid bronne gedoen, met die klem op insigte van Bal (1978) se De thoerie van 
vertellen en verhalen, Brink (1987) se Vertelkunde en Du Plooy (1986) se Verhaalteorie in 
die twintigste eeu. 

Die filmteoretiese vertrekpunte, met besondere klem op TV-teorie, word bespreek en dit sluit 
die beeldelemente/-komponente van lig en kleur, twee- en driedimensionaliteit, tyd en 
beweging asook klank in (Louw, 1997; Mast & Cohen, 1985; Monaco, 2000; Zettl, 1999). 
Hierdie teorie vorm die basis vir die analise van die televisiereeks Wenners in Hoofstuk 4. 
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2.2 Identiteit 

2.2.1 Omskrywing van begrippe 

Soos genoem, word die begrip identiteitsontwikkeling in hierdie studie in samehang met 
verskeie ander begrippe gesien. Hierdie begrippe sluit in: identiteit, persoonlikheid en 
selfkonsep. Hierdie begrippe word vervolgens gedefinieer. 

Identiteit verwys na die individu se bewustheid van homself1 as onafhanklike, unieke persoon 
met 'n bepaalde plek in die samelewing (Plug et al., 1997:152). Gerdes (1988:95) onderskei 
drie aspekte van identiteit, naamlik openbare identiteit (sosiale identiteit), persoonlike 
identiteit en individuele identiteit: 

• Openbare identiteit (sosiale identiteit) verwys na 'n mens se posisie in die samelewing 
met betrekking tot ander mense of ander sosiale rolle. 

• Persoonlike identiteit verwys na 'n mens se gevoel van kontinu'iteit. 'n Individu 
verander in verskeie opsigte gedurende sy lewensloop en vertolk verskillende rolle en 
tree verskillend op in verskillende omstandighede, maar ten spyte van hierdie 
veranderinge behou hy sy/haar identiteit. Hierdie openbare en persoonlike identiteit 
is objektiewe verskynsels wat deur ander waargeneem kan word. 

• Individuele identiteit verwys na 'n mens se gevoel van individualiteit of uniekheid. Die 
individu se subjektiewe ervaring van hierdie verskillende aspekte van identiteit stel 
horn in staat om 'n gevoel van individuele identiteit te ontwikkel en homself as 'n 
unieke, hele (volledige/volwaardige) persoon te leer ken. Individuele identiteit hang 
ook baie nou saam met selfkonsep. 

Die selfkonsep is 'n persoon se siening en evaluasie van homself. Dit sluit kognitiewe, 
emosionele en evaluatiewe elemente in (Plug et al., 1997:326). Hierdie evaluatiewe element 
word deur Plug et al. (1997:325) gedefinieer as selfagting en dit is die individu se 
aanvaarding en goedkeuring van sy/haar eienskappe. Gerdes (1988:87) omskryf die 
selfkonsep as 'n persoon se siening van sy attribute wat in terme van sekere aspekte 
gekategoriseer kan word. Hierdie aspekte is die fisiese self, die sosiale self, die intellektuele 
self, die psigologiese self, die morele self, die geslagtelike self, die ideale self en selfagting. 
Die belangrikheid van hierdie aspekte sal van persoon tot persoon verskil. Gerdes (1988:87) 
gee ook 'n eie vertaling van die bondige definisie van Burns (1979:3) wat die selfkonsep 

Alhoewel daar dikwels net van die manlike voornaamwoord gebruik gemaak word om na albei geslagte te verwys, gaan dit 
in die onderhawige tekste - die twee jeugverhale en die televisiereeks - om Yi tweeling - Yi seun en 'n dogter. Daarom sal 
daar ook in die teoretiese begronding na albei geslagte verwys word. 
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definieer as "'n saamgestelde beeld van wat ons dink ons is, wat ons dink ons kan bereik, 
wat ons dink ander van ons dink en wat ons graag sou wou wees". Die individu se 
selfkonsep ontwikkel geleidelik deur verskillende stadia van sy/haar lewe. 

Identiteitsontwikkeling is volgens Monteith (1988:171) - hy gebruik die term identiteitsvorming 
- 'n lewenstaak wat met geboorte begin as die baba begin differensieer tussen homself as 
subjek en die objekte in sy omgewing. Hierdie lewenstaak duur voort tot in die ouderdom. 
Thorn et al. (1998:429, 431) se dat identiteitsontwikkeling reeds tydens die babajare begin en 
tot aan die einde van die lewe voortduur. Hulle is van mening dat adolessensie die tydperk 
in die lewensiklus is waartydens die grootste mate van identiteitsontwikkeling plaasvind. Dit 
impliseer dat adolessente moet definieer wie hulle is, wat vir hulle belangrik is en watter 
rigtings hulle in die lewe wil inslaan. Volgens Vrey (1979:49) geskied identiteitsontwikkeling 
hoofsaaklik onbewus vir die betrokke individu en vir die gemeenskap. Dit gaan gepaard met 
groei en ontwikkeling waardeur die kind tot al hoe meer dinge in staat is, en sy/haar 
selfkonsepsies wysig en neem toe. 

Persoonlikheid in sy wydste betekenis dui op die geTntegreerde en dinamiese organisasie 
van 'n individu se psigiese, sosiale, morele en fisiese eienskappe, soos dit in die persoon se 
wisselwerking met die omgewing en veral met ander persone tot uiting kom, en soos bepaal 
deur die interaksie tussen konstitusionele en omgewingsfaktore. Die begrip dui gewoonlik op 
die patroon van eienskappe op 'n gegewe tydstip gedurende die individu se lewe, omdat die 
persoonlikheid geleidelik ontwikkel gedurende die individu se lewensloop en dus nooit staties 
is nie (Plug et al., 1997:279). Plug et al. (1997:279) haal meer spesifieke definisies van 
persoonlikheid aan van G.W. Allport, R.B. Cattell, D.W. Fiske, J. Dollard en N.E. Miller. 
Hierdie definisies is respektiewelik: 

• Die dinamiese organisasie binne die individu van daardie psigofisiese sisteme wat 
sy/haar kenmerkende gedrag en denke bepaal. 

• Dit wat 'n voorspelling van 'n persoon se gedrag in 'n spesifieke situasie moontlik 
maak. 

• Die individu se konsekwente en kenmerkende wyses van interaksie met die 
eksterne, somatiese en intrapsigiese omgewing. 

• Al die persoon se aangebore en aangeleerde responsgewoontes. 

Meyer (1998:12) haal Meyer et al. (1988) aan deurte se dat persoonlikheid die omvattendste 
konsep vir die sielkundige beskrywing van die mens is en dat dit dui op die totaliteit van alle 
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eienskappe (soos kognisie, waardes, houdings, gewoontes, emosies, vooroordele en 
doelstellings) wat die individu se gedrag - in interaksie met die omgewing - bepaal. 

2.2.2 Adolessensie 

Adolessensie word beskou as 'n kritieke fase in die proses van identiteitsontwikkeling. Erik 
Erikson (soos bespreek deur Berk, 1991:12) noem hierdie fase identiteit versus 
identiteitsverwarring, en dit word gekenmerk deur die oorgang van die kinderjare na die 
volwasse jare. Vorige en huidige ervarings, asook verwagtinge vir die toekoms, word byeen 
gebring in 'n koherente gevoel van wie die adolessent is en ook wat betref sy/haar plek in die 
samelewing. Volgens Vrey (1979:49) ontwikkel die identiteit van die individu en verkry 
hierdie identiteit 'n groter mate van bestendigheid tydens adolessensie. 

Die adolessent moet 'n identiteit ontwikkel wat die gaping oorbrug tussen wat hy as kind was 
en wat hy in die toekoms moet word; tussen die beeld wat hy van homself het, die beeld wat 
hy dink ander van horn het en wat hulle van hom verwag (Erikson, soos aangehaal deur 
Monteith, 1988:171). 

In Thorn et al. (1998:429,430,431) se sienings oor identiteitsontwikkeling word die 
ingrypende fisiese, seksuele, sosiale, kognitiewe en morele ontwikkeling tydens 
adolessensie bespreek. Die ontwikkeling bring veranderinge mee wat die jong adolessent se 
sekerheid oor wie hy/sy is, asook sy/haar gevoel van eenheid, bedreig. Ten einde 'n 
identiteit te ontwikkel, is die integrasie van hierdie ontwikkelings 'n noodsaaklike 
ontwikkelingstaak van adolessente. Identiteitsontwikkeling impliseer ook dat adolessente 
moet definieer wie hulle is, wat vir hulle belangrik is en watter rigtings hulle in die lewe wil 
inslaan. 

Die begrip identiteitskrisis word deur Erikson en verskeie ander psigoloe gebruik wanneer 
verwys word na die identiteitsontwikkeling van die adolessent. Dit is 'n tydelike periode van 
verwarring waartydens die adolessent ekspioreer, bestaande waardes bevraagteken en met 
altematiewe rolle eksperimenteer om sodoende 'n eie stel waardes en doelstellings te 
ontwikkel. Hierdie eksplorering, bevraagtekening en eksperimentering word nie as negatief 
beskou nie, maar eerder as 'n wyse waarop die individu sy/haar persoonlike en sosiale 
identiteit ontwikkel. (Berk, 1991:445; Santrock, 1996:389; Smith & Cowie, 1991:223; Thorn et 
al., 1998:431.) 
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Die samelewing gun die adolessent 'n tydperk om homself en ook sy/haar rol as wordende 
volwassene te vind. Die tydperk wat die samelewing die adolessent gun, staan bekend as 'n 
psigososiale moratorium. Tydens die psigososiale moratorium eksperimenteer die 
adolessent deur verskillende identiteite "uit te toets", homself te bevraagteken, beroepe en 
ideologiee te oorweeg en te fantaseer oor rolle en identifikasie met ander persone en/of 
heldefigure (Gerdes, 1988:315; Monteith, 1988:172; Thorn et a/., 1998:431). 

Daar word nie tydens hierdie eksperimenteringsfase van die adolessent verwag om te slaag 
en die identiteitskrisis op te los nie. Hierdie fase van eksperimentering kan wel nie 
onbepaald voortgaan nie. Die individu kan die onvermoe ontwikkel om volwasse 
verantwoordelikhede te aanvaar en dit kan in sommige gevalle lei tot 'n lewenstyl van 
ontvlugting, byvoorbeeld verslawing (Gerdes, 1988:316). 

Die onsuksesvolle oplossing van die identiteitskrisis lei tot identiteitsverwarring, 'n begrip 
deur Erikson gebruik (Santrock, 1996:389). Kenmerkend van die verwarring is 
besluitloosheid, 'n gevoel van onverskilligheid en 'n gebrek aan toekomstige oogmerke, wat 
veral 'n invloed op die beroepslewe het. 'n Gevoel van futiliteit, doelloosheid en persoonlike 
disorganisasie ontstaan en lei daartoe dat die individu onverbonde en sonder bande bly. Die 
adolessent kan ook 'n negatiewe identiteit vorm. Hy/sy is dus nie in staat om 'n identiteit 
volgens die algemene waardes en verwagtinge van sy/haar kultuur te vorm nie, hoofsaaklik 
deur sy/haar onbereidwilligheid om die eise van die samelewing met sy/haar vorige 
identifikasies en eie potensialiteite te integreer. Die individu/adolessent identifiseer dus met 
enigiets wat in stryd is met dit wat van horn verwag word (Gerdes, 1988:316). 

Die suksesvolle oplossing van die identiteitskrisis vind plaas wanneer die adolessent se 
vraag "Wie is ek?" begin plek maak vir die stelling "Dit is waarin ek belangstel en waaraan ek 
waarde heg." (Gerdes, 1988:316). Die adolessent het dus die oortuigings, houdings en 
waardes wat hy voorheen aanvaar het, deur met ander te identifiseer, begin ondersoek. Dit 
pas nie meer in met sy/haar eie behoeftes en attribute nie; dus word net die behou wat inpas 
en in sy/haar eie unieke persoonlikheid geintegreer kan word. Gerdes (1988:316-317) se 
dat Erikson van mening is dat, as die gevoel van individuele identiteit gedurende die 
adolessensie suksesvol gevorm word, dit tydens die vroee volwassenheid gestabiliseer word 
wanneer die persoon se belangsteliings verdiep en minder gevarieerd is, wanneer sy/haar 
vermoens om te werk en lief te he bevestig word deur sy/haar verantwoordelike 
betrokkenheid by 'n beroep en by die totstandbrenging van 'n gesin, en wanneer hy die 
geleentheid gehad het om sy/haar idees te toets en te bevestig. 
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Marcia (Berk, 1991:445-447; Santrock, 1996:391-393; Smith & Cowie, 1991:224-226; Thorn 

et al., 1998:433-434) onderskei verskillende maniere waarop die identiteitskrisis van die 

adolessent opgelos kan word. Hy noem dit identiteitstatusse. Die identiteitstatus van 'n 

adolessent word volgens die volgende faktore bepaal: 

• Die krisis(se) wat hy al deurgewerk het (met byvoorbeeld 'n keuse tussen verskillende 

waardes of beroepe). 

• Die mate van en soort getrouheid aan hierdie keuses. 

Na aanleiding van hierdie twee kriteria onderskei Marcia (Berk, 1991:445-447; Santrock, 

1996:391-393; Smith & Cowie, 1991:224-226; Thorn et al., 1998:433-434) vier 

identiteitstatusse: 

Status 1: Identiteitsbereiking 

Die individu het reeds 'n krisisperiode beleef en het 'n relatief sterk verbondenheid 

aan 'n beroep en waardestelsel. 

Status 2: Identiteitsmoratorium 

Die individu is in die krisisperiode en is aktief besig om verskillende 

opsies/alternatiewe te ondersoek. 

Status 3: Vooruitbesliste identiteit 

Geen krisis is ervaar nie. Daar is wel 'n verbondenheid aan sekere waardes en 

doelwitte, maar dit is moontlik as gevolg van die ouers se invloed. 

Status 4: Identiteitsverwarring 

'n Krisis word ervaar of nie ervaar nie. Die individu is nie net besluitloos oor sake 

soos beroepskeuse, waardes en doelwitte nie, maar stel ook nie daarin belang 

nie. Hy/sy verken ook nie ander betekenisvolle altematiewe nie. 

In die proses om 'n identiteit te vorm, kan die adolessent van een die identiteitstatus na die 

ander wissel tot 'n identiteit finaal bereik is. Die adolessent begin sy/haar 

identiteitsontwikkeling in die vooruitbesliste en identiteitsverwarringstatusse en beweeg na 

die moratoriumstatus en bereik uiteindelik die identiteitsbereikingstatus. 'n Ooreenstemming 

met betrekking tot die proses van identiteitsontwikkeling kan by seuns en meisies 

waargeneem word. 

Die identiteitsontwikkeling van die adolessent word verder be'invloed deur sekere faktore 

soos liggaamlike voorkoms en kognitiewe vermoe. Die adolessent se identiteitsontwikkeling 

vind ook nie in isolasie plaas nie. Ander faktore, soos die interpersoonlike verhoudings met 

sy/haar ouers, portuurgroep, interaksies in 'n wyer sosiale konteks en die kultuur-historiese 
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kontekste waarin hy horn bevind, kan die identiteitsontwikkeling van die adolessent 
bemvloed (Berk, 1991:448; Thorn et al., 1998:434-437.) 

Die mate van beinvloeding van die adolessent se kognitiewe vermoe, sy/haar verhouding 
met sy/haar ouers en die kultuur-historiese konteks word vervolgens bespreek. 

Kognitiewe veranderinge tydens adolessensie het tot gevolg dat die kind se konkrete 
denkvermoe in 'n omvattender, meer volwasse vermoe verander om byvoorbeeld te analiseer 
en logies oor konkrete en abstrakte begrippe te redeneer (Thorn et al., 1998:417-418). Dit is 
ook moontlik om abstrak te dink oor sekere hipotetiese situasies en verskeie alternatiewe te 
oorweeg. Die adolessent bereik dus formeel-operasionele denke. Hy/sy word hierdeur in 
staat gestel om kwessies met betrekking tot identiteitsvestiging op te los. Dit sluit die 
vorming van 'n eie waardestelsel, die keuse van 'n beroep en rolle in die samelewing in 
(Thorn et al., 1998:435). 

Thorn et al. (1998:435) se verder dat navorsing getoon het dat adolessente wat abstrak kan 
redeneer, geneig is om die identiteitskwessies gouer te kan oplos as die wat nog nie hierdie 
vlak van kognitiewe ontwikkeling bereik het nie. Adolessente in die voorafgenoemde 
identiteitsbereiking- en moratoriumstatusse presteer beter ten opsigte van formeel-
operasionele denke (hulle kan identiteitskwessies beter oplos) as die in die vooruitbesliste en 
identiteitsverwarringstatusse (Leadbeater & Dionne, 1981, soos bespreek deur Thorn et al., 
1998:435). 

Marcia (1980) en Rowe en Marcia (1980) (soos betrek deur Thorn et al., 1998:435) stem 
egter nie met die bogenoemde saam nie. Hulle se dat formeel-operasionele denke wel nodig 
is vir identiteitsontwikkeling, maar ander faktore, soos persoonlikheidskenmerke en die 
sosiale omgewing, speel ook 'n rol. Die formeel-operasionele denkvermoe waarborg dus nie 
identiteitsontwikkeling nie. 

Identiteitsontwikkeling word deur Adams (soos bespreek deur Thorn et al., 1998:435) as 'n 
kompiekse, multidimensionele ontwikkeling gesien, en daarom beskou hy dit vanuit 'n 
dialektiese perspektief. Dit behels dat daar gedurende identiteitsontwikkeling 'n interaksie 
tussen die kognitiewe, sosiale en persoonlikheidskomponente plaasvind. Die inligting-
verwerkingsbenadering behels dat die adolessente wat aktief inligting probeer bekom, gouer 
'n identiteit bereik as die wat op ander vir inligting steun, of die wat besluitloos is en dan 
impulsief optree. Bilsker en Marcia (1991) se verder dat kreatiewe denke en 
eksperimentering ook moontlik 'n bydrae tot die vorming van 'n identiteit lewer. 
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Die invloed van ouers op die identiteitsontwikkeling van die adolessent hang baie nou saam 
met die ouers se styl. Daar word onderskei tussen outoritatiewe (gesaghebbende), 
outoritere en permissiewe ouerskapstyle. Die outoritatiewe (gesaghebbende) ouerskapstyl 
word gekenmerk deur ouerlike betrokkenheid, ondersteuning, kommunikasie en die stel van 
riglyne vir gedrag. Hierdie ouerskapstyl dra by tot die identiteitsontwikkeling van die kind (in 
casu die adolessent). Die ouers skep 'n emosionele gehegtheid, wat 'n veilige hawe vir die 
adolessent skep, maar terselfdertyd moedig die ouers die adolessent se onafhanklikheid-
strewe en identiteitsontwikkeling aan deur horn byvoorbeeld op demokratiese wyse aan te 
moedig om sy/haar mening te lug. Kenmerkend van die outoritere ouerskapstyl is die ouers 
se geneigdheid om die adolessent se gedrag te beheer sonder dat die adolessent sy/haar 
mening kan of mag lug. Die adolessent vorm wel dikwels 'n sterk emosionele band met 
sy/haar ouers, maar word nie aangemoedig om as onafhanklike individu met 'n eie identiteit 
te ontwikkel nie. Die ouers vervui een of albei 'n dominante leierskapsroi in die gesin. Sterk 
druk word toegepas om met die gesinsnorme te konformeer. Hierdie outoritere ouers is 
dikwels geneig om besitlik en kindgesentreerd te wees en 'n adolessent uit so ouerhuis 
ontwikkel heel dikwels (moontlik) 'n vooruitbesliste identiteit. Permissiewe ouers, daarenteen, 
is meestal onbetrokke en verwerpend. Die adolessent ontvang baie min leiding en daar 
word van horn verwag om sy/haar eie besluite te neem. Hierdie ouerskapstyl dra by tot 
identiteitsverwarring by die adolessent. (Thorn etal., 1998:436.) 

Kultuur-historiese invloede behels dat die spesifieke kultuur waarin die adolessent leef en 
ook die historiese tydperk waarin hy horn bevind, 'n invloed kan he op die vorm en rigting wat 
die identiteitsontwikkeling van die adolessent kan aanneem. In die Westerse gemeenskappe 
sedert die twintigste eeu is dit kenmerkend van die identiteitsontwikkeling van die adolessent 
dat daar geeksperimenteer, geeksploreer en bevraagteken word voordat 'n identiteit bereik 
word. In meer tradisionele kulture en ook vroeer jare het die adolessent bloot die rol 
aangeneem wat van horn verwag word sonder enige selfondersoek of eksperimentering. 
Volgens Thorn et al. (1998:437) kon talle navorsers in Suid-Afrika, net soos in die VSA, geen 
verskille in die identiteitsontwikkeling tussen stedelike wit en swart adolessente vind nie. By 
albei hierdie groepe adolessente vind veranderinge in hulle selfbeeld plaas, wat dan 
mettertyd stabiliseer en geintegreer word in hulle siening van wie hulle is. 

Thorn et al. (1998:437) merk verder op dat daar egter 'n verskil in die identiteitsontwikkeling 
tussen wit Afrikaans- en Engelssprekende adolessente is. Uit ondersoeke het geblyk dat wit 
Afrikaanssprekende adolessente tussen 15 en 17 jaar meer seker van hulle identiteit as hulle 
Engelse ewekniee was. Afrikaanse adolessente word heel moontlik sterk deur die 
samelewing be'invloed om met die tradisionele waardes en norme van hul kultuur te 
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konformeer, terwyl Engelse adolessente deur hulle direkte samelewingsomgewing beinvloed 
word met die klem op nie-konfomnering, individuele vryheid of selfaktualisasie. Hierdie 
sosialisasie van die Afrikaanse adolessente kan daartoe bydra dat hulle vroeer 'n identiteit 
vorm wat aan die ouerlike en kulturele verwagtings voldoen. Dit stem ooreen met Marcia se 
beskrywing van 'n vooruitbesliste identiteit (soos vroeer bespreek in hierdie onderafdeling). 
Daarteenoor kan die sosialisasie wat by die Engelse adolessente voorkom, die 
identiteitsvorming van hierdie adolessente langer laat neem en dit ooreenstemmend maak 
met Marcia se beskrywing van die identiteitsmoratoriumstatus. 

Roazen (soos betrek deur Thorn et al., 1998:437) onderskei sekere eienskappe van die 

adolessent/individu wat die identiteitskrisis suksesvol opgelos het: 

• verdraagsaamheid teenoor die self en ander persone 

• die vermoe om besluite te neem en take deur te voer 

• die verwesenliking van sy/haar vermoens in 'n beroep 

• die moed om alleen en onafhanklik te wees 

• 'n toekomsvisie en die vermoe om nuwe realiteite en konflikte te hanteer 

• die vermoe om ten voile mens te wees 

Hierdie eienskappe geld nie net vir die adolessent nie, maar ook vir volwassenes wat bewus 
is van 'n eie identiteit en sekerheid het oor die identiteit. Dit is nie noodwendig dat daar geen 
verdere identiteitsontwikkeling plaasvind nie, maar die voortdurende herdefiniering van 
sekere identiteitskenmerke is juis dit wat 'n mens die vermoe gee om ten voile mens te wees. 

Ten einde 'n eie identiteit te ontwikkel moet 'n adolessent die volgende take bemeester 
(Erikson, soos aangehaal deur Thorn et al., 1998:431): 

• Die adolessent moet 'n kontinue, ge'integreerde geheelbeeld van die self vorm. 
Hierdie proses staan bekend as egosintese. Dit beteken dat die persoon moet voel 
dat hy/sy nog steeds dieselfde persoon bly, ten spyte van tydsverloop en die 
verandering wat daarmee saamgaan. 

• Hy/sy moet 'n sosio-kulturele identiteit vorm. Die adolessent se identiteit moet dus 
die waarde-orientasies en rolverwagtings van sy/haar kultuur- of verwysingsgroep 
insluit. 

• 'n Geslagsrolidentiteit moet gevestig word. Benewens die aanvaarding van die 
veranderinge wat met geslagsrypheid gepaard gaan, moet die adolessent sy/haar 
identiteit as manlik of vroulik aanvaar. 
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• 'n Beroepsidentiteit moet gevorm word. Dit wil se die adolessent moet realisties wees 
ten opsigte van sy/haar eie vermoens en prestasies om 'n realistiese beroepskeuse 
te kan doen. 

• 'n Eie waardestelsel moet ontwikkel word. Dit impliseer dat die adolessent sekere 
waardes weer so deeglik moet deurdink dat hy 'n eie basiese filosofie kan vorm wat 
vir hom/haar as anker in sy/haar lewe kan dien. 

Die suksesvolle hantering van hierdie take sal die adolessent se identiteitsgevoel bevorder 
en sodoende verwarring beperk. Die adolessent kry 'n gevoel van getrouheid met die 
vestiging van 'n identiteit. Hy/sy weet wie hy/sy is en wat hy/sy uit die lewe wil he. Hierdie 
sekerheid spruit voort uit sy/haar selfondersoek, eksperimentering, bevraagtekening en 
opbouing van 'n eie waardesisteem en lewensfilosofie. Die adolessent kan dus getrou wees 
aan sy/haar eie waardes en beginsels en gevoel van selfsekerheid ontstaan. 

Monteith (1988:173) wys daarop dat alhoewel die adolessent aan die einde van die 
adolessensie 'n eie identiteit verwerf het, is hierdie nie sy/haar permanente identiteit nie. 
Sy/haar persoonlike identiteit sal nog regdeur sy/haar lewe verander onder invloed van 
verskillende ervaringe en verwagtinge wat ten opsigte van hom/haar gekoester, eise wat aan 
hom/haar gestel word en ideale waarna hy/sy strewe. Teen die einde van adolessensie sal 
hy egter voel dat hy/sy oor 'n identiteit van sy/haar eie beskik. 

2.3 Die resepsieteorie as invalshoek 

Alhoewel die wyses waarop lesers van alle ouderdomme op literatuur reageer belangrik is, is 
dit in die geval van die bestudeer van kleuter-, kinder- en in die geval van hierdie studie -
jeugliteratuur - des te belangriker dat die uitgangspunte van die resepsieteorie in die 
ondersoek verreken word. 

Een van die belangrikste uitgangspunte van die resepsieteorie is dat elke teks slegs 
betekenis kry deur die lees/kyk van die teks. Elke storie word deur iemand vertel - 'n 
skrywer wat 'n representasie van die werklikheid skep - aan iemand wat die vermoe het om 
die kodes wat die skrywer gebruik het te verstaan. 

Fokkema en Kunne-lbsch (1978:137) noem dat die resepsie van 'n literere werk'n proses is 
waardeur betekenis in 'n teks ontsluit word. Hierdie betekenis is die realisering van 
instruksies wat in die teks (linguistiese betekenaar) opgesluit is. Die objek van literere 
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ondersoek is nie die teks nie, maar wel die konkretisering van die teks in 'n bepaalde 
leeservaring. Hier word nie primer met die artefak gewerk nie, maar eerder met die estetiese 
objek. Die artefak is die konkrete materiele artistieke voorwerp. Die estetiese objek is die 
betekenis van die artefak vir die leser. Volgens Iser (soos verduidelik deur Selden & 
Widdowson, 1993:55) moet die teks nie verduidelik word as 'n objek nie, maar eerder as die 
effek daarvan op die leser. Die teks het 'n spektrum van verskillende leesmoontlikhede. Ten 
opsigte van die term leser kan die implisiete leser en werklike leser onderskei word. Die 
implisiete leser is die leser wat die teks vir homself skep. Daar word van die veronderstelling 
uitgegaan dat die leser op 'n sekere manier gaan lees. Die werklike leser ontvang sekere 
gedagtebeelde tydens die leesproses en tog word dit deur die leser se bestaande 
verwysingsraamwerk be'i'nvloed. 

Die betekenis van die teks is nie net in die woorde op die bladsy of die beelde op die 
televisieskerm nie, maar word lewendig in die gedagtes van die leser/kyker as gevolg van die 
konfrontasie tussen die leser/kyker en die teks. Hierdie proses gebeur vinnig en outomaties. 
Die wereld wat die leser/kyker geskep het as gevolg van die lees-/kykaksie, bestaan slegs in 
sy gedagtes, maar die konstruksie van die wereld het ontstaan en is gelei deur die woorde 
wat op die bladsye van die teks bestaan (Allen, 1987:77). Die teks word dus gekonkretiseer 
in terme van die leser/kyker se eie ondervinding wat ook verander met die lees-/kykaksie 
(Selden & Widdowson, 1993:55). 

Die resepsieteorie verduidelik ook die aktiewe rol van die leser/kyker in die proses van 
lees/kyk en die plesier wat hy daaruit put. Volgens Iser (1978:108) begin die leser (in casu 
ook die kyker) se plesier van die teks wanneer hy produktief word; die teks laat horn dus toe 
om sy eie agtergrond, ondervinding, sienswyse in berekening te bring wanneer die teks 
gelees word. Hierdie aktiewe rol van die leser/kyker lei daartoe dat daar nie langer oor die 
betekenis van die teks gepraat kan word sonder om die leser/kyker se bydrae ook in ag te 
neem nie. Met die lees van die teks bestaan daar die moontlikheid dat die leser/kyker se 
horison verbreed word om die gebeure te verstaan en hierdie breer horisonne kan ook lei tot 
die uitbreiding van die self (Pitout, 1991:116-118). 

Wolfgang Iser se bydrae tot die resepsieteorie verskaf een van die beste metodes vir die 
verduideliking van die verhouding tussen die teks en die leser. Iser (soos gebruik deur 
Pitout, 1991:121 en Van der Weele, 1991:137) onderskei drie aspekte van die leesproses 
naamlik die teks, die leser se verwerking van die teks en die omstandighede wat die 
interaksie tussen die leser en die teks bepaal. Dit geld ook in die kykproses. 
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Die teks wond gesien as 'n stel instnuksies. Die teks het die potensiaal om die pnoduksie van 

betekenis in die teks toe te laat (Isen, 1978:ix). Dit is dus die lesen se venantwoondelikheid 

om die oop plekke wat in die teks gelaat wond, in te vul met betekenis (Van den Weele, 

1991:137). Volgens Allan (1987:79) wond die invul van die oop plekke be'i'nvloed deun die 

lesen/kyken se beweging deun die teks. Die lesen het sekene venwagtinge met die aanvanklike 

lees/kyk van die teks oon wat moontlike gebeune venden in die teks sal wees. Soos daan 

venden gelees/gekyk wond, wond hiendie venwagtinge aangepas ten einde steeds 'n kohenente 

weneld in die lesen/kyken se venbeelding te he. 

Die leser se verwerking van die teks behels dat die lesen/kyken se venstaan van die teks die 

nesultaat is van die intenaksie en konfnontasie tussen die stnuktuun van die teks en die 

lesen/kyken. Volgens Selden en Widdowson (1993:57) is die lesen se ondervinding van lees 

die middelpunt van die litenene pnoses. Deun die lee plekke tussen die venskillende 

gesigspunte wat in die teks na vone kom, in te vul, neem die lesen die teks in sy bewuste in 

en maak dit deel van sy eie ervaning. Volgens Pitout (1991:121-122) vonm die lesen'n beeld 

in sy gedagtes tenwyl hy besig is om 'n konstante en samehangende estetiese objek te 

konstnueen. 

Die interaksie tussen die teks en die leser/kyker is baie belangnik. Die lesen/kyken bring sy 

eie ondervinding, agtengnond, intelligensie, emosies, behoeftes en omstandighede in die 

lees-/kykproses in en interpreteer die teks aan die hand hiervan en gee so ook uiteindelike 

betekenis aan die teks (Fourie, 1991:17). Die interaksie tussen die teks en die leser/kyker 

kan aan die hand van die volgende begrippe verduidelik word: verskuiwende gesigspunt 

("wandering viewpoint"), venwagtinge ("protention") en herinneringe ("retention") (Pitout, 

1991:122). 

Verskuiwende gesigspunt ("wandering viewpoint") behels dat die leser/kyker nooit die teks 

kan begryp en as 'n geheel kan beleef terwyl hy dit nog lees/kyk nie. Die leser (Iser, 

1978:108-109), in casu ook die kyker (Pitout, 1991:122) kan slegs die teks as 'n geheel 

beleef wanneer dit klaar gelees/gekyk is. Die verskuiwende gesigspunt kan onderverdeel 

word in venwagtinge ("protention") en herinneringe ("retention"). Die leser/kyker se beweging 

deur die teks is 'n konstante wisseling tussen venwagtinge ("protention") en herinneringe 

("retention"). Die venwagtinge wat die leser/kyker skep, is gebaseer op die herinneringe van 

karakters en gebeure. Hierdie venwagtinge en herinneringe word egter gedurig aangepas en 

verander namate die leser/kyker deur die teks beweeg. Met die konstante beweging van die 

leser/kyker se gesigspunt ontstaan daar 'n spanning oor wat die leser/kyker reeds wys 

geword het uit die teks en wat hy nog moet ontdek. Dit stel die leser/kyker in staat om 
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verskillende aanknopingspunte te vorm, en sodoende is die leser/kyker besig om betekenis 
te skep. 

Die voorafgaande bespreking is gedoen aan die hand van bronne oor resepsieteorie, 
waarvan Iser wel op leestekste gefokus het, maar wat ook van toepassing gemaak kan word 
op visuele tekste soos televisietekste. Ander bronne oor die resepsieteorie pas wel die 
teorie op televisietekste toe. 

2.4 Narratologiese begronding 

2.4.1 Inleiding 

Karakters, gebeure, ruimte en tyd - is almal aspekte wat saam met 'n fokalisator en 'n 
verteller nodig is om 'n verhaal tot stand te bring. Die betekenis van die verhaal hang af van 
die interpretasie wat die leser vanuit sy/haar lewens- en wereldbeskouing maak. Hierdie 
interpretasie word vanuit 'n spesifieke teoretiese invalshoek gedoen. In die voorafgaande 
bespreking is 'n kort oorsig gegee van die teoretiese invalshoek wat vir hierdie studie van 
belang is, naamlik die resepsieteorie. Die verhaalaspekte word vervolgens bespreek.2 

2.4.2 Verhaalaspekte 

Ten einde 'n deurtastende analise en interpretasie van die prosatekste Die verklikker en 
Twee Wenners deur Marilee McCallaghan te maak, sal die narratologiese begronding aan 
die hand van die verhaalaspekte karakters, gebeure, ruimte en tyd, tesame met 
vertelinstansie en fokalisasie, bespreek word. Die algemene teorie van hierdie aspekte, 
sowel as die teorie wat spesifiek op jeugtekste betrekking het, word bespreek. 

2 Ter verduideliking van die begrippe storie en verhaal: 'n Stone is die chronologiese, logiese en kousale weergawe van die 
verhalende elemente of gegewens in h teks (Du Plooy 1986:301). Mieke Bal noem die elemente die kleinste onderdele van 
die "geschiedenis" Cn term wat nie werklik in Afrikaans inslag gevind het nie). h Verhaal is die versameling tekselemente 
soos wat dit in die teks deur die leser gelees word, dit wil se met inbegrip van die artistieke ordening en doelbewuste 
gemanipuleerde taalgebruik (Du Plooy, 1986:297-298). 'n Verhaal gee nie net inligting weer nie; die skrywer gebruik 
verskillende strategiee' om die inligting wat hy wil oordra, te manipuleer. Die leser moet hierdie strategiee kan raaksien en 
onderskei ten einde h interpretasie van die verhaal te maak. Die aanbiedingswyse van die verhaal is self dus ook 
betekenisvol. 

Ter verduideliking van die begrippe storie-elemente en verhaalaspekte: Elke storie bestaan uit vier elemente, naamlik 
persone, gebeure, plek en tyd. Sonder hierdie elemente kan daar nie 'n storie bestaan nie. Die elemente word georden en 
verwerk om ti verhaal te vorm. Hulle word so georden om ti bepaalde effek op die leser te he (Bal, 1978:20). Die verwerkte 
elemente soos hulle in die verhalende teks (verhaal) voorkom, word die aspekte van die teks genoem. Volgens Du Plooy 
(1986:296) is hierdie elemente die wat van die teks, dit wil se wat gebeur, wie doen dit, wanneer en waar. Bal (1978:21) se 
ook dat die abstrakte struktuur van Yi storie verwerk word tot Yi spesifieke verhaal, wat van ander verhale onderskei kan word. 
Die kenmerke wat spesifiek vir die verhaal is, is die verhaalaspekte. 
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2.4.2.1 Vertelinstansie en fokalisasie 

Genette (1980:161, 243-245), Du Plooy (1986:203) en Van der Merwe (1998:107) onderskei 
tussen die fokalisasie en die vertellerstem in 'n verhaai. Die vertellerstem is die instansie wat 
die vertelling in 'n teks tot stand bring, die een wat die verhaai vertel. Hierdie verteller kan 
een van die karakters in die verhaai wees wat sy/haar weergawe van die gebeure in die 
eerstepersoonsvorm vertel. Die verteller kan ook buite die verhaai wees, wat die karakters 
se gevoelens en gedagtes ken en die leser van buite die verhaai inlig. Die verteller van buite 
kan ook die verhaai deur die oe van 'n verhaalkarakter vertel. Hy/sy bly steeds 'n 
buitestaander en gebruik die derdepersoonsvorm om na die karakters te verwys, maar 
sy/haar waarneming en inligting is beperk tot net dit wat een karakter weet. Die verteller 
staan dus aan die een kant buite die gebeure (die gebruik van die derdepersoon) en aan die 
ander kant kruip hy in die vel van 'n karakter in terwyl hy die verhaai vertel. Hierdie 
gesigshoek waaruit die waarneming van die verhaai plaasvind, is die fokalisasie van die 
verhaai. 

Daar word by die vertellerstem verder 'n onderskeid getref tussen 'n homodiegetiese, 
heterodiegetiese en outodiegetiese vertelwyse. Wanneer die verteller een van die karakters 
in die verhaai is, noem Genette (1980:245), Du Plooy (1986:203) en Van der Merwe 
(1998:107) dit 'n homodiegetiese verteller. Die verteller vertel dus oor gebeure waarby hy 
self betrokke is. 'n Heterodiegetiese verteller is 'n verteller wat buite die verhaai staan. Hy/sy 
kan alwetend en alomteenwoordig wees, of slegs 'n verteller in die verhaai wees - 'n 
waarnemer of kommentator wat nie primer deel van die verhaai is nie - of 'n minder 
belangrike karakter. Hy/sy kan horn beperk tot gebeure waarvan hy ooggetuie was of 
gebeure waarvan hy gehoor het. Wanneer die hoofkarakter egter die homodiegetiese 
verteller is, word daar van 'n outodiegetiese vertelwyse gepraat. 

Vertelfokus het te make met die vraag of die verteller van sy eie lotgevalle of die van ander 
vertel (Venter, 1992:564). By 'n homodiegetiese vertelling is daar beperkte interne 
fokalisasie, omdat die verteller net die gevoelens wat hy as persoon self ervaar het, vertel. 
By'n heterodiegetiese vertelling word omvattender interne fokalisasie moontlik gemaak. Die 
verteller ken die innerlike van 'n ander mens, die hoofkarakter van die verhaal/vertelling, of 
die innerlike van meer as een of selfs al die karakters van sy verhaai (Venter, 1992:565). 

Brink (1987:151-153) maak gebruik van Genette se onderskeid tussen eksterne en interne 
vertellers (ekstradiegeties en intradiegeties) in die plek van Stanzel se ouktoriele, figurale 
vertelling en die eerstepersoonsvertelling. Die eksterne verteller is vertroud met die 
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omgewing, die karakters en die verhaal. Die interne verteller is h karakter in die verhaal self; 
dit gaan dus om 'n vertelling van binne die storie self. Vir die doel van hierdie studie gaan die 
onderskeid van Genette gebruik word. 

By fokalisasie in 'n verhaal onderskei Genette (1980:189-190) die volgende vorme: zero 
fokalisasie, interne fokalisasie en eksterne fokalisasie. Zero fokalisasie vind plaas wanneer 
die verhaal 'n alwetende verteller het. By interne fokalisasie word die gebeure in die verhaal 
deur een van die karakters waargeneem. Verder word daar by interne fokalisasie onderskei 
tussen vaste interne fokalisasie (die een karakter is deurgaans die fokalisator en die een 
deur wie die gebeure waargeneem word), wisselende fokalisasie (die fokalisasie wissel van 
die een karakter na 'n ander) en menigvuldige fokalisasie (dieselfde gebeurtenis word 
agtereenvolgens deur verskillende persone weergegee). Eksterne fokalisasie kom voor 
wanneer die fokalisasie van buite gegee word, maar die leser ontvang hier geen inligting oor 
dit wat binne die karakters gebeur, wat hulle dink en voel nie (Van der Merwe, 1998:106-
107). 

Hoewel hier 'n onderskeid tussen verskillende vorme van fokalisasie gemaak word, kan 
hierdie verskillende vorme saam in een teks voorkom. Die fokalisasie bly dus nie 
noodwendig dieselfde deur die hele verhaal nie (Genette, 1980:191; Venter, 1992:134). 

In 'n jeugverhaal is die kwessie van die fokalisator en die verteller baie belangrik. Steenberg 
(1979:78-79) gebruik die begrip perspektief wanneer sy se dat die wesensaard van enige 
prosawerk, hetsy vir kinders of volwassenes bedoel, bepaal word deur die perspektief wat 
daarin gebruik word. Sy het die term perspektief gebruik voordat Bal (1980) die term 
fokalisasie gemunt het, maar het tog later van die term fokalisasie gebruik gemaak 
(Steenberg, 1994:70). Verder se sy ook dat die perspektief weer die blik op die ruimte, die 
tyd en selfs die beelding van karakters in die prosateks bepaal. Kinders, in hierdie geval 
adolessente, wil graag lees oor ander soos hulle, nie hoe volwassenes oor hulle voel en 
hulle beskryf nie. Die fokalisator en verteller hang dus baie nou saam met die leser 
(adolessent) se vermoe om horn met die karakter in 'n boek te identifiseer. Hierdie 
identifikasie maak dit vir die leser moontlik om horn volkome in die verhaal in te leef. Sonder 
die inlewing kan die verhaal nie van groot waarde vir die adolessent wees nie, juis omdat 
verhale poog om die adolessent te laat help ontwikkel. 

Dit is dus van groot belang dat die jeugverhaal uit die oogpunt en ervaringsveld van die leser 
(adolessent) self uitgebeeld word (Van der Westhuizen, 1989:9). 
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Meyer (1988:18) se standpunt sluit by die bogenoemde aan deurdat sy se dat die 
protagonis/sentrale karakter in 'n jeugverhaal beskou moet word in sy/haar definiering van 
sy/haar wereld en sy/haar verhouding daarmee, wat weer afhanklik is van sy/haar 
chronologiese, emosionele en biologiese rypheid. Die gemiddelde ouderdom vir die sentrale 
karakter in 'n jeugverhaal is ongeveer 15 jaar oud. Die fokus van die verhaal moet op die 
sentrale karakter geplaas word, 'n Adolessent moet dus die fokalisator in die verhaal wees, 
ongeag wie die verhaal vertel. 

2.4.2.2 Karakters 

Daar kan onderskei word tussen die begrippe karakters en karakterisering. 

'n Karakter kan gedefinieer word as "een abstact begrip dat concrete vorm krijgt in 
waarneembare gedragingen en reacties" (Bal, 1979:38). 

Karakterisering is die kombinasie van tegnieke wat deur die skrywer gebruik word om die 
karakters in 'n verhaal aan die leser bekend te stel. Hierdie tegnieke sluit onder andere in: 
direkte beelding, indirekte beelding, die bron van inligting oor die karakter en die skep van 
primere en sekondere karakters. 

Direkte beelding behels die beskrywing van die karakter, dit wil se sy voorkoms en klere, sy 
lyftaal en sy houding teenoor sy omgewing en ander mense en ook die kommentaar wat 
deur die verteller op die karakter gelewer word. Verder behels dit ook die handeling van die 
karakter en wat uit sy/haar optrede afgelei word aangaande sy/haar persoonlikheid. 

Indirekte beelding behels die siening van ander karakters, die kommentaar wat op 'n 
bepaalde karakter gelewer word, asook die optrede van ander karakters teenoor 'n bepaalde 
karakter. Verder gaan dit ook oor die verhouding tussen die karakters, die implikasies van 
die taal en metaforiek wat gebruik word om die karakter te beskryf en die tipering van die 
karakter deur middel van sy/haar dialoog. 

Inligting oor die karakter kan verkry word uit 'n betroubare bron, dit wil se inligting wat kom 
van die karakter self, die verteller en van 'n medekarakter. Die vraag wat egter hier na vore 
kom, is of daar letterlik bedoel word wat gese of vertel word. Die verhouding tussen die 
karakter en die bron van inligting kom ook hier ter sprake. 
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By primere of sekondere karakters kan gekyk word hoe die karakters in die verhaal as 

geheel inpas en of hulle sentraal of sekonder tot die handeling of konflik in die verhaal staan. 

Met behulp van bogenoemde riglyne kan die leser 'n beeld van 'n karakter kry en ook die 

manierwaarop karakters gebeeld word. 

In 'n jeugverhaal is die hoofkarakter gewoonlik 'n adolessent. Vir die lesende adolessent is 

dit belangrik omdat hy, volgens Steenberg (1988:15), homself spieel in 'n hoofkarakter, 

identifiseer met die karakter en deur die karakter se gedagtes en ervarings tot eie groter insig 

en verheldering groei. Kinders en volwassenes pas daarom gewoonlik nie as hoofkarakter in 

'n jeugverhaal nie. Hulle kan wel medekarakters wees. 

Steenberg (1979:90) merk op dat kinders in realistiese kinderverhale verkieslik doodgewoon 

is, met goeie en slegte eienskappe. Dit kan natuurlik ook geld vir die adolessent in 'n 

jeugverhaal. In hierdie kritieke stadium van sy/haar identiteitsontwikkeling is dit verrassend 

en ook baie betekenisvol wanneer die adolessent besef dat daar ander adolessente is met 

dieselfde gevoelens as die waarmee hy worstel. 

Die sienings van Lickteig (1975:261) in hierdie verband is dat karakters wat soos regte of 

werklike seuns en meisies is, volop in jeugverhale is, wat dit dus moontlik maak vir die leser 

om met die karakters, in situasies wat aan hulle bekend is en bekende probleme wat hulle in 

die gesig staar, te identifiseer. 

Anders as in kinderverhale kan die ouers in jeugverhale meer nugter en realisties voorgestel 

word, dus met goeie en slegte eienskappe. Die adolessent het reeds besef dat ouers en 

daarom ook volwassenes nie volmaak is nie en dat die karakters in die boek, net soos 

werklike mense/adolessente, ook probleme met hulle ouers beleef. 

Anderson en Groff (1979:95) merk op dat die werklikheid van die karakters en die 

geloofwaardigheid van die situasies waarin hulle hul bevind, die leser in staat stel om met 

hulle te identifiseer as 'n tipe verlenging van homself. Die leser se leeservaring word verryk 

deurdat die karakter se probleme en omstandighede moontlik ooreenstem met sy/haar eie. 

Daarom is dit belangrik dat die karakters (en gebeure) in die prosateks die tematiek en 

waardes in die werklikheid so goed as moontlik moet representeer. 

As karakterisering suksesvol in 'n verhaal gedoen is, kan die jong leser maklik met die 

karakters en situasies waarin hulle hul bevind, identifiseer (Georgiou, 1969:53). 
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2.4.2.3 Gebeure 

Alles wat met 'n mens gebeur, kan onmoontlik in 'n verhaal weergegee word, 'n Keuse moet 
gemaak word oor die gegewens wat wel voorgestel gaan word en die maniere waarop dit 
gekombineer word. Die implikasie van hierdie seleksie- en kombinasieproses is dat alles 
met betekenis gelaai; alles op die spel geplaas word. Die leser word dus bewus gemaak en 
bewus gehou van die voortdurende spanningsverhouding wat daar bestaan tussen die teks 
wat hy lees en die storie wat hy daaruit konstrueer (Brink, 1987:45-47). 

Brink (1987:47-48) onderskei tussen statiese en dinamiese gebeure. Statiese gebeure laat 
nie noodwendig 'n verhaal verder ontwikkel nie. Dit dui eerder op 'n toestand wat 'n karakter 
of 'n situasie definieer of besonderhede daaromtrent "invul". Hierdie gebeure laat die verhaal 
op 'n vertikale vlak beweeg. Dinamiese gebeure dui op 'n verandering van toestand. Die 
verhaal beweeg op 'n horisontale vlak vanaf die een situasie na die volgende. 

Volgens Brink (1987:50) kan daar by dinamiese gebeure veral vier handelingskategoriee 
onderskei word, naamlik nie-verbale handeling, verbale handeling, gedagtes en 
gemoedsbeweging. Nie-verbale handeling dui op die optredes van karakters in situasies 
waar daar geen spraakhandeling is nie. Verbale handeling dui op die interaksie en die 
kommunikasie of gebrek aan kommunikasie tussen mense. Gedagtehandeling in 'n verhaal 
het dikwels 'n belangrike gevolg in fisieke handeling, of dit word daardeur voorafgegaan. 
Gemoedsbeweging is soms moeilik onderskeibaar van gedagtes, maar dit kan gese word dat 
gedagtes meer 'n intellektuele belewing is, terwyl gemoedsbeweging eerder 'n emosionele 
belewing is. 

Gebeure word ook in 'n duidelike hierargie aangebied. Daar word onderskei tussen 
bepalende en verbindende gebeurtenisse (Brink, 1987:52-53). Bepalende gebeurtenisse is 
die wat die keusemomente van 'n verhaal aandui. Hierdie momente is die waarop die 
verhaal in die een of ander rigting kan ontwikkel en een verhaallyn bo 'n ander gekies word. 
Hierdie keuse sluit aan by die reeds genoemde seleksie en kombinasie. Behalwe die 
seleksie en kombinasie van gebeure kan die bepalende gebeurtenisse ook in 'n mate gesien 
word as dinamiese gebeure wat die verhaal laat voortstu. Verbindende gebeurtenisse, 
daarteenoor, vul die keusemomente aan en verryk die tekstuur van die verhaal horisontaal 
met besonderhede. Uit hierdie onderskeid blyk dit dat hierdie gebeurtenisse dus baie soos 
statiese gebeurtenisse is wat alles aan mekaar las, die gom wat alles bymekaar hou. 
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Gebeure in 'n verhaal is geneig om reekse en groepe te vorm (Brink, 1987:54). Die 
organisasie van gebeurtenisse as reekse in die teks deur die verteller stel die leser in staat 
om dit as 'n verhaal te lees. Die vorming van reekse en groepe word nie net deur logiese 
oorwegings bepaal nie, maar ook deur sosiale, kulturele en ander konvensies. Die leser is 
gekondisioneer om alles wat gebeur, te wil orden, om te aanvaar dat elke gebeurtenis 'n 
oorsaak en gevolg het en dat die oorsaak die gevolg noodwendig voorafgaan. 

Die beginsels van reeksvorming berus hoofsaaklik op eksterne en interne gronde. Eksterne 
gronde sluit chronologie, logika en kousaliteit in. Die opeenvolging van handelinge of 
gebeurtenisse in die tyd maak dit vir die leser moontlik om 'n storie uit die vertelteks af te lees 
(chronologie). Chronologie is egter nie genoeg om gebeure te konstrueer nie; dit gaan 
gewoonlik met die leser se ondervinding van en behoefte aan 'n logiese opeenvolging 
gepaard. Selfs al is die chronologie in 'n verhaal omgekeer, kan kousaliteit tesame met 
logika steeds funksioneer in die opbou van reekse of groepe gebeurtenisse (Brink, 1987:60-
61). Interne gronde het te doen met motivering, spanning en ook verrassing. Die leser 
beweeg weg van die storie en kyk watter betekenis die storie in die vertelteks en deur die 
vertelproses kry. Hierdie interne dimensie van die teks is die verhaal. 

Volgens Brink (1987:61) is motivering nie net die soort kousaliteit wat van konvensies buite 
die teks geken word nie, maar meer die oortuigingskrag van 'n reeks gebeurtenisse in hul 
verhouding tot ander verhaalelemente soos karakter, ruimte en tyd. Hierdie motivering is 
ook verbonde aan spanning omdat spanning die resultaat is van die gemotiveerde 
verwagtinge wat die ontvouing van die teks by die leser wek. Die verwagtinge kan gevul 
word in klimakse of voorbereidende klimakse, of deurbreek word deur 'n skielike 
"onverwagte" wending. 

Gebeure bestaan nooit net as gebeurtenisse (reekse en groepe) nie. Hulle is voortdurend in 
verhouding met ander aspekte van 'n verhaal. Hierdie aspekte word onderskei as tyd, ruimte 
en karakter, maar is tog ook onskeibaar. Juis omdat hierdie aspekte van die verhaal in 
verhoudinge bestaan, kan die gebeure in 'n verhaal volgens daardie verhoudinge 
georganiseer word. 

Die gebeure of verhaalintrige in 'n jeugverhaal is juis dit wat die adolessent se aandag trek en 
dikwels behou. Van der Westhuizen (1989:8) haal Steenberg (1981) aan deur te noem dat 
juis hierdie belangstelling van die adolessent in die intrige en die skakeling van gebeure as 
vertrekpunt kan dien om onder andere dieper probleme bloot te le of om by 'n simboliese vlak 
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uit te kom. 'n Boeiende verloop van gebeure kan 'n begeleiding vir innerlike spanning en 
konflik wees. 

2.4.2.4 Tyd 

Daar word by tyd in 'n verhaal onderskei tussen drie hoofkategoriee, naamlik verteltyd, 
vertelde tyd en vertellertyd (Brink, 1987:91-93). Verteltyd is die lengte van die teks. Dit is die 
aantal bladsye wat aan die vertelling afgestaan word. Dit dui ook op die tyd wat dit sou 
neem as die verhaal hardop vertel sou word. Vertelde tyd word weer verdeel in storietyd 
(alle tydsverwysings, selfs dit wat voor die begin begin) en plottyd (net dit wat vanaf die begin 
van die verhaal gebeur). Vertellertyd is die tyd wat die verteller gebruik om sy/haar verhaal 
tot stand te bring. 

Brink (1987:93-96) onderskei tussen vier vertelstrategiee. Dit is prosestyd, retrospektiewe 
tyd, keertyd en politemporale tyd. Met prosestyd word bedoel dat die leser gedwing word om 
vas te stel wat die proses van ontwikkeling van die verhaal laat ontplooi en hoe dit ontplooi. 
Retrospektiewe tyd het te doen met die terugkyk en nadink oor die verlede. Keertyd in die 
verhaal is 'n spertyd, 'n beperkte tyd waarbinne 'n gegewe aantal take uitgevoer moet word of 
waarin 'n proses voltrek moet word. Politemporale tyd kom in 'n verhaal voor wanneer alle 
moontlike of denkbare tydsmomente saam geaktiveer word in die vermenging van tyd van 
karakters, die verteller en lesers. Enige moontlike kombinasie van die vier strategies in 
dieselfde teks is moontlik. 

Die leser verwag, vanuit 'n ideologiese en kulturele kondisionering, dat 'n storie altyd 
chronologies gekonstrueer moet wees. Dit wil se 'n afwyking van die normale binne 'n 
verhalende teks sal die leser dus opval en dit is die moontlikhede van hierdie narratiewe 
afwyking wat die moontlikheid laat bestaan dat daar 'n spanningsverhouding tussen die 
vertelteks en die storie kan bestaan. Die leser ontgin dan hierdie verhouding sover hy lees. 
Volgens Genette (1980:33-35, 86-88, 114-116; Brink, 1987:96; Van der Merwe, 1998:106) 
val die fokus hier op volgorde, duur en frekwensie in die verhaal. 

By volgorde onderskei Brink (1987:96-100) tussen verkapte volgorde, analepsis en prolepsis. 
Verkapte volgorde behels die omkering van die storievolgorde in die verhaalvolgorde. 
Hierdie verkapte volgorde sluit aan by politemporale tyd. Analepsis is terugwysing na 'n 
nadere en verdere verlede en dit is korter in omvang as retrospeksie. Prolepsis is 
vooruitwysing. In 'n jeugverhaal word daar voorkeur gegee aan chronologiese opeenvolging 
van gebeure. Die adolessent se begrip van tyd is egter reeds so ontwikkel dat hy in staat is 
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om die analepsis, prolepsis en selfs ook die oormekaarskuif van tyd te verstaan (Steenberg, 

1981:24, soos aangehaal deur Van der Westhuizen, 1989:8). 

Die begrip duur wat deur Genette gebruik word, word deur Brink (1987:100) onder die begrip 

ritme bespreek. Dit verwys nie net na die wisselende verhouding tussen 'n gegewe stuk tyd 

in die storie en hoeveelheid teks wat dit beslaan nie, maar ook na die vertelritme wat in die 

teks onstaan as gevolg van die afwisseling van "rek" en "krimp" in die vertelteks self. Daar 

word by ritme onderskei tussen ellips, opsomming, toneel, uitbreiding en pouse. Ellips is iets 

wat klaarblyklik in die storie gebeur of moet gebeur, wat glad nie in die teks vertel word nie. 

Dit wil se die verteltyd is moontlik kleiner as die vertelde tyd. By opsomming is die verteltyd 

in die teks minder as die storietyd. Toneel het veral te doen met dialoog. By uitbreiding vind 

daar verdere vertraging plaas terwyl dialoog aan die gang is, soos wanneer gedagtes en 

gevoelens van die karakters beskryf word. Uitbreiding impliseer dat die relatiewe omvang 

van 'n insident in die vertelteks groter is as in die storie. Hierdie uitbreiding kan groter klem 

plaas op die toneel wat voorgestel word. By pouse staan die verhaal stil of die voortgang 

daarvan word onderbreek deur middel van sydelingse vertellings. 

By frekwensie word drie soorte tydsverhoudinge onderskei. Dit is singulatief, herhaling en 

iteratief. lets wat een keer in die storie gebeur en een keer in die vertelteks aangebied word, 

is singulatief. Herhaling kom voor wanneer iets een keer in die storie gebeur en talle kere in 

die vertelteks aangebied word. Wanneer iets talle kere in die storie gebeur en net een keer 

in die vertelteks aangebied word, word dit iteratief genoem. 

Volgens Brink (1987:106) kan die dimensie van tyd in enige vertelteks gekoppel word aan 

enige van die ander verhaalaspekte, naamlik karakters, gebeure en ruimte. 'n Koppeling met 

karakters kan interessante narratiewe konsekwensies he. 'n Koppeling met gebeure is 

kenmerkend van genres soos speur- en spanningsverhale. 'n Koppeling van tyd met ruimte 

skep die moontlikheid van 'n hoogs dinamiese wisselwerking tussen hierdie meervoudige 

narratiewe dimensie en die karakters en gebeurtenisse daarbinne. 

'n Jeugverhaal kan teen 'n historiese agtergrond afspeel, in die hede en selfs in die toekoms. 

Dit maak dit moontlik vir die adolessent om te besef dat mense deur alle tye heen probleme 

gehad het, drome gedroom het en dieselfde basiese gevoelens soos liefde en haat ervaar 

het (Van der Westhuizen, 1989:8). 

28 



2.4.2.5 Ruimte 

Henry James beskou die artistieke ruimte as 'n baie belangrike aspek van die roman. Die 
ruimte waarin bepaalde tonele of die roman as geheel afspeel, is net so belangrik soos die 
verhaal en die karakters self. (Du Plooy, 1986:23.) 

Venter (1985:95) noem dat daar na die epiese ruimte in 'n verhaal dikwels net as die 
"agtergrond", "setting" of "milieu" van die vertelling verwys word, selfs ook na die "atmosfeer" 
of die "stemming" wat ruimtelike beskrywings skep. Ruimtebeelding word gesien as iets 
bykomstig, as dekoratiewe inkleding of realistiese vulling wat die vertelling onderbreek en die 
aandag van die handeling aflei. Venter (1985:95) stem egter nie saam met hierdie siening 
nie en sien ruimte as 'n volledige kommunikatiewe epiese kategorie. Hy onderskei tussen 
drie vorme van epiese ruimte: die genarrateerde (vertelde) storieruimte (dit is die plek waar 
die gebeure afspeel), die narratiewe verhaal ruimte (die wyse waarop die storieruimte vertel 
word) en die diskursiewe vertellersruimte (dis die vraag na die instansie uit wie se ruimtelike 
bewussyn waargeneem of gefokaliseer word. 

Ruimte in 'n verhaal bestaan soos wat tyd bestaan, nie as 'n element nie, maar eerder as 'n 
dimensie. Dit bestaan net in die vorm van kodes, "flikkeringe van betekenis"; dit is tekens 
wat wys na 'n wereld wat self deur die leser gekonstrueer moet word (Brink, 1987:107). 

Brink (1987:107) se in die verhaal moet die ruimte dikwels afgelei word van die bestaan van 
voorwerpe en verhoudinge. Hy se verder ruimte is van uiterste belang in 'n verhaal omdat 
niks kan gebeur en niemand kan bestaan sonder dat dit in die ruimte gesitueer is nie. 
Ruimte word dikwels net as fisiese ruimte beskou, dit wil se plek, met net soms 'n oorweging 
van atmosfeer. Brink (1987:108) vind dit egter nodig om narratiewe ruimte as 'n veel meer 
omvattende en geskakeerde faktor in die verhaal te beskou. Hy onderskei gevolglik drie 
ruimtes, naamlik die vertellersruimte, die vertelruimte en die vertelde ruimte. 

Die vertellersruimte is die ruimte waarbinne of van waaruit die verteller sy vertelteks sit en 
voortbring (Brink, 1987:110). Ditgaan dus hier oor die werklike omgewing(ruimte) waarbinne 
die reele skrywer horn bevind. In 'n verhaal word daar nie gewoonlik melding gemaak van 
hierdie ruimte nie en is dit dus nie altyd moontlik om te weet hoe die ruimte lyk nie. 

Die vertelruimte is 'n taalruimte. Die manier waarop die taal as taal gebruik word om tekens 
van die (vertelde) ruimte te noteer, is daarom voortdurend belangrik (Brink, 1987:110). Dit is 
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soos die taal op papier staan. Die woorde op papier (die vertelruimte) is simbolies van die 
vertelde ruimte. 

Die vertelde ruimte is die ruimte van die storie wat in die teks deur die verteller vertel word 
(Brink, 1987:111). Hierdie ruimte word gekonstrueer deur verskillende prosesse waardeur 
inligting in die vertelteks aan die leser oorgedra word. Daar is sewe konstruksies van die 
vertelde ruimte. 

Eerstens is dit die herhaling van ruimtelike besonderhede. Hierdie herhaling suggereer die 
belangrikheid van die ruimtelike besonderhede vir die vertelteks. Hoe meer kere die 
besonderhede herhaal word, hoe belangriker is/word hulle (Brink, 1987:112). 

Tweedens is daar die akkumulasie van ruimtelike besonderhede. Deur die akkumulasie van 
hierdie besonderhede in verband met 'n gegewe ruimte, word 'n lee kode algaande gevul met 
moontlikhede (Brink, 1987:112). 

Derdens kan die narratiewe ruimte gekonstrueer word via die noem van voorwerpe in 
daardie ruimte. Dit kwalifiseer die ruimte en hang ook baie nou saam met akkumulasie 
(Brink, 1987:114). 

Vierdens is daar die beweging in ruimte en ook ruimtewisseling. Die leser bring 'n vertelde 
ruimte uit die teks tot stand, nie net deur dinge in die ruimte nie, maar ook deur beweging in 
die ruimte (die waarneem van wisselende verhoudinge in die ruimte). Dit gaan hier oor die 
beweging van die karakter in dieselfde ruimte (Brink, 1987:115). 

Verder gaan dit oor die psigiese ervaring van die ruimte. Elke karakter binne 'n verhaal het 'n 
eie ervaring van sy/haar persoonlik ruimte (Brink, 1987:116). 

Brink (1987:116) noem ook dat die interaksie tussen ruimtelike aspekte bydra tot die 
betekenis van ruimte in die verhaal. Hierdie aspekte het 'n betekenisgenererende invloed op 
mekaar. 

Laastens vind die konstruksie van die vertelde ruimte plaas deur middel van die interaksie 
van die ruimte met ander verhaalelemente (karakters, gebeure en tyd) (Brink, 1987:117). 'n 
Ruimte wat voortdurend aan 'n sekere karakter gekoppel word, word 'n verlengstuk van die 
karakter, en omgekeerd. Die waarneming van die ruimte deur die karakters is ook hier 
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belangrik. Die interaksie tussen ruimte en gebeure kan ewe beduidend en selfs wedersyds 
bepalend of versterkend wees. 

Brink (1987:118) onderskei ook dimensies van die vertelde ruimte, naamlik konkrete ruimtes, 
'n glydende skaal tussen konkrete en abstrakte ruimte en kombinasies van enige van die 
bogenoemde ruimtes. 

Konkrete ruimte is die mees konvensionele opvatting van ruimte as plek en/of omgewing. 
Met die glydende skaal tussen konkrete en abstrakte ruimte word bedoel dat die leser al 
lesende kan aanvoel dat hierdie ruimtelike besonderhede tog iets meer beteken (Brink, 
1987:120). Die ruimte het 'n sekere effek op die psige van die karakters en van die lesers. 
Die abstrakte ruimte hou altyd verband met menslike ervaring. Ideologiese, religieuse en 
filosofiese "dimensies" van menslike gedrag en verhoudinge sou verskillende vorme van 
abstrakte ruimte kon wees. In 'n verhaal gaan dit nie net oor die konkrete ruimte of net oor 
die abstrakte ruimte nie. Die kombinasie van hierdie twee ruimtes vertel die leser van die 
hele vertelde ruimte. Dit gee 'n uiteindelike geheelbeeld van die ruimte. 

Volgens Georgiou (1969:304) kan verhale met 'n historiese agtergrond van groot waarde vir 
die adolessente leser wees. Hierdie verhale fokus in en eksploreer tye waarin onvergeetlike 
karakters bestaan het en belangrike gebeure plaasgevind het. Die verhale kan ook vertel 
van 'n lewenswyse wat verdwyn het, vergete is of besig is om te verdwyn. 

Verhale met die moderne stad as agtergrond word baie goed ontvang, omdat die meeste 
adolessente in stede woon en.dus goed vertroud is met die ruimte. Die adolessent sal ook 
beter met die karakters en gebeure kan identifiseer, omdat hulle waarskynlik vroeer dieselfde 
of byna dieselfde ondervinding gehad het betreffende bepaalde gebeure en karakters. Veral 
plekke waar avontuur moontlik is, soos oerwoude, grotte, plase, die see en die buitenste 
ruimte, aanklank vind by die adolessente leser. In 'n jeugverhaal is feitlik enige ruimte dus 
van pas. (Van der Westhuizen, 1989:8-9.) 

2.5 Die filmiese ontleding 

2.5.1 'n Inleiding 

Smith (1994:284) onderskei drie tipes benaderings tot die televisiegenre: die rituele, die 
ideologiese en die estetiese benaderings. Vir die doel van hierdie studie is die estetiese 
benadering van belang. Hierdie benadering het as vertrekpunt 'n sisteem van konvensies 
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wat gebruik word om die televisiedrama te klassifiseer en te beskryf. Die televisiedrama 
word as 'n selfstandige genre beskou. Genres betrek die produksieproses, die strukturele 
analise van die teks en die resepsieproses. 'n Strukturele analise is 'n sisteem van 
konvensies wat insig in die teks bevorder. Die analise van die teks, in hierdie geval die 
televisie-jeugreeks Wenners, sal vanuit die resepsieteorie gedoen word, soos ook die geval 
met die prosatekste Die verklikker en Twee Wenners. 

2.5.2 Die televisiedrama as genre 

Die televisiedrama as genre word onderverdeel in subgenres. Smith (1989:67-91; 1994:285) 
onderskei die volgende: die kunsdrama/ernstige drama; die strooisage/sepie; die 
situasiekomedie/sitkom; die komedie; die dokumentere drama; die oorlogsdrama; die riller; 
die misdaadreeks; die hospitaaldrama; die joernalistieke drama, die wetenskapsfiksie en 
fantasietelevisie en die jeug-, kinder- en kleuterdrama. Hierdie subgenres word vervolgens 
kortliks bespreek en met Afrikaanse voorbeelde toegelig. 

Die kunsdrama of ernstige drama is 'n swaar drama met 'n stadige tempo. Die teikengehoor 
is gewoonlik die ingeligte kyker wat simboliek, fyn kamerawerk en meervlakkigheid kan 
waardeer. Voorbeelde van hierdie dramas is Die Hartseerwals, 'n Bruidsbed vir tant Nonnie 
en Liesbet slaap uit. 

Die strooisage/sepie het lang, ingewikkelde intriges en 'n mengelmoes storielyne, veral 
random mooi/slim/verontregte/sensuele vroue en magsbehepte/macho mans. Geen sepie is 
'n sepie sonder liefde, haat, jaloesie en wellus as hoofbestanddele nie. Sepies word in 
vervolgreeksvorm aangebied en elke episode eindig gewoonlik op 'n 
senutergende/raaiselagtige noot, wat die kyker byna verplig om verder te kyk. Voorbeelde 
van sepies in Afrikaans is Egoli, Sewende laan, Hart van Staal, Villa Rosa, Die 
Mannheimsage, Wolwedans in die skemer, Binnelanders en Begeertes. 

Die situasiekomedie/sitkom word altyd in reeksvorm aangebied. Elke episode het 'n komiese 
situasie van sy eie. Die karakters en ruimte bly deurgaans dieselfde. Daar vind ook min of 
geen karakterontwikkeling plaas. Afrikaanse sitkoms van die afgelope jare is onder andere 
Dot en Kie, Net 'n bietjie liefde, Oos,wes, Orkney Snork Nie, Vetkoekpaleis, Gauteng-aling, 
Oepse daisy en Gabriel. 

Die komedie, soos die sitkom, word in reeksvorm aangebied. Anders as die sitkom vind daar 
heel dikwels karakterontwikkeling plaas. Die ruimte wissel van episode tot episode. 
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Voorbeelde van Afrikaanse komedies is Bosveldhotel, Nommer Asseblief, Die 
Manakwalanners en Andries Plak. 

Die dokumentere drama of dokudrama moet onderskei word van die dokumenter. Waar dit 
in 'n dokumenter oor die "werklikheid" handel, wat sover as moontlik realisties/konkreet 
weergegee word, gaan dit in die dokumentere drama oor werklike gebeure wat 
gedramatiseerd aangebied word. Ware gebeure word geinterpreteer, gedramatiseer en 
aangebied in (gewoonlik) 'n enkeldrama of 'n minireeks. Enkele voorbeelde is Verskroeide 
aarde, Jopie Fourie en De la Rey. 

Die grensdrama handel in Afrikaans hoofsaaklik oor die politieke gebeure vanaf 1960 en die 
grensoorlog van 1984. Enkele voorbeelde van grensdramas is Reccie, Jantjie, Ouens soos 
ons en Op die grens. Die oorlogsdrama kan saam met die grensdrama onderskei word, 
maar handel nie net eksklusief oor die grensoorlog nie. Voorbeelde van oorlogsdramas is 
Veldslag en Arende. 

Die riller of siddersessie wek kenmerkend die gevoel van vrees by die kyker. Die riller is 
gewoonlik 'n enkeldrama of 'n minireeks. Om die spanningslyn te behou is die enkeldrama 
gewoonlik die aangewese vorm om die riller aan te bied. Die riller word egter ook in 
minireeksvorm aangebied en die spanningslyn bly hier behoue, deurdat elke episode op 'n 
dramatiese, spanningsvolle moment eindig en die kyker te midde hiervan moet wag tot die 
volgende episode (week). Enkele voorbeelde is Wolwedans in die skemer en Lied van die 
Lappop. 

Die misdaadreeks of krimmie kan onderverdeel word in spioenasie-, speur- of polisiereekse 
en word gewoonlik in reeksvorm aangebied, maar kan ook 'n vervolgreeks wees, 'n Misdaad 
in die een of ander vorm word in elke episode uitgebeeld. In Afrikaans word die 
misdaadreeks gewoonlik in vervolgreeksvorm aangebied met voorbeelde soos Die dood van 
Elmien Adler, Die Laksman, Die Binnekring, Vyfster en Die vierde kabinet. Die jeugreeks 
Rieksie Rautenbach is in reeksvorm gebeeldsend, met'n selfstandige episode elke week. 

Die hospitaaldrama speel gewoonlik in die hospitaal af of beeld die lewe van 'n dokter of 
dokters met 'n privaatpraktyk, uit. Die drama kom in reeksvorm, vervolgreeksvorm en 
enkeldramavorm voor. Voorbeelde van hierdie dramas is Dokter, Dokter, Die seders van 
Lebanon en Op die grens. Die mees onlangse voorbeeld is Binnelanders. 
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Die joernalistieke drama het hoofsaaklik 'n koerant-, tydskrif- en selfs 'n televisienuuskantoor 
as agtergrond en betrek die redaksielede en hul joernalistieke bedrywighede. Voorbeelde 
van die dramas is Gazette, Keertyd 11:30 en Hoekie vireensames. 

Wetenskapsfiksie soos Interster en Buks de la Rey het gewoonlik die kind as teikengehoor. 
Dit is dikwels futuristiese verhale en beeld meestal verbeeldingryke ruimtereise uit. 
Televisiedramas in 'n fantasiemodus handel gewoonlik oor bonatuurlike verskynsels soos 
spoke of ruimtewesens, byvoorbeeld Blomme vir Ma en Spookstories. Selfs 
fantasiekarakters uit die letterkunde, soos Liewe Heksie, word deel van fantasietelevisie. 

Die kleuter-, kinder- enjeugdrama fokus uiteraard op die jeug, kinders en kleuters as gehoor. 
Hierdie programme kan opvoedkundige waarde he en ook vermaaklik wees. Reekse vir 
kleuters is byvoorbeeld Haas Das, Doffel, Babbel en Bekkie, Pieriewieriepark, Woepies 
Wurm en Die pikkewouters van Amperstamperland. Vir kinders is daar reekse soos Liewe 
Heksie, Wielie-Walie, Supersnuiters, Die Swart Kat, Patrys-hulle, Trompie en die 
Boksombende en Saartjie. Die jeugreeks(drama) kan as reeks, vervolgreeks en enkeldrama 
aangebied word. Voorbeelde van Afrikaanse jeugreekse(dramas) is Skooldae, Roep van die 
visarend, Sienjynou!, Skoolplaasstories, Wennersen Carpe Diem. 

Net soos jeugliteratuur wesenlik ook anders is as kinderliteratuur en ook volwasse literatuur 
in die aanbieding en benadering van stof, die omvang, die keuse van temas, die inkleding en 
inherente lewensbeskouing, kan die televisie-jeugdrama om hierdie selfde redes verskil van 
die bogenoemde onderskeidende subgenres van die televisiedrama, wat gewoonlik vir 
volwassenes geskep word. Volgens Smith (1994:284) is elke subgenre met kodes gelaai. 
Deur die identifikasie van die subgenre, kan die kyker reeds weet wat hy van die 
televisiedrama te wagte kan wees. Wanneer die kyker weet dat waarna hy kyk/gaan kyk, 'n 
jeugreeks of -drama is, is hy reeds sekere dinge te wagte. 

Die televisie-jeugdrama sal gewoonlik 'n adolessent as hoofkarakter he, en daarom is die 
adolessent ook die teikengehoor. Die verhaai word ook uit die oogpunt van 'n adolessent 
vertel en die uitbeelding van die ruimte en tyd sal sodanig wees dat dit ooreenstem met 'n 
tiener se belewing daarvan. Dieselfde geld vir die jeugprosateks, waar die leser sal verwag 
dat die boek oor adolessente en gebeure random hulle sal handel. 

Volgens Smith (1989:54-63; 1992:533; 1994:286) maak elke subgenre van die 
televisiedrama van die een of ander dramavorm gebruik. Hierdie dramavorm is dan die vorm 
waarin die televisiedrama aangebied word. Sekere subgenres kan net sekere dramavorme 
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gebruik. Die dramavorm betrek ook aspekte soos die produksieproses, die bouvorm, die 
aantal episodes, die inhoud en die teikengroep of teikengehoor. Die verskillende 
dramavorms wat onderskei word is: 'n vervolgreeks, 'n reeks, 'n enkeldrama, 'n minireeks, 'n 
seisoenale reeks, 'n splinterreeks en opvolgreeks. 

'n Vervolgreeks is 'n kontinue, opeenvolgende, lineere en onomkeerbare vertelling wat uit elf 
of meer episodes bestaan. Die reeks sluit ligte en ernstige dramas in, maar word gewoonlik 
met ontspanningsliteratuur soos strooisages/sepies geassosieer. Die teikengroep van die 
vervolgreeks word bepaal deur die inhoud van die drama en ook die tyd van uitsending. 
Enkele voorbeelde van Afrikaanse vervolgreekse is Soutmansland, Die Sonkring, 
Samaritaan, Onder draai die duiwel rond I en //, Paradys, Agter elke man I en //, Wolwedans 
in die skemer, Triptiek I en //, Jackpot, Arende I en //, Woestynblom, Sleurstroom, 
Grondbaronne, Cul de Sac, Die Laksman, Hagenheim: Streng Privaat, Meeulanders, Die 
Binnekring, Die vierde kabinet, Konings, Torings, lemand om lief te he, Voete van goud, 
Samaritaan, Arsenaal, Een Skoenlapper, Plek van die Vleisvreters, Song vir Katryn I en //, 
Amalia I en //, Dit wat stom is, Orion, Dryfsand, Sien jy nou! (jeugreeks), Mooirivier 
(jeugreeks), Wenners (jeugreeks) en Roep van die visarend (jeugreeks). 

Die episodes van 'n reeks (nie 'n opeenvolgende vertelling soos voorafgaande vervolgreeks 
nie) vertel elkeen 'n selfstandige storie met 'n begin en 'n slot. Daar is sekere 
bindende/deurlopende/konstante elemente in 'n reeks teenwoordig, soos karakters en/of 
ruimte. 'n Reeks word ook deur herhaling gekenmerk omdat 'n sekere patroon resepmatig 
gevolg word. Kooperasiestories, Nommer Asseblief, Ma-plotters, Orkney Snork Nie, Oos, 
wes, Net 'n bietjie liefde, Die Avonture van Joachim Verwey, Die Manakwalanners, Vleuels, 
Gabriel, Rieksie Rautenbach (jeugreeks), Supersnuiters (jeugreeks) Trompie en die 
Boksombende (jeugreeks), Saartjie (jeugreeks) en Die Swart Kat (jeugreeks) is enkele 
voorbeelde van Afrikaanse (nie-deurlopende) reekse. 

'n Enkeldrama bestaan uit een episode en word gewoonlik eenmalig vertoon. Die tydsduur 
van 'n enkeldrama wissel gewoonlik tussen 30 en 100 minute. Enkeldramas is gewoonlik 
swaar en ernstig. Voorbeelde van enkeldramas in Afrikaans is Nagspel, Die Hartseerwals, 'n 
Bruidsbed vir tant Nonnie, Liesbet slaap uit, Vierspel, Uitdraai en More is 'n lang dag. 

'n Minireeks bestaan gewoonlik uit 3 tot 13 episodes. Dit word in vervolgreeksvorm 
aangebied en die episodes volg kort op mekaar, wat 'n idee van kompaktheid skep. Die 
minireeks se kompakte aard word versterk deurdat dit 'n definitiewe begin en einde net. In 
Suid-Afrika is die minireeks gewoonlik ligte vermaak, soos Meulenhof se mense en Gazette. 
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Die minireeks kan net soos die enkeldrama meer ernstige dramas wee. In Afrikaans is die 
meer onlangse minireekse van 'n meer ernstige aard soos Brood vir my broer, Veldslag, 
Netwerk, en Lied van die Lappop. 

'n Seisoenale reeks word in reeksvorm of in vervolgreeksvorm aangebied. 'n Gemiddelde 
reeks van ongeveer 26 episodes word gedurende 'n seisoen gebeeldsend en die volgende 
reeks word na 'n lang tussenpose uitgesaai. Afrikaanse televisie het betreklik min seisoenale 
reekse met die uitsondering van Orkney Snork Nie (vier seisoene en twee rolprente), 
Vetkoekpaleis (vyf seisoene) en Gauteng-aleng (drie seisoene). 

'n Splinterreeks word gemaak na aanleiding van die sukses van 'n ander reeks of 
vervolgreeks. Die enigste Afrikaanse voorbeeld is Interster en Buks de la Rey. 
Laasgenoemde is 'n splinterreeks van eersgenoemde. 

'n Opvolgreeks word gewoonlik gemaak wanneer die oorspronklike reeks 'n groot sukses 
was. Voorbeelde van Afrikaanse opvolgreekse is Arende, Die Sonkring, Agter elke man, 
Onder draai die duiwel rond, Nommer Asseblief, Die Swart Kat, Triptiek, Cul de Sac, Orkney 
Snork Nie, Vetkoekpaleis, lemand om lief te he, Konings (opvolgreeks is Torings), Song vir 
Katryn en Amalia. 

Volgens die voorafgaande onderskeid van die verskillende dramavorme kan die televisie-
jeugreeks Wenners onderskei word as 'n vervolgreeks bestaande uit 13 episodes van 
ongeveer 30 minute elk. 

2.5.3 Analise van die televisie-jeugreeks 

In 'n geskrewe teks is dit juis die geskrewe woord wat die vertelling van die verhaal doen. In 
'n beeldmatige teks (byvoorbeeld 'n televisiereeks) gaan dit oor die wyse waarop die 
vertelling (verhaal) op die (televisie-)skerm uitgebeeld word. Hierdie beeldmatige vertelling 
bestaan uit bepaalde narratiewe aspekte, soos by 'n verhaal, naamlik karakters, ruimte, tyd 
en gebeure en word aan die kyker vanuit 'n bepaalde perspektief aangebied, met behulp van 
tegniese hulpmiddels (beeld-elemente) soos beweging (van die kamera), lig (beligting), kleur, 
klanken komposisie. 

Ten einde 'n analise te maak van die televisie-(jeug)reeks word die bogenoemde narratiewe 
aspekte en tegniese hulpmiddels gebruik. Dit word vervolgens bespreek. 
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2.5.3.1 Narratiewe aspekte met betrekking tot die televisie-jeugreeks 

Die narratiewe aspekte sluit die volgende in: karakters, ruimte, tyd en gebeure asook 
fokalisasie en vertelinstansie. Volgens Smith (1989:110) word hierdie aspekte wel ter 
verduideliking onderskei, maar hulle kan nie geskei en in isolasie van die groter geheel (die 
televisiedrama) gesien word nie. Brink (1987:47) noem in die verband dat elke element met 
alle ander saamhang en niksseggend is tensy dit saamgelees (in die geval saamgekyk) word 
met die ander elemente. 

2.5.3.1.1 Vertelinstansie en fokalisasie 

Die visuele voorstelling van gebeure in 'n beeldteks is belangrik, eerder as om die verhaal te 
vertel soos in 'n geskrewe teks. By die beeldteks kan die vertelinstansie bepaal word met die 
vraag: "Wie doen (is verantwoordelik vir) die aanbieding?" (Louw, 1997:72). Die aanbieding 
of visuele vertelling word deur die kamera gedoen, en volgens Gouws en Smith (1995:53) 
beheer die kamera die toeskouer of kyker se waarneming, gesigspunt en die afstand van die 
beeld, net soos die verteller in 'n geskrewe teks doen. 

Genette (1980:228-229), soos verduidelik deur Louw (1997:72-74), se terme, naamlik 'n 
ekstradiegetiese verteller, 'n heterodiegetiese verteller en 'n homodiegetiese verteller kan 
soos volg uiteengesit word en kan op die beeldteks van toepassing gemaak word. Dit word 
vervolgens bespreek. 

'n Ekstradiegetiese verteller word ook 'n eksterne verteller genoem. Hierdie verteller is altyd 
buite 'n verhaal en kan nooit deel van die verhaal wees nie. 'n Heterodiegetiese verteller is 'n 
interne verteller. Die verteller is klankmatig binne in die verhaal, maar kry nooit beeldmatig 
gestalte in die verhaal nie. Hy is dus nie 'n karakter nie en staan buite die gebeure van die 
verhaal. Die inligting wat die eksterne verteller oordra, kan ook grafies aangebied word met 
behulp van byskrifte by 'n bepaalde beeld. 'n Homodiegetiese verteller is 'n karaktergebonde 
verteller. Hy is dus deel van die verhaal as karakter en vertel die verhaal vanuit sy 
belewenis. 

Alhoewel die voorafgaande soorte vertellers onderskei kan word, word 'n verteller in 'n 
beeldteks net by uitsondering gebruik en is die kamera die vertelinstansie van die verhaal. 
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Fokalisasie in 'n beeldteks vind deur die kamera plaas. Sonder die kamera is daar geen 
fokalisasie in die teks nie. 'n Onderskeid word tussen eksterne, interne en karaktergebonde 
fokalisasie getref. 

Eksterne fokalisasie maak skote uit die lug moontlik (Louw, 1997:74-75; Casetti, 1998:50). 
Zettl (1999:190) noem hierdie eksterne fokalisasie "viewpoint", wat vertaal kan word as 
gesigspunt, vanwaar die kamera kyk en die wyse waarop gekyk word. 

Interne fokalisasie beskryf nie net die gebeure nie, maar lewer kommentaar daarop vanuit 'n 
spesifieke perspektief (Zettl, 1999:186, 190, 204). Die kamera kan op 'n bepaalde toneel 
infokus ("looking into an event"), sodat die werklike essensie van die toneel of gebeure vir die 
kyker sigbaar is. Hier sal die klankbaan en selfs klankeffekte gebruik kan word om die toneel 
te intensiveer. Hierdie infokus op die toneel beteken nie net dat daar gewys word wat 
gebeur nie, maar ook hoekom dit gebeur. 

Interne fokalisasie kan ook karaktergebonde wees, wat die kyker in staat stel om te sien wat 
die karakter op'n spesifieke oomblik sien. Volgens Casetti (1998:49) en Zettl (1999:192-195) 
word die kamera subjektief gebruik om die karakter se gesigspunt voor te stel. Die karakter 
as fokalisator stel die kyker in staat om saam met horn 'n toneel te ontdek. Die karakter word 
gewys waar hy na iets kyk en daarna word die fokus verskuif sodat dit vir die kyker voel of hy 
self die karakter is wat na 'n sekere toneel of gebeurtenis kyk. 

Hoewel die voorafgaande onderskeid tussen die verskillende vertellers en fokalisering ter 
verduideliking van die begrippe gemaak word, kan hierdie tipes vertellers en fokalisering 
saam in 'n beeldteks voorkom. 

2.5.3.1.2 Karakters 

'n Karakter word nie in een oogopslag aan 'n kyker bekendgestel sodat die kyker onmiddellik 
alles (wat daar te wete is) van die karakter af weet nie. Die kyker versamel inligting omtrent 
die karakter namate die verhaal op die skerm uitgebeeld word. 

Volgens Snyman (1992:148) versamel die kyker inligting oor die karakter op grand van 
visuele tekens (beelde wat deur middel van kinematografiese tegnieke op die skerm 
waargeneem word) en verbale tekens (dialoog en monoloog). 

38 



Gouws en Snyman (1995:55) se dat enige karakter in 'n storie as 'n versameling eienskappe 

of kenmerke ontstaan. Die kombinasie van hierdie eienskappe maak die een karakter 

anders 'n ander. Die manier waarop die verskiiiende eienskappe van 'n karakter deur die 

kyker gekombineer en geinterpreteer word, maak die karakter uniek. Die kyker bou dus 'n 

beeld of idee op van die karakter deur die openbaring van sy optrede, dialoog en gedagtes. 

Brink (1987:76-78) noem in hierdie verband dat karakterisering plaasvind deur middel van 

sekere inligting wat aan die leser (in casu die kyker) verskaf word. Die algemene 

verhaalteorie wat gebruik word vir 'n geskrewe verhaal, is ook van toepassing op die opbou 

van die verhaal van die televisiedrama. Smith (1989:114, na aanleiding van Brink, 1987:76-

79) onderskei tussen eksplisiete en implisiete karakterinligting: 

• Eksplisiete karakterinligting 

■ Hierdie inligting word aan die kyker gegee. Dit word gewys; 'n alwetende verteller, of 

'n karakter wat as verteller optree, verskaf die inligting. 

■ 'n Karakter verskaf ook inligting van sy medekarakters en gee in die proses ook 

inligting of karaktereienskappe van homself weer. 

■ 'n Karakter se monoloog, dialoog of gedagtes openbaar belangrike inligting 

aangaande homself. 

• Implisiete karakterinligting 

■ Die kyker lei hierdie inligting af uit wat hy sien, hoor, die optrede van die karakter, die 

wyse waarop die karakter iets se, die karakter se stemtoon en die tipe taal wat hy 

gebruik. 

■ Kennis en inligting aangaande die karakter kan verkry word deur die karakter se 

naam, van, bynaam of titel. 

■ Die vestiging van 'n karakter vind plaas deur middel van die herhaling van beelde, 

name en karaktereienskappe. 

■ Die kyker kan 'n karakter teen 'n sekere agtergrond plaas met behulp van die 

akkumulasie van gegewens soos geslag, beroep, ouderdom, huwelikstatus, 

behoeftes, biologiese afkoms en ekonomiese omstandighede. Die transformasie van 

hierdie gegewens loop gewoonlik hand aan hand met karakterontwikkeling. 

■ Die karakter se interaksie met ander mense en sy reaksies in konfliksituasies stel die 

kyker in staat om die karakter beter te leer ken. 
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2.5.3.1.3 Gebeure 

By die bou van 'n televisiedrama word daar onderskei tussen eksposisie, klimaks en 
ontknoping. Die situasie en die karakters word in die eksposisie gevestig. Daar is gewoonlik 
'n wending teen die einde. Die klimaks is die hoogtepunt waarheen die verhaal voortstu. Die 
ontknoping het te doen met die slot van die verhaal. By die televisiedrama is daar gewoonlik 
'n "geslote" slot, waarin die uiteinde duidelik is, maar die meer emstige televisiedrama het 
dikwels 'n oop slot (Smith, 1989:288). 

Volgens Gouws en Snyman (1995:56) ontwikkel die gebeure in 'n storie/verhaal uit 
verskillende soorte konflikte, byvoorbeeld innerlike konflik, konflik tussen karakters of konflik 
tussen karakter en ruimte. Hierdie konflikte bereik 'n klimaks en na die klimaks volg 
gewoonlik die ontknoping van die verhaal. In 'n televisiedrama is die gebeure gerig op 'n 
klimaks en 'n ontknoping. In 'n reeks sal die klimaks waarskynlik uitgestel word tot by een 
van die laaste episodes of die laaste episode. 

'n Toneel wys die verloop van gebeure en bestaan uit een of meer kameraskote. 'n 
Verandering van ruimte of tyd dui aan wanneer daar 'n nuwe toneel begin, Y\ Sekwens is 'n 
samestelling van tonele wat deur 'n enkele idee saamgebind word. Net soos die draaiboek, 
het 'n toneel en 'n sekwens ook 'n begin, middel en 'n slot (Smith, 1989:106-108; 1994:288). 

2.5.3.1.4 Tyd 

Tyd in 'n televisiereeks is onafhanklik van die werklike gebeure (Zettl, 1999:221). Die reeks 
het sy eie objektiewe en subjektiewe tydsverloop. Daar word onderskei tussen verteltyd, 
vertelde tyd, vooruitflitse, terugflitse, simboliese tyd, ellips, vertraagde aksie, versnelde aksie, 
opsomming van gebeure, tempo/ritme, frekwensie/herhaling en pouse. 

Verteltyd is die tyd wat dit neem om die storie/verhaal te vertel. By h televisieprogram is dit 
die tydgleuf wat geskeduleer is vir die bepaalde program. Dit sluit advertensietyd in (Smith, 
1989:120;1994:289). 

Vertelde tyd is die verhaal se eie tyd. Dit kan wissel van 'n dag, maand, jaar of selfs 'n 
leeftyd, wat gedurende die bepaalde tydgleuf van die program uitgebeeld word (Smith, 
1989:121; 1994:289). 
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Vooruitflitse word gebruik om spanning te help bou. Dit onderbreek die normale oorsaak-en-
gevolgontwikkeling in 'n verhaal. Die kyker weet ook dikwels vooruit wat die karakters nie 
weet nie en kry sodoende 'n blik in die toekoms in (Smith, 1989:121; 1994:289; Zettl, 
1999:221). 

Deur middel van terugflitse word die verlede by die teenswoordige storie betrek. Dit word 
dikwels gebruik om die storie te help vertel en kennis aangaande 'n karakter se lewe en 
verlede te verkry (Smith, 1989:121; 1994:289). 

Onbelangrike gebeure in die storie word nie gewys nie. Die kyker moet hierdie "oop" dele3 

self met betekenis vul. Hierdie ellipstegniek laat toe dat 'n televisieprogram 'n storie/verhaal 
vertel wat ure, dae, weke, maande of selfs jare duur, binne die bestek van halfuur, 
afhangend van die lengte van die tydgleuf waarin die program uitgesaai word (Kozloff, 
1987:64; Smith, 1989:121; 1994:290). 

Televisietekste maak gebruik van opsommings van gebeure waarin lang periodes van 
tydsverloop verkort word. Dit word ook byvoorbeeld aan die begin van 'n vervolgreeks 
gebruik om vinnig te vertel wat in die vorige episode gebeur het (Kozloff, 1987:64; Louw, 
1997:80; Smith, 1989:122; Snyman, 1992:23-24). 

Vertraagde aksie wil die impak of belangrikheid van 'n toneel intensiveer. Die toneel neem 
dus langer in die verteltyd as wat dit dalk in die vertelde tyd sou neem (Kozloff, 1987:64; 
Smith, 1989:122; 1994:290). 

Versnelde aksie word hoofsaaklik in komedies of dokumentere programme gebruik (Smith, 
1989:122). 

Die tempo van ernstige dramas sal baie stadig wees. Aksiebelaaide dramas, daarenteen, 
sal 'n vinniger tempo he (Smith, 1989:122-123; 1994:290). 

Daar is geen vertelde tyd tydens 'n pouse nie. Die gebeure staan stil. Kozloff (1987:64-65) 
noem as voorbeeld van 'n pouse die vriesraam wat dikwels gebruik word met 
sportuitsendings. Dit vries die beeld terwyl die kommentator die aksie beskryf en analiseer. 

3 Wolfgang Iser noem dit in die konteks van die resepsieteorie "Leerstellen" (oop plekke) (Brink, 1987:29; Iser, 1978:182-183).. 
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2.5.3.1.5 Ruimte 

Ruimte word in 'n geskrewe teks en 'n beeldteks nie net gebruik om gebeure te situeer nie, 
maar ook om die atmosfeer en die toon te bevestig. Nie net konkrete ruimte is hier van 
belang nie, maar ook die abstrakte ruimte (Brink, 1987:107, 118-120; Gouws & Snyman, 
1995:54). 

Brink (1987:109-112) se onderskeid tussen vertelruimte, vertellersruimte en vertelde ruimte 
in 'n geskrewe teks (vergelyk 2.4.2.5) kan ook op die beeldteks/televisieteks van toepassing 
gemaak word. Dit word vervolgens bespreek. 

Die vertelruimte in 'n televisiereeks word duidelik deur die kamera, dialoog, musiek en 
byklanke gegee en verg dus nie veel verbeelding van die kyker nie. Die kyker is ook heeltyd 
bewus van die ruimte, omdat die fisiese ruimte deurgaans sigbaar is. Die kamera is feitlik 
onbeperk ten opsigte van die uitbeelding van ruimte en kan binne sekondes van een plek na 
'n ander verskuif. Ruimte sluit die omgewing en ook die karakterposisies binne die ruimte in 
(Smith, 1989:123-124; 1994:290). Die totale ruimte waarbinne die verhaal afspeel, sluit dus 
die konkrete en abstrakte ruimte in (Brink, 1987:118-120). 

Die vertellersruimte is die ruimte van die verteller self. Elke karakter het ook sy eie ruimte 
waarbinne hy beweeg en bestaan (Smith, 1989:124). 

Die vertelde ruimte is die ruimte waarbinne die karakters in 'n verhaal/televisiereeks bestaan 
en funksioneer (Smith, 1989:124-125). 

2.5.3.2 Beeld-elemente (tegniese hulpmiddels) 

Tegniese hulpmiddels en die kennis van die funksies van hierdie hulpmiddels stel die kyker 
in staat om die televisiedrama/-reeks beter te verstaan en te beoordeel. Hierdie tegniese 
hulpmiddels sluit in: die kamera, musiek en byklanke, beligting, kleur en komposisionele taal 
(Smith, 1989:127-137; 1994:291-292). Zettl (1999:11) tref weer'n onderskeid tussen lig en 
kleur, twee- en driedimensionaliteit, tyd en beweging, en klank (hy noem dit beeld-elemente). 
Soos gesien kan word, is daar ooreenstemming tussen Smith en Zettl se beskouings van 
hulpmiddels/beeldelemente. Vir die doel van hierdie studie sal 'n kombinasie van die 
tegniese hulpmiddels/beeldelemente wat deur Smith (1989, 1994) en Zettl (1999) onderskei 
is, gebruik en bespreek word en na aanleiding van Zettl se gebruik van die begrippe en 
terme, sal dit onder die begrip beeldelemente sorteer. Hierdie beeldelemente, saam met die 

42 



voorafbespreekte narratiewe aspekte, word gebruik vir die analise van die televisiereeks in 
hierdie studie. 

2.5.3.2.1 Beweging 

Beweging in 'n beeldteks word hoofsaaklik bewerkstelling deur die kamera, wat 'n 
onontbeerlike hulpmiddel is by die filmiese vertel van 'n verhaal. 

Gouws en Snyman (1995:33) onderskei twee soorte beweging: die beweging van persone 
en objekte op die skerm, en kamerabeweging. Hierdie soorte beweging word vervolgens 
bespreek: 

• Beweging op die skerm 

'n Persoon wat na die kamera toe beweeg, lyk uitdagend, uitlokkend of vol selfvertroue. 
Voertuie of ander objekte wat na die kamera toe beweeg, skep die indruk van gevaar of 
bedreiging, omdat dit lyk of die kyker se ruimte betree word (Gouws & Snyman, 1995:34). 

Beweging weg van die kamera laat die kyker veilig voel. Die karakter wat wegbeweeg van 
die kamera, lyk swak, suspisieus of bang (Gouws & Snyman, 1995:34). Zettl (1999:236) 
noem hierdie beweging na en weg van die kamera die Z-as beweging. 

Laterale/sydelingse beweging van regs na links beklemtoon gedetermineerdheid, omdat die 
kyker se oog gewoonlik van links na regs beweeg. Laterale beweging word dikwels in jaag-
of agtervolgingstonele in aksierolprente gebruik. (Gouws & Snyman, 1995:35.) 

Diagonale beweging, soos 'n opwaartse beweging, kan byvoorbeeld vryheid suggereer, en 'n 
afwaartse beweging kan gewigtigheid en verpletterende krag uitbeeld (Smith, 1989:135). 
Die betekenis van diagonale beweging word gewoonlik bepaal deur die afstand en die hoek 
waaruit die beweging gefotografeer word. Kort, lae skote lyk vinniger as lang, hoe skote wat 
beweging stadiger laat lyk (Gouws & Snyman, 1995:35). 

• Kamerabeweging 

Die kamera kan op verskillende maniere beweeg word. Gouws en Snyman (1995:35-36) en 
Van Nierop (1998:41-47) onderskei die volgende basiese tipes kamerabeweging. 
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Met die swenkbeweging ("panning") word die kamera op 'n driepoot geplaas waarvan die as 
kan beweeg. Die kamera kan van links na regs en van regs na links beweeg. Die 
swenkbeweging word gewoonlik gebruik om die ruimte waarin 'n film - of in die geval van 
hierdie studie, die televisiereeks - afspeel, te vestig. Die ineengestrengeldheid van die 
omgewing en die mense kan ook deur hierdie beweging aangedui word. Dit kan ook 
geassosieer word met die karakter se fokalisasie/oogpunt/perspektief. Dit stel ook die kyker 
se visie voor en vestig sy oe op 'n spesifieke punt in die beeld. 

Die vinnige swenk ("swish pan') dui op vinnige spoed, gelyktydigheid of geweld. Dit is h 
vinnige horisontale beweging van die kamera wat die beeld onduidelik maak. Die vinnige 
swenk word gewoonlik in vinnige aksietonele gebruik. 

Met die knikbeweging ("tilt') beweeg die kamera vertikaal random 'n stilstaande horisontale 
as. Dit begin dikwels by 'n karakter se voete en beweeg opwaarts om die karakter se 
skoonheid, lengte of krag te beklemtoon (Van Nierop, 1998:43). Die knik kan ook gebruik 
word om verbande tussen objekte in beeld vas te le en te bly behou. Ruimtelike en 
sielkundige verhoudings kan gesuggereer word en verbande van oorsaak/gevolg word 
beklemtoon deur die knikbeweging van die kamera. Die verandering van 'n karakter se 
gemoedstemming kan ook soms geteken word deurdat die hoek van die knikbeweging 
verander. 'n Skielike afwaartse knik van die kamera vanaf ooghoogte kan 'n karakter as 
weerloos uitbeeld. (Gouws & Snyman, 1995:35-36.) 

Spoorskote ("dolly" of "tracking") skep die gevoel van beweging. Die kamera word op 'n 
voertuig, 'n fiets en selfs 'n trein gemonteer. Dit kan ook op 'n afsonderlike spoor gemonteer 
word om sodoende langs, agter of vooruit saam met die bewegende voorwerp wat afgeneem 
word, te beweeg. Die kamera kan ook deur 'n ruimte beweeg asof dit iemand (n karakter) is 
wat kyk en dit stel die kyker in staat om die ruimte self te ontdek. (Gouws & Snyman, 
1995:36; Van Nierop, 1998:46.) In teenstelling met in- en uitzoem verander die verhouding 
tussen die voorgrond, middelgrond en agtergrond met die spoorskote, wat dit esteties meer 
krag gee. 

Die tegniek waartydens die kamera in die hand gehou word ("Hand-held camera"-tegniek), 
word gewoonlik in dokumentere films gebruik. Die fotograaf hou die kamera in sy hand vas 
terwyl hy beweeg en die beeld is soms rukkerig. Dit skep die idee van realiteit en 
onmiddellikheid (Gouws & Snyman, 1995:36; Van Nierop, 1998:45). Die tegniek is ook baie 
bruikbaar in fillers, omdat dit die spanning wat die karakters ervaar, beklemtoon en verhoog. 
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Kraanskote is dieselfde as spoorskote, behalwe dat die kamera op 'n lang meganiese arm 
beweeg (soos 'n hyskraan). Die kamera kan uit 'n toneel lig, op, af, in, uit, diagonaal of in 
enige kombinasie daarvan beweeg. Met 'n kraanskoot kan die kyker 'n baie algemene indruk 
van 'n toneel kry, en wanneer die kamera skielik van 'n hoe, lang afstand vinnjg neerskiet tot 
'n kort nabyskoot, word die belangrikheid van 'n sekere voorwerp of karakter in die ruimte 
beklemtoon. Baie spesiale effekte kan deur hierdie vinnige beweging bereik word. Lugskote 
word verkry deur die kamera aan 'n helikopter te monteer. Die effek van die kraanskote word 
verhoog. Hierdie lugskote kan die gevoel van opgewondenheid, afgryse of beweging 
beklemtoon. (Gouws & Snyman, 1995:36.) 

By in- en uitzoem beweeg die kamera nie werklik nie, maar 'n zoemlens stel dit in staat om 
dieselfde effek te kry as vinnige spoor- en kraanskote. Inzoem beteken dat die lenshoek van 
die kamera verklein word sodat die toneel nader aan die kamera en die kyker beweeg. Die 
kyker se aandag word met inzoem byna onmiddellik op die persoon of objek waarop 
ingezoem word, gevestig. Uitzoem-aksie word verkry wanneer die lenshoek vergroot word 
en die beeld dus kleiner word. Die effek van die in-en-uitzoem-aksie hang af van die spoed 
waarmee gezoem word. (Gouws & Snyman, 1995:36; Van Nierop, 1998:45.) Die 
verhouding tussen die voorgrond, middelgrond en agtergrond verander egter nie met in- en 
uitzoem nie. 

Die "steadycam" is 'n draagbare kamera wat deur die kameraman gedra word. Die kamera 
stabiliseer homself sodat daar geen rukkerige bewegings is nie. Hierdie tipe kamera word 
gewoonlik in jaagtonele gebruik, waar die aksie so ekonomies en opwindend as moontlik 
opgeneem en waargeneem moet word. (Van Nierop, 1998:47.) 

Aansluitend by die bogenoemde kamerabeweging word daar onderskei tussen verskillende 
kameraskote wat gebruik word om verskillende situasies of tonele die beste te wys. Daar 
word onderskei tussen kameraskote wat betrekking het op die afstand van die kamera tot die 
voorwerp wat geskiet word en kameraskote wat betrekking het op die hoek van die skoot. 
Die onderskeie skote word vervolgens bespreek. 

• Kamerahoeke 

In 'n hoe skoot word 'n persoon of objek van bo af afgeneem. Die kamera word van bokant 
die objek opgestel en kyk af op die objek. Die belangrikheid van die gefotografeerde objek 
word met 'n hoe skoot verminder. Die regisseur kan ook die skoot gebruik om Y\ algemene 
indruk van 'n toneel te skep. (Gouws & Snyman, 1995:31; Van Nierop, 1998:38-39.) 
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Met 'n lae skoot word 'n objek van onder af afgeneem. Hierdie skoot skep die illusie van die 

belangrikheid van die objek, omdat dit groter en dus ook belangriker vertoon. Die objek wat 

van onder af afgeneem word, oorheers dikwels die skerm (Van Nierop, 1998:36). Gouws en 

Snyman (1995:32) noem dat kort akteurs dikwels van onder af afgeneem word om hulle 

langer te laat vertoon. Die lae skoot word gewoonlik ook gebruik om helde uit te beeld. 

By 'n skouer- of normale skoot word die kamera op die gemiddelde persoon se ooghoogte 

opgestel. Dit is ongeveer 165 cm vanaf die grond. Afhangende van die lengte van 'n 

persoon kan die kamera ook op h hoogte tussen die skouer en oog wees. Hierdie skoot 

word beskou as 'n normale skoot en het gewoonlik die funksie om byvoorbeeld 'n 

doodgewone gesprek tussen twee mense af te neem. 

• Kamera-afstand 

Die nabyskoot word meer dikwels op televisie as in films gebruik. Die persoon se kop en 

skouers vul die hele skerm en daar is gewoonlik min of geen agtergrond nie. Die nabyskoot 

verklap ook dikwels byvoorbeeld 'n persoon se ouderdom en tekens van senuagtigheid 

(Smith, 1989:130). Gouws en Snyman (1995:30) onderskei verder die volgende variasies 

van die nabyskoot: die groot nabyskoot ("head close-up"), die baie groot nabyskoot ("big 

close-up") en die ekstra groot nabyskoot ("very big close-up"). Volgens Van Nierop 

(1998:39) word die groot nabyskoot gebruik om die kyker se aandag op 'n groot verandering 

in 'n karakter se lewe te vestig. Naby- of mediumskote van onder laat 'n karakter in beheer 

lyk, terwyl 'n hoe langskoot h karakter weerloos en oneffektief laat lyk (Gouws & Snyman, 

1995:35). 

'n Karakter word met 'n mediumskoot van bo die kniee of vanaf die lyf tot by sy kop 

afgeneem. Dit word dikwels gebruik om twee persone wat gesels of langs mekaar loop, uit 

te beeld. Die skoot kan ook gebruik word as 'n verbindingskoot tussen naby- en langskote. 

(Gouws & Snyman, 1995:30; Smith, 1989:130.) 

Die langskoot sluit die hele persoon in, asook die ruimte aan die bo- en onderkant van die 

skerm. Die belangrikheid van hierdie skoot is nie om emosie oor te dra nie, maar eerder om 

die kyker te orienteer ten opsigte van die konteks en ruimte waarbinne die verhaal afspeel, 

asook die karakter se verhouding tot sy omgewing waar hy horn bevind. (Gouws & Snyman, 

1995:31; Smith, 1989:130.) 
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Die ekstra langskoot word meestal gebruik as 'n vestigingskoot of as 'n ruimtelike verwysing 
ten opsigte van die ruimte in die verhaal. Dit word meer dikwels in films gebruik, waar skote 
van bo van hoe geboue of berge of uit 'n helikopter of selfs skote van watervalle geneem 
word. (Gouws & Snyman, 1995:31; Smith, 1989:129.) 

Die term langskoot is werkbaar en aanvaarbaar, maar dit maak ook sin om "long shof in die 
geval van ruimtebeelding te vertaal na verskoot, omdat die ruimtelike betekeniskontras 
tussen nabyskoot en verskoot dan duideliker uitstaan. In hulle uiteensetting en 
verduideliking van die filmteorie gebruik Snyman (1992) en Gouws en Snyman (1995) die 
term langskoot in die geval van die verwysing na karakter en karakterisering, en die term 
ekstra langskoot wanneer na ruimte verwys word. Vir die doel van hierdie studie sal die term 
langskoot meestal gebruik word wanneer na karakters verwys word, maar die term verskoot 
word om filmies-semantiese redes verkies wanneer na ruimte en ruimtebeelding verwys 
word. Die terme langskoot, ekstra langskoot en verskoot sal egter wel in sommige gevalle 
uitruilbaar wees, veral waar dit gaan om die beklemtoning van die voile figuur van die 
karakter in 'n groter ruimte. 

2.5.3.2.2 Klank 

Die klank in die beeldteks bestaan uit dialoog, musiek en byklanke. 

Dialoog is die gesproke woord in die beeldteks en word gewoonlik gebruik om die beeld aan 
te vul. Die verhouding van die dialoog tot die beeld wissel van teks tot teks. Anders as in 'n 
prosateks waar die dialoog baie belangrik is, kan die inhoud van gesprekke in die 
televisiereeks (drama) eerder visueel voorgestel word. Dialoog in 'n televisiedrama moet so 
na as moontlik aan gesprekstaal wees om die kyker van die outentisiteit van die karakter en 
die storie te oortuig (Smith, 1994:288). Die dialoog wat die karakter gebruik, word dikwels 
be'invloed deur aspekte soos die persoon se opvoeding, beroep, die omgewing waarin hy 
horn bevind, sy herkoms, die situasie, sy houding, die tyd van die dag en die persoon of 
persone wat deel van die dialoog is (Zettl, 1999:315). 

Volgens Zettl (1999:314) word dialoog in 'n televisieteks hoofsaaklik gebruik om die tema van 
'n gebeurtenis weer te gee, die verloop van die verhaal te bevorder, iets spesifiek oor die 
ander karakters in die teks te se en die ruimte van die gebeurtenis te beskryf. 

Die stem-oor-tegniek (Gouws & Snyman, 1995:42; Zettl, 1999:316) behels dat die stem van 
'n karakter gehoor word, terwyl hy nie noodwendig op die skerm verskyn nie. Dit is 'n baie 
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effektiewe manier om bykomende inligting ten opsigte van die beeld te verskaf. Hierdie 
tegniek word veral in dokumentere programme gebruik. In 'n fiksionele televisieteks kan die 
tegniek gebruik word om die illusie te skep dat die kyker 'n insae in die gedagtewereld van 'n 
karakter het. 

Byklanke, net soos musiek in die televisieteks, is subtiel op die agtergrond. Die kyker is nie 
bewustelik daarop ingestel nie, maar dit manipuleer die kyker op so h manier dat hy bewus 
word van verandering, konflik of harmonie (Smith, 1989:118). Volgens Gouws en Snyman 
(1995:41) en Zettl (1999:317-318) help byklanke hoofsaaklik om atmosfeer te skep, die 
besonderhede van die ruimte bekend te maak, en die ruimte van die teks te help vestig. Die 
ruimte waarin 'n spesifieke toneel byvoorbeeld afspeel, hoef nie noodwendig op die skerm 
gewys te word nie; die byklanke gee vir die kyker 'n aanduiding van die ruimte. In televisie is 
byklanke ook koste- en tydbesparend, omdat dit inligting weergee wat nie gewys hoef te 
word nie (Smith, 1992:534). 

Musiek in televisie en ook in films is een van die effektiefste elemente wat gebruik word om 
atmosfeer te skep, die innerlike gemoedstemming van 'n karakter te beskryf, die verloop van 
plek of tyd aan te dui en ook om kontraste uit te wys en te voorspel (Smith, 1992:534; Zettl, 
1999:324). 

2.5.3.2.3 Beligting 

Gouws en Snyman (1995:32-33), asook Zettl (1999:22-42) onderskei tussen twee tipes 
beligting: chiaroscuro- en plat-beligting. 

Chiaroscuro-beligting beklemtoon kontrasterende lig- en skadu-ruimtes en is 'n vinnige-
afvalbeligting. Dit beteken dat die kontras tussen die lig en skadu baie hoog is; dit kan ook 
laesleutelbeligting genoem word ("low key") (Zettl, 1999:22,35). Gouws en Snyman 
(1995:35) noem hierdie beligting hoekontrasbeligting en se verder dat dit dikwels gebruik 
word by tragedies, melodramas of kunsfilms met 'n baie sterk simboliese inslag. Zettl 
(1999:36-37) onderskei vyf funksies van die soort beligting. Dit is organies, wat 'n toneel 
meer realisties laat lyk; rigtinggewend, wat die oog na spesifieke detail lei; 
ruimtelik/komposisioneel, wat die ruimte definieer en bydra tot 'n gebalanseerde komposisie; 
tematies, wat die tema of die storie wat vertel word, beklemtoon; en emosioneel, wat 'n 
spesifieke stemming skep of beklemtoon. 
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Volgens ZettI (1999:39, 40-41, 44) is plat beligting 'n stadige afvalbeligting. Die skaduwees is 
min of bestaan glad nie, dus is daar bykans geen kontras tussen die lig en skaduwees nie. 
Gouws en Snyman (1995:32) gebruik die begrip skerp beligting. Hierdie tipe beligting word 
byvoorbeeld in komedies, musiekblyspele en nuusuitsendings gebruik. Die beligting skep 
die indruk van betroubaarheid, geloofwaardigheid, effektiwiteit, eerlikheid en detail. 

ZettI (1999:41) onderskei ook 'n derde tipe beligting naamlik, silhoeet-beligting. Hierdie tipe 
beligting het eienskappe van beide chiaroscuro-beligting en plat beligting. Dit het die 
ekstreme lig/donker kontras van chiaroscuro-beligting en soos plat-beligting beklemtoon dit 
die vorm eerder as die volume en tekstuur van 'n voorwerp, persoon of die ruimte. Silhoeet-
beligting kan gebruik word om romantiese tonele meer prominensie te gee. Dit kan ook 
gebruik word om 'n persoon se identiteit geheim te hou, asook om sekere tonele 'n meer 
dramatiese effek te gee: 'n dief wat byvoorbeeld deur 'n venster klim, word in silhoeet gewys. 

2.5.3.2.4 Kleur 

Kleur in televisie help om atmosfeer te skep en dit het ook 'n sterk invloed op emosie en 
stemming. Dit bemvloed ook die kyker se persepsie, omdat spesifieke betekenisse aan 
spesifieke kleure geheg word. Hierdie betekenisse en assosiasies is dikwels kultuurgebonde. 

'n Kyker neem sekere kleure as koue of warm kleure waar. Oor die algemeen word blou, 
groen en pers as koue kleure gesien. Dit skep die gevoel van kalmte, verhewenheid en 
sereniteit. Warm kleure wat geweld, stimulasie en aggressiwiteit suggereer, is kleure soos 
rooi, geel en oranje (Gouws & Snyman, 1995:33; ZettI, 1999:60). 

Swart en wit kan in 'n kleurfilm/-program 'n simboliese betekenis he. Die verlede in 'n 
kleurfilm/-program kan ook in swart en wit uitgebeeld word. In hedendaagse films en 
televisieprogramme wat hoofsaaklik in kleur is, kan ook swart en wit beelde gebruik word om 
spesiale effekte uit te beeld (Gouws & Snyman, 1995:33). 

2.5.3.2.5 Komposisie 

Komposisionele taal sluit volgens Smith (1989:134-136) die volgende in: lyn, vorm, massa, 
beweging en balans. 

Verskillende vorme in die beeld sal die aandag van die kyker trek of aflei. So sal sirkelvorme 
byvoorbeeld die kyker se aandag trek, terwyl driehoeke die kyker se aandag sal verdeel. 'n 
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Tegniek wat die filmmaker gebruik om die kyker se aandag juis te trek of af te lei, is fokus. 
Daar kan diep op die beeld gefokus word, skerp gefokus word, die beeld kan wasig wees of 
heeltemal uit fokus wees, 'n Wasige beeld impliseer dikwels dat die gefokusde voorwerp nie 
meer van belang is nie. Droomsekwense maak ook gebruik van die wasige beeldtegniek. 

Lyn as komposisionele taal sluit horisontale lyne, vertikale lyne en diagonale lyne in. 
Horisontale lyne kan 'n gevoel of illusie van vryheid skep, terwyl vertikale lyne die effek van 
vasgekeerdheid skep. Diagonale lyne kan weer dui op onstabiliteit. 

2.5.3.2.6 Ander aspekte 

Ander aspekte soos die kostumering, grimering, stelontwerp, dekor en rekwisiete dra alles 
verder by tot die uiteindelike televisiereeks as eindproduk en help die kyker weereens om die 
televisiereeks te kan beskryf en te beoordeel (Van der Westhuizen, s.a.). 

Die kostumering en grimering van 'n karakter word bepaal deur die verhaal wat uitgebeeld 
word, die karakter se rol in hierdie verhaal, asook spesifieke karaktereienskappe. Dit gee die 
kyker ook spesifieke inligting oor die karakter, soos beroep, persoonlike smaak, finansiele 
omstandighede, sosiale stand en emosionele toestand. Die kostumering en grimering 
verander ook dikwels soos die verhaal ontwikkel. 

Die stelontwerp van 'n televisiereeks sal bepaal word deur die reeks self, dit wil se waaroor 
die reeks handel. Die hooffunksie van die stelontwerp is om 'n spesifieke omgewing te skep 
waarbinne 'n verhaal kan afspeel (Bordwell & Thompson, 1993:148-149). Volgens Zettl 
(1984:420-421) moet die ontwerp van die stel voorsiening maak vir optimale 
kamerabeweging, kamerahoeke, die posisie van mikrofone, beligting asook genoeg 
beweegruimte vir die akteurs. Dit is ook belangrik dat die stel genoeg detail het om realisties 
te vertoon, maar terselfdertyd ook eenvoudig genoeg is om nie beknop te lyk nie, omdat die 
kamera van naby- en langskote gebruik maak om die aksie op die stel af te neem. Die 
kamera-oog kyk na die stel, nie die toeskouers nie; daarom is dit nie noodsaaklik dat die 
ruimtes wat uitgebeeld word, kontinu hoef te wees nie. Die voordeur van 'n huis kan 
byvoorbeeld aan die een kant van die stel wees en die ingangsportaal en gang aan die ander 
kant. Die posisies van hierdie dele van die uiteindelike ruimte wat voorgestel moet word, 
word bepaal deur die skootvolgorde en die posisie van die kamera soos deur die regisseur 
vereis. 
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Dekor is dit wat die stel van 'n televisiereeks eie aan die spesifieke reeks maak. Die dekor 
help dus om die omgewing wat deur die stelontwerp geskep is, in te vul met spesifieke detail 
wat deel is van die verhaal wat uitgebeeld word byvoorbeeld skilderye, lampe, potplante en 
boekrakke met boeke wat gewys kan word in nabyskote. Dit bepaal ook die styl en karakter 
van die stel (Zettl, 1984:426; Bordwell & Thompson, 1993:148-149). 

Rekwisiete is die items wat deur die akteurs hanteer word gedurende die tonele. Dit sluit 
byvoorbeeld in: eetgerei, breekgoed, kruideniersware, penne, potlode, papiere en 'n telefoon. 
Dit is belangrik om werklike objekte vir rekwisiete te gebruik. Televisie is afhanklik van 
menslike aksie en dit word deur die rekwisiete beklemtoon. Die rekwisiete is werklik op die 
stel vir die akteurs om te gebruik; hulle plasing en teenwoordigheid is nie net toevallig nie. 
(Zettl, 1984:426-427; Bordwell & Thompson, 1993:149-150.) 

2.5.3.3 Redigering 

Thompson (1998:40-48) onderskei ses redigeringselemente. Die redigering van h film of TV-
reeks sal bepaal word deur die hoeveelheid elemente wat gebruik word, asook die manier 
waarop dit gebruik word. Die elemente is en behels die volgende: 

• Motivering kan visueel of ouditief wees, bv. 'n gebaar wat deur 'n akteur gemaak word 
of 'n klop aan 'n deur. Dit kan ook 'n kombinasie van die visuele en ouditiewe wees. 

• Inligting word beskou as visuele informasie. Elke nuwe skoot beteken nuwe inligting 
vir die kyker. Hoe meer visuele inligting die kyker het en verstaan, hoe meer ingelig 
en betrokke raak hy. 

• Komposisie. Dit is deel van die redigeerder se taak om 'n redelike komposisie te 
verseker. Die gehalte van die kamerawerk het 'n groot invloed hierop. (Vergelyk 
2.5.3.2.1 vir die verskillende skote wat gebruik kan word.) 

• Klank word beskou as meer abstrak. Dit kan gebruik word om atmosfeer te skep, 
spanning op te bou, asook vir vele ander emosies. Die klank kan die kyker voorberei 
op 'n verandering van toneel of plek. 

• Kamerahoeke is een van die belangrikste elemente van die redigeringsproses. Dit is 
belangrik om verskillende kamerahoeke te gebruik wanneer daar van een skoot na 'n 
ander gesny word of skote gemeng word. 

• Kontinu'i'teit het betrekking op die inhoud, beweging, posisie en klank van elke nuwe 
kamerahoek. Dit is belangrik dat 'n akteur of aanbieder enige beweging of aksie 
presies dieselfde uitvoer met elke nuwe kamerahoek wat gebruik word vir 'n 
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spesifieke skoot. Dit is ook belangrik dat die klank en die inhoud van elke skoot 
kontinu is. 

Die redigeerder se taak is om die materiaal wat tydens produksie geskiet is, te kies en in 'n 
betekenisvolle geheel te vermeng. Skote word verbind om tonele te vorm, wat op hulle beurt 
weer sekwense vorm. Die beeldtekens neem so volledig vorm aan. Gouws en Snyman 
(1995:37) meld dat regie die sintaksis van die film genoem word. 

Die verskillende redigeringstegnieke, naamlik die sny, die kruismeng, die doof en die veeg, 
kan 'n sekere effek op die kyker he. Dit kan byvoorbeeld emosie uitlok, iets impliseer, tyd 
verleng of verkort. Die tegnieke word vervolgens bespreek aan die hand van Gouws en 
Snyman (1995:37-41), Thompson (1998:50-55) en Zettl (1984:330-333; 1999:255-262). 

Die sny ("cut") is 'n oombliklike verandering van die een beeld na 'n ander. Die sny self is nie 
sigbaar nie. Al wat die kyker sien, is die toneel voor en na die sny. Daar word enkele redes 
gegee om die sny te gebruik: 

• Kontinue aksie van die een skoot na 'n ander. 

• Die opeenvolging van objekte of gebeure te volg of te vestig. 

• Om meer besonderhede bekend te maak. 

• Om die impak van 'n skoot te verander. 

• Om die perspektief te verander of te verplaas. 
Snye wat vinnig op mekaar volg, wek 'n gevoel van spanning. Snye wat stadiger op mekaar 
volg, skep 'n gevoel van rustigheid. 

Die kruismeng ("dissolve") is 'n geleidelike oorgang van een skoot na 'n volgende. Die twee 
skote oorkruis mekaar tydelik en geleidelik op 'n sekere punt. Die eerste skoot is aan die 
begin van die kruismeng op die voorgrond en die tweede skoot op die agtergrond. Namate 
die meng voortgaan, skuif die tweede skoot op die voorgrond en die eerste skoot op die 
agtergrond, sodat daar tydelike verwarring oor die eintlike agtergrond van die skoot bestaan. 
Die hooffunksies van die kruismeng is om 'n vloeiende oorgang in gebeure te bewerkstellig, 
om 'n verandering in tyd aan te toon en ook om 'n baie sterk verband tussen twee tonele te le. 

Die doof ("fade") word gebruik om tonele geleidelik te laat uitdoof/oorgaan na donker of die 
toneel geleidelik van donkerte af op die skerm te bring (indoof). Dit is 'n definitiewe begin of 
einde van 'n sekwens of toneel, soos 'n teater se gordyn wat sak en weer opgaan. Die doof 
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kan ook tydsverloop aandui, wanneer h toneel uitdoof en dieselfde toneel weer ingedoof 

word. 

By die veeg ("wipe) skuif een beeld 'n ander beeld van die skerm af. Soos by doof dui die 

veeg die einde van 'n toneel en die begin van 'n ander aan. Dit stop nie die gebeure nie, 

maar laat dit net vinniger verander na die volgende. Die veeg neem die kyker dus van een 

plek of tyd na 'n ander, of meer dikwels van een gebeurtenis na 'n heeltemal ander 

gebeurtenis. 

2.6 Intertekstualiteit en tekstransfomasie 

Snyman (1992:37-44) gee 'n uiteensetting van verskillende verwerkingsteoriee van onder 

andere S.J. Kleynhans, M. Klein en G. Parker, M. Beja, G. Barrett, J. Boyum en G. Wagner. 

Die teoriee stem grootliks ooreen en word vervolgens bepreek. 

Na aanleiding van Wagner se sienings word daar hoofsaaklik drie soorte verwerkings vir 

transformasie van die woordteks na die beeldtekens onderskei: transposisie, kommentaar 

en analogie. Hierdie teoriee geld wel vir die verwerking van roman na film, maar kan ook 

van toepassing gemaak word op televisiereekse, wat dit relevant vir hierdie studie maak. 

Transposisie beteken dat 'n roman so getrou as moontlik op die filmdoek weergegee word, 

met die minste moontlike inmenging. 

Kommentaar behels dat die oorspronklike woordteks doelbewus of onbewustelik op die een 

of ander manier verander word. Die literere werk word gebruik om 'n nuwe selfstandige 

kunswerk te vorm. 

By analogie word soveel as moontlik van die oorspronklike en die manier waarop die verhaal 

vertel word, behou, maar terselfdertyd word eie middele soos beeld en klank so goed 

moontlik gebruik. 

Die verkorting van die woordteks kom byna altyd ter sprake by verwerkings. In die lig 

hiervan stel Kleynhans (Snyman, 1992:37) metodes voor oor die wyses waarop hierdie 

verkorting gerealiseer kan word: 

• Minder belangrike tonele kan verwyder word en sub-intriges kan uitgeskakel word. 
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• Een karakter kan die funksie van twee minder belangrike karakters vervul; sommige 
karakters kan ook uitgelaat word of karakters kan ander funksies bykry. 

• Met die woordteks wat dikwels omvangryk is, kan slegs een voorval of tema 
uitgebeeld word. Dit is egter nie moontlik by 'n televisiereeks nie. 

• Die eksposisie kan verkort word, beskrywings kan in dialoog verander, hoofpunte van 
die vertelling kan opgesom word en sekere effekte kan deur musiek beklemtoon 
word. 

• Die taal moet by die medium aangepas word. 

By die verwerking van die woordteks na die beeldtekens is dit onmoontlik om alles van die 
oorspronklike teks weer te gee (Snyman, 1992:40-41.) Die oorspronklike woordteks moet in 
'n mindere of meerdere mate gereduseer word. Hierdie verwerking word transformasie 
genoem. Volgens Barrett is die sleutel tot transformasie analogie. Dit is die wyse waarop 
een kunsvorm tot 'n ander verwerk word. Elke kunsvorm dra die inhoud op 'n unieke wyse 
oor. 'n Suksesvolle verwerking le tussen parafrasering en nabootsing. Die beeldtekens 
moet nie geevalueer word op grond van sy presiese ooreenstemming met die woordteks nie, 
maar moet aan die ander kant ook nie gesien word as iets wat niks met die oorspronklike 
woordteks te doen het nie. Die beeldtekens kan as gevolg van sekere beperkings nie die 
woordteks in sy totaliteit weergee nie, maar deur analogie kan gepoog word om die gees van 
die oorspronklike werk vas te vang. Daar kan wel gereduseer word, maar die tema van die 
woordteks moet tog behoue bly in die verwerking. 

Boyum (soos betrek deur Snyman, 1992:42-44) sluit hierby aan deur te se dat, ongeag hoe 
vry die verwerking van die woordteks ook al is, die beeldtekens steeds die essensie van die 
roman/woordteks moet weergee. Die verwerking verwys nie net altyd na die oorspronklike 
woordteks nie, maar ook *n spesifieke interpretasie daarvan. Geen teks kan betekenis dra 
sonder die deelname van die leser nie. Dit is nie te se dat alle interpretasies wat deur die 
lesers gemaak word, deur die teks ondersteun word nie. Sy sluit hiermee aan by Umberto 
Eco se begrip van 'n oop teks. Dit is onmoontlik om te se wat die beste interpretasie van 'n 
teks is, maar dit is wel moontlik om te se watter interpretasie verkeerd is, omdat tekste 
dikwels meer se as wat hulle outeurs bedoel het om te se. 

2.7 Samevatting 

In hierdie hoofstuk is 'n oorsjg gegee van die relevante aspekte van die 
ontwikkelingspsigologie en klem is gele op die identiteitsontwikkeling van die adolessent. 
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Verder is die resepsieteorie as teoretiese vertrekpunt bespreek van waaruit 'n 
verhaalanalise, interpretasie en evaluering van die identiteitsontwikkeling in die 
jeugprosatekste Die verklikker en Twee Wenners deur Marilee McCallaghan in Hoofstuk 3 
gedoen sal word. 

In die volgende gedeelte van die hoofstuk is 'n uiteensetting gegee van die filmteoretiese 
vertrekpunte ten einde in Hoofstuk 4, 'n analise en interpretasie van die 
identiteitsontwikkeling in die televisie-jeugreeks Wenners te doen, met inagneming van die 
ontwikkelingpsigologie, die resepsieteorie en die verhaalteorie. 

Daar is ook verskillende moontlike relevante teoriee vir die transformasie van 'n woordteks 
na 'n beeldtekens in oenskou geneem, omdat dit meer lig kan werp op die transformasie van 
die prosatekste Die verklikker en Twee Wenners na die televisiereeks Wenners. 
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H o o f s t u k 3 
O o r s i g t e l i k e a n a l i s e v a n d ie u i t b e e l d i n g v a n d ie 

i d e n t i t e i t s o n t w i k k e l i n g in d ie p r o s a t e k s t e 
Die verklikker e n TVvee Wenners 

d e u r M a r i l e e M c C a l l a g h a n 

3.1 Inleiding 

Die doel met hierdie hoofstuk is om 'n narratologiese analise van die twee jeugverhale, Die 
verklikker (1983) en Twee Wenners (1984), te doen ten einde aan te dui hoe die 
identiteitsontwikkeling in die verhale uitgebeeld word. In hierdie hoofstuk is daar 
lengtebeperkings van tweerlei aard. 

Binne die beperkte opset van hierdie verhandeling is daar nie ruimte vir uitgebreide analises 
van die twee verhale nie; die prosa (twee verhale) en die TV-reeks (bestaande uit dertien 
episodes) is gesamentlik heel omvangryk. Die analises van die verhale sal daarom 
oorsigtelik gedoen word. 

'n Verdere lengtebeperking hou verband met die aard van die twee tekste. Aangesien 
hierdie twee jeugverhale 'n tweeluik is, en in sekere opsigte ooreenkom met reeksverhale, is 
die analise van Die verklikker, die eerste verhaal, heelwat meer uitgebreid as die van Twee 
wenners, die tweede verhaal. Snyman (2005:89-90) wys, met erkenning aan verskeie ander 
studies oor jeugreekse, 'n aantal kenmerke van jeugreekse uit: dit is ('n reeks) boeke waarin 
dieselfde karakters optree in situasies wat kan ooreenkom, maar ook verskil (boeke wat dus 
aan mekaar verbind is deur veral die optrede van dieselfde karakters), boeke waarin daar 
terug- en vooruitverwysings in die tyd kan wees, boeke waarin die ruimte wel kan verskil, 
maar waar daar tog oorkoepelend ooreenkomste en verbande kan wees, soos ook die 
oorkoepelende intrige van die reeks - in die geval van hierdie studie, die oorkoepelende 
intrige van die tweeluik. Heelwat beskrywings en interpretasies wat in die analises van Die 
verklikker gegee word, sal dus onnodige herhaling tot gevolg he indien die uiteensetting van 
die analises van al die verhaalaspekte in Twee wenners, die tweede teks, met dieselfde 
analitiese gedetailleerdheid benader sou word. 

Daar word in hierdie hoofstuk soos volg te werk gegaan: 
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• Oorsigtelike beskrywings van die chronologiese stories van die verhale word gegee. 

• Die verhale word geanaliseer volgens die verhaalaspekte; in die geval van Die 
verklikker word dit uitvoeriger gedoen en word van heelwat meer sub-opskrifte 
gebruik gemaak word as in Twee wenners (om onnodige herhaling te vermy). 

• Laastens word 'n sintese gedoen, waaronder 'n kursoriese vergelyking van die 
verhale. 

3.2 Die verklikker (1983) 

3.2.1 'n Kort opsomming 

Die verklikker vertel die verhaal van die veertienjarige tweeling, Jackie en Carl, wat saam 
met hulle ma, Anelia, en hulle stiefpa van die afgelope vier maande, Heinrich Schuler, op sy 
hoewe woon. Carl het Heinrich aanvaar as die nuwe man in hulle lewe, maar Jackie is 
agterdogtig oor sy motiewe en sy sakebedrywighede. Sy sien hoe hy haar ma se klavierspel, 
wat vir haar baie spanning veroorsaak, gebruik om reklame te maak vir sy sakeondememing. 
Heinrich betrek selfs vir Carl by sy "sakebedrywighede." Wanneer Jackie egter uitvind dat 
Heinrich se besigheid is om juwele te steel en hy Carl gaan saamneem op sy volgende 
rooftog, besluit sy om in gryp. Sy word die "verklikker" en gaan polisie toe om te probeer 
verhoed dat haar broer'n dief word. 

3.2.2 Verhaalanalise: Die verklikker 

Die woord verklikker in die titel van die verhaal, Die verklikker, het met die eerste oogopslag 
'n negatiewe konnotasie, maar in hierdie verhaal word dit eintlik ironies-positief of as 
paradoks gebruik. Deurdat Jackie die verklikker is, verhoed sy dat Carl saam met Heinrich 
begin steel, asook dat hy moontlik later nie daarvan sal kan wegkom nie. Sy verhoed ook 
dat hy daardeur hulle almal se kanse belemmerdat daar'n deur na 'n nuwe lewe vir hulle kan 
oopgaan. 

Verskeie sake in die verhaal word in binere opposisies geplaas. Die negatiewe konnotasie 
van die begrip verklikker teenoor die positiewe gebruik daarvan, Carl en Jackie se optrede, 
Heinrich en Karel se verskille (ook wat betref moraliteit), Anelia se lewe nou en vroeer. In die 
verhaal word gesuggereer dat dit oor die stryd tussen die goeie en bose gaan en dat die 
bose verhoed word deur iets te doen - om te verklik - wat nie uit alle oogpunte as goed of 
positief beskou word nie. 

57 



3.2.2.1 Verteller en verteltegniek 

• Verteller 

In Die verklikker is dit deurgaans 'n eksterne verteller wat die verhaal vertel. Die eerste en 
laaste paragrawe van die onderafdelings van die verskillende hoofstukke, asook die begin en 
einde van elke hoofstuk, word deur die eksterne fokalisator gefokaliseer. 

Alhoewel 'n eksterne verteller woorde van verskillende moeilikheidsgrade sou kon gebruik, 
juis om die taalgevoel van die moontlike leserte kan help ontwikkel, is dit ook nodig dat daar 
nie te ver weg van die adolessente karakters of lesers se eie taalgebruik beweeg word nie; 
sodoende is identifikasie met die verhaal vir die adolessent makliker. Oor die algemeen is 
die taalgebruik van die verteller binne die parameters van hierdie veronderstelling, maar daar 
is woorde in die teks wat as 'n stylbreuk deur die verteller beskou sou kon word, 'n Moontlike 
fokalisasie- of stylbreuk kan gesien word in die gebruik van die woorde soos "kakofoniese 
lawaai" (p. 8)4 en "flussies" (p. 58). Dit is nie tipiese woorde wat in 'n jeugverhaal of deur 'n 
jeugkarakter/adolessent soos Jackie en Carl gebruik word nie. Ander voorbeelde van 
moontlike fokalisasiebreuk, asook gedateerde uitdrukkings, is die volgende: "roubeklag" 
(P- 7)> "jy is aan die kinds word" (p. 30), "(d)is haar skuld dat hy nou soos 'n tandetrekker 
moet staan en lieg" (p. 73), "stuiwer in die armbeurs gooi" (p. 49), "soos Bileam se esel" 
(p. 7) en "in die pekel beland" (p. 111). Die tyd waarin die verhaal geskryf en gepubliseer 
(1983) is, kan as moontlike verklaring vir die uitdrukkings gegee word - dat dit moontlik nog 
in die tyd gereeld gebruik is deur volwassenes en vir adolessente van daardie tyd bekend 
was. 

• Verteltegniek 

Die verteltegniek of vertelstrategie sluit die vertelling op makrovlak in, dit wil se die wyse 
waarop die verhaal gestruktureer is, en die vertelling op mikrovlak, dit wil se die wyses 
waarop die taaltekstuur verkry is deur middel van aandag aan die fyn grein van die 
taalgebruik. 

Uit die analise van die makrostruktuur van die verhaal, blyk dit dat hierdie jeugverhaal 
gekenmerk word deur parallelle vertellings. Die hoofkarakters, die tweeling Carl en Jackie, 
se belewing van die gebeure, tyd en ruimte in die verhaal word parallel voorgestel, dus word 

4 Die bladsyverwysings in hierdie onderafdeling (3.2) verwys na die volgende bron: McCallaghan, Marilee. 1983. Die 
Verklikker. Pretoria: Daan Retief. 
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die een karakter en dan die ander opeenvolgend in die tyd in die vertelling gebeeld 
(byvoorbeeld p. 19 tot p. 21 en p. 22 tot p. 23). Hierdie verteltegniek word in al tien 
hoofstukke gehandhaaf. 

Parallelisme as verteltegniek word 'n strukturele ordeningsprinsipe regdeur die verhaal; 'n 
voorbeeld hiervan is dat die natuur en die gemoedere van die karakters ook telkens parallel 
voorgestel word. Wanneer "die wind vlae reen teen die ruit vassmyt" (p. 10) en "die 
verblindende weerligstraal oor die hemel swiep" (p. 11), is dit vir Jackie asof sy iets van haar 
eie woede daarin herken. Jackie is gewoonlik bewus van die natuur: 

Toe nog 'n woeste donderslag aan Jackie se kamervenster ruk, is sy nog 
steeds wakker. Sy sukkel altyd om aan die slaap te raak as die weer so 
swaar is. (p. 23.) 

Carl, daarenteen, is dikwels onbewus van die natuur rondom horn: 
Maar hy sien nie die borne, die telegraafpale of die swaweltjies wat soos swart 
ingerygde kraletjies op die telefoondrade sit nie. (p. 6.) 

'n Verdere bewys van die parallelle vertelstrategie is 'n verwysing na Carl se apatie 
teenoor die natuur: "Maar Carl is onbewus van die elemente wat tierend buite woed" 
(p. 23). 

Die taaltekstuur is deurgaans 'n bewys van aandag van die verteller aan die fyn detail van die 
verhaal en die wyse waarop parallelisme, vergelyking en tweeledigheid oor die algemeen 
aansluit by die ervaringe van die tweeling as hoofkarakters. 

Verskeie vergelykings word in die verhaal gebruik. Dit is funksioneel omdat dit as deel van 
die taalgebruik aansluit by die gevoelens van die karakters, asook die kode van 
tweeledigheid van die verhaal. Enkele voorbeelde word genoem. Carl se gevoel dat die 
motor waarin hy en Heinrich ry, horn vasdruk soos 'n doodskis, sluit aan by die vraag wat hy 
homself enkele oomblikke tevore in sy gedagtes afgevra het: "Hoekom moet mense 
doodgaan?" (p. 7). Die vergelyking van Jackie se woede wat dreig om haar soos 'n 
reusebrander te verswelg (p. 13), dui op die intensiteit van haar allesoorheersende woede op 
daardie oomblik. Die Desembervakansie wat deur Jackie vergelyk word met 'n stuk 
voosgekoude kougom (p. 65), is funksioneel, want dit pas in die adolessent se leefwereld. 
Ook die adolessente leser weet waarskynlik hoe proe so 'n stuk kougom en kan dus 'n goeie 
idee kry oor hoe die vakansie vir Jackie is. Sy vergelyk ook die takke van die reuse-
akkerboom voor haar kamervenster, wat rusteloos heen en weer beweeg in die nagwind, 
met grillerige doodsvingers wat vroetel aan die vensters (p. 32). Carl vergelyk Jackie ook 
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met 'n insek: "Maar jy kan so aanhou en aanhou met 'n ding dat 'n mens partykeer lus voel en 
klap jou dood soos'n muskiet" (p. 71). 

In die landelike konteks van die hoewe en die perde is die metaforiese gebruik van die woord 
"sweepslaan" (p. 7), om die weerligstraal te beskryf, gepas. 

Die klank van Jackie se stem, wat vir haar'n halwe noot te hoog klink (p. 19), sluit aan by die 
musiekkode van die verhaal (haar ma sit gereeld en klavier oefen). 

Die alleenplasing van sinne in die teks kan op die belangrikheid van die uitlatings dui. Jackie 
se gevoelens teenoor Heinrich word beklemtoon met die alleenplasing van die sinne: "Sy 
moet van horn probeer hou" (p. 20), teenoor: "Sy hou nie van horn nie" (p. 21). Die byna 
onmiddellike teenstelling maak die uitlating baie belangrik en terselfdertyd word haar 
innerlike konflik beklemtoon. Die herhaling van "ja, sy hou net mooi niks van horn nie, dink 
sy voordat die slaap haar heeltemal oorval" (p. 21), versterk die belangrikheid van Jackie se 
gevoelens. Haar retoriese vraag: "Hoekom het die liewe Here haar pa weggeneem?" (p. 35) 
word ook alleen geplaas, wat die belangrikheid daarvan uitlig. 

Innerlike konflik by Jackie kan ook gesien word in die volgende woorde van die eksterne 
verteller: 

Sy is so vol deurmekaargedagtes dat dit vir haar voel asof sy drie koppe het. 
Een oomblik besluit sy om haar bes te doen om van Heinrich te hou en die 
volgende oomblik voel sy meer lus om met 'n vreeslike groot ding bo-oor horn 
tery. (p. 46.) 

Alleenplasing bewerkstellig soms oop plekke in die teks, byvoorbeeld: "Watter duistere dinge 
is hier op Hoewe Ses aan die gang?" (p. 79). Die vraag word nie beantwoord nie, maar dit is 
duidelik 'n belangrike vraag, weens die alleenplasing daarvan, asook as gevolg van die 
herhaling van byna dieselfde gedagte: "lets is hier op Hoewe Ses glad nie pluis nie, kom le 
die gedagte vas en seker in haar binneste" (p. 79). Herhaling beklemtoon die belangrikheid 
van die uitlating, maar skep ook onsekerheid en spanning by Jackie oor wat werklik op die 
hoewe aangaan. 

Hoewel Heinrich Jackie en Carl se stiefpa is, word die begrip stiefpa nooit deur Jackie 
gebruik om na Heinrich te verwys nie. Jackie spreek Heinrich in haar gedagtes gewoonlik 
aan as "hy" (p. 35), "Heinrich" (p. 60) of "Heinrich Schuler" (p. 41). Die woorde "haar stiefpa" 
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(p. 19) word deur die verteller gebruik en dus nie deur Jackie nie. Dit kan moontlik 'n 
aanduiding wees dat sy glad nie aan horn dink as haar pa of selfs eers haar stiefpa nie. 

Die twee hoofkarakters se taalgebruik is die van tipiese adolessente. Dit gee die leser die 
geleentheid om met karakters te identifiseer en dit gee geloofwaardigheid aan die verhaal. 

Carl gebruik soms "juffrou" (pp. 22, 25, 38, 71, 74) as aanspreekvorm vir Jackie, wanneer hy 
met haar praat of aan haar dink. Dit lyk asof hy bewus is daarvan dat dit haar ontstel as hy 
haar so noem, en noem haar juis so as hy haar moedswillig kwaad wil maak. Enkele 
voorbeelde van Carl se uitdrukkings is: "Jig" (pp. 23, 49), "Joeg" (p. 51), "Tjaag" (pp. 29, 57, 
80) en "sy (kan) vir sy part wydsbeen op die maan gaan sit en affoeter ook" (p. 30), en "ou 
poefter" (p. 61). Carl se gebruik van gedateerde idiome soos "hierdie vroumens het nie meer 
al haar varkies op hok nie" (p. 56) en '"n berg van 'n molshoop maak" (p. 56) kan moontlik 
gesien word as ongeloofwaardig. Adolessente kan wel talle idiome ken, maar dit is 
gewoonlik selde deel van hulle kemwoordeskat en omgangstaal; dus is dit nie geloofwaardig 
uit Carl se mond en as deel van sy dialoog nie. 

Jackie se gebruik van die uitdrukkings "al bars die bottel" (p. 24) en "(al) bars daar ook tien 
bottels" (p. 46) dui haar vasberadenheid aan. Hoewel die uitdrukkings ook gedateer is, is dit 
deel van haar taalgebruik. Jackie noem Carl 'n "skootbrak" (p. 25). Dit is moontlik as 'n 
belediging bedoel, maar in die konteks van die verhaal is dit ook 'n beskrywende woord. Carl 
blyk byna soos 'n skootbrak vir Heinrich te wees, 'n Ander voorbeeld van Jackie se 
taalgebruik is die volgende: "'n Mens raak snaaks in jou dak as jy met jouself praat, Carl" 
(p. 30). Sy gebruik ook die woord "beheks" (p. 5) om die mense op die hoewe te beskryf. 

Heelwat kombinasies van woorde waarin gevoelens uitgedruk word, kom voor in Jackie se 
taalgebruik. Sterk woorde soos "heksepot" (p. 30), "affoeter", "kobra" (p. 31) korreleer met 
haar intense gevoelens van wrewel en konflik. Jackie se angs word beklemtoon met die 
woorde "gil", "bedreig" (p. 32) en "geluidlose gil" (p. 34). Die beskrywing van Jackie se 
innerlike handeling, soos "Jackie vermoor horn met haar oe" (p. 60) en "(v)ir 'n oomblik 
oorweeg Jackie dit om horn met haar tong af te skil tot op die wit van sy beendere" (p. 62), 
wat baie sterk gestel is, kan moontlik dui op die intensiteit van haar emosies in daardie 
stadium van die verhaal. 

Jackie se innerlike konflik en gevoelens teenoor Heinrich word beskryf deur woorde soos "al 
klaar kwaad", "ontplof en "ou draaksel" (p. 40). 
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Herhaling kom ook dikwels in die teks voor en kan verskillende betekenisfunksies he. Die 
herhaling van die opmerking dat die perd wat Jackie uitgesoek het, gevaarlik lyk (p. 26), 
beklemtoon die feit dat hy moontlik wel gevaarlik is. Heinrich se herhaling in die woorde 
"Hy's joune, meisie, hy's joune" (p. 29), beklemtoon dat Heinrich nie eintlik wil he dat Jackie 
haar perd moet gaan omruil vir 'n ander een nie. 

Die hoe gebruiksfrekwensie van die woorde "groot man" (pp. 3, 6, 16, 17, 26, 36, 91) en 
"binneste" (pp. 9, 11, 20, 25, 28, 35, 44, 58, 61, 74, 79) in die verhaal is opvallend en kan 
moontlik vir die leser hinderlik word. Alternatiewe woorde kon moontlik gebruik gewees het. 
Daar is wel enkele gevalle waar "binneste" vervang is met "binne-in" (pp. 19, 22) en "diepste 
kamers van haar gemoed" (p. 35). 

Die uitsteltegniek wat die verteller op makrovlak gebruik om George da Silva nie dadelik aan 
Jackie en ook die leser bekend te maak nie, bring spanning mee. Hy stel horn nie self voor 
aan Jackie met hulle eerste ontmoeting nie en hy word net deur die verteller beskryf, sonder 
dat sy naam bekend gemaak word (p. 55). Dit sluit ook aan by die gedeeltes waar Jackie die 
interne fokalisator is. As 'n interne, karaktergebonde fokalisator is haar kennis beperk en dit 
kan onsekerheid en angs by Jackie teweegbring. Op die mikrovlak word woorde soos "gil" 
en "haar bene word jellie" (p. 57) gebruik om haar gevoel van vrees te beskryf. Haar woede 
teenoor George word ook vergelyk met 'n rooiwarm vuurtong: "Toe skiet die woede soos 'n 
rooiwarm vuurtong deur haar" (p. 76.) 

Jackie se gevoelens word duidelik deur die woorde "bits" (p. 77) en "woedend" (p. 77) om die 
trant van haar gedagtes en dialoog weer te gee. Sy gebruik ook die woord "addergebroedsel" 
(p. 77) wanneer sy George direk aanspreek. Hierdie woord is egter moontlik 'n stylbreuk in 
die dialoog. Dit is 'n onwaarskynlike woord vir 'n adolessent om te gebruik. 

George da Silva se houding tydens 'n gesprek met Jackie word beskryf deur woorde soos 
"smalende trek op sy gesig" (p. 78) en "koggellag" (p. 78). Hy gebruik ook die woord 
"stiefpappie" (p. 79) op 'n smalende manier wanneer hy met Jackie oor Heinrich praat. 

3.2.2.2 Fokalisasie 

Die twee hoofkarakters in Die verklikker, Jackie en Carl, is die belangrikste fokalisators in die 
verhaal en kan onderskei word as interne, karaktergebonde fokalisators. Vir hierdie verhaal 
is die gebruik van die fokalisators funksioneel, omdat die adolessent as leser hierdeur met 
die karakters kan identifiseer en hom/haar in die verhaal kan inleef. 
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Die adolessente leser kan in die werklikheid ook, soos Jackie en Carl, net sy eie gedagtes en 
gemoedstoestande volkome ken en nie die van die voiwassenes in sy/haar lewe nie. Die 
voiwassenes kan slegs geken word deur hulle optrede en uitsprake soos waargeneem deur 
die adolessente soos in die geval van die jeugkarakters in Die verklikker. Heinrich, Anelia, 
George en Karel word onderskeidelik aan die leser bekend en is ook bekend aan Jackie en 
Carl deur middel van hulle optrede en uitsprake. As interne fokalisators het Jackie en Carl 
dus beperkte kennis, maar namate die verhaai vorder, groei hulle kennis en insig, asook die 
van die leser. 

Daar word ook van wisselende fokalisasie in Die verklikker gebruik gemaak. Die wisselende 
fokalisasie sluit baie goed aan by die tweeledigheid van die verhaai. Die verhaai handel oor 
'n tweeiing en dit is dus funksioneel om die verhaai vanuit albei se oogpunt te vertel (hoe 
hulle die gebeure en ruimte terselfdertyd ervaar). 

'n Patroon van fokalisasie kan vasgestel word namate die verhaai ontwikkel. Die verhaai 
word hoofsaaklik in die laaste paragraaf van die onderskeie onderafdelings in die 
verskillende hoofstukke ekstern gefokaliseer, asook aan die einde van die hoofstukke, 
hoewel daar in die hoofstukke ook enkele paragrawe ekstern gefokaliseer word. Die verhaai 
word verder afwisselend intern gefokaliseer deur Jackie en Carl. In die eerste hoofstukke 
word groot gedeeltes deur die tweeiing afsonderlik gefokaliseer. Namate die verhaai nader 
aan die einde beweeg, is daar korter gedeeltes met wisselende fokalisasie. Dit is selfs in 
dieselfde toneel/gebeurelyn dat die fokalisasie paragraaf vir paragraaf afwisselend deur 
Jackie en Carl gefokaliseer word. Die fokalisasiewisseling met die korter tussenposes 
bewerkstellig die opbou en die intensiteit van spanning in die verhaai. 

Die fokalisasiepatroon kan soos volg uiteengesit word: 
Hoofstuk 1: Jackie/Carl, Carl, Jackie, Jackie 
Hoofstuk 2: Jackie/Carl, Jackie, Jackie, Jackie 
Hoofstuk 3: Carl, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie/Carl 
Hoofstuk 4: Jackie, Jackie, Carl, Jackie 
Hoofstuk 5: Jackie/Carl, Jackie, Jackie/Carl 
Hoofstuk 6: Jackie/Carl, Jackie/Carl, Jackie/Carl, Jackie/Carl 
Hoofstuk 7: Jackie, Jackie, Carl, Jackie, Carl 
Hoofstuk 8: Jackie, Jackie/Carl, Jackie 
Hoofstuk 9: Carl, Jackie/Carl, Jackie, Carl, Jackie 
Hoofstuk 10: Jackie, Carl, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie/Carl 
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Getalsgewys lyk die fokalisasiepatroon soos volg: 
Jackie: 24 
Carl: 8 
Wisselend binne onderafdelings: 12 

Die verhaal se eerste hoofstuk se eerste onderafdeling word afwisselend deur Jackie en Carl 
gefokaliseer, asook die laaste gedeelte van die laaste hoofstuk. Dit skep 'n indruk van 
afronding. Die verhaal begin met die tegelyktydige bekendstelling van die twee 
hoofkarakters as fokalisators en sluit ook af met die wisselende fokalisasie tussen Jackie en 
Carl. Die begin en die einde van die verhaal is dus dieselfde. Die tweeledigheid van die 
verhaal kan weer hier gesien word, omdat die verhaal met die tweeling as twee-eenheid 
begin en eindig. 

'n Moontlike afleiding wat gemaak kan word uit die feit dat 'n heelwat groter aantal gedeeltes 
van die verhaal deur Jackie gefokaliseer word, is dat daar besondere waarde geheg kan 
word aan haar skeptiese ingesteldheid teenoor hulle nuwe lewensomstandighede -
vergeleke met Carl se goedgelowigheid, wat eintlik tot hulle as tweeling en ook tot hulle ma 
se nadeel is. Dat die swaartepunt van die aantal fokalisasiebeurte by Jackie is, dui ook op 
haar positiewe rol om haar beinvloedbare broer uit die mag van hulle nuwe stiefpa se 
duistere planne te red. 

3.2.2.3 Karakterisering 

3.2.2.3.1 Die tweeling: Jackie en Carl 

Dit is vir die twee hoofkarakters in die verhaal, Carl en Jackie, albei baie belangrik dat hulle 'n 
tweeling is (pp. 4, 29, 115). Hulle is veertien jaar oud (pp. 5, 30). 

Die dialoog tussen Jackie en Carl (p. 13) is funksioneel omdat die verhouding tussen hulle in 
die verlede en die hede uitgebeeld, beskryf en bekend gemaak word. 

Die kinders is dieselfde behandel deur hulle pa. Dit is egter nie die geval met Heinrich, hulle 
stiefpa, nie. Jackie word dikwels uitgesluit (p. 18), wat moontlik daarop kan dui dat Heinrich 
se werklike bedoeling nie was om vir die kinders 'n stiefpa of pa te wees nie, maar deur sy 
troue met Anelia en sy vriendskap alleenlik met Carl, moontlik van die begin af ander planne 
gehad het as om net 'n normale gesinsman te wees. 
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Die geaardhede van Jackie en Carl word deur Karel aan Jackie beskryf in 'n terugskouing 
deur Jackie (p. 109). Volgens Karel is Jackie meer sy kind en Carl sy ma se kind. Anelia en 
Carl is dromers wat partykeer vergeet dat 'n mens met jou twee voete op die aarde moet 
staan. Dit blyk egter dat Carl tog in 'n mate na sy pa aard, omdat Carl, volgens Jackie, nooit 
van hospitale gehou het nie. Karel het, met verwysing na Carl, wat altyd wit om sy mond 
geword het wanneer hulle vir iemand in die hospitaal gaan kuier het, gese dat hy na horn 
aard (p. 101). 

Die verhouding tussen Carl en Jackie word waargeneem deur Jackie self, die polisiesersant 
en die maatskaplike werkster, mevrou Kritzinger onderskeidelik (pp. 65, 113, 115). Jackie is 
onder die indruk dat Carl haar "haat" (p. 65), sy sien dit in sy oe en hoor dit in sy stem. 
Volgens die sersant gaan Carl baie kwaad vir Jackie wees omdat sy Heinrich se planne aan 
die polisie gaan "verklik" het. Teen die einde van die verhaal, wanneer die tweeling op pad is 
kinderhuis toe (nadat Heinrich en George gearresteer is), noem mevrou Kritzinger dat Jackie 
en Carl op 'n baie moeilike stadium in hulle lewe is en ook dat hulle eintlik net op mekaar 
aangewese is. In die geval moet Jackie eers verloor om uiteindelik later te kan wen 
(vergelyk die opvolgverhaal - Twee wenners). Carl is in daardie stadium baie kwaad vir 
Jackie, maar gaan oor 'n ruk besef dat dit aan haar te danke is dat hy nie 'n skelm is nie en 
nie in die tronk beland het nie. 

3.2.2.3.2 Carl 

• Naamgewing 

Hoewel dit nie eksplisiet in die teks genoem word nie, kan daar aangeneem word dat Carl na 
sy pa, Karel, vernoem is. Die twee name klink dieselfde en lyk byna dieselfde op papier. 
Daar word gesuggereer dat Carl moontlik ook na sy pa aard, maar daar word nie daaroor 
uitgewei in die teks nie. 

Byname en attribute tot name het dikwels die konnotasie van kameraadskaplikheid, 
vertroudheid en erkenning, wat moontlik die redes kan wees waarom Carl daarvan hou as 
Heinrich horn "ou grote" noem (pp. 3, 36, 37, 61). 

65 



• Voorkoms 

Daar kan in die verhaal onderskei word tussen fisiese trekke en uiterlike gesigsuitdrukkings 
en lyftaal waarin emosies gesien kan word. 

Carl het donkerbruin oe wat nes Jackie s'n lyk; hulle vertoon eintlik amper gitswart (p. 19). 
Omdat daar soveel klem geplaas word op die innerlike van die karakters, is die wyses 
waarop oe 'n aanduiding kan wees van die gemoedstoestand van die karakters - ook van 
Carl - besonder goed in die verhaal benut. 

Sy uiterlike gesigsuitdrukking verklap dikwels sy emosies. Jackie, wat Carl baie goed ken, 
kan by tye sy gevoelens op sy gesig sien en in sy oe lees hoe hy voel: "Sy wil nog meer 
katterige dinge kwytraak. Maar sy doen dit nie, want aan Carl se gesig kan sy sien dat sy 
reeds gewen het" (p. 25). 'n Verdere voorbeeld hiervan is die volgende: "Hy lieg. Sy oe se 
vir haar hy lieg" (p. 45). 

• Liggaamlike ontwikkeling 

Vir Jackie is Carl anders as voorheen - dit is vir haar asof hy van haar weggegroei het 
(p. 12). Hoewel hy in werklikheid langer as sy geword het (p. 73), begin skeer het (p. 95) en 
sy stem begin breek het (p. 44), is dit nie net die liggaamlike verandering wat sy waarneem 
nie, maar ook die emosionele afstand tussen hulle. Sy verlang na die ou Carl wat sommer 
sy matras voor haar bed kom gooi het ter wille van die lekker gesels in die donker (p. 12). 
Jackie wens ook dat Carl net een keer regtig vir haar wil kyk en vir haar wil glimlag (p. 15). 
Die verandering van die omgewing en omstandighede en die nuwe mense in hulle lewe het 
hulle egter van mekaar vervreem. Hierdie vervreemding tussen hulle word moontlik 
aangehelp deur Heinrich wat Jackie in 'n negatiewe lig by Carl wil stel. Heinrich is daarvan 
bewus dat Carl op hierdie oomblik in sy lewe baie be'invloedbaar is en horn eerder sal glo as 
sy suster. Carl besef self dat hy baie anders by Heinrich is as by sy ma of daardie "tierwyfie" 
van 'n suster (p. 61). Volgens Heinrich is Jackie en Carl besig om mekaar te ontgroei; hy wat 
Carl is, wil "dinge van 'n man" (p. 61) begin doen, terwyl Jackie horn nog "steeds aan haar 
rokspante wil vasmaak" (p. 61). Heinrich gee ook die rede waarom Jackie horn nie kan 
verdra nie; dit is omdat sy dink hy (Heinrich) steel Carl van haar weg. Hieruit blyk dit dat 
Heinrich vir Carl van Jackie wil vervreem. Later in die verhaal werk die vervreemding in 
Heinrich se guns, omdat hy Carl wil betrek by die misdaadbedrywighede; as Carl vervreem is 
van Jackie, het Heinrich gedink, sal sy horn nie daaruit kan praat of horn daarvan kan laat 
afsien nie. 
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• Handeling 

'n Persoon se uiterlike gesigsuitdrukking kan sy emosies verklap. Dit kan ook die 
teenoorgestelde wees. Die persoon se handeling kan by tye nie sy werklike gevoelens 
verklap nie. Carl het kort na sy eie pa se dood voorgegee dat dit horn nie skeel as sy maats 
by die skool oor hulle pa's praat nie, terwyl dit horn tog geraak het: "... en partymaal het hy 
sommer lus gehad en wens hulle pa's vrek ook op 'n streep" (p. 8). 

Die manier hoe Carl met Jackie praat ("vinnig, baie vinnig", p. 15) wanneer hy haar vertel van 
die perde wat hulle moet gaan uitsoek, kan 'n teken van opgewondenheid of moontlik selfs 
van onsekerheid wees oor hoe Jackie op die nuus gaan reageer. Dit blyk dat Carl nie seker 
is wat sy gevoelens is nie. Dit is funksioneel ten opsigte van die karakterisering van Carl in 
die verhaal, omdat adolessente, soos wat Carl is, by tye 'n mengelmoes van emosies het wat 
hulle nie weet hoe om te beheer nie. 

Carl se emosies word deur sy handeling verklap. Sy woede kan gesien word wanneer Carl 
die deur met geweld toeslaan ("want die deur slaan met geweld vas in die kosyn", p. 25), 
asook die manier waarop hy die perd afborsel ("Die duiwel het in haar gevaar, dink Carl 
terwyl hy die borsel woes langs die natgeswete flanke van die geelbruin merrie aftrek", 
p. 29). Sy vermakerigheid teenoor Jackie kan gesien word wanneer hy sy perd voor hulle 
laat verby trippel. Sy oe is ook spottend (p. 26). 

• Dialoog 

Carl se manier van praat is deurgaans funksioneel ten opsigte van sy karakterisering. Ook 
sy swye is tekenend van sy karakter. In plaas daarvan dat Carl verbaal reageer op Jackie se 
opmerking dat hulle ma weer gesond gaan word en hulle weer by haar kan gaan bly, lag hy 
net honend (p. 114). Hy praat dus nie en gee net sy gevoelens deur sy lag weer. 

• Denke/gedagtes 

Carl is dikwels ingedagte. Hy is so vasgevang in sy gedagtes dat hy nie die omgewing 
random horn waameem nie; "... hy sien nie die borne, die telegraafpale of die swaeltjies wat 
soos swart ingerygde kraletjies op die telefoondrade sit nie." (p. 6). Hy besef nie eers dat hy 
Heinrich se perd Blits op dieselfde plek bly roskam nie (p. 37). Dit kan gesien word as 'n oop 
plek in die verhaal, want dit is nie op daardie stadium duidelik hoekom hy so vasgevang is in 
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sy gedagtes nie. Sy reaksie dui daarop dat die aard van sy gedagtes allesoorheersend is, 
sodat hy by tye vergeet waarmee hy besig is. Dit kan ook moontlik dui op sy meer geslote 
geaardheid; hy maak nie dikwels sy gevoelens bekend nie. 

Carl maak die gevolgtrekking dat Jackie jaloers is op Heinrich: 
Miskien moet hy tog ook van sy kant af iets probeer doen, tref dit horn skielik. 
Ja, as hy nou weer gereeld met haar gaan saamdraf, is sy dalk minder jaloers 
op Heinrich. En wie weet, dalk begin sy om van Heinrich te hou. (p. 38.) 

Hoewel hy dit besef, soek hy nog nie 'n verklaring vir Jackie se houding teenoor Heinrich nie. 
Dit is moontlik dat hy nie op hierdie stadium werklik die waarheid wil weet nie. 

Volgens Carl kan hy aanvoel dat Heinrich ook nie veel ooghare vir Jackie het nie (p. 73). 
Carl verdedig Heinrich se gevoel teenoor Jackie, met die rede dat hy soms self voel om haar 
in 'n bottel te druk en in die see te gaan gooi. Hy dink ook selfs dat, as Jackie nie sy eie 
suster, sy tweelingsuster was nie, hy sou kon glo dat die duiwel haar saam met die kole uit 
die warmplek gekrap het (p. 29). 

Met Carl se beperkte kennis van Heinrich se werklike bedrywighede en intensies (soos 
Jackie dit vermoed en later gehoor het by die skure, pp. 82-87) kan hy nie verstaan hoekom 
Jackie nie anders teenoor Heinrich optree nie, hoekom sy horn nie 'n kans wil gee nie. Hy 
"bars ... los" teenoor Jackie: "'Hoekom hou jy nie van Heinrich nie?'" (p. 31). Hy voel 
gefrustreerd en onvergenoeg (p. 75). Die woord "bars" (p. 31) is hier funksioneel: omdat 'n 
groot gedeelte van die verhaal in die "binneste" of psigiese ruimte van Jackie en Carl 
afspeel, beteken dit ook dat hulle hulle gevoelens binne hou. Carl bars dus uiteindelik los en 
verwoord sy frustrasies wat hy moontlik vir 'n lang tyd opgekrop het. Carl erken ook later aan 
homself dat hy deesdae omtrent altyd kwaad is: "Gaan die verdekselse vroumens dan 
verdomp nooit end kry met haar nonsies nie?" (p. 36). Emosionele volwassenheid is hier ter 
sprake, omdat dit moontlik makliker is om kwaad te bly as om die oorsaak en die oplossing 
vir die gevoelens te soek. Hy bly dus vasgevang in hierdie emosionele toestand en kan nie 
daarby verby kom nie. 

Jackie se besef dat sy en Carl deesdae net soos twee buurhonde is - as hulle mekaar nie 
aangluur nie, knor hulle vir mekaar en hulle takel mekaar selfs (p. 15) - dui op hulle 
verhouding in daardie stadium van die verhaal. Carl stap nukkerig verder; uit sy latere 
erkenning dat hy deesdae altyd kwaad is (p. 36), blyk dat hy later in die verhaal nog nie juis 
verander het nie. 
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Carl is onder die indruk dat Heinrich naamloos groot bedrae geld aan mense en instansies 
skenk (p. 75). Carl het 'n heldeverering vir Heinrich en dink hy is 'n edel mens. Dramatiese 
ironie kom hier ter sprake omdat Carl dink dat Heinrich dit goed bedoel en dat hy is wat Carl 
dink hy is, maar die leser weet van beter en beskik oor meer inligting as Carl. Die leser weet 
van die verdagte optrede van Heinrich, soos dat hy snags na die skure loop (pp. 24, 82). 

Die twyfel of wat hy doen, reg is, wat Carl voor die groot aand van die rooftog ervaar, dui op 
moontlike innerlike konflik: "... die gedagte (bring) 'n mengelmoes van teenstrydige emosies 
in sy binneste" (p. 104). Hy probeer homself oortuig dat dinge presies is soos wat Heinrich 
en George se dit is, dat hulle maak soos Robin Hood, maar Jackie se woorde, "Steel is steel" 
(p. 104), bly voorop in sy gedagtes. Dit is moontlik dat Carl homself wil probeer oortuig van 
die Robin Hood-verduideliking. Hy is waarskynlik naTef en glo wat Heinrich horn vertel. Dit 
het ook te make met morele ontwikkeling. Carl oortuig homself daarvan dat Heinrich en 
George gaan steel net om die geld aan liefdadigheid te skenk, en in die stadium van Carl se 
ontwikkeling is dit nie vir horn duidelik dat dit verkeerd is nie. Selfs al skenk hulle die geld 
aan liefdadigheid - wat hulle nie doen nie - heilig die doel nie die middele nie. Sy morele 
ontwikkeling is onder die invloed van Heinrich, hoewel die invloed van sy opvoeding wat hy 
van sy ouers gekry het, ook tog nog in horn te bespeur is. Wanneer Carl daaraan dink om vir 
Jackie te gaan vertel van die planne wat hy saam met Heinrich en George het, weet hy dat 
hy nie drie woorde gaan se voordat sy 'n nommer op sy hemp gaan stempel en horn agter 
tralies gaan wegbere nie (p. 105). Hy vermoed of weet dus dat wat hy van plan is om te 
doen, nie bo verdenking is nie. Daar is 'n moontlikheid dat Carl weet dat dit wel verkeerd is, 
hoewel hy dit self vir homself probeer uitmaak dat dit reg is wat Heinrich doen. 

Ten spyte van sy morele waardes wat onder die invloed van Heinrich nie meer dieselfde as 
vroeer is nie, blyk dit dat Carl se religieuse waardes steeds op 'n manier 'n invloed op sy 
optrede het. Op Jackie se vraag of hy vir haar kwaad is, wil hy ja antwoord: "Net dik tot by sy 
ore, wil hy vir haar se" (p. 72); hy skud dan egter sy kop ontkennend wanneer hy die 
Kersboom agter haar sien. Kersfees het dus steeds 'n belangrike religieuse betekenis vir 
horn: 'n tyd van vrede. 

• Gevoelens 

Carl se emosies kom op verskeie maniere in die teks na vore. Alhoewel dit nie 'n wye 
spektrum emosies is nie, is dit nie 'n leemte in die verhaal nie - in die verhaal gaan dit juis 
oor die wyses waarop hy soms op 'n destruktiewe manier oor die dood van sy pa rou, die 
intense wyses waarop hy emosioneel raak wanneer hy Heinrich wil verdedig en die 
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voortdurende negatiewe emosies in die verhouding met sy tweelingsuster aan wie hy 
voorheen emosioneel baie positief verbonde was. 

Carl se vraag oor hoekom mense moet doodgaan (p. 7), het te doen met die adolessent se 
soeke na die sin van die lewe. Volgens Thorn et al. (1998:429) word die adolessent 
toenemend introspektief, wat Carl se vraag binne die konteks van die jeugverhaal geldig en 
geloofwaardig maak. Hoewel hy nie 'n antwoord op die vraag het nie, keer dit horn nie om 
daaroor te wonder nie. 

Die spanning (wat deel is van die rouproses) waaronder selfs Carl is, kom na vore in die 
woorde: "Pappa is dood, verstaan jy dit!" (p. 13) wat hy vir Jackie uitgil asof hy aan die huil 
wil gaan. Selfs wanneer sy oe en gesig kalmer raak en hy weer praat, kan Jackie steeds 
dieselfde klank in sy stem hoor. Sy spanning kan ook bespeur word in ander fasette van sy 
handeling: hy kou sy naels (p. 62). 

Carl se bruuske manier van praat is moontlik net 'n manier om sy gevoelens van 
bekommernis vir Jackie se veiligheid met die swart hings weg te steek: "Jy moet maar bid 
dat daardie perd nie jou nek op drie plekke breek nie, meisiekind" (p. 19). Jackie kan ook 'n 
angstigheid in sy stem hoor (p. 19). Hy gebruik moontlik dieselfde manier van praat om sy 
gevoel van magteloosheid oor die situasie dat sy ma wat in die hospitaal is, en selfs 
moontlike woede teenoor homself dat hy horn so deur Heinrich se praatjies laat vang het, te 
verberg: "Maggies, kan jy dan nie sien dat sy jou nie hoor nie, Jackie?" (p. 101). 

Carl besef self dat hy deesdae altyd kwaad vir Jackie is: "Binne-in horn roer die woede wat 
soos 'n ingehokte wilde ding al dreig om los te breek. Hy's deesdae altyd kwaad vir Jackie" 
(p. 22). Dit is dus sy eie innerlike belewing. Ten spyte van sy woede/wrewel (pp. 6, 22, 29) 
teenoor Jackie gee hy tog steeds om, wat blyk uit sy vinnige teenwoordigheid en aanmerking 
in haar kamer nadat sy gil van 'n droom: "Deksels, ek het gedog iemand sny jou keel af" 
(p. 91). 

Dit is moontlik dat Carl vir homself kwaad is, omdat hy nie die swart hings gekies het nie, 
maar eerder die geelbruin merrie wat Heinrich voorgestel het. Hy projekteer sy gevoelens op 
Jackie en is dus kwaad vir haar omdat sy die hings gekies het en omdat hy besef dat sy 
daardeur vir horn op die manier so tussen die reels deur se dat hy 'n regte jabroer geword 
het: "Maar nee, toe vat sy mos die swart hings!" (p. 22). 
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Volgens Carl het Jackie vergeet dat Heinrich 'n grootmens is en dat volwassenes altyd beter 
as kinders weet (p. 22). Hieruit blyk die moontlikheid dat Carl vir Heinrich wil beskerm. Carl 
blyk onkrities te wees, ongeag oor wat die waarheid oor Heinrich is, terwyl die leser daarvan 
bewus word dat Heinrich se optrede nie altyd bo verdenking is nie. 

Carl is oenskynlik traak-my-nie-agtig ten opsigte van die moontlikheid dat Jackie van 
"daardie swart hings (kan) affoeter en al wat 'n been in haar liggaam breek" (p. 23). Volgens 
Carl soek Jackie moeilikheid: "... en miskien sal dit goed wees as sy dit 'n slag raakloop. 
Vervlaks, tot sy ma mag nou skielik nie meer klavierspeel nie! Deksels, as sy nie wil speel 
nie kan sy mos net vir Heinrich so se" (p. 23). Hieruit kan gesien word dat Carl nie so 
ingestel is op sy ma soos Jackie nie. Carl dink Jackie vind opsetlik tout met alles. Carl is 
self van plan om met sy ma te gaan praat, omdat hy dink dat sy te skaam is om vir Heinrich 
van haar verhoogvrees te vertel. Hy is selfs bereid om dit namens sy ma vir Heinrich te 
vertel. 

Carl se definitiewe besluit dat hy van Heinrich hou ("Hy hou van Heinrich, besluit hy vir die 
soveelste maal", p. 23) is die teenoorgestelde van Jackie. Sy stel dit duidelik dat sy nie van 
Heinrich hou nie ("Sy moet van horn probeer hou", p. 20; "Sy hou nie van horn nie", p. 21). 
Jackie besef moontlik dat sy van Heinrich sal moet probeer hou as sy dit in die gesin en 
omstandighede waarbinne sy haar nou bevind, vir haarself leefbaar wil maak. Met die 
beklemtoning van "Sy hou nie van horn nie" (p. 21) - die sin staan alleen in 'n paragraaf - blyk 
dit egter dat haar voorneme om van horn te probeer hou, nie kan staande bly teen haar ware 
gevoelens teenoor Heinrich nie. 

Carl se optrede strook nie altyd met sy werklike gevoelens nie. Hoewel hy uiterlik voorgee 
dat dinge reg en goed is, is dit binne-in horn nie die geval nie. Kersfees en al die 
"partytjiehouery en geskenke-uitdelery" (p.88) wat daarmee gepaard gaan, blyk vir horn nog 
aakliger te wees as die vorige jaar. 

Die gemengde gevoelens wat Carl (en selfs ook Jackie) ervaar, is funksioneel in hierdie 
verhaal, want dit is deel van die emosionele ontwikkeling van die adolessent: "... die 
moedeloosheid (meng) met die woede" (p. 56). 
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• Karakterverhoudinge 

Carl se verhouding met Jackie 

Volgens Carl is Jackie net soos hulle pa (p. 105). Daar is vir hulle 'n duidelike lyn tussen reg 

en verkeerd. Hoewel Carl soos sy pa lyk, is Jackie se geaardheid meer soos die van Karel. 

Dit kan gesien word in die manier waarop Jackie onverbiddelik by haar standpunt bly dat 

"steel steel is" (pp. 48, 91). Sy laat haar nie soos Carl be'i'nvloed deur Heinrich se 

slimpraatjies nie. Haar waardes en verantwoordelikheidsin kom later in die verhaal na vore 

wanneer sy die verantwoordelikheid neem om te sorg dat Carl nie 'n dief word nie en steeds 

by haar waardes hou. 

Carl wil graag he dat Jackie ook deel moet wees van die dinge wat hy en Heinrich saam 

doen (p. 6). Hy wil op een tydstip in die verhaal by Jackie weet wat met haar aangaan (p. 

30), maar wonder by homself of sy nie dalk dink dat niemand meer vir haar omgee nie. Hy 

wonder of sy dink dat hy meer vir Heinrich omgee as vir haar. Hy dink dat dinge tussen hulle 

almal sal verander as Jackie net van Heinrich sal probeer hou. Carl besef sy ma is anders -

senuagtig. Hy dink dit is omdat dit nie vir haar maklik is om Jackie se gedrag aan Heinrich te 

verduidelik nie. Carl is onder die indruk dat sy ma nie Jackie se optrede aan Heinrich 

verduidelik nie. Dit is asof hy Jackie biameer vir die toestand waarin sy ma is, net soos hy sy 

pa biameer vir die situasie waarin hulle nou is. Carl se gevoel teenoor sy pa word versterk 

deur Heinrich se opmerkings dat hulle (Jackie, Carl en Karel) Anelia sterker moes maak 

(p. 88). 

Hoewel Carl vir 'n oomblik skuldig voel (p. 80) oor sy onsimpatieke houding teenoor Jackie, 

wanneer sy horn snikkend vertel dat George haar teen horn vasgedruk het, verontskuldig hy 

die gevoel egter byna onmiddellik, omdat hy weet dat sy nie gewoonlik huil nie (vergelyk 

pp. 46, 66). Sy ma is die huilsoort (p. 81), maar nie Jackie nie en buitendien - "hy pes 

tjankende vroumense" (p. 81). Op hierdie stadium het Carl geen simpatie met Jackie het nie. 

Dit is nie vir horn duidelik hoekom sy nou huil nie. Die moontlikheid dat sy werklik bang is vir 

George en dat hy vir Jackie kan bedreig, dring nie tot horn deur nie. Hy wil niks slegs van 

Heinrich en George glo nie en sal hulle daarom ook ten alle koste verdedig. Hy is oortuig dat 

hulle sy vriende is. Hy se selfs aan Jackie dat George sy vriend is en dat sy dit nie weet nie, 

maar dat George eintlik 'n barmhartige Samaritaan is; hy weet wat naasteliefde is (p. 81). 

Carl kan nie verstaan hoekom Jackie nie van Heinrich hou nie en vir horn voel dit partykeer 

of hy haar kan haat omdat sy so "goor" (p. 98 ) met Heinrich is. Die ironie hier is dat Carl nie 

al die feite omtrent Heinrich en George het nie en dat hy nie 'n werklik objektiewe mening oor 

een van hulle het of kan gee nie. Hy is nie geloofwaardig in sy siening van Heinrich nie. Hy 
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is blind vir Heinrich se foute; daarom verdedig hy Heinrich en selfs George onvoorwaardelik. 

Hy ken hulle in werklikheid nie baie goed nie en in alle waarskynlikheid gee hulle hom net 

inligting oor hulleself wat hulle wil he hy moet weet of glo. Hy weet dus net wat hulle hom 

vertel het. Hy weet nie wat Jackie weet nadat sy George en Heinrich by die skure gaan 

afluister het nie (pp. 84-87). Carl wil ook nie die sosiale struktuur waarin hy nou is, versteur 

nie. Hy is moontlik nog baie na'ief. Hy wil nie glo of die moontlikheid oorweeg dat Heinrich 

en George sleg is nie, anders moet hy gaan ondersoek instel of dit die waarheid is of nie en 

dit is waarskynlik so dat hy nie regtig wil uitvind nie. Carl is hier moontlik die slagoffer van sy 

omstandighede, omdat hy graag deel wil wees van Heinrich en die dinge random hom en nie 

wil he enigiets moet verander nie. Dit is moontlik dat hy normaliteit nodig net na sy lewe die 

laaste jaar so ingrypend en vinnig verander het. 

Carl se verhouding met Anelia 

Carl beleef nie sy ma se gemoedstoestand so intens soos Jackie nie. Hy weet miskien 

daarvan, maar wil moontlik net nie daaraan gehoor gee nie. Hy maak asof alles in orde is en 

of Heinrich wonderlik is. Hy wil moontlik nie erken dat daar dalk 'n probleem kan wees nie, 

omdat alles vir hom klaarblyklik normaal en goed verloop. Carl wil nie die oenskynlike 

normaliteit bewustelik versteur nie. 

Carl besef Anelia tree anders op as gewoonlik: "Haar hande was vanaand weer doodstil, tref 

dit hom skielik" (p. 88). Carl wil dinge egter anders he: "En nou is hulle stil en skielik wens hy 

hulle was nie" (p. 88). Dit is moontlik dat Carl besef dat as sy ma se hande nie meer beweeg 

nie, sy nie meer iets voel nie en haar heeltemal afsny van die werklikheid. Terwyl hulle nog 

beweeg, voel sy nog (iets in die werklikheid), al is dit blykbaar hoofsaaklik spanning, soos uit 

haar optrede waargeneem kan word. Dit blyk dat Carl nie wil he sy ma moet swak wees nie. 

Hy het nie geduld daarmee nie. Hy wil he sy moet sterk wees en in haarself glo. 

Carl se verhouding met Heinrich 

In sy gesprek met George probeer Heinrich vir Carl beskerm wanneer George uitvra hoekom 

Heinrich vir Carl by die "besigheid" wil betrek (p. 85). Dit is moontlik dat Heinrich in Carl sy 

eie seun teruggekry het of probeer terugkry. Dit geld ook vir Carl wat in Heinrich 'n vriend 

soek, iemand om mansdinge mee te doen, en 'n pa. 

Heinrich is vir Carl anders as wat sy pa was. Hy is opwindend; by hom vergeet Carl om van 

molshope berge te maak en as Carl 'n opdraand moet uit, vertel hy Carl van die lekker van 

die afdraande (p. 105). Carl se gemis aan 'n pa is moontlik 'n groot rede hoekom hy Heinrich 

so vinnig in sy lewe toegelaat het. 
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Carl maak homself wys dat Heinrich hulle ook nodig het, soos hulle horn nodig het, nadat 
Heinrich vir Carl van sy seun Fritz vertel het (p. 7). Dit word egter nooit duidelik uit die teks 
of Heinrich in werklikheid 'n gesin gesoek het of net hulp met sy "besigheid" nie. Carl is 
onder die indruk dat Jackie jaloers is op Heinrich en sy verhouding met Heinrich, asook dat 
Heinrich nou hulle pa se plek by hulle ma ingeneem het (p. 13). 

Vir Carl blyk dit belangrik te wees wat Heinrich van hulle dink. Hy wil nie he Heinrich moet 
dink hulle is 'n klomp ondankbare barbare nie (p. 29). Carl heg waarde aan sy verhouding 
met Heinrich; hy sien hulle moontlik nie net as vriende nie, maar ook as pa en seun. Hy wil 
selfs by geleentheid net by Heinrich gaan staan, sodat almal kan sien dat hy nou sy seun is 
(p. 62). Wanneer Heinrich vir Jackie 'n mooi present wil koop om haar goedgesindheid te 
wen, dink Carl by homself dat jy nie 'n mooier en beter present as 'n perd kry nie, maar dit het 
volgens Carl net nog meer die duiwel in haar binneste losgemaak. Hy se egter niks hiervan 
aan Heinrich nie, uit vrees dat dit sy gevoelens "nog verder" sal seermaak (p. 37). Carl se 
verhouding met Jackie is ook hier ter sprake, want op Heinrich se voorstel dat hy dalk vir 
haar juweliersware moet koop, stel Carl dadelik voor dat hy 'n goue hangertjie met 'n kruisie 
aan moet koop. Carl se vinnige voorstel is uit vrees dat Heinrich dalk vir Jackie 'n horlosie wil 
koop - dit was die laaste geskenk wat hulle pa vir hulle elkeen gekoop het (pp. 1, 2) en Carl 
weet dat dit Jackie sal ontstel. 

Carl se verhouding met sy pa, Karel 
Carl blameer sy pa omdat die so skielik dood is: "Ander kere weer het hy sy pa gehaat en as 
hy kon, sou hy horn nog 'n keer doodgewens het. Pa's behoort nie sommer net dood te gaan 
nie. Hulle moet eers doodgaan as hulle baie oud is" (p. 8). Talle psigoloe verwys na Kiibler-
Ross se vyf fases van rou, naamlik ontkenning, woede, onderhandeling, depressie en 
aanvaarding (Gething et a/., 1995:546-547; Kalish, 1985:132-133; Thorn et a/. 1998:673; 
Turner et a/., 1995:644-648). Die woedefase kan ook wrewel insluit. Carl se gevoel teenoor 
sy pa kan volgens die tweede fase, woede, geklassifiseer word. Hy is nie net kwaad vir sy 
pa nie, maar ook vir sy maats by die skool wat nog pa's het (p. 8). 

Carl tref ook 'n vergelyking tussen Heinrich en sy pa: "Heinrich is so anders as wat sy pa 
was. Hy kyk 'n ding deur en neem dan sy eie besluite. Soos met die horlosies. Sy pa sou 
dit steel noem" (p. 89). Volgens Carl het Karel se lewenspaadjie 'n wit streep in die middel 
gehad, sodat hy mooi netjies op sy eie kant kon hou (p. 105). 

Volgens Carl is Heinrich reg as hy se dat dit hulle (Karel en die kinders se) skuld is dat 
Anelia besluit het om haar af te sny van alles en almal. Hulle het haar nooit geleer om op 

74 



haar eie voete te staan en selfvertroue te he nie (p. 88). Carl blameer sy pa daarvoor. Karel 
het altyd vir hulle vertel dat hulle ma nie 'n sterk mens is nie en vir haar vertel dit is nie nodig 
om voor ander mense klavier te speel nie, in teenstelling met Heinrich wat Anelia biykbaar 
wil help om in haarself te glo. Carl neem sy pa daarvoor kwalik dat hy dood is en hulle net 
so gelos het, en selfs vir die toestand waarin sy ma nou is. 

Dit blyk uit die stelling wat Heinrich maak, dat hy die tweeling die skuld vir Anelia se optrede 
wil gee, en dat hy die kinders moontlik van die nagedagtenis van hulle pa wil vervreem 
(p. 88). 

Hoewel dit blyk dat Carl vir Heinrich as sy pa aanvaar het as iemand om mee te praat, 
iemand om mee "mansdinge" saam te doen (pp. 8, 13, 18), is dit asof hy tog skuldig daaroor 
voel dat hy moontlik sy pa so gou vervang het: "Hy se die woorde asof hy skaam is vir die 
gedagte..." (p. 13). 

Carl se verhouding met George 
Volgens Carl sien hy George se ware karakter raak, ten spyte van sy uiterlike, omdat hy al 
dinge soos 'n grootmens sien, en dus verby die uiterlike kan kyk. Carl is onder die indruk dat 
George 'n barmhartige Samaritaan is, wat weet wat naasteliefde is (p. 81). Die ironie hiervan 
is dat hy in werklikheid nie soos 'n volwassene sien nie, al dink hy self so. Dit is tipies van 'n 
adolessent om te dink dat hulle alles weet (vergelyk 2.2.5), maar al weet hulle nie alles nie, 
het hulle tog 'n gevoel van goeie oordeel en volwassenheid en is hulle ook in staat om tussen 
goed en kwaad en reg en verkeerd te kan onderskei. Hulle beperkte mensekennis en 
lewensondervinding beperk egter die omvang van die onderskeid. 

• Lewensbeskouing 

Hoewel Carl beinvloed kan word deur Heinrich, weet hy wat steel is, maar oortuig homself 
dat dit nie is wat hy, Heinrich en George gaan doen nie. Volgens horn is dit net steel as 'n 
mens die goed vir jouself hou en hy is onder die indruk dat hulle dit nie gaan doen nie 
(p. 98). Die waardes wat hy van kleins af by sy ouers geleer het en Jackie bang is hy 
vergeet het (p. 87), blyk tog nie heeltemal vergete te wees nie. In sy onderbewuste weet hy 
moontlik wat hy doen is verkeerd, maar die begeerte om iewers te behoort en deel te wees 
van Heinrich is dalk te oorweldigend. Hy wil glo wat hy doen, is reg en ook dat Heinrich 
eerlik is. Carl wil nie die oenskynlike normaliteit van sy huidige lewe versteur nie; hy wil dus 
nie te diep delf in die reg en verkeerd van die situasie nie. 
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Carl se wens om net so ryk soos Heinrich te wees, spruit moontlik uit sy bewondering vir 

horn: "Ek wil soos jy wees..., Heinrich, jy moet my leer hoe om slim te wees en geld te 

maak" (p. 6). Hierdie begeerte van Carl om ryk te wees kan sy oorsprong he in die feit dat sy 

pa se besigheid geldelike probleme gehad het en dat sy boedel bankrot was na sy dood. Die 

uitgesproke begeerte van Carl aan Heinrich om ryk te wil wees is in teenstelling met sy 

innerlike gevoel. Hy haat die woord geld, want - volgens horn - as dit nie vir geld was nie, 

was sy pa nog vandag by hulle. Omdat Carl sy pa blameer omdat hy so skielik dood is, 

verwerp hy horn ook eintlik. Daarom aanvaar hy Heinrich as sy nuwe pa en sien horn as 'n 

rolmodel en wil hy graag net soos hy wees. Hy wil selfs 'n wit merrie soos Heinrich gehad 

het toe hulle die perd gaan uitkies het (p. 23). Volgens Carl verstaan hy en Heinrich mekaar, 

is hy'n man so reg na sy hart (p. 23). 

Op veertienjarige ouderdom is die moontlikheid dat Carl maklik beinvloed kan word, baie 

groot. Veral ook na alles wat in die laaste paar maande tot 'n jaar met horn gebeur het. Hy is 

baie goedgelowig en sy behoefte aan 'n pa en sy aanvaarding van Heinrich as sy pa maak 

hierdie moontlikheid nog groter. In die woorde van Heinrich is "hy op die oomblik op so 'n 

stadium waar die sondigste ding vir horn maklik soos avontuur lyk" (p. 86). Carl se waardes 

kan deur Heinrich en selfs George (wat Carl as sy vriend beskou), en moontlik ook deur sy 

omstandighede beinvloed word. Die omstandighede waarin hy nou is, skep vir horn die 

geleentheid om anders op te tree as wat hy gewoonlik sou optree. Hierdie invloed wat 

Heinrich op Carl het, kan daarin gesien word dat Carl glo wat Heinrich vir horn oor die doel 

van rooftogte vertel: dat die geld van die rykes gesteel word en aan die armes en ellendiges 

gegee word, soos Robin Hood gedoen het (p. 86). Volgens Jackie is "steel nie meer steel 

vir Carl nie, want hy glo al die stories wat daardie twee boewe aan horn vertel het" (p. 99) en 

"as haar pa nog hier was, sou Carl nooit by so iets betrokke geraak het nie" (p. 109). 

Hoewel die gesin (Heinrich, Anelia, Jackie en Carl) nie meer kerk toe gaan vandat Anelia 

met Heinrich getroud is nie, blyk dit dat religie tog steeds 'n invloed op beide Carl en Jackie 

het. Vir Jackie is Kersfees Yi tyd wanneer 'n mens tog nie vir mekaar kwaad mag wees nie, 

want toe het die Groot Vredemaker na die aarde gekom (p. 65). Carl onthou dat hulle nog 

altyd grootgemaak is om die "diepste respek vir die Bybel en sulke dinge te he" (p. 38). Met 

die gedagte is "die afgelope tyd se woede sommer weg uit Carl se binneste" (p. 38). Carl 

beplan selfs om miskien 'n teks op die kruisie wat Heinrich vir Jackie wil gee, te laat graveer 

("lets soos: 'Jy moet jou naaste liefhe'", p. 38). Dit is egter nie presies duidelik hoe ernstig 

religieus die bedoeling is nie en of Carl moontlik net moedswillig is en vir Jackie met die 

religieuse waardes waarmee hulle grootgeword het, wil probeer oortuig om van Heinrich te 

hou nie. Ten spyte van Carl se bedoelinge dat die religieuse teken van die kruisie op Jackie 
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se hangertjie 'n invloed op haar gaan he, blyk dit tog dat sy religieuse en morele waardes nie 
is wat dit voorheen was nie. Hy glo steeds vir Heinrich en sien niks verkeerd met wat 
Heinrich en George doen nie. Die religieuse waardes is wel deel van die positiewe waardes 
van die jeugverhaal in die geheel, omdat dit ingebed is in die vertelstruktuur en die wyse 
waarop die karakterisering hanteerword. 

• Ontwikkeling van of verandering by karakters 

Jackie kan nie verstaan hoekom Carl bly glo dat Heinrich en George edele bedoelings het en 
hy hulle selfs as barmhartige Samaritane nie (p. 87). Sy wonder of Carl dan alles vergeet 
het wat hulle ma en pa hulle geleer het. 

Jackie glo dat Carl "vir altyd en altyd" 'n dief sal wees as hy eers saam met Heinrich en 
George gaan roof het (p. 107). 

Volgens die polisiesersant, wat in sy eie woorde sy waarneming van Carl aan Jackie vertel, 
is Carl in 'n baie moeilike stadium (p. 113): 

"Hy is nog vis nog vlees. Met ander woorde, hy is nie meer 'n kind nie, maar 
ook lank nog nie 'n grootmens nie... Hy het begin skeer, maar hy laat ander 
mense nog vir horn dink, soos daardie stiefpa van julle en sy trawant. Carl is 
nie sleg nie, hy is net baie deurmekaar op die oomblik. Sien, julle pa is dood 
op 'n tydstip in Carl se lewe wat hy horn die meeste nodig gehad het. Hy wou 
'n pa ten alle koste he." 

Die keuse van die perde wat Carl en Jackie vir Kersfees by Heinrich as geskenke gekry het, 
kan moontlik as parallel gesien word met wat op die oomblik in hulle lewe gebeur. Carl wou 
nog altyd 'n swart hings gehad het en Jackie 'n geelbruin merrie. Nou is dit net andersom. In 
hulle lewe is dinge ook anders; niks is soos dit vroeer was nie; alles is deurmekaar. 

Dit blyk dat Carl moontlik besef dat hy 'n "jabroer" geword het soos Jackie impliseer (p. 22) 
met die keuse wat sy gemaak het met die perd (sy het 'n swart hings gekies, soos Carl nog 
altyd wou gehad het, terwyl sy eintlik altyd 'n geelbruin merrie wou gehad het). Hy probeer 
alles doen wat Heinrich se goedkeuring wegdra. Carl wou nog altyd 'n swart perd gehad het, 
maar kies dan met Heinrich se aansporing die geelbruin merrie. Dit kan moontlik wees dat, 
met Carl se strewe om Heinrich se guns te wen, hy vir Heinrich selfs die reg gegee het om sy 
perd vir horn te (help) kies. Volgens Carl is dit nie minder as reg dat, as Heinrich vir hulle die 
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perde present gee, hy h se in die keuse van die perde het nie, maar die ironie is dat Heinrich 
in werklikheid vir hulle 'n eie keuse gegee het watter perde om te kies. 

Carl dink aan homself as 'n man (p. 99), maar dink dat, selfs al is hy 'n man, Jackie nie moet 
dink hy gee nie om vir hulle ma nie. Hy glo aan die einde van die verhaal dat hulle ma een 
van die dae weer gesond sal wees en dat dit alles aan Heinrich te danke sal wees. Carl 
oorweeg nie eens die moontlikheid dat Heinrich in h mate ook verantwoordelik kan wees vir 
die toestand waarin Anelia is nie. Hy is steeds oortuig van Heinrich se edele motiewe en 
goeie bedoelings. 

Carl se optrede het te doen met sy soeke na identiteit. Met die krisis wat hy in sy lewe beleef 
(sy pa wat dood is, 'n nuwe stiefpa, nuwe lewensomstandighede), is daar die moontlikheid 
van 'n identiteitskrisis en identiteitsontwikkeling. 

3.2.2.3.3 Jackie 

• Naamgewing 

Jackie se ma noem haar "kindjie" of "my ou kindjie" (pp. 28, 49). Haar pa het haar "my 
poppie" genoem (p. 41). Carl noem haar partykeer "juffrou" wanneer hy haar wil kwaad 
maak(pp. 25, 71). 

• Voorkoms 

Jackie se voorkoms word besonder gedetailleerd gebeeld. Sy het lang donkerbruin 
poniesterte en donkerbruin oe (pp. 14,15, 80). 

Haar begeerte om haar eie perd te besit, kan in haar gloeiende oe gesien word wanneer sy 
na die pragtige perde in die kampie kyk (p. 17). Dit blyk uit haar gedagtes dat sy en Carl nog 
altyd hulle eie perde gehad het. 

Jackie se woede kan gesien word in haar uiterlike voorkoms:"... haar wange word vuurrooi" 
(p. 25) wanneer Carl haar "juffrou" noem. 

Jackie se uiterlike voorkoms verraai nie haar innerlike emosies nie: "Skynheilige vark, ontplof 
dit in Jackie se binneste. Maar toe sy na die groot man kyk, verraai haar gesig geen emosie 
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nie." (p. 25). Hoewel dit haar gevoelens oor Heinrich is, onderdruk sy dit. Deur die 
voortdurende onderdrukking van emosies bestaan die moontlikheid dat Jackie nie spontaan 
kan reageer in enige situasies nie. 

• Liggaamlike ontwikkeling 

Carl merk op dat Jackie liggaamlik verander het: "Deesdae lyk sy op party plekke heeltemal 
anders. Eers kon hy met haar gestoei en grappies gemaak het, maar nou is hy bang hy vat 
... verkeerd" (p. 73). Alhoewel daar dikwels aangeneem word dat meisies vinniger ontwikkel, 
liggaamlik en emosioneel, is dit moontlik nie die geval in hierdie tweeling se ontwikkeling nie. 
Jackie lyk emosioneel meer ontwikkel, omdat sy wantrouig en agterdogtig is met betrekking 
tot Heinrich en George. Carl is goedgelowig en na'ief ten opsigte van George en Heinrich se 
bedoelinge en bedrywighede (p. 80). 

• Handeling 

Jackie se waarskynlike gevoel van spanning kan deurgaans in haar handeling en dialoog 
waargeneem word. Voorbeelde hiervan word vervolgens genoem: Wanneer sy vir Carl se 
dat sy in haar skik is met haar perd, klink haar stem 'n halwe noot te hoog (p. 19). Sy praat 
vinnig (p. 16). Haar vingers grawe in die matras en is in stywe balle langs haar sye 
vasgeknoop, terwyl sy met doodse sekerheid weet dat sy die volgende dag die swart hings 
gaan ry. Dat sy net elke keer weer opklim (p. 21) as hy haar afgooi, kan ook dui op haar 
vasberadenheid. Dit is ook 'n vooruitskouing van moontlike gebeure (dat sy van die perd 
afgegooi sal word). 

Jackie se handeling gaan dikwels saam met haar gevoelens. Haar woede teenoor Carl is in 
haar stem wat "kwaai en skril klink" (p. 13) en haar handeling te bespeur: "Jackie se vingers 
strengel stywer inmekaar. As sy hulle nou losmaak, skeur sy dalk altwee sy ore van sy kop 
af (p. 13). Sy probeer ook wegskram van negatiewe gedagtes deur aan te hou praat 
wanneer sy en Janpiet na die laning dennebome toe stap om 'n Kersboom te gaan afsaag: 
"Want praat vat die dink weg" (p. 69). Haar handeling kan ook selfs die teenoorgestelde van 
haar gevoelens wees: "Sy glimlag, maar dit verhoed haar nie om horn terselfdertyd soos 'n 
giftige kobra aan te gluur nie" (p. 30). 

Jackie se handeling teenoor Perd 
Jackie se bene bly lam en onwillig (p. 24) wanneer Perd op die hoewe aankom en sy nie 
ondertoe en buitentoe hardloop soos sy haar altyd voorgestel het sy sou doen nie. Daar kan 
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hieruit moontlik afgelei word dat sy bang vir die perd is, 'n vrees vir horn het en versigtig is vir 

die onvoorspelbaarheid van die temperamentele perd. Perd se naam dui op Jackie se 

onwilligheid om vir horn 'n mooi naam uit te dink. 

Hoewel dit blyk dat sy bang vir Perd is, is sy vasberade om die perd baas te raak. Sy pluk 

die teuels uit die staljong se hande (p. 26). Sy wil selfs vir 'n oomblik he dat die perd haar 

moet afgooi, dat haar ma kan skrik en besef wat aangaan, en opstaan vir haarself. Sy wil he 

haar ma se oe moet oopgaan en sy moet haarself sterker handhaaf. Jackie wil vir almal wys 

dat sy die perd kan en sal baasraak, al is hy so groot en befoeterd. Sy ry driftig (pp. 26-27). 

Jackie se handeling teenoor Heinrich 

Jackie se vlugtige soen op Heinrich se wang om dankie te se vir die perd, doen sy 

waarskynlik net uit pligsbesef, soos haar pa en ma haar heel waarskynlik geleer het om 

dankie te se wanneer sy 'n geskenk ontvang: "Sy wang is koud en styf onder Jackie se lippe" 

(p. 29). Sy probeer ook baie hard om vriendelik en goedkeurend te wees en sy forseer selfs 

'n glimlag na haar lippe (p. 70). 

Jackie se mededeling aan haar ma dat sy al voorheen van perde afgeval het - as dit die 

betrokke oggend sou gebeur, sal dit nie die eerste keer en ook beslis nie die laaste keer 

wees nie (p. 26) - en Jackie se besluit dat sy die swart hings gaan ry, al smyt hy haar ook 

elke dag af, dui moontlik op haar vasberadenheid om haarself te bewys en moontlik ook nie 

vir Heinrich die bevrediging te gee dat die swart hings haar sal onderkry nie. 

Jackie se handeling teenoor Anelia 

Jackie se huilende opmerking aan haar ma dui moontlik daarop dat sy 'n vertroueling soek: 

"Mams, ek het niemand om na toe te gaan nie" (p. 93). Dit is duidelik uit Anelia se handeling 

dat sy dit nie vir Jackie kan wees nie: "Sy sit nou al dae lank daar in haar kamer net voor 

haar en staar" (p. 92). 

In 'n toneel tussen Jackie en Anelia kan Jackie se wisselende emosies waargeneem word 

(pp. 93-95). Sy huil eers, staar haar ma met skok en ongeloof aan, gil amper die woorde uit 

vir haar ma en begin saggies huil; daarna spoel 'n vreemde kalmte oor haar terwyl sy haar 

ma se kop vertroostend teen haar vasdruk. Jackie se emosies is so oorweldigend dat sy nie 

bewus is van die trane wat sonder ophou oor haar wange loop nie en sy is ook nie bewus 

daarvan dat sy haar ma se bene vasklou en dat die steeds roerloos voor haar sit en uitstaar 

nie. Die dikwels omgeruilde rolle van Jackie en Anelia kan hier gesien word. Hoewel Anelia 

die ma is en eintlik veronderstel is om die trooster, versorger en beskermer te wees, is dit 
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eintlik Jackie wat die rol teenoor haar ma vervul. Vroeer (p. 20) is ook gesien dat dit Jackie 
en Carl was wat na Karel se dood moes toesien dat Anelia eet en daaglikse/elke dag se 
dinge doen. In hierdie toneel (pp. 93-95) is dit Jackie wat haar ma probeer ondersteun, 
terwyl Anelia heeltemal voeling met die werklikheid verloor het. 

• Dialoog 

Jackie se gevoel teenoor Carl se perd word deur middel van haar dialoog uitgedruk: "'Foei 
tog, ou boetie, en jou ou geelbruin merrietjie sal seker eers volgende week hier aankom'" 
(p. 24). Sy impliseer ook dat Carl se merrie stadig is: "En ek hoop jy geniet daardie ou 
rolstoel wat jy'n perd noem" (p. 25). 

Tydens Jackie se gesprek met George klink haar dreigement vreemd, komende van haar: 
"Ek...ek sal jou doodmaak!" (p. 79). Dit kan uit haar optrede deur die verhaal afgelei word 
dat sy nie gewelddadig is nie; daarom is die uitlating vreemd. Dit is egter moontlik dat sy so 
bedreig voel deur George dat sy op daardie oomblik tot die uiterste sou of wou gaan. 

Met Jackie se ontkenning beklemtoon sy dat Heinrich niks van haar is nie (vergelyk ook 
verteller en verteltegniek, punt 3.2.2.1): "O nee, hy is nie my stiefpa nie, hy is niks van my 
nie" (p. 102). 

• Denke/gedagtes 

Selfs met Perd se groot lyf wat senuagtig onder Jackie tril, is sy skaars daarvan bewus 
(p. 74). Sy is op iets anders gefokus. Sy neem nie die sensoriese prikkels waar nie. Haar 
sintuiglike waameming is dus ondergeskik aan haar innerlike belewing. Vir Jackie is George 
da Silva steeds voorop in haar gedagtes, selfs al voel sy hoe Perd onder haar wegskiet en al 
hoor sy die geklap van sy hoewe. George spook ook by haar in 'n latere droom/nagmerrie 
(pp. 91-92), wat die moontlikheid kan aandui dat sy vreesbevange voel oor horn. 

Jackie is ingedagte terwyl sy met die grondpad langs op Perd ry. Sy dink oor die komende 
Kersfees en hoe dit nie juis anders gaan wees as die vorige een nie. Sy en Carl verstaan 
mekaar nie meer nie en haar ma sit voor die klavier sonder om 'n noot te speel. Jackie se 
gedagtes is so oorheersend dat die toeter wat George langs haar laat skel, haar uit haar 
gedagtes laat skrik (p. 76). 
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Jackie se belewing van die werklikheid waarin sy haar nou bevind, en ook haar herinneringe 
aan die verlede, word in haar gedagtes verwoord. Hieruit blyk die intensiteit van haar 
gevoelslewe en haar gedagtewereld. 

• Gevoelens 

'n Verskeidenheid emosies kan by Jackie waargeneem word. Jackie se handeling word ook 
deur haar emosies beinvloed. 

Vrees 
Jackie onderskei tussen die verskillende soorte "bang" wat sy op hierdie oomblik (net na 
haar droom van Perd wat Heinrich se kop het) in die verhaal (p. 33), en ook net na haar pa 
se dood voel. Op die oomblik voel sy "verskrik-bang" (moontlik vir Heinrich en haar 
omgewing), terwyl sy na haar pa se dood 'n "hartseer-verlate-bang" gehad het (p. 33). 
Hierdie onderskeid tussen die verskillende soorte nuanses van dieselfde emosie kan 
moontlik 'n teken van emosionele groei by Jackie wees. Sy is in staat om haar emosies 'n 
naam te gee en dit daardeur moontlik te begin beheers, al is sy nog nie in staat om tussen 
vrees (vir 'n spesifieke saak of objek) en angs (in gevalle waar die spesifieke objek waarvoor 
die persoon bang is, nie duidelik bepaal kan word nie) te onderskei nie. 

Jackie se vrees vir Heinrich kan gesien word in haar beangste gevoel toe Heinrich na haar 
kamer opkyk van die skure af. Sy is in staat om die gordyne toe te trek, en hoewel sy die 
deur wil sluit en die bedlampie afskakel, kan sy nie beweeg nie (p. 33). Dit blyk hieruit dat sy 
beangs voel. Later in die verhaal voel sy egter vir 'n derde keer of haar kamerdeur gesluit is 
(p. 105), wat dui op haar onrustigheid in Heinrich se teenwoordigheid (op die hoewe). 

Jackie se gevoel van "(e)k's bang, so verskriklik vreeslik bang" word met die herhaling 
daarvan geintensiveer (p. 95). 

Jackie se onvermoe om in hierdie stadium van adolessensie haar gevoelens vas te vat en 
naam te gee aan die presiese aard van haar gevoelens het te doen met die ontwikkeling van 
emosionele intelligensie. In haar gemoed het sy net 'n beklemming en baie vrae (p. 9). 

Jackie se gevoelens teenoor Anelia 
Jackie se optrede teenoor haar ma kan as versigtig gesien word. Sy stap huiwerig na haar 
ma waar sy sit en klavier oefen (p. 9). Jackie praat selfs fluisterend met haar ma. 
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Jackie se gevoelens teenoor haar ma kan as bekommernis beskryf word. Haar gevoel word 
beskryf as "beklemmend", 'n "vreemde onrus in haar binneste" en "h naamlose vrees" (p. 9). 
Selfs iets in haar ma se stem maak Jackie 'n vreemde onrus in Jackie wakker (p. 9). 

Hoewel dit blyk dat Jackie bekommerd en besorg is oor haar ma en ook nie van Heinrich hou 
nie, was sy tog verlig en bly dat haar ma weer getrou het:"... toe sy hoor haar ma gaan weer 
trou, was sy heimlik verlig en bly, al was dit slegs vier maande na haar pa se dood" (p. 20). 
Dit het beteken dat haar ma weer iemand gehad het om na haar om te sien. 

Die woede wat Jackie voel (pp. 10-11) kan moontlik 'n magtelose woede of selfs spanning 
wees. Jackie voel moontlik magteloos omdat sy nie tot haar kan deurdring nie en ook nie 
kan verstaan hoekom haar ma na al die jare (16 jaar) weer voor gehore wil optree, net omdat 
Heinrich se dat sy dit aan die mense en aan haarself verskuldig is nie. 

Jackie se gevoel van woede word soos volg gebeeld: "... sy stamp die stoel met geweld 
agteruit" (p. 66). In haar dialoog word haar ongeduld gebeeld in die woorde: "Mams, jy 
luister dan na niks wat ek se nie!" (p. 66). Jackie is hier in konflik met haar ma, terwyl sy 
haar gewoonlik beskenn. Dit is moontlik dat Jackie in hierdie toneel binne oomblikke deur 
die verskillende stadiums van die rouproses gaan. Jackie se gevoelens gaan van woede na 
moedeloosheid na onverskilligheid. Dit blyk dat sy nie omgee vir die verwildering en seerkry 
in haar ma se oe nie. Sy is dus onverskillig teenoor ander se gevoelens, terwyl sy dit 
gewoonlik in ag neem. Die moontlikheid bestaan dat sy haar pa verwyt wanneer sy se: "Of 
miskien het hy net glad nie omgegee nie" en: "Miskien was dit net vir horn makliker om Newer 
dood te wees as om met ons spul opgesaal te sit... sonder geld" (p. 66). Dit blyk dat Jackie 
nog nooit of min/selde oor haar pa gehuil het: "Ek wens ek kon ook huil, dink Jackie. Miskien 
is dit waarom ek so vuil en aaklig voel. Omdat ek nooit trane het wat my ook van binne kan 
skoonwas nie" (pp. 66-67). 

Jackie word deur Carl as "nie die huilsoort nie" (pp. 46, 80) beskryf. Daar word telkens 
genoem dat Jackie nie gewoonlik huil nie (pp. 46, 59, 66, 80). Dit blyk egter dat sy graag wil 
huil, maar dat sy die emosie onderdruk: "Sy voel so lus om te huil, dink sy, terwyl die 
hartseer haar keel laat pyn" (p. 67). Sy wys nie haar hartseer in die openbaar nie. Wanneer 
sy dan wel huil, kan dit moontlik beteken dat sy (of haar gevoelens) op breekpunt is: "Jackie 
kom nie agter dat die trane sonder ophou oor haar wange loop nie" (p. 94) en "Toe sy 
uiteindelik buite in die verblindende son staan, huil sy hortend" (p. 104). Dit is nie eksplisiet 
in die teks aangedui hoekom Jackie nie gewoonlik huil nie. Die moontlikheid bestaan dat sy 
voel dat sy sterk moet wees juis omdat haar ma nie is nie. 
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In die verhouding tussen Jackie en Anelia blyk daar 'n gemis aan troos en koestering te 
wees. Die een oomblik wil Jackie haar ma se hand van haar arm afskud en die volgende 
oomblik wil sy met haar hele lyf onder die hand in kruip (p. 67). Sy het gemengde, selfs 
teenstrydige emosies, is verward en weet nie hoe om op te tree nie. 

Jackie se gevoelens teenoor Heinrich 
Na aanleiding van 'n opmerking van Carl na hulle bakleiery ondersoek Jackie haar gevoelens 
teenoor Heinrich en kom tot die gevolgtrekking dat sy Heinrich nie vertrou nie en ook nie van 
horn hou nie; sy haat horn selfs: 

Hy's vriendelik. Te vriendelik. Hy is so anders as wat haar pa was. Hy is 
amper soos daardie verkoopsmanne as hulle iets aan jou wil afsmeer. Jackie 
kan besluit of hy vrygewig is en of hy hulle wil omkoop nie. (p. 14) En sy weet 
sy haat Heinrich Schuler, want dit is alles sy skuld. (p. 31) 

Die woord "haat" (p. 31) wat Jackie gebruik om haar gevoel teenoor Heinrich te beskryf, is 
teenstrydig met die religieuse waardes waarmee sy en Carl grootgeword het. Hoewel 
adolessente die woord "haat" moontiik dikwels ligtelik gebruik, omdat hulle in hulle 
emosionele ontwikkelingstadium dalk nie die voile implikasies van die woord verstaan nie, is 
dit waarskynlik nie die geval by Jackie nie. Dit dui moontiik op die intensiteit van haar 
gevoelens teenoor Heinrich. 

Jackie se gevoelens teenoor Carl 
Jackie verlang na die ou Carl (p. 15) en sy wens hy wil net een keer regtig vir haar kyk en vir 
haar glimlag (p. 15). Sy wonder selfs hoekom Carl so anders geword het en is bekommerd 
dat hy selfs vergeet het dat hulle 'n tweeling is (p. 95). 

Jackie ervaar terselfdertyd positiewe en negatiewe gevoelens teenoor Carl. Sy het nie 
"vriendelike woorde" om vir Carl te se nie en sy wil ook nie "iets leliks en katterigs vir horn se 
nie" (p. 44), wat moontiik dui op die innerlike konflik wat adolessente dikwels ervaar. 

Wanneer Carl met Heinrich saamstem dat die koerant wat 'n artikel geplaas het oor Anelia se 
klavierspel, haar nie op bladsy een sal prys en weer op bladsy drie sal afkraak nie, vergewe 
Jackie horn "sommer 'n hele klomp goed" (p. 69). Dit blyk dat Jackie op hierdie oomblik in 
die verhaal anders voel. 

Jackie se gevoelens teenoor George 
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Jackie voel verlam en paniekbevange in George se teenwoordigheid. Sy besef dat sy van 
horn moet wegkom, maar bly weerloos en magteloos voor horn staan (p. 77). 

Woede 
'n Koue woede maak Jackie vir die oomblik baas oor die swart perd (p. 27). Jackie se woede 
word ook verwoord deur die woord "sis":"... (sy) sis ... en roer die spiere van haar beseerde 
been sodat die pyn rooiwarm deur haar skiet" (p. 27). Die pyn wat rooiwarm soos bloed deur 
haar skiet, is 'n vorm van sinestesie, waar die gevoel met sig gekombineer word. Die woede 
wat Jackie voel, is deel van haar dag in die stadium van die verhaal (wanneer sy en haar 
gesin aan tafel praat oor die winkeldiefstalle):"... en sy gee glad nie om dat sy smoorkwaad 
klink nie" (p. 49). 

Jackie se gevoelens loop ook parallel met haar handeling. Haar gevoelens word verwoord in 
'n beskrywing soos die volgende: "In haar binneste voel sy terselfdertyd hartseer en kwaad." 
(p. 73). Haar gevoelens word ook in haar handeling gebeeld: "Sy stamp die staldeur met 
geweld oop sodat die swart hings verskrik agtertoe trippel" (p. 73). 

Jackie se goeie voornemens om nie 'n skewe woord oor haar lippe te Iaat kom nie en as daar 
dalk 'n lelike ding in haar gedagtes wil opkom, sal sy dadelik aan iets moois dink (p. 47), kan 
moontlik dui op emosionele ontwikkeling. Sy kan haar emosies erken, en benoem en dit 
sodoende beter beheer en situasies vasvat. Die voorneme verander egter as gevolg van die 
omstandighede en sy is nie meer lus om gaaf en vriendelik te wees nie (p. 48). 

Jackie ervaar by tye ook verwarde/deurmekaar emosies: "Dit voel vir haar asof iemand 'n 
eierklitser in haar kop ingesteek het en die hele spul deurmekaar geklits het." (p. 50) en 
"Asseblief, dink sy deur al die deurmekaar-emosies in haar gemoed, moet tog net nie dat ek 
voor horn huil nie" (p. 59). Sy weet nie wat om te voel nie. Dit is 'n aanduiding van die 
emosionele ontwikkeling van die adolessent. Adolessente ervaar dikwels verwarde 
gevoelens. 

Dit is nie duidelik vir wie Jackie eintlik kwaad is nie (p. 73). Jackie erken aan die perd (terwyl 
sy horn opsaal) dat sy nie van horn hou nie en ook nie van haarself nie. Die perd se 
gerunnik Iaat Jackie weet dat die rit niks anders as 'n tweegeveg gaan wees nie (soos dit 
gewooniik is). Die manier waarop Jackie met die perd werk, kan gesien word as 
kompensasie. Daar is baie ander dinge waaroor sy nie beheer het nie. Sy wil beheer he oor 
die perd. Dit is 'n meet van kragte en die botsing van persoonlikhede - Jackie en die perd 
s'n. 
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• Karakterverhoudinge 

Jackie se verhouding met Carl 
Wanneer Jackie die swart hings kies in die plek van 'n merrie wat sy nog altyd wou gehad het 
en Carl haar daarop wys, glimlag sy liefies vir horn (p. 18) en se dat sy ook van opinie kan 
verander. Die glimlag kan moontlik gesien word as sarkasties of selfs ironies. Sy wil nie 
werklik met horn vriendelik wees nie, maar glimlag tog vir horn. 

Met die dat Jackie versigtig met Carl wil praat oor hoe hulle pa en ma hulle geleer het dat 
steel steel is (p. 91), blyk dit dat sy horn nie verder van haar wil vervreem nie. Sy wil die 
onderwerp versigtig aanraak in die hoop dat hy na haar sal luister. 

Jackie se verhouding met Anelia 
In 'n gesprek met Carl (p. 31) beklemtoon Jackie dat sy van Anelia verskil. Sy het niemand 
nodig om dinge vir haar te doen en besluite te neem nie. Sy doen dit self. Hierdie uitlating 
van Jackie kom nadat Carl gese het dat sy ma iemand soos Heinrich nodig het. Sy is 
gewoond daaraan dat iemand vir haar dinge doen en besluite neem. Hierdie stelling van 
Jackie het te doen met haar eie identiteit, dit is wie sy is, haar eie geaardheid en 
individualiteit. 

Jackie is bekommerd oor haar ma (p. 82), dat sy vir altyd in die senukliniek gehou gaan 
word. Hierdie bekommernis spruit moontlik uit die feit dat Jackie nie ingelig is oor haar ma 
se werklike toestand nie en daarom nie 'n ingeligte opinie daaroor kan he nie. Sy dink dat 
haar ma oor 'n paar dae uit die hospitaal ontslaan kan word. Sy bid selfs dat haar ma gou 
gesond sal word en ook dat Carl nie 'n dief word nie (p. 92). Dit dui moontlik daarop dat haar 
geestelike lewe vir Jackie steeds belangrik is: wanneer sy bekommerd is, en raad en hulp 
nodig het, bid sy. 

Die twyfel wat Jackie beleef (p. 79), deurdat sy nie weet wat op die hoewe aangaan en ook 
nie weet wat met haar ma aangaan nie, bring spanning mee. Jackie is ook bang en ontsteld 
oor haar ma se toestand (p. 93). 

Jackie se verhouding met Heinrich 
Daar is 'n suggestie van konflik tussen Jackie, die perd en Heinrich met Heinrich se 
opmerking dat hy hoop dat Jackie nie haar nek op die perd sal breek en horn (Heinrich) dan 
sal verkwalik nie. Volgens Heinrich lyk die swart hings nie na 'n dier wat gedwee gaan 
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toelaat dat hy gery word nie. Verdere moontlike konflik kan gesien word in Jackie se wens 
dat sy net een keer met die swart hings oor Heinrich kan ry (p. 26). Sy wil horn dus 
seermaak, maar dit is nie te bespeur in haar handeling nie; sy se dit nie openlik nie, maar 
dink dit net. 

Die moontlikheid bestaan dat Jackie net die swart hings gekies het en wil he omdat Heinrich 
dink dit is nie so goeie idee nie (p. 19). Dit is ook moontlik dat sy die hings gekies het omdat 
Carl horn nie gekies het soos hy nog altyd wou nie, en sy daardeur aan Carl en Heinrich wil 
wys dat sy haar nie laat voorskryf wat om te kies en hoe om te dink nie. 

Hoewel Jackie nie van Heinrich hou nie (pp. 20, 21, 40), wil sy nie vir horn 'n leuen vertel nie; 
daarom is sy verlig dat die erkenning wat sy aan horn maak dat sy mal oor perde is, nie 'n 
leuen is nie. 

Jackie se verbale erkenning dat sy lief is vir haar ma, staan in teensteiiing met wat sy vir 
Heinrich voel: "Sy hou nie van horn nie" (p. 21). 

Jackie vertel vir Heinrich dat George met sy "vuil pote" aan haar geklou het, maar sy reaksie 
is nie juis ondersteunend of beskermend nie: "'Dis soos party mans nou maar eenmaal is, 
meisie,' se hy en dit klink vir Jackie asof hy glad nie dink dat daar iets daarmee verkeerd is 
nie" (p. 59). Hierdie stelling het te doen met Heinrich se idee van wat reg en verkeerd is. 
Selfs wanneer Jackie vir horn se dat George 'n mes by horn gehad het, wat teen die wet is, 
klink sy antwoord vir Jackie asof hy met haar spot: "So, ne, maar ek sal met daardie George 
da Silva moet praat" (p. 59). 

• Ontwikkeling van of verandering by karakters 

Volgens Carl is Jackie nie meer veel van 'n kind nie, daarvoor het sy skielik te groot vir haar 
skoene geword (pp. 22, 39, 81). In die ontwikkelingspsigologie word daar gese dat meisies 
emosioneel vinniger ontwikkel as seuns (vergelyk 2.2.3). Dit is moontlik dat Jackie hier tog 
skielik vinniger groot geword het as gevolg van omstandighede. 

Bedroefde kinders se dikwels dat hulle ouer as hulle portuurgroep voel, dat hulle nie oor 
skynbare gewone dinge bekommerd is nie, soos of hulle die regte rok vir 'n partytjie kry of in 
'n sportspan ingesluit gaan word of nie (Silverman, 2000:33). Jackie kom self tot die besef 
dat sy nie meer 'n kind is nie; sy het dit agtergekom tussen haar klasmaats. Sy sien dinge 
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nie meer soos hulle nie en voel glad nie meer soos hulle oor dinge nie. Miskien is dit omdat 
haar pa vir altyd weg is of miskien omdat haar ma nie van die soort is wat hard kan praat nie 
(P- 39). 

Jackie kom tot die besef dat ouers ook swak kan wees en probleme kan he. Dit dui op 
moontlike identiteitsontwikkeling. Adolessente ontdek dat ouers nie perfek is nie, dat hulle 
ook foute en tekortkominge soos alle ander mense net. 

Jackie soek 'n vertroueling, maar is tog steeds huiwerig om vir die dokter, wat haar ma in die 
hospitaal behandel, van Heinrich en sy planne te vertel (p. 103). Die dokter se opmerking 
aan Jackie dat sy van Heinrich moet probeer hou en dat hy 'n gawe man is wat baie vir hulle 
kan beteken, bevestig moontlik Jackie se vermoedens dat sy die dokter nie kan vertrou nie, 
dat hy moontlik 'n vriend van Heinrich is. Dit is ook moontlik dat die dokter slegs sy 
waarnemings van die situasie aan Jackie oordra en dat Heinrich op die oog af vir horn na 'n 
goeie man met goeie bedoelings lyk wat werklik oor sy vrou en kinders besorg is. 

Jackie is op haarself aangewese. Dit is sy wat verantwoordelikheid moet neem vir haar lewe 
en Carl s'n. Sy sal self iets moet doen om horn te keer om saam met Heinrich en George te 
gaan steel. 

Die vreemde stilte wat Jackie teen die einde van die verhaal in haar voel, asof haar gedagtes 
net gaan le het, voel vir haar soos 'n woeste wind wat homself uitgewoed het (p. 103). 
Hierdie stilte is in teenstelling met die grootste gedeelte van die verhaal wat in Jackie en Carl 
se gedagtes afspeel en wat nou stil is. Dit kan moontlik daarop dui dat dit nou tyd vir aksie 
is, vir optrede van Jackie se kant af, dat sy nie net meer oor dinge moet dink nie. Sy besef 
dat sy self iets moet doen om Carl te keer dat hy nie 'n dief word nie. 
Jackie kom tot die besef dat haar ma en haar broer haar verantwoordelikheid is (p. 109). Sy 
voel skielik nie meer veertien jaar oud nie, asof haar dae van kindwees soos 'n los storm 
verbygetrek het. Daar vind identiteitsontwikkeling by Jackie plaas. Sy weet skielik wie sy is 
en wat sy moet doen. Sy kom voor 'n probleem te staan en soek 'n oplossing daarvoor. Sy 
maak'n plan. 

Jackie se mededeling aan die sersant dat Carl nie 'n dief is nie (p. 112), dat hulle pa en ma 
hulle nie so grootgemaak het nie, dui op die goeie waardes wat steeds behoue gebly het. 

3.2.2.3.4 Heinrich Schuler 
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Heinrich Schuler word "Heinrich" genoem deur Carl (p. 4). Jackie noem egter "oom Heinrich" 
(p. 1), omdat dit is hoe haar pa en ma haar geleer het: om volwassenes respekvol aan te 
spreek, en nie omdat sy horn juis respekteer nie. Volgens Heinrich wil hy nie Jackie en Carl 
se pa se plek inneem nie; daarom moet hulle hom op sy naam noem (p. 6). 

Heinrich word telkens beskryf as'n "groot man" (pp. 6, 21, 25, 35, 48) met helderblou oe wat 
vrolik skitter en as 'n man met 'n vrolike harde lag (p. 6). Die herhaalde gebruik van "groot 
man" kan moontlik in die konteks daarop dui dat Heinrich 'n aantreklike man is, maar "groot 
man" kan terselfdertyd ook as 'n bedreiging ge'i'nterpreteer word. Jackie se waarneming dat 
Heinrich vir haar "buitengewoon groot" aan die bopunt van die tafel lyk (p. 16), kan moontlik 
vanuit haar oogpunt as 'n bedreiging gesien word. Hy glimlag egter vir haar, wat ironies is, 
omdat die vriendelikheid terselfdertyd 'n bedreiging is. 

Heinrich se gesigsuitdrukkings stem nie altyd ooreen met wat Jackie dink hy dink of voel nie: 
"Sy oe glimlag al weer nie saam met sy mond nie" (p. 49). Maar daar is ook tye wat dit 
weerspieel wat hy werklik dink of voel:"... die groot man (grynslag) openlik" (p. 29) en "(d)ie 
trek om die groot man se lippe weerspieel die spot in sy oe" (p. 28). 

Heinrich se voorkoms word telkens vanuit Jackie se oogpunt beskryf. Vir Jackie lyk Heinrich 
op die oombiik aan die etenstafei, terwyl hy sy kop so op en af knik, soos die houtmannetjie 
op haar boekrak (p. 16). In Yi ander stadium is Heinrich ook skielik vir Jackie so groot soos 
die swart hings was voordat sy op hom geklim het (p. 28). Vir die leser is dit nie bekend hoe 
Heinrich voel of dink nie; dit word meestal vanuit Jackie se oogpunt bekend gemaak: "Hy 
klink so vriendelik" (p. 67); "Hy glimlag weer vriendelik vir haar." (p. 70); "Hy't het dun lippe 
soos twee stukke klei wat plat op mekaar gedruk is" (p. 29); "Hy het yskoue blou oe, dink 
Jackie ..." (p. 28); "... die amper wit-blou oe..." (p. 35). Heinrich se gesigsuitdrukking laat 
Jackie dink dat hy hom "heimlik staan en verkneukel" (p. 26) en dit maak haar woedend: 
"Maar dan vang haar oe die trek op sy gesig." (p. 26). 

Heinrich se geaardheid word in sy dialoog gebeeld met die woorde: "Ja-nee, ek hou maar 
altyd 'n agterdeur oop vir die onverwagte" (p. 26). Dit dui daarop dat hy altyd voorbereid is. 
Die waarword van die woorde is ook gou. Dit is moontlik dat hy wil he Jackie moet seerkry 
met die swart hings sodat hy kan bewys hy is reg; dat sy na hom moes geluister het. 

Heinrich se handeling is geheimsinnig en skep ook spanning by die leser: "... dat dit haar 
stiefpa se groot gestalte is wat koes-koes in die rigting van die skure draf (p. 24). Dit is 'n 
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oop plek in die verhaal, omdat dit nog nie op daardie stadium bekend is wat in die skure is en 
hoekom Heinrich "koes-koes" daarheen draf nie. 

Dit is nie duidelik hoekom Heinrich vir Anelia juwele koop nie - of dit is omdat hy haar wil 
plesier en of dit vir die klavieroptrede is (p. 13) wat hy tot voordeel van sy eie 
sakebedrywighede wil benut nie. Dit blyk egter dat hy daarvan hou om vir mense geskenke 
te koop (p. 59). Jackie is ook agterdogtig oor Heinrich se stelling dat hy daarvan hou om 
presente te koop. Sy weet nie wat hy daarmee bedoel nie, dus is dit 'n oop plek in die 
verhaal. 

Heinrich is oenskynlik besorg oor Jackie wanneer hy aan haar se dat die perd wat sy gekies 
het, teruggeneem moet word, nadat hy gesien het hoe die perd teen die doringdraad van 
Jackie probeer ontslae raak het (p. 28). Ten spyte van sy oenskynlike besorgdheid oor 
Jackie ontstaan die vraag wel of Heinrich werklik sy gesin beskerm soos 'n man en pa 
veronderstel is om te doen (p. 58). As Heinrich regtig vir sy gesin omgegee het, sou hy nie 
iemand soos George da Silva by hulle (veral sy vrou en stiefdogter) toegelaat het nie. 

Deur Heinrich se dialoog word daar inligting oor sy verlede bekend gemaak (p. 6). Hy het sy 
vrou en kind in 'n motorongeluk verloor. Hy se ook aan Carl dat hy dink Carl en sy seun Fritz 
goeie maats sou gewees het. Die vreugdelose laggie (p. 7) wat hy egter daarna gee, is 
ironies; hy lag vir die onmoontlikheid van die situasie. 

In sy verhouding met Carl tree Heinrich anders teenoor Carl op as teenoor Jackie (p. 36). Dit 
is moontlik dat Heinrich Carl as sy seun (al is dit sy stiefseun) sien of wil behandel. Die 
moontlikheid bestaan ook dat hy van die begin af 'n plan gehad het om Carl in sy skelmstreke 
te gebruik en daarom Carl aan sy wou kant kry. 

'n Ander moontlikheid is dat Heinrich tog op 'n manier vir Carl 'n pa wil wees, wat hy nooit vir 
sy eie seun kon gewees het nie. Vir Carl beteken dit dat hy weer dinge saam met Heinrich 
kan doen wat hy nie meer saam met sy eie pa kan doen nie, al beteken dit dat dit sonder 
Jackie of sy ma is. Die gesinsverhoudinge is nie so sterk soos dit vroeer was nie, omdat die 
situasie in die gesin verander het. 
Dit word uit 'n gesprek tussen George en Heinrich duidelik wat Heinrich se eintlike planne 
met Carl is, asook watter tipe sakeonderneming Heinrich bedryf. Heinrich wil Carl oplei om 
eendag by horn oor te neem. George beklemtoon dat hulle nie 'n "besigheid" het nie, maar 
professionele rowers is (p. 85). Hy is ook bekommerd oor Jackie wat die "snuffelsoort" is en 
sien dit as 'n moontlike bedreiging vir hulle, omdat sy kan uitvind waarmee hulle eintlik besig 
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is. Die rede hoekom Heinrich met Anelia getrou het, word ook bekend in hierdie gesprek. 
Hy wou haar klavierspelery gebruik om by die rykes uit te kom en die inligting aan George te 
gee, wat dan hulle brandkaste sou gaan beroof het. 

Heinrich wil Jackie se goedgesindheid met 'n geskenk koop (p. 37). Die verhouding tussen 
Jackie en Carl is hier belangrik, omdat Carl die voorstel maak dat Heinrich vir Jackie 'n 
hangertjie moet koop. Sy voorstel is moontlik 'n manier om te verhoed dat Heinrich dalk vir 
Jackie 'n horlosie sou wou koop. Carl weet dat dit haar sal ontstel, omdat hulle pa vir hulle 
elkeen 'n horlosie gekoop het; dit was die laaste geskenk wat hulle van horn gekry het voor 
hydood is (pp. 1, 2). 

Jackie vind dit moeilik om van Heinrich te hou. Hierdie gevoel word versterk deurdat dit vir 
Jackie lyk of Heinrich die situasie (waar Anelia Jackie smeek om 'n ander perd te kies), 
terdee geniet (p. 28). Dit is asof Heinrich nie omgee dat die situasie sy vrou ontstel nie. 

Met die opmerking van Heinrich oor sy geskenk (die swart hings) aan Jackie, is dit vreemd 
dat hy noem dat die geskenk net van horn af kom: "Ek is bly dat jy in jou skik is met my 
geskenk, Jackie" (p. 16). Dit beteken dat hy Anelia nie ken in die gee van geskenke vir die 
tweeling nie. Dit is in teenstelling met hoe Karel en Anelia dit vroeer gedoen het: "Toe haar 
pa nog geleef het, het hy en haar ma altyd saam vir haar en Carl Kersgeskenke gegee" 
(P- 16). 

Heinrich maak die voorstel om die helfte van die geld vir senuwee-inrigtings te gee (p. 97). 
Volgens horn kan hy vir sy vrou se behandeling betaal, maar baie ander mense kan nie. Die 
manier waarop Heinrich Anelia se seerkry uitbuit, kan as wreed beskou word. 

Met Heinrich se uitlatings oor geld blyk dit dat geld vir horn baie belangrik is: "Toe, ou grote, 
vroeg uit die bed maak die beursie vet..." (p. 3) en "Dis net dom mense wat nie geld het nie. 
As jy slim is, het jy altyd geld" (p. 4). 

Heinrich se opmerking dat mense soms roof, nie omdat hulle sleg is nie, maar vir die 
uitdaging en avontuur daarvan (p. 48), kan 'n moontlike aanduiding wees dat hy hulle optrede 
wil probeer verontskuldig en regverdig. Dit is nie in hierdie stadium van die verhaal duidelik 
hoe Heinrich weet hoe die diewe moontlik redeneer nie, maar later in die verhaal, as dit 
bekend word dat hy self 'n dief is, kan daar moontlik afgelei word dat hy self so redeneer. 
Heinrich se houding teenoor die winkeldiefstal is verteenwoordigend van die morele waardes 
wat hy het. 
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Daar is deurgaans in die verhaal suggesties dat Heinrich nie 'n positiewe karakter is nie. 
Voorbeelde hiervan is sy opmerking teenoor Carl dat Carl en Jackie mekaar ontgroei het (p. 
61), en Heinrich wat na twaalfuur in die aand koes-koes na die skure loop (p. 24). Hy word 
gedurig negatief gefokaliseer deur Jackie en word daardeur negatief gebeeld in die verhaal. 

As gevolg van die opmerking van Heinrich aan Carl, dat hy nie kan toelaat dat Jackie hulle 
besigheid skade aandoen nie (p. 74), versleg die verhoudinge. Dit plaas Heinrich se 
karakter, asook die moontlike goeie bedoelings wat hy miskien kon gehad het, onder 
verdenking. Dit veroorsaak wantroue teenoor Heinrich by die leser. 

3.2.2.3.5 Anelia 

Heinrich se naamgewing van "Anelia-skat" en "my skat" (pp. 25, 29, 48, 68) blyk skynheilig 
en geforseer te wees. 

Die leser leer Anelia hoofsaaklik deur Jackie se oe, en haar gedagtes en beskrywings van 
haar ma ken (p. 38). 

Vir Jackie lyk haar ma soos daardie dag toe alles so skielik gebeur het (p. 9). Sy blom egter 
skielik oop in 'n vriendelike glimlag. Daar word 'n vergelyking getref tussen hoe Anelia voor 
haar man se dood was en hoe sy nou is. Jackie dink: "As haar ma so lyk en klink, wil sy nie 
na haar kyk nie." (p. 29). Anelia kyk na Jackie met "sulke honger-honde-oe" (p. 51). Dit blyk 
amper 'n smeking te wees. Jackie kan dit egter nie verdra nie. Sy wil he haar ma moet 
anders optree. 

Anelia se voorkoms word beskryf waar sy voor die klavier sit (p. 39). Sy het mooi hande met 
lang, dun, slanke vingers (p. 10). Sy lyk vir Jackie soos die glaspoppie op haar spieeltafel, 
wat moontlik beteken dat Jackie haar as baie broos en breekbaar sien. Karel het Anelia sy 
"ou voeltjie" (p. 39) genoem, ook "bang voeltjie" (p. 39). Jackie komplimenteer Anelia oor 
haar voorkoms voor die klavieruitvoering (p. 59). Jackie se bedoeling is om die werklike feite 
te bevestig - dat haar ma werklik pragtig lyk, asook om haar ma te bemoedig en selfvertroue 
te gee voor die groot vertoning van die aand. 

Tydens die klavieruitvoering het Anelia 'n smaraggroen rok aan (p. 62). Dit is 'n kleur wat 
uitstaan. Jackie sou verkies dat Anelia 'n roomwit of skulppienk rok aangetrek het. Daar is 'n 
kontras tussen die pragtige smaraggroen rok en die verwesenheid, inmekaargeklemde 

92 



hande van Anelia. Anelia se hande is altyd doelloos besig of inmekaar geklem - kenmerkend 
van iemand wat onder spanning is. Jackie sien ook haar ma het groot, bruin "honde-oe" 
(p. 66). 

Vir die eerste keer in veertien jaar sit Anelia weer voortdurend en klavier oefen (p. 4). Sy wil 
Heinrich help met sy sake-onderneming deur klavier te speel vir potensiele kliente. Hoewel 
Anelia byna permanent sit en oefen, twyfel sy steeds aan haarself (p. 8). 

Anelia se innerlike spanning kan gesien word in haar uiteriike handeling. Haar oe ontwyk 
Jackie s'n en sy vroetel met die musiekboeke asof sy iets soek sonder dat sy weet waarna 
sy soek (p. 9). Anelia ontken dat daar iets fout is, maar Jackie se gedagtes bevestig dat 
Anelia se optrede anders is as wat sy (Anelia) vir Jackie se: "Nou hoekom hardloop jou oe 
dan vir my weg as jy dit vir my se, Mams?" (p. 9). 

Anelia se handeling is deurgaans passief in die verhaal (p. 20). Selfs met die nuus dat 
Heinrich vir die kinders perde gaan koop, reageer Anelia nie en bly sy net lepels en lepels vol 
rys en pampoen inskep (p. 16). Vir Jackie is dit vreemde gedrag, omdat sy weet dat haar ma 
nie rys of pampoen eet nie. In die beskrywing van Anelia se handeling blyk dit dat dit 'n 
meganiese handeling is en sy nie besef wat sy doen nie. Anelia doen dinge wat Jackie weet 
sy nie gewoonlik doen of vroeer gedoen het nie. Selfs Carl tree ook volgens Jackie vreemd 
op en dit is vandat hulle op Hoewe Ses kom bly het. Dit is moontlik dat die nuwe omgewing 
en die nuwe lewensomstandighede hulle normale, gewone self, dus hulle identiteit aangetas 
het. 

Vir Anelia veroorsaak haar klavierspel en moontlik ook die omstandighede waarin sy nou bly, 
spanning. Dit word telkens gesien in haar hande, voorkoms, lyftaal en gedagtewereld: "Sy 
sien hoe haar ma haar hande in mekaar wring" (p. 26); "Haar ma se hande spartel soos 
verwilderde skoenlappers." (p. 28); "Sy hoor haar ma lag ... yl en hoog." (p. 10) en 
"Bekommerd sien sy hoe haar ma se hande styf inmekaar geklem teen haar bors vasdruk" 
(p. 62). 

Anelia se handeling dui haar spanning aan: "Daar vroetel sy al weer met haar hande asof dit 
met 'n klein sleuteltjie opgewen is." (p. 40) en "... (sy) keer... kwaad toe haar ma verwilderd 
orent kom" (p. 40). 

Die intensiteit van Anelia se spanning verhoog stadig en stelselmatig met Jackie wat 
vasbeslote is om die perd te hou. Sy het 'n smeking in haar stem dat Jackie Heinrich moet 
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toelaat om vir haar 'n ander perd te kies. Hierdie smeking van Anelia maak Jackie net meer 
vasberade om die perd te hou. 

Daar is ander dinge wat Anelia se bewussyn oorneem (p. 16). Dit is 'n oop plek in die 
verhaal, want die leser weet nie wat haar gedagtes of bewussyn so oorneem of besig hou 
nie. 

Anelia se gevoel van magteloosheid word uitgedruk in haar dialoog met die woorde: "Ek het 
nie geweet wat om te doen nie" (p. 42). 

Anelia twyfel aan haarself en word kwaad vir haar "dom en lui vingers" (p. 9), wat nie die 
note reg kan speel nie. Sy het moontlik negatiewe assosiasies met klavierspeel voor gehore 
en dit het 'n invloed op haar selfbeeld en laat haar twyfel oor haar vermoe om goed te kan 
speel. Dit wil voorkom asof sy afhanklik van die klavierspel is as 'n moontlike instrument om 
te help om van haar huwelik 'n sukses te maak. Sy is vasbeslote om Heinrich te help om van 
sy sake-ondememing 'n sukses te maak en om nie dieselfde fout te maak as met Karel, toe 
sy net bygestaan het en niks gedoen het terwyl alles skeefgeloop het nie. 

Hoewel Anelia Karel se rol as haar man en die pa van haar kinders met Heinrich vervang 
het, kan Heinrich nie Karel se rol ten voile oorneem nie. Volgens Kalish (1985:201) word die 
rolle van die persoon wat dood is, oorgeneem deur ander. Ander lede van die familie neem 
verskillende rolle oor, totdat die persoon wat dood is, se rol volledig of gedeeltelik deur 
iemand anders oorgeneem word. Direk na die dood van Karel, wat die voorsiener van die 
familie was, is sy rol direk gedeeltelik deur Jackie en Carl oorgeneem. Hulle moes sorg dat 
hulle ma eet; Jackie moes selfs haar hare kam. Volgens Silverman (2000:37) kan kinders 
moontlik probeer om hulle ouers behulpsaam te wees om hulle sodoende te probeer 
beskerm. Hulle hoop dat hierdie gedrag 'n bietjie meer stabiliteit aan die omgewing sal gee 
en wil nie hulle ouers met meer belas as wat nodig is nie. Dit is moontlik dat Jackie en Carl 
so gevoel het oor Anelia na Karel se dood, haar geaardheid in ag genome. Hulle het haar 
bygestaan, moontlik ten koste van hulle eie hartseer. 

Kalish (1985:202-203) noem dat die sosiale sisteem binne die gemeenskap en selfs die 
gesin bly funksioneer, selfs met die dood van 'n persoon, ten spyte van die belangrikheid van 
die rolle van die persoon wat dood is. Die oorblywende ouer neem baie van die take en 
verantwoordelikhede van die oorlede ouer oor, veral in die geval van afhanklike kinders. Die 
nuwe man in die gesin se lewe neem gedeeltelik die rolle van die oorlede man/pa in. Dit kan 
'n effek op die ouer kinders he wat sekere rolle reeds oorgeneem het. Hulle wil moontlik nie 
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hulle rolle prysgee nie. Met Anelia se vinnige troue blyk dit dat daar nie baie tyd was vir 
Jackie en Carl en selfs Anelia om van Karel se rolle oor te neem nie. Tog het Jackie en Carl 
na hulle ma omgesien. 

Volgens Anelia moet Jackie haar nie oor haar (Anelia) bekommer nie. Dit is egter 
onwaarskynlik dat Jackie haar nie oor haar ma sal bekommer nie, terwyl sy self sien in 
watter toestand haar ma is. Jackie is onder die indruk dat dit haar optrede (teenoor Heinrich 
en selfs Carl) is wat haar ma so ontstel en dat haar ma nie besef sy voel so nie en haar dus 
nie kan reghelp nie. Dit is egter 'n oop plek in die verhaal. Jackie weet nie verseker hoekom 
haar ma in so toestand is nie en optree soos sy optree nie; sy kan net raai. Jackie gaan 
egter terug na die rede wat haar self die meeste pla: dat sy nie van Heinrich hou nie. 

In Karel se verhouding met Anelia het hy haar geaardheid in ag geneem in sy optrede 
teenoor haar (p. 63). Hy het vir die kinders gese dat hulle mooi na hulle ma moet kyk. 
Jackie het geweet wat hy daarmee bedoel. Sy en haar pa, en selfs vroeer ook Carl, het 
geweet hoe om teenoor Anelia op te tree. Karel het geweet dat Anelia nie daarvan hou om 
voor gehore op te tree nie en het haar daarom nooit "gedwing" om dit te doen nie. Volgens 
horn was dit goed genoeg dat sy vir haar gesin by die huis klavier speel. Heinrich tree nie 
dieselfde as Karel teenoor Anelia op nie. Dit is moontlik dat Jackie horn daaroor kwalik 
neem. 

Die moontlikheid bestaan dat Karel in sy bedoeling om Anelia te beskerm, haar ook 
onbewustelik afhanklik van horn gemaak het (pp. 40, 88). Dit kan gesien word in sy 
opmerking teenoor Jackie, dat hy nie weet wat van Anelia sal word as hy skielik moes 
doodgaan nie (p. 20). Selfs vir Jackie was haar ma soos ,Dn potplantjie" (p. 20) waarna baie 
mooi gekyk moes word. Dit is dus nie net Karel wat Anelia wou beskerm het nie, maar ook 
die kinders. 

Die alleenplasing van Jackie se vraag dui op die belangrikheid daarvan vir Jackie: "Sou haar 
ma ook vanoggend onthou?" (p. 35). Jackie wonder of haar ma aan haar pa dink wanneer 
sy die "Liebestraume" speel, want dit is die lied wat sy altyd vir Karel gespeel het. 
Anelia word beskryf as 'n sensitiewe en sagsinnige mens; dit word gekontrasteer met 
Heinrich wat telkens as "groot" beskryf word (p. 21). 

Volgens Kalish (1985:204, 205) kan die weduwee 'n voornemende maat sien of oordeel in 
terme van sy vermoe om die rolle te vervang en verhoudinge wat deur die oorledene vakant 
gelaat is, te herstel. Die nuwe verhouding na die dood van die vorige maat is nie eintlik 'n 
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vervanging nie; dit is 'n verhouding wat eerder sekere van dieselfde kwaliteite het en ook van 
dieselfde behoeftes en vereistes het. Vir Anelia het Heinrich se rol as versorger en 
voorsiener heel moontlik die deurslag gegee vir haar troue met horn. 

Die oorlewende ouer word dikwels na die werklikheid teruggeroep of teruggeruk wanneer 
daar kinders is om voor te sorg (Silverman, 2000:89). Die feit dat Jackie en Carl in 'n mate 
na Anelia moet omsien na die dood van hulle pa, kan geinterpreteer word dat dit in haar 
geval nie waar is nie. Sy is nie tot die werklikheid teruggeruk omdat sy kinders het om voor 
te sorg nie. Sy het moontlik ook nie duidelikheid vir haarself gekry oor hoekom sy met 
Heinrich getrou het nie. Dit was moontlik 'n gemaklike uitweg. Sy het iemand nodig gehad 
om die geldsake en die bestuur van die besigheid oor te neem, en tog ook in 'n mate die 
gesin. Sy het Heinrich moontlik ook as 'n plaasvervangerpa in Jackie en Carl se lewe gesien. 

Vir Heinrich was Anelia se klavierspel nie om haar talent ten toon te stel nie; vir horn was dit 
bloot 'n manier om die "regte" mense te ontmoet. Hy wil in hoer kringe beweeg en het Anelia 
en haar klavierspel nodig om dit te kan doen. Dit dui op Heinrich se egosentriese houding. 
Hy noem aan Carl dat Anelia se klavierspel goed vir die besigheid is. Dit is dus net vir horn 
advertensie vir sy vervoerbesigheid. Die ironie is dat Heinrich nie die mense wil help trek 
nie, maar hulle wil besteel terwyl sy vrou speel, of agterna, nadat die huis verken is. 

Volgens Heinrich is Anelia haar klavierspel aan die mense en haarself verskuldig (p. 10). Dit 
is egter nie dadelik duidelik hoekom hy so daarop aandring dat Anelia weer Wavier moet 
speel nie. Volgens Jackie hou haar ma niks daarvan om voor mense klavier te speel nie; dit 
"(maak) haar vreeslik senuweeagtig en bang" (p. 11). Hier kan gesien word dat musiektalent 
nie altyd gelyk gestel kan word aan 'n begeerte of behoefte om voor gehore op te tree nie. 
Anelia het definitief die talent daarvoor, maar haar geaardheid verhinder haar om met gemak 
voor gehore op te tree. 

Anelia is dikwels so vasgevang in haar eie wereld en versonke in haar gedagtes. Sy wys 
byvoorbeeld nie eens vir die kinders die geskenke wat Heinrich vir haar gekoop het nie 
(p. 35), terwyl sy dit wel altyd vroeer gedoen het as Karel vir haar iets gekoop het. Wanneer 
Jackie met haar oor die Kersversierings praat, hoor Anelia haar nie (p. 65). Vir Anelia as 
karakter is hierdie gedistansieerdheid in die konteks van die verhaal moontlik gevaarlik vir 
haar psigiese welstand. Sy begin moontlik voeling met die werklikheid verloor, wat kan lei tot 
'n senu-ineenstorting. Dit is ook 'n oop plek in die verhaal, want die leser weet nie hoekom 
Anelia so ingedagte is dat sy nie eens hoor as Jackie met haar praat nie. 
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Anelia kan beskou word as weerloos, maar nie as 'n swakkeling nie. Sy word gebeeld as 'n 
fynbesnaarde, kunssinnige en sensitiewe karakter. Sy is ook baie broos, en om hierdie rede 
praat Jackie nie sommer met haar sonder om te dink nie (p. 41). Sy neem haar ma se 
gevoelens in ag, net soos wat haar pa gedoen het. 

Anelia se reaksie op wat die afgelope tyd gebeur het en haar uiteindelike senu-ineenstorting, 
word aan Jackie verduidelik deur die dokter wat haar in die hospitaal opneem (pp. 101, 102). 
Anelia word deur die dokter as 'n introvert beskryf en haar reaksie is die waarskynlike manier 
hoe 'n introvert op dinge sal reageer. Die naderende bankrotskap, die uittrek uit die huis na 
die woonstel, die dood van Karel, haar troue met Heinrich en die klavierspelery voor 'n 
gehoor, is alles faktore wat aanleiding gegee het tot haar verslegtende toestand en 
ineenstorting. 

3.2.2.3.6 Karel 

Karel, Jackie en Carl se oorlede pa, kan gesien word as 'n afwesige karakter. Hy is nie 
lewend-teenwoordig nie, maar leef voort in die herinneringe van Jackie, Carl en Anelia. 
Inligting oor horn word deur die terugskouings van Jackie en Carl bekend gemaak. 

Jackie onthou hoe haar pa gelyk het: hy het donker hare, lagplooitjies om sy blou oe en 'n 
kuiltjie in sy ken gehad. Sy kan egter nie sy gesig onthou nie en moet eers in die album 
gaan kyk hoe sy gesig gelyk het (p. 108). Eers toe sy aan die sigaardoos ruik, voel sy horn 
naby haar (p. 109). 

Jackie beskryf haar pa as 'n trotse mens (p. 42). Hy het in 'n weeshuis grootgeword (p. 97) 
en wou daarom vir Jackie en Carl alles gee wat hy nie gehad het nie. Karel se sake-
onderneming was aanvanklik suksesvol, maar het later, voor sy dood, in die moeilikheid 
beland. Hy moes van sy werksmense afbetaal en hy en sy gesin moes van hulle huis na 'n 
klein beknopte woonstelletjie trek (p. 108). In 'n gesprek tussen Anelia en Jackie kan gesien 
word dat Karel begin sleg voel het, maar nie graag dokter toe gegaan het nie en moontlik 
ook nie gedink het sy toestand is ernstig nie. Hy is egter skielik aan 'n hartaanval dood (p. 3). 
Vir Carl is dit moeilik om aan sy pa se skielike dood te dink (p. 3). Volgens Carl was sy pa 
goed en dit het horn niks in die sak gebring nie, net die dood (p. 6). 

Volgens Anelia het Karel nooit met haar oor sy sake-onderneming gepraat nie (p. 67). Hy 
het alles van sy gesin af weggehou. Dit is moontlik dat Karel nie sy gesin wou opsaal met 
besluite nie om hulle sodoende te probeer beskerm, en geredeneer het dat hy tog vir hulle 
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sorg en hulle hulle dus nie hoef te bekommer nie. Uit 'n opmerking wat Jackie maak (p. 67) 
dat sy en Carl koerante kon aflewer toe haar pa geldelik gesukkel het, merk Anelia op dat 
hulle geen idee het van wat dit kos om 'n bestaan te maak nie. 

Die moontlikheid bestaan dat Karel dood is aan sy hart weens al die spanning wat hy alleen 
moes of wou hanteer. Hy het tog nooit die besigheid of geldsake met Anelia (of die kinders) 
bespreek nie, selfs nie toe dit slegter begin gaan het nie. Hy het ook nie dokter toe gegaan 
toe hy begin sleg voel het nie. Hy wou moontlik nie veroorsaak dat sy vrou en kinders hulle 
bekommer nie; dit het horn egter sy lewe gekos. 

3.2.2.3.7 George da Silva 

George da Silva is een van Heinrich se werknemers. Sy voorkoms word uitvoerig beskryf 
soos Jackie horn sien. Dit is moontlik om horn as 'n negatiewe karakter te beskou. Hy het 'n 
"grynslag op sy gesig", 'n "groot, verskriklik(e) groot" neus, "pikswart ogies" wat "klein en 
afgeskeep" lyk en 'n "onderlangse laggie" (terwyl hy en Jackie alleen in die skure is) (p. 55). 
Jackie beskryf horn ook as "daardie gomtorvent" (p. 56), 'n "vuil stink oliekoek", 'n "regte 
skobbejak" en 'n "teertang" (p. 81). 

Sy optrede teenoor Jackie kan as dreigend gesien word. Hy maak "slypbewegings" (p. 56) 
met sy mes terwyl hy met Jackie staan en praat. In George se handeling kan die 
weglatingspunte in die teks bedreiging vir Jackie suggereer: "Toe gee hy 'n tree nader ..." 
(p. 55). Die suggestie van bedreiging kan ook gesien word in George se optrede toe Jackie 
gaan draf het. Hy het sonder enige geldige rede langs haar gery en later ook die perd 
opsetlik skrikgemaak deur die toeter te druk terwyl sy op Perd op die gruispad gaan ry het 
(p. 54). 

Die verhouding tussen George en Heinrich word duideliker met sy opmerking aan Jackie dat 
Heinrich nie sonder horn kan bestaan nie. Heinrich sal horn ook nie in die pad steek nie. 
Volgens George hou hy vir Heinrich in die holte van sy hand (p. 78). Hierdie uitlating van 
George word versterk met sy woorde aan Jackie dat hulle (Jackie, Carl en Anelia) dalk op 
straat gaan sit. Jackie is nie seker wat hy daarmee bedoei nie, maar dit is vir haar asof 
George in beheer is van wat met hulle gebeur, hoewel hy tog net vir Heinrich werk. Sy weet 
nie in hierdie stadium (van die verhaal) wat die waarheid is nie. 

Uit sy opmerkings aan Heinrich kan daar afgelei word dat George 'n wrok teen vroue het, en 
inligting oor sy verlede word ook bekend. Sy ma het horn op tienjarige ouderdom in Angola 
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gelos en hy moes saam met ander mense Suid-Afrika toe vlug en is in 'n weeshuis gesit. 
Hierdie wrokgevoelens word so verwoord: "Vroumense is gemors!" (p. 85). In 'n gesprek met 
Jackie waarsku Heinrich haar teen George en maak bekend dat hy (George) al in die tronk 
was omdat hy 'n vrou aangerand het (p. 59). 

3.2.2.3.8 Perd 

Hoewel Die verklikker nie 'n fantasieverhaal is nie, kan Perd as 'n karakter in die verhaal 
beskou word. Hy speel 'n belangrike rol in Jackie se lewe. 

Jackie noem haar perd, wat sy as Kersgeskenk by Heinrich gekry het, gewoon en direk Perd 
(p. 29). Dit kan gesien word as 'n belediging vir die perd omdat dit nie 'n spesifieke naam is 
nie en 'n naam tog betekenis aan iets gee. Jackie verduidelik aan haar ma dat die naam van 
die perd nie juis vir haar belangrik is nie. Tog wil sy he sy en Perd moet mekaar verstaan. 
Selfs Carl wil ook weet hoekom sy nie die perd "Pronk" noem, soos sy nog altyd haar perd 
wou noem nie. 

Perd word beskryf as "yslik groot" en dat hy "amper duiwels" vertoon (p. 18). Anelia beskryf 
die hings as '"n vreeslike groot perd" (p. 25). Die opmerking van Anelia beklemtoon dat die 
perd groot is en moontlik gevaarlik is. Vir Jackie gaan die boodskap in haar ma se woorde 
glad nie verlore nie, sy weet dat haar ma nie oordryf nie. Dit kan as 'n deurlopende motief 
gesien word, omdat daar herhaaldelik gese word dat die perd gevaarlik is. Hier kan 'n 
parallel met Heinrich gesien word. Heinrich word ook dikwels as "die groot man" beskryf 
(pp. 3, 6, 26, 35, 70). 

Wat die perd se temperament betref, het die swart hings volgens Jackie vuur in horn (p. 18). 
Die eienaar van die stalle waar Heinrich, Carl en Jackie die perde gaan uitsoek het, se dat hy 
nie die hings vir 'n meisie sal aanbeveel nie:"... hy kan nogal redelik befoeterd wees as hy 
lus is" (p. 18). Jackie merk ook op: "Jou soort kan 'n mens nooit vertrou nie" (p. 27). 'n 
Moontlike konneksie kan gemaak word dat, as gevolg daarvan dat Jackie die perd met 
Heinrich vergelyk, hierdie opmerking nie net op die perd bedoel is nie, maar ook op Heinrich. 

Jackie se opmerking aan Perd dat hy nie die soort is wat vertrou kan word nie, word bevestig 
deur sy handeling. Hy pluk hard aan die teuels wat Jackie liggies tussen haar vingers 
vasgehou het. Met die beur van sy uitgestrekte nek aan die teuels is dit asof die verteller wil 
suggereer dat hy gewonne is, maar nie oorwonne nie (p. 27). 
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Die verhouding tussen Perd en Jackie is van die begin af een van konflik. Dit gaan oor die 
spel van wie die baas is (p. 27). Aan die ander kant is dit Perd wat toenadering tot Jackie 
soek toe sy op haar eensaamste gevoel het, asof niemand meer vir haar omgee nie (pp. 81-
82). Met Perd wat toelaat dat Jackie sy sygladde nek saggies streel, word die band tussen 
hulle hegter en persoonliker. Jackie bely selfs: "Jy is nou al wat ek het, Perd" (p. 82). Die 
moontlikheid dat hulle mekaar beter kan leer ken, kom hier na vore. Perd is ook later die 
enigste vertroueling wat Jackie het en ook die een wat haar help om in die middel van die 
nag na polisiekantoor te ry om daar te gaan "klik" oor die diefstal wat beplan word (p. 110). 

Die suggestie van 'n tweestryd tussen Jackie en Perd kan ook op Jackie en Heinrich van 
toepassing wees. Dit het hier te doen met die spel van wie die baas is. Daar word na 
Heinrich verwys as die baas van Hoewe Ses (p. 27). Die konflik tussen horn en Jackie kom 
hier ter sprake. Die moontlikheid bestaan dat Jackie net die swart hings gekies het omdat 
Heinrich dink dit is nie so 'n goeie idee nie, hoewel sy gewaarsku is dat hy gevaarlik is. Sy 
het die perd moontlik moedswillig gekies om vir Heinrich en Carl te bewys dat sy haar nie 
laat voorse nie. 

Uit die taalgebruik en die vertelwyse is dit moontlik om te beweer dat die perd gepersonifieer 
word as 'n karakter. Dit is ook moontlik dat dit net by die assosiasie met Heinrich bly. 
Daarteenoor word die perd se emosies, byvoorbeeld dat hy "misnoegd" (p. 25) is, beskryf 
asof hy 'n persoon of karakter is. 

Die swart hings se reaksie teenoor Carl is anders as sy reaksie teenoor Jackie (pp. 38, 43). 
Perd se reaksie teenoor Jackie is moontlik 'n suggestie van en 'n parallelisme met die konflik 
tussen haar en Heinrich. Sy vergelyk Heinrich met die perd in haar drome; sy kry 
nagmerries oor Heinrich (p. 32). 

Wanneer die perd se oe waansinnig glinster, verbeel Jackie haar dat sy haat daarin kan lees 
(p. 43). Die suggestie is dat menslike gevoelens op Perd geprojekteer word. Dit het 
moontlik 'n bykomende betekenis, want vir Jackie as karakter is die woord haat dalk 
oordrewe. Die ooreenkoms met Heinrich kan ook gesuggereer word deur die woorde: "Hy 
hou nie van my nie" (p. 43). Dit wat Jackie dink hoe die perd oor haar voel, is presies hoe sy 
oor Heinrich voel (en hy dalk oor haar). 

3.2.2.4 Gebeure 
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Na aanleiding van die titel van die verhaal, Die verklikker, kan die leser reeds met die 
aanvang van die verhaal sekere afleidings maak oor wie die verklikker is en waaroor hy/sy 
klik. Die outeur verkies om die storie te vertel vanaf die punt in die tyd wanneer Anelia, 
Jackie en Carl reeds op die hoewe saam met Heinrich bly, met terugskouings na die verdere 
verlede om die verhaal met meer detail in te kleur. Die gebeure wat gekies is om in die 
verhaal vertel te word, gee die leser aan die einde van die verhaal die antwoord op sy/haar 
aanvanklike bespiegelinge oor die betekenis van die titel van die verhaal. Dus is spanning 
by die leser gewek. Die keuse van die teikengroep van die verhaal wat vertel word, het 
moontlik ook te doen met die lengte van die teks. 'n Jeugverhaal is selde so omvangryk soos 
'n roman; dus kan nie alles wat gebeur, in die vertelteks ingesluit word nie. 

3.2.2.4.1 Statiese en dinamiese gebeure 

Daar is duidelik statiese en dinamiese gebeure in die verhaal te onderskei. Nie alle 
gebeurtenisse in Yi verhaal het 'n handelingsverloop tot gevolg nie. Voorbeelde van die 
statiese gebeure is onder andere Jackie en Carl wat dikwels alleen in hulle kamers le en 
dink, Jackie se gesprekke met haar ma (onder andere oor haar pa), die gesin wat om die 
etenstafel sit, en Jackie en Janpiet wat 'n Kersboom gaan soek. Talle terugskouings in die 
verhaal kan ook beskou word as statiese gebeure. Dit help die leser om die 
lewensgeskiedenis van die karakters, asook die omstandighede wat aanleiding gegee het tot 
die huidige omstandighede, te leer ken, in die tyd voor die begin van die verhaal. Die 
gebeure het nie noodwendig 'n impak op die verdere verloop van die verhaal nie, maar die 
leser leer die karakters beter ken en meer detail word bekend. 

Gebeure kan oenskynlik staties wees, soos wanneer die jeugkarakters sit of le en dink, maar 
dit is dikwels hulle gedagtes wat aanleiding gee tot hulle volgende handeling en verdere 
gebeure. In 'n psigologiese verhaal soos Die verklikker, waar dit blyk dat die handeling van 
die jeugkarakters meestal staties is, is dit eintlik tipies van adolessente. Hulle is dikwels 
besig met hulle eie gedagtes en is dan oenskynlik passief, maar is intussen besig om 
lewensprobleme en vrae in hulle psige te verwerk. 

Die dinamiese gebeure in 'n verhaal laat die verhaal van die een situasie na 'n volgende 
beweeg. Die hoofgebeure/-momente in Die verklikker soos dit in die verhaal gerepresenteer 
is, kan soos volg uiteengesit word: 

• Karel se dood, Anelia trou met Heinrich. 
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• Jackie en Carl kies vir hulle perde as Kersgeskenke van Heinrich. Die spanning laai 
op met die kies van die perde. 

• Die perde word op die hoewe afgelaai en Jackie en Carl ry die eerste keer met hulle 
perde. Jackie se stryd met Perd begin. 

• Anelia se klavieruitvoering. 

• Jackie volg Heinrich na die skure waar sy sy en George se planne oor die rooftog 
afluister. Sy besluit om te probeer verhoed dat Carl saam met Heinrich en George 
gaan steel. 

• Jackie sluip die aand van die beplande rooftog uit haar kamer en gaan na die polisie 
toe op Perd. 

• Jackie vertel vir die polisie van Heinrich se planne. 

Die spanning in die verhaal word opgebou deur die gebeure wat op mekaar volg, asook die 
inligting wat bekend word namate die verhaal verder verloop. Die spanning word tot 'n 
hoogtepunt gevoer wanneer Jackie uiteindelik die besluit neem om self te sorg dat Carl nie 'n 
dief word nie en met Perd na die polisie gaan om te gaan "klik". 

3.2.2.4.2 Handelingskategoriee 

Die teoretiese aspekte rakende vier handelingskategoriee wat in die vorige hoofstuk 
uiteengesit is (vergelyk 2.4.2.3), word vervolgens op Die verklikker toegepas en 
ge'i'nterpreteer. 

Die houding van 'n karakter ten opsigte van 'n sekere saak, en selfs die geaardheid van 'n 
karakter, word dikwels deur nie-verbale handeling bekend gemaak. Jackie en Carl se 
houding teenoor mekaar kan gesien word in hulle handeling: 

Hulle is deesdae net soos twee buurhonde. As hulle mekaar nie aangluur nie, 
knor hulle vir mekaar. En vanmiddag het hulle mekaar selfs toegetakel. 
(p. 15.) 

Jackie se handeling wanneer sy na buite gaan om die eerste keer haar perd te gaan ry, laat 
blyk dat sy baie senuagtig en selfs bang is oor die vooruitsig om haar swart hings te ry: 

Toe Jackie oomblikke later met die trap afstap, tik sy aanhoudend met die 
peits teen haar rykamaste. (p. 25.) 

Die woede wat Jackie op 'n oomblik vir haar omstandighede voel, word getoon in 'n handeling 
soos die volgende: "Sy stamp die stoel met geweld agteruit" (p. 66). 
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'n Voorbeeld van verbale handeling is wanneer Jackie vir Perd se "Jou soort kan 'n mens 
nooit vertrou nie" (p. 27) en hy die volgende oomblik die verraderlikheid waarvan sy horn 
beskuldig, bevestig en hard aan die teuels pluk wat sy net liggies tussen haar vingers 
vashou. Dit is asof hy haar woorde oenskynlik "verstaan" en as gevolg daarvan so optree; 
dis geloofwaardig in die lig daarvan dat 'n perd die houding van 'n ruiter kan aanvoel en 
daarop kan reageer. 

Dit is moontlik dat handeling ook in 'n karakter se gedagtes afspeel. Gedagtes kan ook 
fisieke handeling tot gevolg he. In hierdie verhaal is daar betreklik min uiterlike handeling in 
vergelyking met die innerlike handeling. Deur Jackie en Carl se gedagtes leer die leser hulle 
beter ken. Jackie neem ook 'n besluit in haar gedagtes (p. 21) om die hings te ry en elke 
keer op te klim as hy haar afgooi. Jackie se herinneringe aan haar pa en die 
teenwoordigheid van sy besittings (wat sy in die pakkamer gekry het) laat haar besef wat 
haar te doen staan: "En skielik weet sy wat sy moet doen!" (p. 109). 

Gemoedsbewegings word van gedagtes onderskei, deurdat dit bepaalde emosies tot uiting 
bring in uiterlike handeling. Voorbeelde hiervan in Die verklikker is wanneer Jackie die laken 
oor haar gesig trek as sy aan haarself erken dat sy bang vir swart hings is (p. 20). Haar 
vrees vir die perd kom ook duidelik na vore wanneer sy ondertoe wil loop om die perd in 
ontvangs te neem: "Nee, daarvoor bly haar bene te lam en onwillig le" (p. 24.) Haar 
vasberadenheid kan gesien word in haar handeling: "... terwyl sy met haar vingers in die 
matras grawe, weet sy met 'n doodse sekerheid ... more gaan sy daardie swart hings ry en 
elke keer wat hy haar afgooi, sal sy weer opklim" (p. 21). 

3.2.2.4.3 Hierargie van gebeure 

Die gebeure in 'n verhaal word in 'n bepaalde hierargie of rangorde aangebied. Dit bring mee 
dat die belangrikheid van sekere gebeure uitgehef word. Daar word onderskei tussen 
bepalende en verbindende gebeurtenisse (vergelyk 2.4.2.3). 

'n Voorbeeld van 'n bepalende gebeurtenis is wanneer Jackie met die polisie-sersant praat 
oor die beplande rooftog (pp. 111-113). Die sersant se bereidwilligheid om te glo wat sy horn 
vertel, het tot gevolg dat hy optree en die rooftog sodoende verhoed. Die bepalende 
gebeure sluit ook aan by die seleksie en kombinasie van gebeure deur die implisiete outeur. 
Die sersant kon net sowel nie vir Jackie geglo het nie, en sy sou dus nie kon verhoed dat 
Carl 'n dief geword het nie - indien die outeur die verhaal 'n ander intrige wou gee. 

103 



Die interaksie tussen George en Jackie (pp. 76-79) kan gesien word as verbindende 
gebeure. Dit het nie noodwendig 'n invloed op die uiteinde van die verhaal nie, maar dit 
verskaf inligting aan die leser oor George se geaardheid, sy verhouding met Heinrich, die 
planne met Anelia en Jackie se houding van vrees en afsku teenoor horn. Die gebeure word 
breedvoerig beskryf, wat die belangrikheid daarvan aandui en Jackie se negatiewe ervaring 
beklemtoon. 

3.2.2.4.4 Reekse en groepe gebeure 

Die gebeure in die verhaal word in die hede en chronologies aangebied. Die verlede word 
deur middel van terugskouings van die hoofkarakters bekend, wat wisselend tussen gebeure 
in die verdere en nadere verlede gerepresenteer word. 

Gebeure kan volgens tyd ingedeel word, omdat sekere gebeure in tyd op mekaar volg. Dit 
dra by tot die opbou van spanning in die verhaal. Ruimte en gebeure kan in 'n verhaal 
gekombineer word sodat dit 'n bepaalde betekenis verkry. In Die verklikker is die skure 
aanvanklik vir Jackie 'n onbekende ruimte, maar nie vir Carl nie, omdat hy al saam met 
Heinrich daarheen gegaan het. Dit is egter ook die ruimte, hoewel onbekend aan haar, waar 
sy uitvind van Heinrich se werklike planne met Carl. Al is die skure vir Carl 'n bekende 
ruimte, is hy onbewus van Heinrich se werklike planne met horn. Dit is dan ook in hierdie 
ruimte waar Jackie tot die besef kom dat sy tot aksie sal moet oorgaan as sy vir Carl wil help. 

3.2.2.5 Tyd 

Elke verhaal het karakters, wat sekere handelinge beleef wat in tyd afspeel. Vervolgens 
word fasette van die tydsbeelding soos in Die verklikker voorkom, bespreek. 

3.2.2.5.1 Verteldetyd 

Die vertelde tyd in Die verklikker begin in die Desembervakansie, wanneer Carl, Jackie en 
Anelia reeds sedert die begin van die vakansie by Heinrich op sy hoewe bly. Die verhaal 
eindig 'n paar dae na Oujaarsaand. Die betreklik kort verteltyd het moontlik te doen met die 
belangrikheid van die verband tussen die gebeure en die tyd in hierdie verhaal. Die verteltyd 
in die verhaal is 115 bladsye. 
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Retrospektiewe tyd behels die terugkyk en nadink oor die verlede. Voorbeelde hiervan is dat 
Jackie terugdink aan die tyd net na haar pa se dood (p. 20) en hoe haar ma opgetree het. 
Sy onthou ook hoe die vakansietye saam met haar pa was (p. 34), asook Kerstyd (p. 67). 
Die kontras tussen die hede en verlede kan gesien word in Jackie se terugkyk in die verlede. 

'n Voorbeeld van keertyd, 'n tydsaspek wat spanning bewerkstellig, is wanneer Jackie net tot 
die volgende aand ("moreaand", p. 103) het om te verhoed dat Carl saam met Heinrich en 
George'n diet word. 

3.2.2.5.2 Volgorde 

Volgorde in die tyd is belangrik. Die vertelde tyd in die verhaal word nie net chronologies 
aangebied nie, maar ook deur middel van terugskouings/analepsis en 
vooruitskouings/prolepsis. Voorbeelde van terugskouings en vooruitskouings word 
vervolgens genoem. 

Deur terugskouings in die verhaal word die verlede (hetsy die nadere of verdere verlede) van 
die hoofkarakters bekend gemaak: Carl dink aan die gebeure vroeer die dag toe hy en 
Jackie hulle perde uitgekies het (p. 22), Jackie onthou hoe die verhouding tussen haar ma en 
pa was (p. 9) en hoe hulle ook altyd saam vir die kinders geskenke gegee het (p. 16), Jackie 
en Carl dink terug aan die vroeere verhouding tussen hulle (pp. 23, 105) en Jackie dink aan 
haar en Carl se boomhuisdae (p. 31), Jackie onthou die dag toe Heinrich haar pa by hulle 
huis kom sien het (pp. 40, 41), asook toe haar pa se besigheid ondergegaan het (p. 42). 

Daar is talle vooruitskouings. Kersfees is oor 'n paar dae en Jackie en Carl kry perde vir 
Kersgeskenke van Heinrich (pp. 7,15). Hulle moet saam met Heinrich gaan om die perde te 
gaan uitsoek (p. 15) en die perde word die volgende dag op die hoewe afgelaai (p. 19). Daar 
word ook telkens vooruitskouend verwys na die moontlikheid dat Jackie kan seerkry as 
gevolg van die swart hings (pp. 22, 23, 26). Die vooruitskouing van Anelia se klavieroptrede 
voor 'n gehoor (p. 40) bewerkstellig spanning, want die leser weet teen hierdie tyd in die 
verhaal dat Anelia nie eintlik graag voor gehore optree nie. Jackie besluit dus om met 
Heinrich te gaan praat oor haar ma se senuagtigheid om voor gehore klavier te speel (p. 11). 
Anelia gaan die Maandag na 'n senukliniek (p. 79). Die spanning bou op met die verloop van 
die verhaal met die vooruitskouings van die rooftog wat Heinrich en George beplan (p. 87), 
Carl dink aan moreaand; die groot aand van die rooftog (p. 104). Die rooftog vind om twee-
uur die oggend plaas en dit is op die oomblik tienuur (p. 109). Jackie vertel vir die sersant 
van die rooftog wat beplan is en nog moet gebeur (pp. 110-113). 
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Enkele vooruitskouings binne die terugskouings kom ook in die teks voor: Jackie dink aan 
die planne wat sy en Carl altyd vroeer gemaak het vir die komende atletiekseisoen (p. 12). 
Carl weet nie hoekom Jackie nou 'n swart hings gekies het terwyl sy nog altyd 'n geelbruin 
merrie wou gehad het nie (p. 19). 

Daar kom verskeie tydspronge in die verhaal voor, dit wil se die verhaal spring tussen die 
hede, die verlede en die toekoms. In 'n jeugverhaal is die tydspronge geslaagd. Dit korreleer 
met die ontwikkelingspsigologie, waaruit dit duidelik blyk dat die adolessent se begrip van tyd 
reeds so ontwikkel is dat dit hom/haar in staat stel om meer komplekse tydsverhoudinge te 
verstaan. 

3.2.2.5.3 Ritme 

Die vyf verhoudinge van ritme word vervolgens op die teks toegepas. 

Ellipse is tydspronge in die verhaal. Die wit gedeeltes tussen die onderafdelings van die 
verhaal is gewoonlik ellipse. Dit kom byna op elke bladsy van Die verklikker voor. As gevolg 
van die ellips vandat Jackie die polisie vertel van die beplande rooftog totdat sy en Carl saam 
met die maatskaplike werkster voor die kinderhuis stilhou (p. 113), weet die leser nie hoe die 
polisie vir Heinrich en die ander aangekeer het nie en wat verder met hulle gebeur het nie. 
Dit is ook nie duidelik hoeveel tyd intussen verloop het nie. Dit is moontlik dat die 
fokalisasiepatroon in die verhaal dit nie moontlik gemaak het om van die inhegtenisname te 
vertel nie. Dit moes waarskynlik uit die eksterne fokalisator se oogpunt gewees het, maar 
die eksterne fokalisator is minimaal in die verhaal gebruik. Die gebeure uit Jackie se 
fokalisasie is nie moontlik nie, omdat sy uiteraard nie saam met die polisie kon gaan nie. 
Daar kom ook 'n ellips voor wanneer Jackie haar bekommernis oor die moontlike rooftog vir 
die sersant vertel (p. 113). Die leser ken reeds die besonderhede van die storie en dit is dus 
nie nodig om dit te herhaal nie. 

'n Opsomming word gegee wanneer daar nie baie tyd in die vertelteks aan die gebeure 
afgestaan wil of kan word nie, maar die inligting wat deur die opsomming gegee word, tog 
belangrik vir die leser is. 'n Voorbeeld van 'n opsomming in die teks is waar Jackie terugdink 
aan die gebeure van die laaste jaar dit in 'n enkele paragraaf genoem word (p. 108). 

Die tyd wat daar aan die gebeure in die vertelteks afgestaan word, is ooreenstemmend met 
die tyd wat die gebeure in werklike tyd sal neem. Voorbeelde van tonele is die gebeure 
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random die kies van Carl en Jackie se perde (pp. 17-19), asook die eerste keer dat Carl en 

Jackie hulle perde ry (pp. 25-28). 

Uitbreidings in die verhaal stem ooreen met statiese gebeure. Dit is nie noodwendig 
belangrik vir die voortstu van die verhaal nie, maar verskaf addisionele inligting. Die 
ontmoeting en interaksie tussen George en Jackie (pp. 76-79) word baie breedvoerig 
beskryf. Jackie se belewing van die ontmoeting en van George word in baie fyn sintuiglike 
besonderhede gebeeld. Dit het nie soveel impak op die klimaks en uiteinde van die verhaal 
nie, maar dit beklemtoon Jackie se negatiewe ervaring en die gevoel van afsku en vrees 
teenoor George. Jackie se eerste rit met Perd (pp. 26-28) word ook in baie fyn 
besonderhede gebeeld. Die huidige verhouding, asook die vooruitskouing van die 
toekomstige verhouding tussen Jackie en Perd, word hierdeur beklemtoon. 

'n Pouse, net soos uitbreiding, stem dikwels ooreen met statiese gebeure. Die verhaal word 
onderbreek of staan stil terwyl die teks voortgaan. Voorbeelde uit Die verklikker is byna elke 
keer wanneer Jackie of Carl aan die verlede terugdink. Die verhaal gaan nie voort nie, maar 
die detail oor die verlede word ingevul, en inligting oor die karakters, soos Anelia en Karel, 
word bekend gemaak. 

3.2.2.5.4 Frekwensie 

Een voorbeeld van frekwensie as tydsverhouding in Die verklikker is die beplande rooftog 
waarvoor Heinrich en George vir Carl gaan saamneem, wat in die toekoms van die verhaal 
net een keer gebeur, maar talle kere genoem word. Dit dui op die belangrikheid daarvan vir 
die klimaks van die verhaal. 'n Ander voorbeeld is wanneer Jackie na die pakkamer gaan om 
na haar album te kyk om te sien en te onthou hoe haar pa gelyk het. Sy doen dit net een 
keer en dit word ook slegs een keer in die vertelteks aangebied. 

3.2.2.5.5 Verhoudinge van tyd met ander verhaalaspekte 

Die tyd in die verhaal hou ook verband met ander verhaalaspekte. Jackie as karakter het 
ontwikkel in die tyd deurdat sy besef het dat dit haar verantwoordelikheid is om toe te sien 
dat Carl nie saam met Heinrich h dief word nie. Carl het egter negatief verander, nie positief 
ontwikkel nie. Hy het horn meer by Heinrich en George geskaar en sodoende meer vervreem 
geraak van sy ma en suster. Anelia se karakter het self ook net verander. Sy het haar al 
meer onttrek van haar omgewing en haar kinders, en haar klavieroptrede het haar 
senutoestand in so 'n mate vererger dat sy in 'n senukliniek opgeneem moes word. 
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3.2.2.6 Ruimte 

Die verhaal speel hoofsaaklik in die psigiese ruimtes van die twee hoofkarakters af. Daar is 

dus baie innerlike belewing van Carl en Jackie. 

Die fisiese/konkrete ruimte in die verhaal word onderskei as Heinrich se hoewe, waar Anelia, 
Jackie en Carl kom bly het nadat Anelia en Heinrich getroud is. Die ander ruimtes wat ook 
genoem word, is die huis (p. 8), die eetkamer (pp. 15, 47), die werf, die skure (pp. 2, 54), 
Jackie en Carl se kamers (pp. 1, 12), die polisiekantoor (p. 110), die hospitaal waar Anelia 
opgeneem word (p. 101), asook die skool waaraan Carl dink, hoewel Carl net in sy 
herinneringe daarna verwys (p. 8). 

Die enigste konkrete ruimtewisseling wat plaasvind, is waar Heinrich vir Jackie en Carl na 'n 
ander hoewe neem om vir hulle perde te gaan uitsoek wat hy vir hulle as Kersgeskenke wil 
gee. Aan die begin van die verhaal ry Carl en Heinrich ook dorp toe (pp. 5-8). Teen die 
einde van die verhaal jaag Jackie ook met Perd op die gruispad van die hoewe af dorp toe 
(p. 110) om die polisie te gaan vertel van Heinrich se planne om die juwelierswinkel te 
besteel. 

Carl se belewing van die psigiese ruimte (hy is gedurig ingedagte) is so oorheersend dat hy 
by tye nie eens die fisiese ruimte waameem nie: "Die hemel skeur oop en 'n skitterwit kraak 
groei oor die nagswart hemel. Maar Carl is onbewus van die elemente wat tierend buite 
woed" (p. 23). Hy is net bewus van die woede binne in horn, soos vroeer waar hy nie die 
borne sien nie (p. 6). Hoewel Jackie ook baie ingedagte is, is sy, anders as Carl, bewus van 
die natuur: "Toe nog 'n woeste donderslag aan Jackie se kamervenster ruk, is sy nog steeds 
wakker. Sy sukkel altyd om aan die slaap te raak as die weer so swaar is" (p. 23). 

Jackie se gevoelens loop parallel met wat in die fisiese ruimte gebeur. Haar gevoel van 
woede - om iets stukkend te slaan - kom op dieselfde oomblik wanneer 'n verblindende 
weerligstraal slaan (p. 11). Die skure waarvandaan Heinrich se vervoerbesigheid bedryf 
word, word in die verblindende weerligstraal gesien (p. 11). Geen inligting oor die besigheid 
word in hierdie stadium van die verhaal bekend gemaak nie, wat dit baie geheimsinnig maak. 

Die weersomstandighede kan moontlik simbolies wees van die gevoelens van die karakters. 
Dit is moontlik dat die reen buite (p. 12) simbolies is van die somber gevoel of stemming in 
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die huis. Vir Jackie is die borne met die swaar, nat toppe soos ou mense wat moeg vir die 

lewe is (p. 12). 

Die tyd van die jaar (Kersfees) be'invloed Jackie se ervaring van die ruimte. Sy beleef die 
ruimte positief: 

Buite le die dag oneindig mooi. So asof die natuur kennis geneem het van die 
groot gebeurtenis eeue gelede, dink Jackie. En die gras is vir haar groener, 
die blomme amper verspot kleurvol. (p. 68.) 

Hierdie ruimtelike belewing van Jackie laat haar besluit dat vandag aan vandag moet behoort 
(p. 68), wat op moontlike identiteitsontwikkeling dui. Sy wil nie aan die verlede dink en 
daarin delf nie; sy wil op vandag/die hede fokus. 

Jackie se belewing van die natuur is negatief. Die hemel is vir haar neerdrukkend blougrys, 
en selfs as sy sien dat die bome weer na die reen orent kom en die son weer skyn (p. 17), 
wat gewoonlik 'n positiewe teken in die natuur is, ervaar sy dit as negatief: "Sy glimlag wrang" 
(p. 17). Dit blyk dat sy dit wat in die ruimte en natuur gebeur, aan Heinrich verbind en dit 
sodoende as negatief ervaar. Dit is asof sy dink dat haar stiefpa die middag so bestel het. 
Daar kan moontlik afgelei word dat Jackie dink dat Heinrich gewoonlik kry wat hy wil he. 

Vir Jackie is haar slaapkamer 'n private en persoonlike ruimte, wat Heinrich of Carl nie die 
reg het om te betree nie. Volgens Jackie het haar kamer vir haar 'n tronk geword vandat 
haar ma weg is na die kliniek toe (p. 105) en sy voel tot 'n derde keer of die kamerdeur 
gesluit is. Dit is moontlik dat dit die enigste plek (behalwe die boomhuis) is waar sy min of 
meerveilig voel. 

Die skure waarvandaan Heinrich sy besigheid bedryf is op die hoewe gelee. Vir Jackie is dit 
'n onbekende ruimte, waar sy nie toegelaat word nie. Sy gaan egter een keer saam met Carl 
en Heinrich daamatoe. Jackie se beskrywing van die skure as "hierdie gemorsplek" (p. 55) 
en "'n simpele ou olienes" (p. 57) beklemtoon haar negatiewe belewing van die ruimte. Vir 
Carl is die skure 'n positiewe ruimtelike belewing en die verskillende voertuie daarbinne 'n 
teken van Heinrich se sukses. Volgens Carl gaan Heinrich voor die einde van die jaar nog 'n 
stroper koop (p. 54). Dit impliseer dat Heinrich beplan dat dit steeds goed of selfs beter met 
sy sake-ondememing sal gaan. Carl se bewoording daarvan beklemtoon dat hy deel van 
Heinrich se lewe en ook sy besigheid voel: "Heinrich se as dinge mooi loop, koop ons voor 
die einde van die jaar nog 'n stroper" (p. 54). Hy is egter onbewus daarvan dat Heinrich vir 
Anelia wil gebruik om meer ryk en aanstaande mense te ontmoet en hulle dan te besteel. 
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Carl is onder die indruk dat Heinrich net kontakte wil opbou vir sy vervoerbesigheid, sodat hy 
die mense se goedere kan vervoer. 

Daar kan 'n kontras gesien word tussen die ruimte waarin Jackie en Carl hulle nou bevind 
(die hoewe, saam met Heinrich en Anelia), en die ruimte waarin hulle (saam met Karel en 
Anelia) was. Volgens Carl het Heinrich vir hulle 'n mooi huis met 'n ruim woonkamer (p. 38) 
en groot glasdeure (p. 73) gegee om in te woon en niks ontbreek hulle nie; hulle kry meer as 
waaraan hulle gewoond was (p. 31). Heinrich het geld, hy hou van geld en dit blyk uit die 
voorafgaande stelling van Carl (die koop van nog 'n stroper) dat sy besigheid floreer. 
Daarteenoor was Karel se besigheid voor sy dood in die moeilikheid en as gevolg van die 
bankrotskap van sy boedel na sy dood moes Anelia, Jackie en Carl na 'n beknopte 
tweeslaapkamerwoonstelletjie trek (p. 31). 

Die emosionele ervaring van die ruimtewisseling van die huis (waar hulle saam met Karel 
gebly het) na die beknopte woonstel (waar hulle na Karel se dood gebly het) na die hoewe 
(waar hulle saam met Heinrich bly) is verskillend vir Anelia, Jackie en Carl. Vir Anelia is 
Heinrich se huis 'n skuiling teen dit wat met haar gebeur het. Vir Carl is dit 'n huis waar hy 
weer 'n pa het en 'n perd het en alles kry wat hy nog altyd wou gehad het, hoewel sy 
verhoudings met sy ma en suster nie meer dieselfde is nie. Vir Jackie is dit 'n plek waar niks 
meer dieselfde is nie en sy glad nie tuis voel nie. Dit is vir haar asof sy net op die hoewe 
kuier (p. 54). Carl is nie meer haar broer soos altyd nie, haar ma is nie dieselfde nie en sy 
vertrou nie vir Heinrich nie. 

Hoewel Jackie die hoewe as 'n negatiewe ruimte beleef, blyk dit dat die boomhuis, wat Carl 
gebou het toe hulle daar kom bly het, "die vreemdheid en hartseer bietjie minder gemaak 
het" (p. 44). Jackie gaan telkens terug na die boomhuis wanneer sy alleen wil wees. Dit is 
asof sy dieselfde gevoel wat sy in die ou boomhuis by hulle eie huis gehad het, net vir 
oomblikke weer wil beleef - asof sy hier alles nog kan herleef soos dit vroeer was. Sy 
assosieer die boomhuis met veiligheid, dit is dus vir haar 'n veilige ruimte, en wanneer 
Heinrich sy kop deur die opening van die boomhuis steek (p. 58), is dit asof hy 'n indringer in 
haar ruimte van veiligheid is. Sy ervaar horn nie net as 'n indringer in haar ruimte nie, maar 
ook in haar lewe. Die boom op die kinderhuis se terrein (p. 115) waar Jackie en Carl aan die 
einde van die verhaal is, kan moontlik gesien word as 'n plaasvervanger vir die boomhuis op 
die hoewe en ook moontlik die boomhuis wat hulle vroeer by hulle eie huis gehad het. 
Volgens Jackie sal sy nog baie onder die boom sit en dink. Dit is hier funksioneel, omdat die 
adolessent meer in die psigiese wereld leef en moontlik baie oor die lewe nadink. 
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Die adolessente leser kan aanklank vind by die oorwegend psigiese belewing van die ruimte 
deur die twee hoofkarakters in die verhaal. Die adolessent Ieef self ook baie in sy/haar 
binnewereld; dus kan die verhaal gesien word as 'n geslaagde jeugverhaal. 

3.2.2.7 Sintese 

In hierdie onderafdeling van die hoofstuk is daar 'n analise gedoen van die jeugverhaal Die 
verklikker, aan die hand van die verhaalteorie, asook die ontwikkelingspsigologie soos dit in 
Hoofstuk 2 bespreek is. 

Uit die analise van die verhaal blyk dit dat die verhaal oorwegend 'n karakterverhaal is. Die 
gebeure (werklike/fisiese) asook die ruimtewisseling in die verhaal is betreklik min of relatief 
min. Die afleiding kan moontlik gemaak word dat die karakters en veral hulle psigiese 
belewing van die verhaalwereld die kern van die verhaal is en dat die teks dus as 'n 
karakterverhaal beskou kan word. 

Die gebeure en ruimtewisseling vind hoofsaaklik in die karakters se gedagtewerelde (net 
Jackie en Carl s'n) plaas. Die karakters, gebeure en ruimte, asook die tyd word deur die 
fokalisasie van twee jeugkarakters aan die leser bekendgestel. Dit maak die verhaal 
geloofwaardig en funksioneel as 'n jeugverhaal, omdat die belewenis vanuit die adolessent 
se oogpunt geskied. 

3.3 Twee wenners (1984) 

3.3.1 'n Kort opsomming 

Twee wenners bou voort op die verhaal wat in Die verklikker vertel is. Die verhaal begin net 
'n paar dae nadat die gebeure in Die verklikker geeindig het. Jackie en Carl is na die 
kinderhuis geneem deur mevrou Kritzinger, nadat Heinrich Schuler en George da Silva in 
hegtenis geneem is. Hulle ma is steeds in die senukliniek. In die kinderhuis maak die 
tweeling kennis met mnr. McKeggy, Frans Gouws, Willemien Bornman, Bongo Potgieter, 
Lanie Steyn en Tannie Vis, die seuns se koshuismoeder. Hulle albei neem weer deel aan 
atletiek en dit veroorsaak konflik tussen Carl en Frans, omdat Frans sy plek as die steratleet 
in die langafstande aan niemand sal afstaan nie. Daar is ook konflik tussen Jackie en 
Willemien, omdat Willemien Jackie as 'n indringer beskou. Tussen Carl en Jackie is dinge 
ook nie meer soos dit was nie. Carl blameer Jackie daarvoor dat sy horn, Heinrich en 
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George gaan "verklik" het. En hy glo steeds vas dat Heinrich onskuldig is. Hy word intussen 
gekonfronteer met die nagedagtenis van sy pa, wat ook in dieselfde kinderhuis was, deur die 
foto's van sy pa wat in die koshuiseetsaal hang. Met die verloop van die verhaal en na 'n 
koerantberig oor Heinrich se skuldigbevinding, kom Carl tot die besef dat Jackie eintlik die 
hele tyd reg was - dat Heinrich werklik 'n dief is. Dat die tweeiing weer albei aan atletiek 
deelneem, maak van hulle albei wenners. 

3.3.2 Verhaalanalise: Twee wenners 

Die fwee in die titel van die verhaal Twee wenners dui op 'n tweeledigheid. Daar is nie net 
een wenner in die verhaal nie, maar twee. Die verhaal handel oor 'n tweeiing, dus kan daar 
van die titel afgelei word dat albei die tweeiing dus wenners is of gaan wees. Die einde van 
die verhaal maak die titel waarheid. 

Verskeie dinge in die verhaal word in binere opposisies geplaas. Deurgaans in die verhaal 
word Jackie en Carl se belewing van gebeure teenoor mekaar geplaas. Hulle beleef bykans 
dieselfde dinge, maar nie saam nie, hoewel hulle binne in dieselfde ruimte, die kinderhuis, is. 

3.3.2.1 Verteller en verteltegniek 

• Verteller 

Die verhaal van Twee wenners word deur 'n eksterne verteller vertel. Die eerste en laaste 
paragrawe van die verskillende onderafdelings van die hoofstukke word deur die eksterne 
fokalisator gefokaliseer. 

'n Moontlike vertel- of fokaiisasiebreuk in die verhaal kan gesien word in die gebruik van 
woorde soos "Swahili" (p. 62)5 wat Jackie dink die Afrikaans onderwyser net sowel kon 
gepraat het, omdat sy nie aandag in die klas gegee het nie, "bruusk (p. 75), "murmureer" 
(p. 58), "rookgevulde blaasbalke" (p. 58), "veins" (p. 62) en "grimas" (p. 43).6 Dit is 
onwaarskynlik dat adolessente van die ouderdom wat die karakters in die verhaal is, hierdie 
uitdrukkings sal gebruik, en dit is nie tipiese woorde wat in 'n jeugverhaal gebruik word nie. 'n 
Ander voorbeeld van 'n moontlik fokaiisasiebreuk is die gebruik van die uitdrukking "Party 

5 Die bladsynommers tussen hakies is 'n verwysing na McCallaghan, Marilee, 1984. Twee Wenners. Pretoria: Daan Retief. 

6 Die bladsyverwysings in hierdie onderafdeling (3.3) verwys na die volgende bran: McCallaghan, Marilee. 1984. Twee 
wenners. Pretoria: Daan Retief. 
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grootmense gebruik darem ook hulle tonge soos pleistertroffels as hulle iets wil regdokter" 
(p. 9). Dit is nie geloofwaardig as 'n uitdrukking wat 'n adolessent sal gebruik nie. 

• Verteltegniek 

Kenmerkend van die verhaal is die parallelle vertellings. Carl en Jackie, as hoofkarakters, se 
belewing van die gebeure, tyd en ruimte in die verhaal word parallel voorgestel. Die een 
karakter en dan die ander een word opeenvolgend in die tyd in die vertelling gebeeld 
(byvoorbeeld p. 12 tot p. 21 en p. 22 tot p. 29). 

Die vertelwyse van die verhaal Twee wenners is visueel sintuiglik baie sterk. Die beweging 
van 'n atleet se liggaam, in die geval Carl, word baie raak beskryf, so, dat dit vir die leser 
voel asof hy self die gevoel van die atleet ervaar. Die hardloopaksies word met intensiteit 
beskryf. 'n Moontlike rede hiervoor is dat die outeur straks self baie sintuiglik ingestel is. 

Die vertelling is baie sterk psigologies. Dit fokus op die innerlike van die karakters, wat die 
leser insig gee in die adolessente karakters. Die leser wat ook 'n adolessent is, kan dus met 
die karakters identifiseer. 

Die verhaal Twee wenners is saam met Die verklikker 'n tweeluik. Vir die leser wat moontlik 
nie Die verklikker gelees het nie, word daar kortliks 'n opsomming gegee van wat in die 
vorige verhaal/boek gebeur het, deur gebruik te maak van 'n karakter, in die geval Jackie, 
wat die verhaal van die vorige boek kortliks (p. 10) aan die maatskaplike werkster, mevrou 
Kritzinger, vertel. Die inligting van Carl en Jackie se pa, Karel, wat 'n afwesige karakter in 
die verhaal is, word aan die leser bekend deur Carl se gedagtes (p. 12). Die leser het die 
inligting nodig om verdere verwysing na Karel in die verhaal, asook Carl en Jackie se 
opmerkings en gevoelens oor hulle pa, te verstaan. 

Die struktuur van die verhaal kan gesien word as 'n sirkelstruktuur. Aan die begin van die 
verhaal is Carl kwaad vir sy suster omdat sy horn, Heinrich en George aan die polisie gaan 
verklik het en volgens horn die oorsaak is dat hulle in die kinderhuis geplaas is. Dit is ook 
die oorsaak van sy bitterheid en optrede teenoor mevrou Kritzinger. Jackie is spyt dat sy 
hulle gaan verklik het en hou ook glad nie van die plasing in die kinderhuis nie. Sy is ook 
aanvanklik negatief ingestel teenoor mevrou Kritzinger, omdat sy hulle in die kinderhuis 
geplaas het en sy en Carl nie eens in dieselfde koshuis is nie. Carl se aanvanklike 
negatiewe ingesteldheid teenoor mevrou Kritzinger verander teen die einde van die verhaal, 
wanneer hy bereid is om aan haar te erken dat hy by die Spar-kafee gesteel het en die 
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gesteelde goedere aan haar terugbesorg. Die sirkelstruktuur kan gesien word in Carl se 
ontkenning dat hy h diet is (p. 117), sy besef dat Heinrich 'n diet is (p. 120) en sy erkenning 
dat hy ook 'n tog 'n dief is (p. 123). Hy besef dat Jackie reg was oor die hele situasie met 
Heinrich en vra haar om verskoning (p. 124). 

Die draaipunt in die verhaal, wanneer Carl die koerantopskrif van Heinrich se 
skuldigbevinding lees en sy besef dat Heinrich eintlik werklik net h dief is en die geld in sy 
eie sak gesteek het, word in 'n baie kort paragraaf beskryf (p. 120). Die doel met die lengte 
van die paragraaf, wat verskil van die res van die verhaal, is om die skok en paniek wat Carl 
op daardie oomblik beleef, uit te beeld. Die gebruik van die woord "gryp" in "Paniekerig gryp 
Carl se oe verder oor die vet swart lettertjies" (p. 120), dui op die onmiddellikheid van Carl se 
besef oor Heinrich. Dit is 'n skielike besef, wat sy siening dadelik verander; daarom die kort 
paragraaf. 

Die taalgebruik in die verhaal is die van tipiese adolessente. Dit dra by tot die 
geloofwaardigheid van die verhaal as 'n jeugverhaal. Carl gebruik woorde soos "gomtorre" 
(p. 18) en uitdrukkings soos: "Sowaar, as nog 'n vreksel vandag met horn skoor soek, gaan jy 
hare en tande sien waai (p. 30). Carl se woede kan gesien word in die woorde "spuug" 
(p. 30). Hierdie selfde woede kan bespeur word wanneer hy aan Jackie dink, en dit kan 
word ook verwoord met: "'Jig, maar daardie meisiekind.' Hy gee horn oor aan die woede wat 
sy hele lyf laat ril en onbewustelik kramp sy vingers in stywe balle saam" (p. 13). 

Die gebruik van talle gedateerde uitdrukkings kan egter as ongeloofwaardig beskou word, 
omdat dit selde deel is van adolessente se woordeskat. Dit kan egter dui op die tydperk 
waarin die verhaal geskryf is,, toe adolessente die uitdrukkings nog gebruik het. Enkele 
voorbeelde hiervan is: "Jig" (pp. 1,13), "Piet Verdriet" (p. 13), "doof soos 'n kwartel" (p. 13), 
"die emmer skop" (p. 12), "skrik nie vir koue pampoen nie" (p. 44), "Aag, gaan vang 'n haan, 
man" (p. 98), "Maar al kry Frans Gouws ook 'n pienk lagie versiersuiker om ..." (p. 114), 
"anders gaan jy jou hakskene vir horn wys" (p. 31), "As sy nou 'n kat was, was ou ekskuus 'n 
muis" (p. 56), "Van Wiskunde weet daardie drie soveel soos 'n kat van saffraan" (p. 57), 
"want baie van julle kry onderrig in Geskiedenis by horn" (p. 27), "... is so slim soos die 
houtjie van die galg" (p. 28), "my broer se hoeder" (p. 111), "basta" (p. 108), "... kan praat 
totdat die perde horings kry" (p. 9), "Sy lieg soos 'n tandetrekker" (p. 97), "Julle lieg so dat 
selfs 'n dooie mens dit kan hoor" (p. 104), "... slaan toe met die blitsigheid van 'n koperkapel 
..."(p. 107). 
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Hierdie uitdrukkings wat gebruik word, kan moontlik steurend vir die hedendaagse leser 

wees omdat dit nie meer gebruik word nie. Dit kan wel die verhaal in 'n spesifieke tydvak 

plaas en die leser daarvan bewus maak dat die verhaal ouer is. Hoewel daar weinig verwys 

word na 'n spesifieke jaartai, kan uitdrukkings soos die reeds genoemde aandui dat die 

verhaal nie onlangs, dit wil se byvoorbeeld oor die laaste vyf jaar, afspeel nie. 

Tannie Vis se gebruik van uitdrukkings soos "En basta kom engel speel" (p. 83), "... en 

moenie jakkalsdraaie gooi nie" (p. 83) en "bioskoop" (p. 19), is gepas vir'n volwassene in die 

tyd wat die verhaal afspeel (ongeveer tussen 1980 en 1982). Die gebruik van die woorde 

"sweepklap haar stem die volgende oomblik deur die vertrek" (p. 84) dui op die ernstigheid 

van tannie Vis se manings aan die seuns. 

Daar kom verskeie kere in die verhaal herhaling voor, wat moontlike betekenisse kan he. 

Die herhaling van woord "inprop" of "ingeprop," soos gebruik deur Carl (pp. 1, 14) wanneer 

hy beskryf hoe hy voel nadat hy in die kinderhuis geplaas is, kan daarop dui dat hy 

vasgevang en gedwing voel en nie eintlik aanvankiik beheer het oor wat met horn gebeur 

nie. Dit verander wel later wanneer hy besluit om sy situasie te verander en beplan om weg 

te loop, maar voor hy dit kon doen, het hy besef dat Heinrich in werklikheid skuldig was en hy 

besluit om nie weg te loop nie. Hy gaan eerder na mevrou Kritzinger om die gesteelde goed 

in sy besit terug te gee en vir Jackie om verskoning te vra vir sy optrede in die tyd vandat 

hulle na die kinderhuis gekom het. 

Die herhaling van die woord "binneste" (pp. 1, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 20, 27, 35, 61, 83, 105) is 

nie so opvallend in Twee wenners as in Die verklikker nie, maar kan nogtans moontlik 

steurend vir die leser wees. Sinonieme woorde kon moontlik gebruik gewees het. 

Die herhaling van talle variante van negatiewe emosies in die dialoog en die gedagtes van 

die hoofkarakters (p. 6) is 'n strategie van die verteller om aan die begin van die verhaal die 

negatiewe te beklemtoon, teenoor die positiewe aan die einde van die verhaal (pp. 123-124). 

Die belewing van die karakters is baie meer positief in terme van hulle optrede teenoor 

mekaar (... "die verligting is op sy gesig en in sy oe"; "Toe hoor Jackie haarself lag..."), hulle 

ma se briewe aan hulle, wat kan dui op haar beterskap, Carl wat die geleentheid het om die 

kos wat hy gesteel het, terug te besorg sonder dat daar 'n diefstalklag teen horn is, asook 

Jackie se besef dat die bloekombome wat sy aan die begin van die verhaal gehaat het en 

wat vir haar soos boemelaars gelyk het (p. 6), nou vol trossies pienk en wit blomme is. 
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Daar word van 'n uitsteltegniek in die vertelling gebruik gemaak om sodoende die spanning 
deur die verhaal te verhoog. Die hoofstukindeling word hier baie effektief gebruik. Die 
spanningslyn word vir elkeen van die tweeling en die leser bewerkstellig deurdat daar in elke 
tweede hoofstuk weer aandag gegee word aan een van die tweeling, terwyl die vorige 
hoofstuk wat oor hulle gehandel het, dikwels op 'n spannende moment geeindig het. 

3.3.2.2 Fokalisasie 

In Twee wenners word daar hoofsaaklik gebruik gemaak van die hoofkarakters, Carl en 
Jackie, as interne karaktergebonde fokalisators. Daar is egter ook gedeeltes wat deur Frans 
en Willemien intern gefokaliseer word. Hierdie interne fokalisators word afgewissel met 'n 
eksterne fokalisator. 

Die fokalisasie van Frans en Willemien, wat deur die verhaal in konflik is met Carl en Jackie, 
is funksioneel, omdat dit insig gee in wat hulle dink en moontlike redes verskaf vir hulle 
optrede teenoor Carl en Jackie. Hulle word nie net as negatiewe karakters voorgestel nie; dit 
word deur hulle fokalisasie duidelik hoekom hulle soms negatief teenoor ander optree, en dit 
kan moontlik simpatie vir hulle situasie by die leser wek. 

Daar is ook gedeeltes in die verhaal waar daar in dieselfde gedeelte afwisselend van Carl, 
Jackie, Frans en Willemien as fokalisators gebruik gemaak word. Die leser kry sodoende 
insae in elkeen se innerlike en het moontlik 'n groter begrip vir elkeen se optrede in die 
situasie waarin en met wie hulle is. 

Interne karaktergebonde fokalisasie word in hierdie verhaal gebruik omdat dit die leser, 'n 
adolessent, insig in die karakters se gedagtes en optrede gee. Die adolessente leser kan 
met die karakters identifiseer en hom/haar in die verhaal inleef. 

Die volwassenes in die verhaal word glad nie as fokalisators gebruik nie. Vir 'n jeugverhaal 
is dit funksioneel, omdat die adolessent in die verhaal, asook die adolessente leser, slegs 
insig in sy eie gedagtes het en nie in die van die volwassenes in die verhaal of die in die 
leser se eie werklikheid nie. Die hoofkarakters, Carl en Jackie, het as interne fokalisators 
beperkte kennis van die ander karakters, die ruimte en vroeere gebeure, maar namate die 
verhaal vorder, groei hulle (en die leser se) insig en kennis. 

In die verhaal word daar ook van wisselende fokalisasie gebruik gemaak. Die verhaal 
handel onder andere oor Carl en Jackie, asook ander adolessente wat in die kinderhuis moet 
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bly. Die wisselende fokalisasie gee die leser insig in die hoofkarakters en die ander 

karakters se belewenis van die ruimte en gebeure. 

'n Patroon van fokalisasie kan met die verloop van die verhaal vasgestel word. Die eerste, 

vyfde, tiende, elfde en twaalfde hoofstukke word alleenlik deur Carl en Jackie gefokaliseer, 

terwyl die ander hoofstukke wisselend gefokaliseer word. Die gedeeltes van die verhaal 

waar daar dialoog voorkom, word ekstern gefokaliseer. Die eerste elf hoofstukke van die 

verhaal word deur Carl, Jackie, Frans, Willemien en die eksterne fokalisator onderskeidelik 

gefokaliseer. In die twaalfde en laaste hoofstuk word korter gedeeltes net deur Carl, Jackie 

en die eksterne fokalisator wisselend gefokaliseer. Die opbou en intensiteit van spanning 

word deur die fokalisasiewisseling bewerkstellig. 

Die fokalisasiepatroon kan soos volg uiteengesit word: 

Hoofstuk 1 

Hoofstuk 2 

Hoofstuk 3 

Hoofstuk 4 

Hoofstuk 5 

Hoofstuk 6 

Hoofstuk 7 

Hoofstuk 8 

Hoofstuk 9 

Hoofstuk 10 

Hoofstuk 11 

Hoofstuk 12 

Carl, Jackie 

Carl, Dialoog (At, Frans, Pote), Carl, Frans/Lanie, Carl 

Jackie/Willemien/Jackie 

Carl, Carl, Jackie, Jackie, Dialoog (Willemien, Juffrou Babie) 

Carl, Jackie 

Dialoog (Jackie, Millie), Willemien, Carl/Jackie 

Jackie, Carl, Jackie, Carl/Frans, Carl/Jackie 

Carl/Jackie/Dialoog (McKeggy), Carl/Frans/Carl, Jackie 

Carl/Frans/Carl, Jackie, Carl, Jackie, Jackie 

Carl, Jackie, Carl, Carl 

Jackie, Carl/Jackie/Carl, Carl, Jackie, Jackie, Carl, Jackie 

Carl, Jackie, Carl, Jackie, Carl, Carl/Jackie 

Getalsgewys lyk die fokalisasiepatroon soos volg: 

Jackie: 17 

Carl: 17 

Willemien: 1 

Wisselend: 10 

Dialoog: 3 

Die twee onderafdelings in die eerste hoofstuk van die verhaal word afsonderlik deur Jackie 

en Carl gefokaliseer. Dit kan moontlik op die emosionele afstand tussen hulle dui, hoewel 

hulle tog binne dieselfde ruimte is. Die laaste hoofstuk se laaste onderafdeling word egter 

afwisselend deur Carl en Jackie gefokaliseer. Dit kan moontlik daarop dui dat die 
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emosionele afstand tussen hulle kleiner is as aan die begin van die verhaal. Die indruk van 
afronding en verandering/ontwikkeling in hulle as karakters word so geskep. Omdat 'n 
fokalisator, asook 'n verteller, as subjektief en onbetroubaar beskou kan word, moet dit ook 
in hierdie verhaal in gedagte gehou word wanneer Carl Jackie soms sien as Juffrou Slim 
(pp. 1,4,5,108) en Juffrou Beterweet (p. 13). 

3.3.2.3 Karakterisering 

Omdat Die verklikker en Twee wenners 'n tweeluik is waarin verskeie karakters in albei 
verhale voorkom, sal daar uiteraard heelwat oorvleueling wees in die karakterisering. 
Daarom word aspekte van die karakters en karakterisering wat reeds in die analise van die 
eerste verhaal ter sprake gekom het, by wyse van kruisverwysings betrek (deur verwysings 
na punt 3.2.2.3), maar nie weer intensief bespreek nie. Alhoewel die inligting oor die 
karakters in Twee wenners op dieselfde wyse ondersoek en gestruktureer word as in Die 
verklikker, word nie van soveel sub-opskrifte gebruik gemaak in die analise van Twee 
wenners nie. Vervolgens word veral aandag gegee aan wyses waarop die 
identiteitsontwikkeling van karakters wat in albei verhale voorkom, asook nuwe karakters in 
Twee wenners, uitgebeeld word en hoe die karakterisering in die geheel van die tweeluik tot 
stand kom. 

• Die tweeling: Jackie en Carl 

Alhoewel Carl en Jackie 'n tweeling is, byna vyftien jaar oud, is dit nie altyd vir hulle 'n 
positiewe ervaring nie; Carl dink met misnoee daaroor: "Vir wat moet hulle tog 'n tweeling 
gewees het? En nog erger, hoekom moet hulle so verbrands eenders lyk? Gelukkig werk 
hulle koppe darem verskillend" (pp. 1-2.). Hulle oe lyk wel dieselfde (p. 8), maar hulle uitkyk 
op hulle omstandighede verskil in baie opsigte hemelsbreed. En om vyftien te wees is 
gewoonlik nie vir adolessente maklik nie; hulle sal hulle byvoorbeeld nie sommer laat 
voorskryf nie, en die belewing van 'n identiteitskrisis is baie algemeen. 

Tog stem die tweeling se emosies in 'n groot mate ooreen, moontlik omdat dit algemene 
emosies is wat adolessente maar ervaar. Die beelding van die gedagtes van die tweeling 
word op 'n tweeledige wyse aangebied. Soos wat Jackie soms ingedagte is, soos dat sy 
"glad nie daarvan bewus is toe mevrou Kritzinger langs haar kom staan nie" (p. 6) en die 
maatskaplike werkster vaagweg hoor praat, so hoor Carl ook soms niks wat om horn 
aangaan nie omdat hy ingedagte is. Hierdie parallelle wyse van beelding, wat ook 'n vorm 
van binere opposisies is, is 'n stylmiddel wat regdeur die verhaal voorkom. 
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In die loop van die verhaal is daar duidelik ontwikkeling in die tweeling se verhouding. 
Wanneer Carl aanvanklik ontken - ook teenoor homself - dat hy enige aandeel of skuld het 
wat betref die misdaad wat Heinrich gepleeg het (hy beskou die optrede van Heinrich nie as 
misdadig nie), is hy heftig teen sy suster se houding en optrede gekant en projekteer hy 
die/sy skuld op haar: 

Sy mondhoeke smaal afwaarts. Dis nou presies net soos die spul is. 
Jackie jaag nonsens aan, maar hulle verwag van horn om daaroor sleg te 
voel. Maar kyk hoe staan sy daar. Die ene onskuld. As sy vlerke gehad 
het, was sy nou 'n engel, dink hy verbitterd. (p. 2.) 

Carl se woede jeens Jackie kom tot uiting in die sarkasme in sy gedagtes en wanneer hy met 
haar praat (p. 4), want hy dink Jackie het die sersant se kop vol liegstories oor Heinrich 
geprop (pp. 4, 14). Nie net wanneer hy aan haar dink nie, maar ook wanneer Carl hardop 
praat, kom die renons wat hy in Jackie het, na vore: hy spoeg die woord "tweelingsuster" 
hardop uit (p. 13). Hierdie houding het ontstaan na Jackie se sogenaamde verraad in die 
vorige verhaal; Carl dink Jackie moet haar nie sy suster noem nie, want hy haat verklikkers 
en verraaiers. Ook verderaan in die verhaal, wanneer Jackie met Carl probeer praat, noem 
hy haar net "sissend": "Verklikker!" (p. 76). In die verhaal is die karakterisering van die 
tweeling redelik oortuigend, maar dit is tog ietwat vergesog dat hy as tiener sou dink "(haar) 
soort het hulle in die oorlog doodgeskiet" (p. 14). 

Carl mis die dinge wat hy en Jackie gedeel het, soos dat hulle mekaar aangemoedig het 
tydens wedlope en mekaar se skoene uitgetrek het as 'n wedloop klaar was. Maar nou wil 
Carl nie vir Jackie enige genoegdoening gee wanneer sy horn soos altyd aanspoor nie. Hy 
ignoreer dit. 

Carl dink deurentyd dat Heinrich nie 'n gewone dief is nie, want hy wil so graag bly glo dat hy 
wel 'n nuwe pa gekry het. Hy glo dat almal sleg dink van Heinrich, maar dat die polisie nog 
die waarheid sal uitvind. Carl dink Heinrich sal net 'n boete kry, en dan wil hy graag almal se 
verbasing sien. 

Uiteraard hou al die newekarakters in die verhaal verband met Carl en Jackie as 
hoofkarakters en het hulle in 'n mindere of meerdere mate 'n invloed op die tweeling se 
verhouding. 
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♦ Carl 

Die verhaal begin met die hoofkarakter, Carl Lindeman, wat buite die kinderhuis staan en 
toekyk hoe sy suster Jackie met die maatskaplike werkster, mevrou Kritzinger, praat. Hy is 
vol woede en opstand dat hy in die kinderhuis moet wees - 'n gegewe wat byna reg deur die 
verhaal gehandhaaf word. 

Carl se voorkoms word aan die leser bekend gemaak deur die verteller. Hy en sy suster 
Jackie is 'n tweeling - tot sy ergernis. Volgens Carl lyk hulle "verbrands eenders", maar 
gelukkig werk hulle koppe darem verskillend (p. 1). Hy het donkerbruin oe, wat aanvanklik 
net vol woede is. 

Opvallend van die verhaal is dat die emosies van die karakters, veral van Carl en Jackie, 
deurentyd 'n baie belangrike rol speel. Die heel eerste woorde van die verhaal laat die klem 
op Carl se emosies val; dit lui soos volg: "Dis om van mal te word, dink Carl Lindeman. Hy 
het 'n ma en 'n stiefpa, maar hier word hy in 'n weeshuis ingeprop" (p. 1). Carl word van 
meet af aan baie sterk deur emosies en emosiewisselinge gebeeld. Sy emosies is gewoonlik 
negatief en somber, omdat dit deel is van sy karakterontwikkeling; eers heel aan die einde 
word hierdie patroon verbreek wanneer hy tot nuwe insigte kom. Hy ervaar gedurig 
gedagtewoelinge random die dinge wat in die verlede gebeur het toe hulle nog op die 
kleinhoewe gebly en sy nuwe stiefpa in hulle lewe gekom het, afgewissel met die emosies 
van die hede - in die kinderhuis en skool, waar sy tweelingsuster van horn verwag om weer 
aan atletiek deel te neem en hy te maak het met die maatskaplike werkster, en waar hy horn 
teen ander tieners en onderwysers wat hy hier ontmoet probeer handhaaf. 

Sy emosies is dikwels vol baklei. In sy gedagtes baklei Carl byvoorbeeld met Jackie en 
mevrou Kritzinger. Hy voel die woede weer "vuurwarm in sy binneste" (p. 1) wanneer hy kyk 
hoe Jackie en mevrou Kritzinger staan en gesels. Uit die vertelwyse kan die leser dikwels 
sien hoe daar klem op Carl se wisselende emosies, onder andere sy verleentheid, woede, 
selfs soms huilerigheid, gele word. Hy bloos en voel ergerlik daaroor toe mevrou Kritzinger 
en Jackie na horn kyk. Sy gedagtes blyk byvoorbeeld uit sy gesigsuitdrukkings wanneer hy 
die maatskaplike werkster aangluur. Hy is terselfdertyd moedeloos en voel asof hy kan 
ontplof. Soms voel hy dat mense met horn praat asof hy sonder verstand is; hy probeer hulle 
ignoreer, maar woede kry gewoonlik die oorhand en hy kry dit dan nie reg, en probeer self 
nie om die woede weg te steek nie. 
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Aan die begin van die verhaal is sy houding baie ongeerg en steur hy hom nie veel aan wat 
rondom hom aangaan nie. Dit is duidelik aan die manier waarop hy sy hande in sy sakke 
prop en agter mevrou Kritzinger aan skuifel om die hoof van die skool te gaan ontmoet. Die 
woede wat Carl teenoor sy omstandighede en sy suster voel, word aan die leser duidelik 
gemaak deur sy optrede teenoor sy suster. Hierdie woede laat hom byvoorbeeld teen 'n 
kareeboom druk en nie besef dat dit hom seermaak nie (p. 1). Hy verkeer byna gedurig in 'n 
staat van woede; hy is selfs kwaad vir die voels wat bo in die boom sit en koer (p. 4). Sy 
woede blyk ook uit klein handelinge, soos wanneer hy 'n stuk bas van die boom afskop. 
Verder word Carl se woede en frustrasie weerspieel in sy oe wanneer hy sy suster aangluur. 
In sy gedagtes, woorde, dialoog en handeling is dit duidelik dat Carl Jackie blameer vir die 
situasie waarin hulle hul nou bevind. Sy het die polisie laat weet van die diefstal wat sou 
plaasvind en dat Heinrich Schuler, George da Silva en ook Carl daarby betrokke sou wees. 
Carl verwyt Jackie omdat sy die polisie gebel het en is ook baie agterdogtig oor haar redes 
daarvoor. Hy is daarvan oortuig dat sy dit gedoen het uit jaloesie omdat hy en sy stiefpa en 
selfs George so goed oor die weg gekom het. Hy besluit dat hy nie van die nuwe skool gaan 
hou nie, dat hy ook nie meer met Jackie sal praat nie en dat hy haar ook nie meer sy suster 
sal noem nie. Hy is amper 15 jaar oud (hy word die volgende maand 15) en laat hom, 
volgens mevrou Kritzinger, nie maklik deur iemand voorskryf nie, veral nie deur sy suster nie. 
Carl dink aan Jackie as Juffrou Slim, aan wie hy hom nie hoef te steur nie; uit sy oogpunt 
beskou hy haar mening as ignoreerbaar, omdat sy verkeerd oor hom sou wees; mens sou 
sweer "hy is die een of ander jeugmisdadiger soos wat Jackie te kere gaan" (p. 1). 

Dikwels is die gemoedsbewegings van 'n karakter soos Carl in die direkte vertelling duidelik; 
hy voel vyandig teenoor ander, onder andere teenoor Jackie, en het 'n vaste voorneme om 
iets te doen (al sou dit nie so intens as wraak beskryf kan word nie): "Hy sal haar wys, en nie 
net vir haar nie, maar die hele ou spul hier" (p. 5). Carl dink Jackie vertel stories oor hom by 
die maatskaplike werkster. In 'n ander stadium hy wil vir die koshuismoeder se dat hy alleen 
gelaat wil word, maar hy doen dit net in sy gedagtes. 

Die ontwikkeling van Carl se morele waardes word algaande duidelik. Aanvanklik probeer hy 
sy woede oor die omstandighede (sy pa se dood, Heinrich-hulle se misdaad en 
gevangeneming, sy ma se ineenstorting, die kinderhuis) onderdruk - behalwe teenoor Jackie 
- maar later gee hy nie meer om dat sy stem driftig en lelik klink wanneer hy met byvoorbeeld 
mevrou Kritzinger praat nie. Carl is verskeurd. Hy is goedgemanierd, maar kwaad, 
onderdruk sy aggressie en verset hom aanvanklik op 'n passiewe manier teen 
omstandighede. Die leser kan met Carl se goeie eienskappe identifiseer en met hom 
simpatiseer oor die slegte dinge wat gebeur het. 
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Die leser kry gaandeweg 'n idee van die omstandighede en gebeurtenisse wat daartoe gelei 
het dat Jackie en Carl nou in die kinderhuis moet bly. Deur Carl se gedagtes word die 
karakters van Heinrich Schuler en George da Silva bekend gemaak. In hierdie stadium is 
Carl oortuig van sy stiefpa, Heinrich, en George se onskuld met betrekking tot die 
juweeldiefstal waarvan hy (Carl) ook deel was. Hulle is egter gearresteer en Carl is saam 
met Jackie na die kinderhuis gestuur. Uit Carl se gedagtewereld kan die leser agtergekom 
dat Carl tog baie van sy stiefpa gehou het - in daardie stadium. 

Die leser kan deur Carl se gedagtes ook 'n prentjie vorm van wat met sy pa, Karel, gebeur 
het, of soos Carl die gebeure ken en onthou. Volgens dit wat Carl smalend dink, het sy pa, 
Karel Lindeman, die maklike uitweg gekies en skielik aan 'n swak hart, waaraan hy nooit gely 
het nie, doodgegaan (p. 12). Hy het vir Carl, Jackie en hulle ma net so alleen gelos. Carl se 
pa het aan sy hart doodgegaan nadat sy besigheid bankrot gespeel het. Teen die einde van 
die tweede hoofstuk van die teks is dit al inligting wat die leser oor Karel het. 

Carl as karakter word verder bekend gemaak deur die dialoog tussen mevrou Kritzinger en 
Jackie: 

"Carl is nie regtig vir jou kwaad omdat jy die polisie van julle stiefpa se planne 
gaan vertel het nie, Jackie. Weet jy, diep in sy binneste voel Carl baie bly en 
baie verlig. Op die oomblik sal hy egter Newer dood wees as om dit te erken. 
Carl voel bitter skaam omdat hy so onnosel was. En soos alle mans maar is, 
erken hulle nie graag dat hulle verkeerd was nie" (p. 9). 

Naamgewing speel 'n belangrike rol in die karakterisering van Carl. Hy is vernoem na sy pa, 
Karel, en dit word in hierdie verhaal subtiel beklemtoon. Dat hy na sy pa vernoem is, kan 'n 
aanduiding wees dat hy tog in sekere opsigte na sy pa aard, wat bevestig wanneer mevrou 
Kritzinger aan die einde van die verhaal vir horn se: "Jy is tog jou pa se kind, Carl Lindeman" 
(p. 123). Lanie se vir Carl dat hy seker sy pa se naam het, en dat hy baie soos sy pa lyk toe 
die in standerd agt was (p. 36), maar Carl antwoord: "Aag, jy's besimpeld man. Ek lyk soos 
... ek lyk soos niemand nie" (p. 36). Deur hierdie stelling van Carl kry die leser die idee dat, 
hoewel Carl moontlik wel soos sy pa lyk, hy dit nie wil weet of nie daaraan herinner wil word 
nie. 

Carl het gemengde gevoelens wanneer hy aan sy pa dink. Soms voel hy wrewel, soms 
verlang hy, maar alles is deel van sy rouproses. Soms wil hy nie onthou hoe sy pa gelyk het 
nie, want hy voel dat alles waarin hulle hulle nou bevind, sy pa se skuld is omdat sy pa so 
onverwags dood is. 
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Wat Carl betref, is sy ma net soos sy pa: volgens horn het sy ook weggehardloop toe die 
wereld te moeilik geword het. Hy verwyt haar dat sy nou in 'n senukliniek le en nie eens 
weet van horn en Jackie nie. Al is dit nie duidelik in Carl se direkte redenering oor sy ouers 
nie, verlang Carl na sy pa en ma. 

Die aanname dat Carl nie soos sy pa wil wees nie, word ondersteun deur sy optrede met sy 
pa se horlosie. Volgens Carl het Jackie stilletjies sy horlosie, wat hy as geskenk by sy pa 
gekry het, in sy tas gesit (p. 41). Uit die vertelling kan afgelei word dat Carl, toe hy die 
horlosie in sy tas ontdek, dadelik woedend was en die horlosie summier aan Lanie gegee 
het. Hy (Carl) verkies die elektroniese horlosie wat hy by Heinrich gekry het. Daar kan 
afgelei word dat dit nie hier oor die horlosie van Karel of die "duurder" elektroniese horlosie 
van Heinrich gaan nie. Deurdat Carl die horlosie van sy pa weggee, dui dit moontlik op die 
verwerping van sy pa. Hy wil van alles wat horn aan sy pa laat dink of horn laat onthou, 
ontslae raak. Dit is moontlik die rede waarom hy uit sy pad gaan om nie na die foto's in die 
koshuis se eetkamer te kyk of selfs hulle bestaan te erken nie. 

Hierdie selfde rede kan aangevoer word as verduideliking waarom Carl nie meer aan atletiek 
deelneem nie: 

"Ek neem nie meer aan atletiek deel nie, Meneer. Ek is nie juis goed daarin 
nie. 
"Dit is glad nie so nie, Meneer, hy is fantasties!" 
"Ek haat atletiek, Meneer," antwoord Carl bot. 
"Dis 'n leuen, Meneer," Jackie swaai na Carl om. "Atletiek is jou grootste 
liefde, Carl. Jy het dit baie male gese." (p. 59). 

Vir Jackie is dit belangrik dat Carl weer aan atletiek deelneem en sy probeer Carl en die 
atletiekafrigter albei daarvan oortuig: 

"Ag, sal meneer McKeggy tog nie asseblief vir Carl oorhaal om weer aan 
atletiek deel te neem nie? Sy is seker dat alles dan sommer gou-gou tussen 
hulle sal regkom. Carl sal net moet onthou hoe dinge tussen hulle was." 
(p. 59). 

Jackie glo dat atletiek 'n manier is om die probleme tussen haar en Carl te oorbrug. 

Wat 'n groot deel van Carl se gedagtewereld uitmaak, is die ander seuns saam met wie hy in 
die koshuis se slaapsaal is. Dit is dieselfde seuns wat 'n belangrike deel van die 
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atletiekgebeure vorm - veral Frans en sy ondersteuners. Vir Carl beteken die verhoudinge 
met die ander koshuisseuns byna deurlopend spanning, soos wanneer hulle die gang afkom: 

Skielik verstil Carl se gedagtes toe hy stemme in die gang hoor 
aankom. Sy liggaam raak snaarstyf, maar hy roer nie op die bed nie 
en bly net blind na die plafon staar. 
Van die ou spul wil hy ook niks weet nie... (p. 14.) 

Dat Carl se vorige atletiekprestasies horn vooruitgeloop het, blyk daaruit dat die ander 
kinders in die skool reeds van die sportonderwyser, meneer McKeggy, gehoor het dat Carl 'n 
goeie atleet is. Dit plaas grater druk op Carl, maar die intrinsieke motivering om te presteer, 
ontbreek by horn; wat horn betref, kan "Frans Gouws se ou atletiekrekordjie maar op sy 
naam bly staan tot die jaar toet. Hy wat Carl Lindeman is, is nie van plan om ooit weer aan 
atletiek deel te neem nie" (p. 15). Maar hy word wel deur omstandighede gedwing en deur 
die ander karakters om horn oorreed om deel te neem. 

Die spanning tussen Carl en Frans loop op, sodat dit 'n noodwendigheid in die verhaal is dat 
hierdie twee karakters teenoor mekaar te staan sal kom in woordewisselings en op die 
atletiekbaan. Vir Carl is dit egter nie net 'n gevoel teenoor Frans, teen wie hy in elk geval nie 
wil kompeteer nie, maar 'n "woede wat in sy binneste sied en kolk vandat hy uitgevind het 
dat Jackie by die polisie gaan klik het" (p. 18). 

Hoewel Carl dit nie aan iemand wil of sal erken nie, voel hy tog iets vir atletiek, al bly hy se 
hy wil niks daarvan weet nie. En dit blyk dat hy dit geniet, al se hy anders. Dit verskaf horn 
tog 'n mate van genot: "...hy proe die genot van krag en spoed wat deur horn bruis." (p. 73). 
Ook in 'n wedloop teen Frans kan dit gesien word: 

Oombliklik trap Carl grater tree sodat die wind Frans se antwoord wegwaai. 
Verlede jaar sou hy nog vir 'n ou soos Frans geskrik het, maar nie nou meer 
nie, dink hy met 'n gevoel van lekkerkry. Sy bene is te kort, dink hy met 'n 
gryns toe hy gemaklik onder Frans uitseil. Toe vergeet hy van Frans en van 
die hier wees. Soos altyd raak hy bewus van die senuweeagtige trilling van 
sy spiere" (pp. 70-71.) 

Die leser kan uit sy gedagtes aflei dat, terwyl Carl hardloop, hy 'n mate van vryheid ervaar. 
Hier op die baan kan hy dink. Hier is hy nie altyd tussen ander mense nie; dit is net hy en sy 
gedagtes. Dit is ook 'n manier om deur sy emosies te werk. Carl se gedagtes (woede) laat 
horn vinniger hardloop sonder dat hy dit besef. McKeggy het op 'n keer aan Carl genoem dat 
die atletiekbaan die beste plek is om met jouself te baklei (p. 65). Sy innerlike woede kom tot 
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uiting in sy houding en prestasie tydens sy wedloop. Hoe kwater hy vir sy omstandighede 
word, vir Jackie, en aan sy pa en ma en aan Heinrich dink, hoe vinniger hardloop hy: "Sy tree 
word al kragtiger en hy besef nie dat Frans Gouws amper tien meter teruggesak het nie." 
(p. 73). 

In die dialoog en in Carl se gedagtes kan gesien word dat Carl in hierdie stadium van sy lewe 
atletiek haat, maar tog onder dwang van McKeggy hardloop. Met die dat hy moet hardloop, 
kry hy kans om te dink oor wat in sy lewe gebeur het en besig is om te gebeur. Carl beleef 'n 
identiteitskrisis wanneer hy agterkom dat hy, wat altyd lief was vir atletiek, kwaad word dat 
die onderwyser horn dwing om te gaan oefen: "Hy voel skoon vreemd vir homself" (p. 75). 
Hy besluit van nou af sal Carl Lindeman vir Carl Lindeman dink en doen. Die besluit bring 
ook 'n nuwe dapperheid vir Carl, 'n Verdere bewys van sy identiteitskrisis is die volgende: 
"Hy ken homself nie meer nie, dink Carl skuldig" (p. 102); maar sy skuldgevoel duur net 'n 
kort rukkie. 

Sonder dat Carl dit dalk besef, kan hy tog deur die atletiek dinge vir homself uitwerk en horn 
losmaak van alles wat hy teenoor Jackie, Heinrich, die kinderhuis, sy ma en sy pa voel. 
Alhoewel 'n atleet gewoonlik nie aan ander dinge dink wanneer hy kompeterend hardloop 
nie, is dit vir Carl juis die plek en tyd waar hy sy dinkwerk doen. Die tyd wat hy hardloop, 
gebruik hy om te dink aan sy omstandighede, hy raak bewus van sy gevoelens omtrent sy 
omstandighede, sy verlede en van dinge wat in die toekoms kan gebeur. Dit is ook moontlik 
dat sy gedagtes en emosies so oorweldigend is dat hy nie anders kan as om die tyd op die 
atletiekbaan te gebruik om oor sy omstandighede, sy verlede en hede te dink nie. 

Toe Carl aan Heinrich dink tydens die wedloop tussen horn en Frans, hardloop hy stadiger: 
"Skielik is die lus uit Carl se tree" (p. 73). Daar kan afgelei word dat Carl in sy onderbewuste 
moontlik goeie tye, atletiek en sy pa met mekaar assosieer. Toe hy aan Heinrich dink, besef 
hy wat hy besig is om te doen (weer te hardloop en dalk vir Jackie te wys hy geniet dit) en 
waar hy horn bevind. Hy wil nie vir Jackie die bevrediging gee dat sy dink hy hou weer van 
atletiek nie. 

Kontrastering kan gesien word in die verskille tussen Carl se optrede teenoor sy pa, Karel, 
en Heinrich. Atletiek laat Carl moontlik aan sy lewe voor sy pa se dood dink, toe alles goed 
gegaan het. Hy het waarskynlik aan atletiek begin deelneem omdat sy pa ook 'n atleet was. 
Dit blyk uit sy optrede tydens die wedloop dat atletiek 'n positiewe teenoor 'n negatiewe 
verteenwoordig. Carl het geheel en al ophou deelneem toe Heinrich in hulle lewe gekom 
het, en hy het in hierdie spesifieke wedloop stadiger begin hardloop toe hy aan Heinrich 
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begin dink het. Dit kan moontlik gesien word as nog 'n manier om sy pa te verwerp, omdat 
hy sy pa waarskynlik met atletiek assosieer. 

Daar vind ontwikkeling van Carl se karakter plaas. In die begin van die verhaal wil hy niks 
van sy pa weet nie. Hy dink dat Heinrich goed gedoen het deur te steel, die gesteelde 
goedere te verkoop en die geld dan aan liefdadigheid geskenk het. Namate hy begin besef 
dat Heinrich glad nie so onskuldig is as wat hy aanvanklik gedink het nie, onthou hy weer iets 
wat sy pa horn geleer het oor eerlikheid: 

"So lank as hy jou nie vas in die oe kyk nie, moet jy nie sy aanbod aanvaar 
nie. My pa het altyd gese dat, eers as 'n ou jou vas in die oe kyk, hy eerlik is." 
(p. 89) 

Hieruit blyk dit dat Karel Lindeman se positiewe waardes tog steeds onbewustelik deel van 
Carl se gedagtes is. Hoewel Carl onder valse voorwendsels ook saam met Heinrich en 
George gesteel het, maak hy homself wys en beklemtoon hy deurentyd aan Bongo, Lanie en 
Frans dat hy nie 'n dief is nie. Carl probeer steeds vir Heinrich verontskuldig: "Frans Gouws-
hulle is niks anders as gewone vieslike diewe nie, dink Carl. Hulle is nie soos Heinrich-hulle 
nie. Heinrich-hulle het net plekke gaan beroof wat verskriklike winste maak. ... Hulle het 
gemaak soos Robin Hood" (p. 99). 

Volgens Silverman (2000:104) verander kinders se idee van wat hulle verloor het soos hulle 
groter word. Hulle begin om meer van die persoon wat dood is, te verstaan en te sien. Hulle 
sal voortgaan om op verskillende maniere kontak met die oorledene maak en te behou, 
sodat die oorledene dus altyd deel van hulle lewe bly. Carl behou kontak met sy pa deur sy 
herinneringe. Voorgesette skakeling met die oorledene is normale dele van die proses van 
aanpassing en verwerking van die dood. By kinders sal hierdie koppeling en konstruksie 
moontlik'n impak he op hulle identiteitsontwikkeling/-vorming (Silverman, 2000:33). In Twee 
wenners is dit juis Carl se herinneringe aan sy pa wat horn in opstand laat kom en nie aan 
atletiek wil laat deelneem nie. Teen die einde is Karel se invloed op Carl tog duidelik in sy 
identiteitsontwikkeling wanneer hy tot die besef kom en aanvaar dat Heinrich skelm is. Sy pa 
se invloed skemer telkens deur wanneer hy aan Piet Walters se dat sy pa altyd gese het dat, 
wanneer 'n mens jou vas in die oe kyk, hy eerlik is (p. 89). 

Soos verduidelik deur Silverman (2000:105), vind kinders verskillende/baie maniere om 
verbind te bly aan die ouer wat doodgaan of dood is. Die ouer is nie meer teenwoordig in 
hulle lewe nie en hulle kan nie op 'n daaglikse basis met die ouer in interaksie wees nie. 
Hulle is egter voortdurend besig om 'n nuwe of'n veranderde verbintenis met die oorledene te 
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bou of te herbou. Hulle vind 'n plek in hulle lewe vir die oorledene op 'n manier wat vir hulle 
gemaklik is en vir hulle die vryheid gee om met hulle lewens aan te gaan. 

Silverman (2000:111) wys daarop dat die meeste kinders nie wag dat hulle lewe in orde 
moet kom nie. Hulle stryd/worsteling om hulle eie weg te vind is 'n lewenslange proses. Jare 
later lyk dinge anders as wat dit aanvanklik gelyk het. 

Die opbou van 'n verhouding met die oorledene is deel van die interaktiewe proses met ander 
treurendes/rouklaers. Die ondersteuning en gedeelde herinneringe van ander help om die 
opbou van so 'n verhouding te vorm en rigting te gee (Silverman, 2000:34). 

Ontkenning blyk lank deel van Carl se probleem om tot insig te kom oor verskeie dinge - oor 
Heinrich se skuld, sy suster se onskuld en die feit dat steel steel is: "Ek is nie 'n verklikker 
nie. Ek is self hier omdat my suster my by die polisie gaan verklik het" (p. 102). Hy se dit 
voor hy homself kan keer, maar gee nie in werklikheid om of die hele wereld dit hoor nie, 
maar hy vervies horn terselfdertyd vir die gevoel van skaamte wat horn beetpak. Later kan 
Carl kan nie slaap nie en sit regop op sy bed; hy se vir homself dat dit horn nie traak dat 
Bongo en Lanie nie met horn praat of nie na horn wou luister nie, maar dit blyk dat dit horn 
tog pla deurdat hy dit herhaaldelik se (p. 117). 

Wanneer hy saam met Frans, Pote en At by die Griek gaan inbreek, neem hy horn voor om 
die Griek terug te betaal vir die items wat hy gesteel het (p. 116); wanneer hy saam met Piet 
Walters gaan wegloop en geld verdien, sal hy die Griek met rente terugbetaal (p. 120). 
Nadat Carl die skuldigbevinding van Heinrich in die koerant gesien het, besef hy vir die 
eerste keer werklik wie en wat Heinrich is en dat Jackie die hele tyd reg was. Dit bring horn 
egter tot 'n groter skokbesef dat hy, wat Carl is, ook 'n dief is en dat die bultende 
kussingsloop goed in sy kas die bewys daarvan is: "Hy onthou van die kussingsloop vol 
gesteelde goed in sy kas. Hy is 'n dief!" (p. 121). Hierdie besef waartoe Carl kom, laat horn 
tydens die eerste werklike wedloop teen Frans onbewustelik vinniger hardloop, asof hy van 
sy gedagtes af wil weghardloop. Hy is bewus van die fisiese pyn (sy longe wil skeur), maar 
ook die emosionele pyn (die skaamte) oor wat gebeur het en die wete van wat hy gedoen 
het. Hy stel tydens hierdie wedloop 'n nuwe rekord op. Dit kan moontlik 'n aanduiding wees 
dat hy tog met sy pa vrede gemaak het. Carl hou nie meer homself op die baan terug en laat 
Frans gelate wen nie. Hy hardloop eerlik, bedoelende dat hy hardloop soos hy en ander 
weet hy kan. Sodoende eer hy sy pa se herinnering en vind homself weer in wese. 
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Karakterontwikkeling by die hoofkarakters, en veral by Carl, is 'n deurslaggewende aspek 
van die struktuur van nie net Twee wenners nie, maar die tweeluik in die geheel. Carl moet 
tot insig kom oor die aard van Heinrich se karakter en die negatiewe invloed wat Heinrich in 
hulle lewens gehad het voordat hy as adolessente seun sal kan besef dat hy nie aan 
Heinrich se waardes kan vashou nie; dat hy selfs nie sy eie mistastinge en foute sal kan 
herken en erken voordat hy nie Heinrich aanvaar het vir wat hy is nie - 'n opportunistiese 
misdadiger. Eers dan sal Carl deur sy eie identiteitskrisis kan werk en tot 'n gevoel van 
eiewaarde en 'n eie identiteit kan kom. 

Carl as karakter kry deurgaans gestalte deur die wyses waarop die newekarakters oor horn 
praat en wat hulle van horn dink. Mevrou Kritzinger se byvoorbeeld vir Jackie dat Carl eintlik 
verlig en bly is dat Jackie vir die polisie van Heinrich se planne gaan vertel het, al sou hy 
Newer dood wees as om dit te erken. 

Wanneer Frans en sy vriende deur die koshuismoeder, ma/tannie Visser, uitgevang word dat 
hulle leuens vertel oor Carl se bebloede toestand nadat Frans horn geslaan het, is daar by 
Carl 'n wending in sy voortdurende staat van woede: "Vir die eerste keer vandat hy hier 
aangekom het, maak die bitterheid in Carl se binneste plek vir 'n gevoel van verligting" (p. 
84). Al is daar by Carl steeds baie negatiewe gevoelens teenoor verskeie karakters en sake 
wat met sy familie, die skool en met atletiek te doen het, bring die karakterontwikkeling wel 
progressie in die verhaal teweeg. 

Carl is versigtig vir Bongo; al lyk dit asof Bongo nie aan Frans-hulle se kant is nie, laat Bongo 
sy nekhare orent staan; is hy is moeg vir die gespot en geterg van Bongo. Tog het die 
gesprekke met Bongo en met Lanie 'n positiewe invloed op horn. Ook ander karakters het 
uiteindelik 'n positiewe invloed, al ervaar Carl dit nie aanvanklik so nie: die volwassenes by 
die skool, asook die volgehoue pogings van Jackie - al moet sy dit verduur dat hy haar 
deurentyd "die verklikker" noem - is belangrik in die positiewe rjgtinggewing van sy 
identiteitsontwikkeling. 

Wanneer Carl besef dat alles wat Heinrich horn vertel het, leuens was, besef hy ook dat 
Jackie die hele tyd reg was. Aan die einde van die verhaal, na die wedloop tydens die 
interskolesport waarin hy vir Frans gewen het, kom hy tot insig en gaan erken teenoor 
mevrou Kritzinger dat hy goed by die Griek gesteel het. 

Carl se identiteitsontwikkeling het verskeie fasette, waarvan die mees opvallende die 
aanvaarding van die feit is dat hy en Jackie in die kinderhuis opgeneem is, sy verwerking van 
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sy pa se dood, die ontdekking dat Heinrich werklik 'n skelm is, en sy uiteindelike aanvaarding 
van sy talent om vinnig te kan hardloop. Dit alles loop uit in die aanvaarding dat steel steel is 
- ook al net hy net kos gesteel om te kan wegloop. Op die gelukwensing met die rekord wat 
hy opgestel het, reageer hy met erkentlikheid teenoor Jackie, vir wie hy as die eintlike 
wenner beskou. Die identiteitsontwikkeling van die enkele karakter as een van die tweeling 
dra ook by tot die titel van die verhaal: Tivee wenners. 

• Jackie 

In Tivee wenners word dieselfde eienskappe in Jackie beklemtoon as in die eerste verhaal. 
Wat haar voorkoms betref - sy het swartbruin oe wat soms gloei en donkerbruin hare wat sy 
soms in twee poniesterte vasmaak. Aan die begin van die verhaal is haar oe troebel 
wanneer sy verslae en dan opstandig na die slaapvertrek in die kinderhuis kyk. Haar en Carl 
se kamers sal nooit weer langs mekaar wees nie. Die gevoel van verligting om weg van 
haar stiefpa af te wees, het plek gemaak vir woede toe sy hoor dat sy en Carl in aparte 
koshuise moet bly. Jackie is bekommerd oor hoe dinge tussen haar en Carl gaan regkom as 
hulle apart moet bly (p. 7), want sy is baie geheg aan haar tweelingbroer en gesteld daarop 
dat hulle saam moet wees. Soms is haar reaksie hard, ten spyte van ander se taktvolle 
pogings om haar daarvan te verseker dat haar en Carl se belange op die hart gedra word: 
"Mevrou Kritzinger se stem kom vat saggies aan Jackie, maar sy is doof daarvoor" (p. 7). 
Jackie is verward, en het aanvanklike baie bont gedagtes oor die nuwe en ou stelle 
omstandighede waarin haar en Carl se lewens nou vervleg is. 

Maar haar uiterlike is nie die belangrikste nie; die enkele kere dat daar iets oor haar 
voorkoms gese word, word oorskadu deur die res van die verhaal, wat soveei klem op die 
gedagtewerelde van die karakters en die psigiese gebeure in Jackie en Carl se lewens le, 
dat ook hierdie verhaal op grond van die karakterisering as 'n psigologiese verhaal beskou 
kan word. 

Jackie dink gedurig aan haar ma. Sy gee 'n opsomming aan mevrou Kritzinger van haar 
siening van die redes waarom Anelia siek geword het - dat dit as gevolg van haar pa se 
skielike dood is (p. 10). Hierdie opsomming word ook in Die verklikker gegee, alhoewel dit 
nie in presies dieselfde bewoording is nie. Jackie en haar ma bring tyd saam deur (pp. 49-
51). 

Ten spyte van probleme is dit deel van Jackie se identiteit dat dinge wat verkeerd is, 
reggemaak kan word of dat toestande en omstandighede kan verbeter. Dit is asof Jackie 
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haar ma se gesondword waar wil se/maak deur dit 'n noodsaaklikheid te maak: "O, maar 
Mams gaan nie vir altyd en ewig siek bly nie. Sy moet gou gesond word..." (p. 9). Sy kan 
nie sonder hoop lewe nie. Sy is die een wat deurentyd daaraan werk dat Carl tot nuwe 
insigte moet kom. 

In die kinderhuis ontmoet Jackie verskeie ander inwoners, almal met hulle eie agtergrond en 
persoonlikhede. Van hierdie medekarakters is Willemien en Millie belangrik in Jackie se 
identiteitsontwikkeling. Sy kom nie met almal ewe goed oor die weg nie. Die wyse waarop 
die newekarakters gebeeld word om die negatiewe en die positiewe in Jackie na vore te 
bring, kan veral gesien word in die wisselwerking tussen die karakters van Jackie en 
Willemien, asook Jackie en Millie. 

Jackie dink in 'n stadium dat sy Willemien haat, en sy praat bakleierig - eienskappe en 
wyses van optrede wat moontlik deur Willemien se agterbaksheid en skoorsoekerigheid 
uitgelok word. Die gebruik van die woorde "bits" (p. 26), "Jackie se woorde bars bakleierig 
oor haar lippe" (p. 37), "Sy haat Willemien ... sy haat Willemien" (p. 40) en " 'Jy's aaklig en 
haatlik,' tier Jackie..." (p. 38) dui Jackie se sterk gevoelens teenoor Willemien aan, onder 
andere toe Willemien al Jackie se klere op die vloer en oor haar bed gegooi het (pp. 37-39). 

Jackie vergelyk onbewustelik vir Willemien en Heinrich met mekaar; daar is 'n assosiasie 
tussen hulle, want hulle gee nie 'n flenter om vir ander nie, net vir hulleself. Jackie raak 
bewus van 'n gevoel van ongemaklikheid in Willemien se geselskap, net soos sy in Heinrich 
se geselskap gevoel het. 

Soms is daar terugskouinge wat Jackie as karakter se deursettingsvermoe en haar sterk wil 
in relief plaas tot die moeilike omstandighede waarin sy by die kinderhuis is. Jackie dink 
terug aan die swart hings wat sy by Heinrich present gekry het. Hierdie hings het 
boosaardige swart oe en ook 'n skril, byna "waansinnige" runnik as hy op sy ggterpote steier 
(volgens Jackie, pp. 10-11). Sy naam is Perd. Jackie het horn hierdie naam gegee omdat 
hy volgens haar nie 'n regte present was nie. Heinrich het nie van haar gehou nie en 'n 
present is net "n regte present as iemand wat van jou hou, dit vir jou gee. Perd was moontlik 
die dierlike versinnebeelding van Heinrich se gevoel teenoor Jackie. Perd inspireer haar 
egter om nie toe te laat dat die omstandighede haar onderkry nie. As sy Perd kon hanteer, 
kan sy baie dinge hanteer. Selfs vir Willemien: "Hy was baie groter en kwaaier en 
gevaarliker as Willemien." Dit dra by tot haar identiteitsontwikkeling omdat dit 'n insig is 
waartoe sy self gekom het. Jackie neem weer beheer oor haar gevoelens - sy voel weer die 
vasberadenheid. Later, wanneer sy haar moet handhaaf teen Willemien, is dit weer die 
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herinnering aan die swart perd wat haar innerlike krag gee. Sy dink aan die swart hings en 
voel dieselfde woede soos die dag toe hy aan haar aan die doringdraad wou afsmeer: 
"'Skaam jou Willemien Bornman, jy spot met haar, kry sy dit kil uit" (p. 25). 

Juis omdat Jackie en Willemien in voortdurende konflik is, bring dit die negatiewe in elkeen 
uit, en is ditfunksioneel in die verhaal, omdat dit as die latere basis dien vir die omkering van 
die waardes wat die twee meisies aanhang. Alhoewel Jackie nie deurentyd negatief is nie, is 
Willemien die een wat selfs ten opsigte van gewone positiewe dinge, wat nie noodwendig 
met waardes te maak het nie, 'n negatiewe reaksie toon. Uit Willemien as medekarakter se 
oogpunt word byvoorbeeld opgemerk dat Jackie fraai, brons sandale met die dun 
enkelbandjies aan het, en dat Jackie se wit sonrok wasig om haar hang - iets waarteenoor 
Willemien 'n renons voel. Sy ervaar dit moontlik as jaloesie, en verlang terselfdertyd na haar 
eie ma. 

lets wat Jackie van die begin van die verhaal af negatief ervaar, is dat Willemien haar 
minagtend 'Girlie' noem (soos sy ook van die ander karakters praat). Nie net is naamgewing 
belangrik omdat dit iets van die identiteit van iemand kan verhelder - soos dat Jackie vies 
word daaroor nie - dit vertel ook iets van die karakter wat ander allerlei name gee, iets van 
die agting wat hy /sy vir haar medemens / medekarakters het, en indirek ook iets van die lae 
selfbeeld wat Willemien het. Jackie vergelyk ook vir Heinrich en Willemien. Volgens Millie 
sal Carl sommer sien dat Willemien Willemien is, maar Jackie weet en dink dit sonder om vir 
Millie te se dat Carl verander het - vandat Carl met Heinrich te doen gekry het, is reg nie 
meer vir horn reg nie en goed ook nie meer goed nie. Carl se oordeel oor en opsomming 
van mense het volgens Jackie se belewing daarvan verander. Jackie se gevoelens teenoor 
Willemien is wisselend; sy voel jammer vir haar, maar kan nie aan haar vatplek kry nie - sy is 
soos 'n nat koekie seep. Jackie noem teenoor vir Millie dat, as jy vir Willemien wys dat jy vir 
haar bang is, dit net mooi is wat sy wil he. Jackie dink aan die swart hings haar net so 
aangekyk het soos Willemien haar aankyk, asof hy haar met die blote kyk van sy pikswart oe 
wou bangmaak. 

Jackie is soms in haar gedagtes versonke. Sy is byvoorbeeld onbewus van mevrou 
Kritzinger wat 'n dankgebed doen, en selfs terwyl sy die tafels help afdek, is haar gedagtes 
besig met ander dinge. Sy is ook ander tye vasgevang in haar eie gedagtes, selfs in so 'n 
mate dat sy nie agterkom dat daar trane oor haar wange loop nie. Oop plekke word so in die 
verhaal geskep, omdat die leser nie weet waarmee sy haar gedagtes besig hou nie. Dit pas 
heel goed in die beelding van Jackie se identiteitsontwikkeling, omdat adolessente dikwels 
nadink oor dinge sonder om ander, veral die volwassenes in hulle omgewing, in hulle 
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gedagtewereld in te nooi of toe te laat. Al sou Jackie van die onderwysers hou, sou sy hulle 
nie vanselfsprekend inlaat in haar gedagtes nie. 

Jackie het wel spoedig 'n beste vriendin - in die persoon van Millie. Daar ontstaan reeds 
vroeg in die verhaal 'n situasie waar Jackie dadelik vir Millie verdedig, wat hulle aanklank by 
mekaar laat vind. Later noem Jackie uit die bloute teenoor Millie dat haar pa dood is. Sy 
doen dit intu'itief en spontaan . Sy en Millie vertel om die beurt in dialoog wat met hulle ouers 
gebeur het en dis duidelik dat hulle gemaklik met mekaar is en mekaar met intieme, 
persoonlike inligting vertrou. Dit is belangrik in adolessente se sosiale ontwikkeling om wel 
goeie vriende en 'n beste maat te he. Die buitengewone heftigheid waarmee Jackie die 
fisies gestremde Millie verdedig wanneer Willemien en haar maats Millie se skoen tydens 
pouse vir mekaar rondgooi, bring 'n baie aggressiewe sy van Jackie na vore. Jackie se 
dreigement aan Willemien is baie gewelddadig: "Ek klap liewers jou kop van jou lyf af sodat 
jy dit kan staan en rondsmyt". Alhoewel dit verstaan kan word dat Jackie woedend word en 
buitengewone dinge se, kan die leser wat met haar wil identifiseer, moontlik, wat hierdie 
oomblik betref, 'n afkeer van haar gedrag kry. 

Jackie is egter nie altyd 'n sagte lammetjie wat net goeie en gawe eienskappe het nie. Sy 
praat byvoorbeeld snipperig met Bongo en se dat dit nie 'n wonder is dat hulle sy naam 
Bongo gegee het nie, hy is aperig. Tog bly Bongo is in haar gedagtes - sy dink aan sy swart 
hare en sy groenblou oe. Regte verkleurmannetjie-oe. Sy rek haar tree om weg te kom van 
haar gedagtes af, maar sy bly aan horn dink. Die moontlikheid van 'n meisie-seun-verhouding 
word deel van die boeikrag van die verhaal. 

Jackie is die een wat Carl voortdurend bly aanmoedig om weer aan atletiek deel te neem. Dit 
is deurentyd vir haar moeilik, omdat sy die gevoel gekry het dat hy haar haat. Sy het 
verskillende soorte taktieke probeer, onder andere om, soos mevrou Kritzinger haar 
aangeraai het, vir Carl uit te los as hy weer se hy haat atletiek, sodat hy dinge vir homself 
kan uitbaklei. Maar Jackie kan nie vir Carl uitlos nie; hy is haar tweelingbroer - dit is vir 
Jackie belangrik om te sien dat hy goeie keuses maak en gelukkig is. Sy het dikwels 
gewonder of haar broer nog vir haar omgee. Selfs as hy met 'n blou oog rondloop, het sy nie 
die vrymoedigheid om horn te vra wat makeer nie; sy wou nog vir Bongo vra met wie het Carl 
baklei dat hy 'n blou oog het en hoekom, maar is te skaam. Aanvanklik het sy haar net die 
vyandigheid van Carl op die hals gehaal, maar later was dit meer draaglik - hy het gereageer 
deur gewoon te lyk asof hy haar ignoreer. Heel aan die einde kon Jackie wel Carl se 
positiewe verandering ervaar toe hy teenoor mevrou Kritzinger erken: "Ek het die rekord 
opgestel, Mevrou, maar Jackie is eintlik die wenner" (p. 124). 

132 



Die hantering van 'n verskeidenheid wisselende emosies is ook deel van Jackie se 
identiteitsontwikkeling, omdat dit dimensie gee aan haar karakter. Jackie het wel 'n sterk 
persoonlikheid en baie deursettingsvermoe, maar sy het 'n sagte kant wat haar soms laat 
huil - wanneer sy bly is en wanneer sy hartseer is. Sy huil wanneer hulle die goeie nuus kry 
oor Millie wat 'n dokter gaan spreek, maar is onbewus daarvan dat sy huil. Sy huil oor Millie, 
ook omdat sy bang is oor dit wat met Carl gaan gebeur as hy wegloop en gevang word. Sy 
huil oor die onsekerheid van baie dinge om haar. Sy word kwaad, sodat die woede in haar 
binneste veel grater is as die gevoel van vreemd wees in die nuwe skoolomgewing. Sy 
ervaar ook verliefdheid, wat op 'n natuurlike wyse groei in die teenwoordigheid van Bongo as 
karakter wat ook deur geweldige trauma gegaan het. 

Alhoewel daar nie in hierdie jeugverhaal voortdurend na geloof en godsdiens verwys word 
nie, is die waardes gebaseer op die Bybel en God. Jackie se aan Millie dat sy net moet glo; 
die Bybel se so. Haar manier van bid word byna terloops genoem, moontlik juis omdat dit 'n 
natuurlike geesteshandeling by haar is om spontaan te bid. Jackie staan op, sy wil in haar 
bed klim en die kombers oor haar kop trek, want sy wil die Here weer van Carl vertel. Omdat 
Jackie 'n draer is van die positiewe waardes van die verhaal, al het sy ook baie foute, kan dit 
beskou word as 'n aanknopingspunt vir die teksinterne lewensbeskoutng van die verhaal. 

• Anelia Lindeman (Schuler) 

Soms is dit wat afwesig is, soos die afwesigheid van inligting oor Carl en Jackie se ma, 
Anelia in Twee wenners, juis betekenisvol. Daar is nie veel inligting oor Anelia bekend uit 
hierdie teks nie. Sy is Carl en Jackie se ma. Uit terugskouing in die eerste hoofstuk word dit 
duidelik dat sy voor haar troue met Karel Lindeman 'n pianiste was. Sy het na 16 jaar, op 
aandrang van Heinrich, weer voor mense opgetree. Volgens Jackie het haar ma siek 
geword omdat Karel (Jackie en Carl se pa) so skielik dood is. Hulle het nie geld gehad nie 
en sy het met Heinrich Schuler getrou: "Hy het haar met sy ou klomp goor praatjies weer 
gedwing om voor mense op te tree" (p. 10). 

Wanneer Twee wenners begin, is daar verwysings na haar uit die dialoog tussen karakters 
soos Jackie en mevrou Kritzinger, die maatskaplike werker - dit blyk dat sy in 'n senukliniek 
is. 

Verder is daar net vlugtige tersyde verwysings na haar deur die loop van die verhaal. 
Moontlik is dit baie funksioneel, omdat sy vir die tweeling afwesig is in hulle lewe. 
Kommentaar daaroor sou kon wees dat adolessente lesers hieruit die afleiding kan maak 
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dat, wanneer so iets met een van hulle ouers gebeur, dit nie hulle verantwoordelikheid ook is 
om met haar kontak te maak nie. Aan die ander kant kan die struktuur van die verhaal 
ooreenkom met talle kinder- en jeugverhale waarin die kinders aan hulle eie lot oorgelaat 
word wanneer hulle ouers te sterwe kom of wanneer hulle om watter rede ook al van hulle 
ouers geskei word. Dit plaas die jeugdige karakter onder bepaalde vorme van druk en hy 
word getoets om bepaalde lewenskeuses te maak. 

Aan die einde van die verhaal lyk dit of Anet wel 'n mate van beterskap toon, want Carl en 
Jackie ontvang elkeen van haar 'n brief - die eerste wat hulle ontvang vandat hulle in die 
kinderhuis is. 

Die afwesige teken is in die geval van die tweeling se ma, Anelia, wel betekenisvol - hulle 
ervaar 'n groot leemte in hulle lewens. 

• Karel Lindeman 

Die tweeling se oorlede pa is waarskynlik die belangrikste afwesige karakter, omdat dit sy 
dood is wat al die gebeurereekse en verhaallyne aan die gang gesit en laat ontwikkel, al is sy 
direkte invloed nie sigbaar en voelbaar nie. Juis omdat hy nie daar is nie, het alles begin 
skeefloop vir die Lindeman-gesin en het Heinrich en sy slinkshede die oorhand oor hulle 
lewens begin kry. 

Daar is slegs verwysings na horn in terugskouinge deur die tweeling en enkele ander 
karakters in Twee wenners, en altyd in 'n positiewe betekenis, behalwe in die geval van Carl, 
wat sy pa voortdurend verwyt dat hy dood is (p. 12). 

Die tweeling het wel herinneringe aan hulle pa, wat hulle soms na vore haal. Volgens Jackie 
het haar pa altyd gese dat elke mens moet kan droom. Drome maak die wereld 'n beter plek, 
want drome is 'n mens se verfkwas en verf. Carl se sy pa het altyd gese dat, as iemand jou 
nie vas in die oe kyk nie, jy nie sy aanbod moet aanvaar nie; sy pa het gese dat as 'n ou jou 
vas in die oe kyk is hy eerlik. In haar gesprek met Millie se Jackie dat haar pa altyd gese het 
dat bang mense die slaansakke van die gemenes word. 

In die loop van die verhaal kom Carl voor die realiteit van sy pa se lewe te staan wanneer hy 
na die skoolfoto's van sy pa in die skool se eetkamer staan en kyk, maar hy kry dit nie reg 
om sy pa te vergewe dat hy dood is nie. 
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Aan die einde van die verhaal het daar by Carl groei plaasgevind wanneer hy dit uiteindelik 
regkry om sy pa se dood te aanvaar. Die rouproses het tyd geneem, maar die einde van die 
verhaal sluit ook 'n verwysing na hulle pa in wanneer Carl op 'n versoenende wyse vir Jackie 
se:" 

Daar hang drie groepfoto's waarop Pappa is in ons koshuis. Hy was 
'n prefek in standerd agt en nege en in matriek was hy die hoofprefek 
van ons koshuis. As jy wil, sal ek dit nou vir jou gaan wys" (p. 124). 

• Heinrich Schuler 

Heinrich Schuler is Jackie en Carl se stiefpa, wat baie kort na hulle pa se dood met hulle ma 
getrou het. Heinrich het blou oe (wat Jackie altyd bang gemaak het - (p. 8). 

Heinrich het vir Carl gese dat hulle die goed van die ryk mense steel om aan die armes te 
gee - soos Robin Hood. Hulle gee die geld vir kankernavorsing, ouetehuise en weeshuise. 
Mevrou Kritzinger beskryf Heinrich as 'n baie uitgeslape man, wat Carl se kop vol liegstories 
en mooi beloftes gepraat het. Sy se dat Heinrich en George die geld in hulle eie sakke 
gesteek het en dat hulle glad nie eerlik met Carl was nie (p. 3). Volgens sersant Snyman het 
hulle die geld nooit aan die verskillende instansies geskenk soos hulle gese het hulle sou 
nie. 

Carl dink aan Heinrich as die pa wat horn wou betrek by sy "besigheid"; hy vertel dat Heinrich 
moes weggaan vir besigheid, dit is hoekom hy en Jackie in die kinderhuis is en dat sy ma 
baie siek geword het en dat sy nie vir hulle kan sorg nie (p. 48). 

Indien die leser nie Die verklikker gelees het nie, dra hy/sy nie kennis van Heinrich nie. 
Heinrich word in die verhaal bloot gebeeld deur enkele terugskouinge. Ook hy is 'n afwesige 
karakter, al is dit hy wat die rede is dat Anelia in die senukliniek en die tweeling in die 
kinderhuis is. 

• Bongo Potgieter 

Die eerste opvallende eienskap van Bongo Potgieter is sy naam; omdat dit uit die verhaal 
blyk dat hy 'n plaaskind uit Zimbabwe was, ontstaan die vermoede dat sy naam 'n besondere 
betekenisverband kan he met die bongo, 'n boksoort wat algemeen in beboste dele van die 
noordelike dele van Suider- en Sentraal-Afrika voorkom (African Wildlife Foundation, 2007). 
Bongo as karakter in hierdie jeugverhaal toon verskeie ooreenkomste met die spesifieke 
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boksoort, en daarom is sy naam meer as van pas - dit is gelaai met betekenis. Bongo's loop 
gewoonlik alleen; Bongo as karakter is ontwykend, hy hou horn gewoonlik eenkant en meng 
horn nie in met ander se sake nie. Bongo's kan vinnig hardloop; Bongo as karakter is 'n 
naelloper. Bongo's is baie geheimsinnige diere; van Bongo as karakter weet niemand eintlik 
veel nie en hy praat nie eintlik oor homself nie. Wat opval in Bongo se optrede, is dat, 
hoewel hy homself as 'n alleenloper beskryf en se dat hy horn nie met ander se sake bemoei 
nie, hy tog van die begin af op 'n maner 'n geinteresseerd is in die Lindemans. As 
medekarakter het hy onder andere die funksie van die individualis wat self kan dink en 
optree, en in hierdie opsig dra hy dus by tot Carl en Jackie se soeke na ewewig en hulle eie 
identiteit. 

Soos uit die dialoog afgelei kan word, kom Bongo en sy familie van Zimbabwe af. Sy ouers 
is in die bosoorlog dood. Uit 'n gesprek tussen Lanie en Carl kom die leser agter dat Bongo 
se ma en pa doodgeskiet is toe hulle op pad na hulle plaas toe was (p. 33). Sy getroude 
broer en suster lei hulle eie lewens. Bongo se self dat hy maar moes leer om vir homself te 
leef, en sodoende net aan homself verslag hoef te doen oor homself. 

Vir Bongo is individualiteit baie belangrik. Dit blyk uit sy stelling aan Jackie wanneer sy se: 
"'Ons is 'n tweeling,' bars Jackie verontwaardig los" (p. 67), en sy antwoord daarop: "'Jy is 
nog steeds Jackie en hy Carl', antwoord Bongo" (p. 67). Uit hierdie stelling kan moontlik 
afgelei word dat Bongo tussen individue en groepe mense onderskei. Hy sien Carl en Jackie 
nie as 'n tweeling (twee dele van een mens) nie, maar as twee verskillende, afsonderlike 
individue wat na mekaar lyk. Hulle funksioneer apart en sodoende ook op verskillende 
maniere in verskillende situasies. Dit het iets te doen met die feit dat Bongo verkies om nie 
deel van 'n groep te wees nie. Hy is 'n alleenloper. 

Bongo se voorkoms word beskryf as aantreklik (p. 46), wat vir die moontlikheid van 'n 
verhouding met Jackie 'n romantiese pluspunt is. Hy het pikswart hare en terg Jackie met sy 
ondeunde groenblou oe (pp. 68, 69). Om horn vir Jackie te laat vra of hy dan so lelik is dat 
sy vervaard omdraai toe hy agter haar praat, is moontlik deel van sy seunsagtige naiwiteit, of 
dit kan deel wees van die verteller se tegniek om te bevestig dat Bongo wel aantreklik is. Hy 
buig sjarmant en Jackie kan nie help om vir horn te glimlag nie. Hy wil weet of Bongo vir 
haar ook aperig Wink en hy wil weet of hy aperig lyk. Hy se dit droogweg. Hy het groenblou 
oe, wat vol duiwels is wanneer hy met Jackie praat. 'n Belangrike deel van sy voorkoms is 
dat sy gesigsuitdrukking nie altyd verraai wat hy dink en voel nie; mense, ook sy skoolmaats 
kan horn dus dikwels nie peil nie. Hy is ook oplettend wat betref ander se emosies en 
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stemminge: as Jackie neerslagtig is, probeer hy haar opbeur met die opmerking dat sy meer 
vir'n lagmond gemaak is as vir'n hangmond (p. 67). 

Bongo se lewensuitkyk is duidelik gevorm uit dit wat hy uit ervaring geleer het as hy aan 
Jackie se: "... maar een ding weet ek ... julle is nou hier en jou broer sal maar net uit sy eie 
doolhof moet kom. Hy sal maar net moet leer om dinge te aanvaar... ek moes". Bongo se 
raad aan Jackie en Carl is dat hulle hulle eie lewens moet lewe, en dat dit nie help om hulle 
totaal terug te trek nie. Bongo het groter lewensinsig as die meeste ander adolessente 
karakters in die verhaal. Die verteller gebruik Bongo om daardie insigte vanuit 'n adolessent 
se oogpunt te doen, wat 'n belangrike funksie in die verhaal is. 

Die vraag wat hier opkom, is hoekom Bongo aan Carl aandag gee. Hy nooi Carl selfs uit om 
saam te kom na die atletiekoefening, iets wat hy nooit met iemand anders doen nie. Hy wil 
by Carl weet wat hy vir McKeggy moet se as die wil weet hoekom hy nie by die atletiek is nie, 
maar hy vra dit op so 'n manier asof dit horn nie die minste kan skeel nie. Frans, At en Pote 
neem tog ook deel aan atletiek en deel ook 'n kamer met Bongo, maar hy bemoei horn nie 
met hulle nie. Bongo maak 'n punt daarvan om met Jackie kennis te maak, maar dit is 
waarskynlik omdat daar 'n aangetrokkenheid tussen hulle is. 

Deur Jackie se gedagtes wat telkens terugkeer na Bongo, na hulle eerste ontmoeting 
langs/op pad na die atletiekbaan, kan afgelei word dat Bongo gitswart/pikswart hare en 
groenblou oe het. Sy kan nie besluit of dit meer blou as groen oe is nie - '"n Regte 
verkleumnannetjie." Bongo se later vir Carl hy het 'n oulike suster, maar Carl reageer 
negatief - hy wil he Bongo moet vir Jackie uitlos; hy is beskermend teenoor haar, maar tog 
wil hy niks met sy suster te doen he nie. Die tweeling het albei 'n invloed op Bongo, sodat 
ook hy in die interaksie met hulle ontwikkel - daar kom meer van sy betrokkenheid en sy 
positiewe emosies na vore in hierdie sosiale dinamiek. Bongo maak dit duidelik aan Carl dat 
hy Newer sy maniertjies op Frans moet gaan uithaal en ook nie sy "nonsens" verder op 
Jackie moet uithaal nie, en met 'n "Verstaan jy my? klap hy die deur agter horn toe (p. 85). 
Volgens Lanie is Bongo verlief op Jackie; hy het horn nog nooit so gesien nie - dat hy het 
horn met ander se dinge bemoei nie. Dit dui op karakterontwikkeling by Bongo (p. 86). 
Bongo se optrede dui wel daarop dat hy verlief is: hy probeer Jackie beskerm, hy wil saam 
met haar stap nadat sy 'n stryery met Carl gehad het. 

Bongo se sosiale verhoudinge is enersyds ongekompliseerd, omdat hy horn nie wil inmeng 
met ander se sake nie, dit gee horn 'n sekere soort vryheid, want dan hoef hy nie betrokke te 
raak nie. Maar andersyds is sy sosiale verhoudinge wel gekompliseerd omdat mense nie 
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altyd weet wat hulle aan hom het nie en omdat hy nie sy gedagtes en gevoelens met ander 
deel nie. Alhoewel dit hom selfgenoegsaam kan laat voorkom, is dit nerens in die verhaal 
die geval dat hy ander aanstoot gee nie. Uit die teks kan afgelei word dat hy in matriek is, 
dat ma Vis hom kamerprefek gemaak het, maar dat hy sy gesag aan Frans oorgedra het 
(pp. 30, 31). Hy noem aan Carl dat hy nie daarvan hou om oor ander baas te speel nie. Uit 
die dialoog kan afgelei word dat Bongo nie, soos Lanie, bang vir Frans is nie: "Nee ek is nie 
bang nie. Wat ander ouens doen, is hulle saak" (p. 31). Bongo se antwoord op tannie Vis 
se vraag: "Toe-toe, aan wie se kant is jy?" som waarskynlik sy hele karakter baie goed op: 
"Bongo Potgieter s'n, Tannie" (p. 20). Bongo verduidelik verder op tannie Vis se versoek: "Ek 
is aan g'n niemand se kant nie, tannie Visser. Ek is net aan een ou se kant en dit is my eie." 
Die seuns wat groep-groep maats is, se kudde-instink is dalk sterker, maar Bongo verkies 
om alleen te wees (p. 9). 

As karakter dra Bongo baie daartoe by dat Carl homself weer as atleet vind. Bongo 
verduidelik vir Carl hoe die sosiale dinamiek in die slaapsaal en in die kinderhuis werk, 
moedig hom op sekere maniere aan om te oefen en probeer op sy manier keer dat Carl 
saam met Piet wegloop. Die verduidelikings oor die herwin van ewewig en die vind van 'n 
eie plek in die sosiale opset van die skool word egter nie alles direk van Bongo aan Carl 
oorgedra nie. Heelwat insigte wat deur Bongo meegedeel word, is ook in gesprekke met 
byvoorbeeld Lanie en met Frans, sodat dit eintlik ander karakters en die adolessente leser is 
wat kan groei tot insig. 

Bongo vertel vir Carl van die weeshuiskinders: "Dis nie arme weeskindertjies saam met wie 
jy van nou af gaan bly nie, maar ouens wat 'n hou kan vat en dit net so goed kan uitdeel" 
(p. 30). Later vertel hy ook vir Carl van Frans wie se lyf so vol merke is soos sy pa hom 
geslaan het; Frans se pa is gewelddadig. Hy beklemtoon dat hy nie is bang vir Frans nie, 
maar nie daarvan hou om oor ander baas te speel nie. Bongo praat met 'n gelykmatige stem 
en kan beheersd optree in 'n situasie van provokasie. Hy kan homself goed handhaaf, hy is 
individualisties. 

Bongo se apatie verander uiteindelik in betrokkenheid wanneer hy self se dat hy reeds by 
mevrou Kritzinger was om haar te waarsku oor Carl se planne om weg te loop. Hy beskuldig 
sonder venyn vir Carl dat die Lindemans hom "deurmekaar gemaak" het: "Ek word al glad 
my broer se hoeder" (p. 111). Karakterontwikkeling vind ook by Bongo plaas, in so 'n mate 
dat daar ook by hom identiteitsontwikkeling is. 
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• Lanie Steyn 

Lanie word beskryf as 'n skraal seun met rooierige hare en groen oe. Frans noem hom "ou 
Lanies". Hy se self hy is het nie spiere nie en wys vir Carl sy bleekwit arm sonder 'n teken 
van spiere. Hy is langer as Frans. Lanie kyk af op die kort stewige lyf van Frans, tog voel hy 
klein en nietig (p. 16). Hy erken ook self dat hy vir Frans bang is - daarom dat hy altyd Frans 
se huiswerk vir hom doen. 

Uit 'n gespek met Carl verneem die leser dat Lanie se ouers alkoholiste is en dat hy nie 
vroeer baie geleentheid gehad het om te leer nie. Hy is van die vorige jaar af in die 
kinderhuis. Verder is hy vasbeslote om elke kans wat na sy kant toe kom, aan te gryp om 'n 
sukses van sy lewe te maak en nie soos sy ouers die lewe by hom te laat verby gaan nie. 
Hy noem aan Carl dat hy 'n advokaat wil word en staan 'n goeie kans om aan die einde van 
matriek 'n groot beurs te kry (p. 35). 

Uit Lanie se gedagtes blyk dit dat Frans hom soos 'n boek lees. Lanie dink met selfveragting 
dis die rede waarom hy homself nooit teen Frans sal kan verdedig nie. 

Uit die dialoog blyk dat Lanie voortdurend die slagoffer is van Frans se vernederende 
opmerkings soos die volgende: "Jou arms rem jou lyf so af dat jy soos 'n wilgerboom lyk"; "Dit 
lyk vir Frans asof Lanie wil he die vinke moet in hom kom nesmaak (p. 16). 

Ook Lanie as karakter funksioneer om groter dimensie te gee aan die idee dat mens van jou 
talente moet gebruik maak. Hy word woedend vir Carl omdat die nie wil gaan atletiek oefen 
nie en hy se ook snedig: "Nou le dan daar en vrot op tot in lengte van dae" (p. 63) op so 'n 
manier dat Carl hom net verstom aankyk. 

Algaande word dit duidelik watter waardes in die verhaal hoog geag word. Selfs die tingerige 
Lanie is 'n sterk draer van die lewensiening in die verhaal wanneer hy op Bongo se 
waarskuwing aan Carl dat diegene wat nie die regte pad loop nie, "nywerheidskool toe gepos 
word", soos volg antwoord: "Eerlikheid betaal maar altyd die beste" (p. 100). 

• Frans Gouws 

Behalwe Bongo, is Frans Bornman die karakter wat in heelwat meer detail gebeeld word as 
van die ander newekarakters. 
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Frans is kort, maar volgens Carl lyk dit asof hy net van spiere en murgpyp gemaak is. Hy het 
bleekblou oe, wat hard en spottend is, veral met sy eerste ontmoeting met Carl in die 
slaapsaal. 

Frans is in standerd agt en die baas van die kamer. Hy is nie veel van 'n leerder nie, maar is 
dol oor atletiek, veral langafstande. Dit plaas horn en Carl dadelik in 'n konfliksituasie. 
Volgens Pote en At kan niemand so vinnig soos Frans hardloop nie. 

Lanie doen Frans se huiswerk vir horn, wat At en Pote weer van horn afskryf. Volgens Lanie 
glo Frans hy is 'n wenner, maar is hy in werklikheid 'n verloorder: "As hy aan die einde van 
standerd agt slaag, is hy goed. Dit sal 'n wonderwerk wees" (p. 34). Frans gee net om vir 
atletiek en glad nie vir sy akademie nie. 

Sy woorde loop sy reputasie vooruit, omdat hy gewoonlik bombasties, spottend en 
selfverhewe met ander karakters praat. Wanneer hy sonder enige aanleiding vir Carl in die 
seuns se slaapsaal slaan, se hy vir Pote "Help horn op sy pote, ou Pote", terwyl hy "sy vuis 
heen en weer wring in sy oop linkerhand" (p. 17). Dit is baie eksplisiet aggressief. Die spot 
is venynig, doelbewus om seerte maak. 

McKeggy spot met Frans se sagte ou hartjie, wat net vir mooi dinge gemaak is. Hy bedoel 
dit waarskynlik nie as kritiek of om Frans te verkleineer nie, maar Frans neem dit dadelik 
ernstig op - as spot. Wat McKeggy moontlik nie besef nie, is dat Frans horn met sy pa 
vergelyk (p. 69). 

Frans se lyf, arms en bene is vol merke, waarvoor sy pa verantwoordelik is. Frans sien in sy 
geestesoog dat wanneer hy die rekord opstel vir die beste tyd, die hoof van die kinderhuis sy 
pa daarvan sal vertel. Sy pa sal dan terugkom en spyt wees oor hoe hy Frans behandel het 
en die merke op sy seun wegwens. Frans sien verder hoe sy pa soebat en mooipraat, maar 
dit sal niks help nie. 

Vir Frans is sy atletiek baie belangrik. Hy sien homself as 'n wenner, 'n kampioen en is baie 
gesteld daarop dat ander horn ook so sien. Dit kan uit die volgende aanhaling afgelei word: 
"Ek se, Frans, ek wonder of die nuwe ou regtig so vinnig kan hardloop soos wat ou McKeggy 
se?" "Ou Frans wen altyd, At Prinsloo. Dis sy rekord. Ek slaat daai ou se kop in as hy ou 
Frans se rekord vat." "Maak oop jou ore, Pote van Baalen, ek het nie gese die nuwe ou 
gaan vir Frans wen nie." (pp. 14-15). Later se Pote ook: "Niemand kan so vinnig soos Frans 
hardloop nie" (p. 15). 
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Carl word deur McKeggy opgehemel as 'n wonderlike atleet (p. 14) en dit ontstel Frans. Hy 
wys dit nie vir iemand nie, maar uit sy gedagtes kan die leser aflei dat dit horn pla. Frans het 
'n mate van vrees in sy agterkop dat Carl werklik so goed is soos McKeggy voortdurend bly 
vertel: "Se nou net hy is regtig so vinnig soos wat ou McKeggy vertel? Frans Gouws se 
gesig vertrek en langs sy sye knoop hy sy vingers in stywe vuiste toe" (p. 16). 

Hy is gesteld daarop om die vinnigste te wees en ook die beste te wees. Dit is wat hy die 
beste kan doen en net hy alleen kon dit tot op hede doen. Voordat Carl gekom het, was 
Frans die beste atleet in die skool. Dit is iets wat hy aan homself toe-eien, iets wat net aan 
hom behoort. Hy moet alles in die kinderhuis met almal deel, maar sy atletiek is net syne. 
Dit is waarskynlik die rede waarom hy van die intrapslag/ af nie van Carl hou nie, al ken hy 
hom nie eens nie. Carl bedreig sy rol as wenner. 

Frans kan dit nie verdra dat McKeggy so erg oor Carl is nie: "Ou McKeggy is skoon orig oor 
hierdie Lindeman, vul 'n gevoel van wrewel Frans se binneste toe hy met Pote en At kort op 
sy hakke spore maak" (p. 65). Hy kyk na die letsels en merke op sy lyf en voel weer die pyn. 
Frans haat sy pa. Frans is bitter en kwaad omdat McKeggy soveel aandag aan Carl gee. 
Frans dink bitter in 'n terugskou dat dit nog maar altyd so was. Nie eens toe hy klein was, 
was iemand ooit vir hom jammer nie. Hy kyk na die bree litteken oor die rugkant van sy 
hand. Niemand het al ooit vir hom omgegee nie (p. 84). Uit al sy wrewelrige gedagtes is dit 
duidelik dat hy behoefte aan 'n vaderfiguur het. 

Die gevoel van Frans teenoor sy pa, asook die inligting wat oor sy ma bekend is - dat sy pille 
gedrink het en selfmoord gepleeg het - maak hom net meer vasberade. Hy sal nie so 
"simpel" soos sy ma wees nie; hy sal Newer die hele wereld plat moker voordat hy pille sluk. 
Hy sweer ook dat niemand weer met hom sal mors nie, soos sy pa waarskynlik gedoen het, 
en dat niemand sy rekord van hom af sal wegvat nie. 

Volgens Lanie dink Frans hy is 'n wenner, maar eintlik is hy 'n verloorder (p. 37). Hy stamp 
Lanie rond, slaan hom en se vir hom net wat hy lus het. Lanie se troos aan homself is dat hy 
self 'n vet beurs aan die einde van matriek losslaan, maar dit sal 'n wonderwerk wees as 
Frans standerd agt slaag. Lanie gee dus nie om om sy huiswerk ook te doen nie. 

Frans het uit sy verlede geleer om te sorg dat hy altyd in 'n posisie is om homself te verdedig 
en as dit moet, eerste aan te val om sy magsposisie te behou. Hy kan niks aan die feit doen 
dat sy pa hom slaan nie, maar hy gaan nie toelaat dat enigiemand anders dit ook doen nie, 
ongeag of hulle wil of nie. Sy manier van praat, "'Kom', blaf hy kortaf dui ook op sy 
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dominerende geaardheid - hy is aanvallend soos 'n hond wat blaf en terselfdertyd 
waarskuwend. 

Frans dagdroom oor sy wedloop - in sy gedagtes is hy op die atletiekbaan en hardloop man-
alleen voor al die ander op die baan (p. 69). Hy het 'n behoefte aan erkenning en ouerliefde. 
Hy droom dat die televisiekameras op hom sal wees, en as almal gedink het Johan Fourie is 
vinnig, het hulle hom nog nie gesien nie. Hy sien in sy verbeelding, wat eerder beskou kan 
word as beelding in sport, hoe hy die wedloop wen en sy pa hom by die wenpaal inwag, hom 
gelukwens en hom saamnooi huis toe. 

Maar wanneer hy dan droom, is dit 'n nagmerrie: hy pleit dat sy pa hom nie moet slaan nie. 
Dit dui daarop dat hy tog ook kan seerkry en weerloos kan wees, al tree hy nie so op nie. 
Carl is verbaas as hy Frans in sy slaap hoor snik. Frans word vir die leser 'n karakter wat die 
verteenwoordiger van grootpraterige bullebakke is wat eintlik agter 'n masker van hartseer 
en 'n gebrek aan liefde en warmte probeer skuil. 

• Pote en At 

Pote en At word gebeeld as Frans se twee vriende wat byna onafskeidbaar funksioneer. 
Gesamentlik het hulle al die eienskappe wat van hulle twee goeie, getroue vriende vir Frans 
maak. 

Uit die beskrywing kan gesien word dat Pote groot gebou is en 'n bias gesig het. Vir Carl lyk 
Pote se hande soos skopgrawe wat langs sy sye hang (p. 17). Volgens Frans is Pote sy 
lyfwag en loop hy dus altyd so tree of wat agter Frans. Pote neem alles letterlik op - hy voel 
aan sy kop toe tannie Vis vir hom se dat nie almal so 'n plastiekkop soos hy het nie. Pote is 
groot en Frans se kamma-lyfwag. At is kleiner - hy hou gewooniik wag, sodat niemand hulle 
verras nie. At word deur Carl beskryf as "die maer ene met die skerp gesig soos die van 'n 
veldmuis en die bang oe" (p. 17). 

Dit is duidelik dat Pote gebeeld word as die dom naprater en naloper, iemand wat nie vir 
homself kan dink nie en wie se gebrek aan denkvermoe deur 'n bullebak soos Frans 
uitgebuit word: "Ag, los dit, ou Pote, jy's te dof in die kop om te verstaan" (p. 20). Sy 
naiwiteit, soos wanneer hy se dat hulle nie met die nuwe ou (Carl) vriendelik moet wees nie, 
maak van hom 'n herkenbare weergawe van die tradisionele dorpsidioot. Tog is dit juis in die 
wisselwerking met ander, meer normale en selfs slim karakters dat die domste karakter 'n 
bydrae tot die beter verstaan van die geheel lewer. 
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• Willemien Bornman 

Willemien Bornman funksioneer in die verhaal as die vroulike ekwivalent van die negatiewe 
karakter. Sy praat skel, skerp, verniel dinge fisies, knou ander fisies en emosioneel af. 

Willemien word beskryf as baie mooi, met blonde hare en groot, baie blou oe. Haar oe is 
egter koud en vyandig en is vol venynigheid as sy na Jackie kyk. Sy is vyftien jaar oud, dus 
dieselfde ouderdom as Carl en Jackie. Sy is ook soos Frans die prefek (baas) in die 
slaapsaal. 

Sy het vroeer in Durban saam met haar ma gewoon, totdat 'n maatskaplike werkster haar 
weggeneem het omdat haar ma nie vir haar kon sorg en 'n ordentlike opvoeding gegee het 
nie. Willemien se ma is volgens Willemien 'n lekker ma, altyd mooi aangetrek, in vrolike 
kleure, sonneblomgeel en rooi (p. 22), in teenstelling met mevrou Kritzinger wat vaal en 
oninteressante klere aantrek - grys baadjiepakke wat soos manspakke lyk en bloesies wat 
haar nek toewurg. Willemien het beperkte lewenservaring en insig. Haar beperkte insig is 
die van 'n adolessent wat haar laat dink dat ander mense sleg is. Sy glimlag dikwels 
onbewustelik as sy aan haar ma dink. Willemien vra altyd of daar nie 'n brief van haar ma af 
is nie, wat daar nooit is nie. Volgens Millie is Willemien al 'n jaar in die kinderhuis en het sy 
nog nooit 'n brief van haar ma gekry nie. 

Willemien gebruik sterk woorde, veral gevoelswoorde - sy "pes" byvoorbeeld maatskaplike 
werksters (p. 22). Sy gebruik dit nie ligtelik nie. Willemien se woorde aan Millie is "ysig" 
(p. 24). Willemien se manier van praat word deurgaans, tot byna aan die einde, as negatief 
uitgebeeld: "die woorde spat plat en lelik uit Willemien se mond en oomblikke lank kan Jackie 
haar maar net verstom" (p. 22). 

Sy is ook gewelddadig en skeur uit jaloesie en vernielsug Jackie se rok en gooi haar klere in 
die kamer rond. Mooi dinge wat geld kan koop, blyk onder andere haar teiken te wees. Net 
soos haar ma blykbaar net waarde heg aan uiterlike dinge soos skoonheid en voorkoms, 
dink sy baie van haar eie skoonheid. Dit is vir haar belangrik dat sy wat Willemien is, mooi is 
en sy is skynbaar trots daarop dat die mans nou al na haar kyk. Sy droom daarvan dat sy dit 
nog ver sal bring as gevolg van haar uiterlike skoonheid. 

Volgens Jackie is Willemien net soos haar (Jackie) se stiefpa. Hulle gee glad nie om vir 
ander mense nie, net vir hulleself. Sy is die een oomblik goed en die ander oomblik 
gevaarlik. 
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Die feit dat Willemien se ma nie met haar kontak maak vandat sy in die weeshuis is nie, net 
Y\ groot invloed op haar optrede. Wanneer dit later blyk dat Willemien eintlik ook eensaam is, 
dat sy altyd na 'n brief van haar ma verlang en dat sy glo haar ma sal haar uit die kinderhuis 
kan kom haal, maak van haar 'n karakter wat later by die leser simpatie wek. 

Willemien sal die skuld op ander pak soos dit haar pas (p. 56) en sy het 'n probleem met die 
aanvaarding van gesag. Dit blyk sy het nie respek vir gesag nie. Dit kan ook gesien word in 
haar houding teenoor sowel mnr. McKeggy as juffrou Babie. 

Jackie is verlig dat dit lyk of Juf Babie eindelik sien wie Willemien is en haar nie haar sin gee 
nie. Anita bly nie langer stil oor Willemien nie. Maria se waar Willemien die geld weggesteek 
het in Jackie se kas (p. 118). 

Aan die manier waarop Willemien dikwels na Jackie kyk, is dit wel duideiik dat daar konflik 
tussen die twee is, maar dit word algaande duideliker dat dit ook te doen het met Willemien 
se selfbeeld. Hoe sy haarself sien, is deel van haar identiteit, maar hoe ander haar sien, kan 
ook 'n element van waarheid inhou. Jackie dink daaraan dat Willemien 'n ooreenkoms met 
Perd toon - vasberade. Willemien sien haarself egter as die leier tussen ander. 

Willemien se oe soek venynig sien ander en hulle besittings soms in 'n baie negatiewe lig. 
Haar oe "skok totdat dit stilstand" op die pragtige horlosie aan Jackie se arm, wat meer soos 
'n duur armband lyk, maar sy kan net jaloers en nie bewonderend nie, daarna kyk. 

Willemien se handeling dui op haar identiteitsgevoel - sy gaan staan onwillekeurig voor die 
spieel en kyk na haarself; dit gaan oor haar selfbeeld. Die wyse waarop sy met ander praat, 
laat blyk heelwat van haar geforseerde selfvertroue. As Jackie haar aanspreek omdat sy die 
gebreklike Millie "ou Millie Skillie Horrelpoot" (p. 24) noem, is haar antwoord: "Luister hier, 
Girlie, in hierdie slaapsaal noem ek enigeen net wat ek wil. En daarmee het jy niks uit te 
waai nie. Verstaan?" (p. 25). Juis in die konflik tussen hulle leer Jackie om haarself te 
handhaaf, en Willemien, dat sy nie regtig op hierdie manier geluk kan vind nie, al neem dit 
haar langer om dit te besef. As sy dreigemente maak, soos teenoor Jackie - "Weet jy, ek 
gaan daarvan hou om jou op jou plek te sit" - is dit vir haarself moontlik opwindend, maar 
nie uiteindelik iets waarmee sy vir altyd wil volhou nie. 

Willemien gooi byvoorbeeld moedswillig die staaldeksel van die opskepbakke van die tafel af 
dat dit kletterend in die eetsaal val - om aandag te trek eerder as om iets te se. 
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Sy is ook agterbaks - sy glimlag liefies en bekoorlik vir juffrou Babie en vra of sy haar kan 
help om haar mooi rokke op te hang, maar agteraf "is haar blou oe koud en op nou skrefies 
getrek" (p. 40). Willemien trek die nate van juffrou Babie se rokke los voordat sy dit ophang 
(pp. 55-56), terwyl sy daaraan dink dat daar vandag weer nie 'n brief van haar ma gekom het 
nie. Sy dink mevrou Kritzinger skeur die briewe op as dit by die kinderhuis aankom. 
Willemien is onder die indruk dat die mense van die kinderhuis haar ma se briewe van haar 
weghou, maar in werklikheid skryf haar ma nie vir haar nie. Dit lyk of Willemien vir almal die 
skuld gee vir haar omstandighede. Sy wil selfs vir juffrou Babie laat betaal vir iets waarmee 
sy niks te doen het nie. 

Lettie, Maria en Anita kyk grondlangs en knik hulle koppe soos papegaaie terwyl Willemien 
met Jackie praat en ook toe sy Jackie se goed uit die kas haal om haar eie in te pak. Jackie 
en Willemien meet mekaar - Willemien wil nie he Jackie moet die kas gebruik nie. Sy trap 
Jackie se blou rok vas en skeur dit (pp. 37-38). 

Willemien sweer wraak teen almal. Sy wil he almal moet die seer voel wat sy voel. 
Willemien is venynig. Sy sal die skuld op ander pak soos dit haar pas. Willemien draai haar 
aksies dat ander moet skuldig lyk wanneer sy vir Anita se dat, as sy nie help om die rokke se 
nate los te trek nie, sy wat Willemien is, vir juffrou Babie gaan vertel dat Anita al die 
vernielwerk gedoen het: "Toe skiet haar blou oe vuur en sy kan amper voel hoe bang Anita 
is" (p. 56). Willemien intimideer mense, sy is nie lojaal nie. Sy sweer wraak teen almal. Sy 
is venynig en wil he almal moet die seer voel wat sy voel. Willemien verdraai haar aksies op 
so 'n wyse dat ander skuldig moet lyk. Sy plaas die skuld op ander plaas soos dit haar pas. 

Jackie en Willemien kom nie oor die weg nie, daarom is dit vir Willemien 'n groot plesier om 
vir Jackie te vertel dat Carl van haar hou: "Hy hou van my ook ... ek kon dit in sy oe sien" 
(p. 81). Willemien vertel vir almal in die kamer hoe baie Carl haar vertel het dat hy die plek 
haat en dat, as dit nie vir Jackie was nie, hulle nie hier sou hoef te gebly het nie. Willemien 
tart Jackie oor Carl; sy praat met 'n vermakerige stem wanneer sy se dat dit lyk asof haar 
oulike broer kwaad is vir haar. Sy wil moontlik he dat Jackie vir haar moet kwaad word 
daaroor. 

'n Voorbeeld van Willemien se gemeenheid en verwronge sin vir humor is in Millie se 
vertelling van die Sondag in die kerk toe Willemien Millie se skoene voor almal in die kerk 
uitgetrek het - sy doen dinge wat ander seermaak, moontlik omdat sy self seer het of 
seergekry het (p. 87). 
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Male sonder tal kry Willemien dit reg om die een of ander verkeerde ding te doen, soos om 
die radio tydens studie aan te skakel, en dan vir Jackie as die sondebok voor te hou. Dis 
duidelik dat die ander meisies in die koshuis dit al gewoond is. Dit is duidelik dat Willemien 
haar hartseer oor haar ma wat nie kontak met haar maak nie, op ander projekteer - dit is 
makliker om vir die hele wereld kwaad te wees, dit maak nie so seer as om vir jou ma, die 
belangrikste mens in jou lewe, kwaad te wees nie. Willemien se aan Millie dat haar ma haar 
nie weggegooi het soos Millie se ma haar weggegooi het nie. Wat haarself betref - sy weet 
dit is juffrou Babie se soort wat haar van haar ma af weggeneem het. Haar ma het haar lief 
en het haar nie weggegooi nie, woorde wat sy hard en uitdagend se. Sy glo dat, as sy 
eendag uit die mislike plek kom, sy pylreguit terug na haar ma toe gaan. 

Willemien se gedagtes is deurentyd by haar ma - sy dink daaraan dat haar ma nog nie eens 
een keer vir haar selfs 'n kort briefie geskryf het nie, dat sy 'n lekker ma gehad het voor die 
juffrou Maatskaplike-werkster haar kom wegneem het. Haar gedagtes gaan oor in woorde 
wanneer sy "julle" beskuldig dat haar ma nie vir haar skryf en "hoekom het julle my van my 
ma af weggevat." Daar is 'n projeksie van skuld: "Ek haat julle..." Die feit dat Willemien se 
ma nie vir haar skryf of met haar kontak maak nie, het 'n groot invloed op haar optrede. Sy 
wil almal om haar straf omdat sy moontlik gestraf en verstoot voel deur haar ma, en moontlik 
wil he dat die ander ook moet voel wat sy voel. 

In Willemien se karakter word talle soorte gedrag wat as negatief en immoreel beskou kan 
word, ingebou, sodat die uiteindelike kentering ook met iets sterks teensgestaan moet word. 
Wanneer die geld wegraak wat vir Millie se voetoperasie ingesamel is, en juffrou Babie en 
Willemien se vriendinne dit stukkie vir stukkie aan die lig bring dat dit Willemien was wat die 
geld gesteel en in Jackie se kas gaan sit het, is daar 'n uitbarsting van Willemien oor haar 
verlange na haar ma; sy storm by die eetsaal uit. Die meisies kom nou eers agter dat daar 'n 
baie groot hartseer in Willemien is waarvan niemand bewus is nie. Juffrou Babie wil he dat 
hulle die probleem van binne-uit, as groep, moet regmaak. Sosiale identiteit en groepsgevoel 
word op hierdie wyse tot 'n positiewe einde gelei in die verhaal. 

• Millie Marais 

Gesien in die groter strukturele opset van die hierdie jeugverhaal is die karakter van Millie die 
vroulike ekwivalent van Lanie as seunskarakter. Millie is die vyftienjarige fisies gestremde 
meisie met die gebreklike voet wat gedurig deur Willemien verkleineer word, en Lanie is die 
tingerige seun wat altyd deur Frans uitgebuit word. 
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Millie verskaf self die inligting van haar herkoms. Volgens Willemien is Millie soos 'n kat wat 
weggegooi is. Millie het niemand, sy weet nie eens wie haar pa is nie, sy is op die 
kantoorstoep gekry toe sy 'n dag oud was. Sy is 'n vondeling. (Jackie kyk of die ander 
kinders vir Millie gehoor het, maar hulle weet dit). Identiteitsontwikkeling in Millie se geval 
gaan ook oor hoe sy haarself sien - Millie praat oor haarself, maar nie sonder dat sy se wat 
Willemien van haar se nie; dit het dus 'n invloed op haar selfbeeld (pp. 28-29). 

Haar naam word deur Willemien verdraai om aan te sluit by haar voorkoms; Willemien noem 
haar ou Horrelpote, of ou Millie Skillie Horrelpoot. Millie is fisies gestrem - Willemien se 
optrede teenoor Millie is snedig, kwetsend. Sy gebruik haar gebrek as ammunisie. 

Millie is voortdurend die slagoffer van Willemien se verwronge grappies, soos dat Willemien 
haar skoene agter die bed wegsteek, of dat Willemien haar skoene in die kerk uittrek sodat 
sy kaalvoet die kerk moet uitstap. 

Daar is talle voorbeelde van Millie se reaksie teenoor Willemien. Sy laat Willemien se gespot 
maar oor haar spoel en sy doen wat Willemien van haar verwag. Willemien intimideer haar 
soos sy almal intimideer. Alhoewel Willemien en Frans albei kamerprefekte is en almal 
intimideer, skep dit wel in die verhaal 'n verhaalmatige patroon, maar is dit nie 'n 
veralgemening nie. 

Millie probeer Willemien oortuig dat juffrou Babie hulle as mense sien. Willemien dink almal 
is skynheilig en spot met Millie omdat sy 'n weggooikind is; sy se dat hulle ander almal 
minstens een ouer het, al is die ouer nie goed genoeg om vir hulle te sorg nie. Willemien 
gebruik emosionele afknouery, verset en minagting as'n wyse van selfhandhawing - hierin is 
Millie vir haar 'n gerieflike objek. 

Hoewel Millie ook graag herinneringe aan haar ouers wil he, maar niemand het nie, gun sy 
Jackie hare. Sy se dat Jackie gelukkig is om sulke herinneringe te he. Sy is dus nie 
naywerig/jaloers op Jackie nie. 

Millie is wel vir 'n operasie gestuur toe sy vyf jaar oud was, maar dit was nie suksesvol nie. 
Millie droom dat sy 'n balletdanseres is, maar se dat mens aan baie dinge gewoond raak as 
jy moet. Die operasie as fisiese herstel word 'n belangrike motief regdeur die verhaal. 
Omdat 'n operasie Millie se voete moontlik kan regmaak, en geld die probleem en deel van 
die oplossing kan wees, word daar besluit om 'n geldinsameling by die skool te hou (tydens 
die huissport) om by te dra tot Millie se operasie. 
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In die nuwe vriendskap met Jackie leer Millie dat sy nie gedurig vir Willemien bang hoef te 
wees nie, al voel sy dat Willemien haar net elke keer sal terugkry as sy Willemien sou 
teenstaan. 

Jackie word vir Millie 'n emosionele steunpilaar wanneer sy haar moet gereedmaak vir die 
operasie. Millie probeer dit ontwyk om oor die operasie te praat; sy se herhaaldelik dat die 
maan mooi is en sy wonder of daar eendag mense daar sal woon, terwyl Jackie haar moed 
wil inpraat deur te se dat die operasie 'n groot sukses sal wees. Millie praat oor iets anders 
as die operasie; sy wil dit wegpraat as Jackie daaroor praat. Maar wanneer sy wel erken dat 
sy bang is en Jackie vir haar se dat sy net moet glo, want die "Bybel se so" (p. 116) raak die 
rolle omgekeer. Jackie wil vir Millie moed inpraat, maar is dan self die een wat deur haar 
vriendskap met 'n gebreklike meisie in haar eie probleme met haar broer en hulle 
omstandighede versterk word en hoop kry. Op die wyse dra ook hierdie karakter by tot 
identiteitsontwikkeling by Jackie as een van die hoofkarakters van die verhaal. 

• Tannie Vis 

Mevrou Visser, tannie Vis, of ma Vis soos die seuns haar noem, word gebeeld as 'n klein 
swartkopvroutjie wat matrone van die seunskoshuis is. Tannie Vis het 'n klein gestalte, 'n 
skril en kwaai stem, maar kan die seuns in bedwang hou bloot met haar kennis en jarelange 
ervaring van skoolseuns. Ma Vis laat nie die seuns wegkom met hulle streke nie. Sy kan 
gou sien waarmee hulle besig is en of hulle vir haar lieg. Sy lees hulle oe. Volgens haar het 
sy Frans se hele geskiedenis in sy oe gesien. 

• McKeggy 

McKeggy word gebeeld as 'n middeljarige gryskop-onderwyser wat dit ernstig opneem om 
van Carl 'n kampioen te maak, amper asof alles en die res van sy lewe sal regkom en uitwerk 
wanneer hy weer hardloop en 'n sukses op die atletiekbaan maak. 

McKeggy slyp sy tande vir Carl. Volgens Bongo moet Carl vir McKeggy dankie se vir die 
blou oog wat Frans horn gegee het. McKeggy vertel al twee dae vir Frans om op te hou rook 
en harder te oefen, anders gaan Carl sy hakskene vir horn wys (p. 31). McKeggy waarsku 
Carl dat, as hy nie vanmiddag op die atletiekbaan is nie, "haal die duiwel jou" (p. 59). Jackie 
wil he dat McKeggy se dreigement moet werk, dat Carl weer aan atletiek kan deelneem. 
Carl kom in opstand teen McKeggy wat horn wil dwing om weer aan atletiek deel te neem. 
McKeggy onderneem om Carl se probleem persoonlik op horn te neem en dit op te los. Hy 
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neem dit ernstig op om van Carl 'n kampioen te maak. Sport speel 'n belangrike rol in sy 
identiteitsontwikkeling en ewewig in sy lewe. McKeggy se aan Carl dat daar nie 'n beter plek 
as die atletiekbaan is om met jouself te baklei nie. Dalk besef hy ook soos mevrou Kritzinger 
dat Carl dit nodig het om tot die besef te kom dat hy verkeerd was oor Heinrich en om vir 
Jackie te blameer vir wat sy gedoen het. 

• Mevrou Kritzinger 

Mevrou Kritzinger is die maatskaplike werkster wat Carl en Jackie se saak/geval hanteer. 
Voigens Carl sou hy van haar gehou het as sy haar nie so aan die neus laat rondlei het deur 
sersant Snyman en Jackie nie. 

Sy is 'n simpatieke karakter, wat Jackie soms aan haar ma se sagte mooi oe laat dink. 
Mevrou Kritzinger deins nie terug vir Carl se optrede teenoor haar of vir horn self nie. Sy 
praat dieselfde met horn as hy met haar. Sy verstaan kinders (uit die aard van haar werk). 

Sy gee nie net troos nie, maar ook morele leiding wanneer die kinders dit nodig het: "Steel is 
steel, Carl" (p. 3). Sy haal die woorde net soos hy een vir een uit. Haar manier van praat is 
afgemete. 

Mevrou Kritzinger verduidelik aan Jackie wat Carl voel - dat hy haar nie haat nie. Hy het wel 
so gese, maar hy sal nog baie dinge se wat hy nie bedoel nie (p. 8). 

Dit is mevrou Kritzinger wat die tweeling na die kinderhuis toe gebring het, en die verhaal 
eindig ook met haar en die tweeling wat weer versoen raak en die probleme met Carl se 
poging om weg te loop, uit die weg geruim. Dis ook deur haar toedoen dat die tweeling weer 
kontak met hulle ma het; sy gee vir hulle elkeen 'n brief wat hulle ma vir hulle geskryf het. Sy 
was deurentyd daar om die moeilike omstandighede waarin hulle was, vir hulle in perspektief 
te probeer stel, hulle moed in te praat en hulle hoop te gee vir die toekoms. 

• Juffrou Babie 

Juffrou Babie Pansegrouw is die nuwe koshuisma en die gimnastiekonderwyseres. Voigens 
Jackie is juffrou Babie die mooiste vrou was sy nog ooit gesien het. Sy het koringgeel hare 
wat sy soms met 'n vrolike chiffondoekie agter haar nek vasbind, en sy het blou oe, wat vir 
Jackie gewoonlik soos lag-oe lyk. Jackie sien dat sy 'n lagmond het, waar ander 
hartseermonde, bakleimonde of praatmonde het: "selfs al praat sy, lag haar mond" (p. 65). 
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As koshuisma is hierdie karakter dikwels 'n bron van insig en wysheid. 'n Voorbeeld hiervan 
is wanneer sy Jackie probeer perspektief gee oor haar en Carl se verhouding as tweeling, 
met Carl wat steeds vir Jackie kwaad bly. Volgens haar speel mense maklik speletjies met 
hulself; dit is 'n manier om hulle te beskerm, dit is nie dat hulle jok nie. Die probleem is dat 
hulle later nie meer weet wat speletjie is en wat die waarheid is nie (p. 90). 

So weet Juffrou Babie ook hoe Willemien is en gee die verduideliking aan Jackie: sy weet 
Willemien kan baie onaangenaam wees, daar is 'n rede voor. Sy is nes Carl kwaad vir die 
verkeerde mense. Sy voel verwerp deur haar ma; na 'n jaar in die kinderhuis het sy nog nie 
een brief gekry nie. Willemien maak die seer vir haarself beter deur vir haarself te se dat die 
briewe in die kantoor stukkend geskeur word en dat sy van haar ma weggeneem is omdat 
haar ma nie genoeg geld gehad het nie. Deur die gesprek kom begrip vir die omstandighede 
en ontwikkeling in Jackie se gevoel van hoop, wat belangrik is in haar identiteitsontwikkeling. 

• Die skoolhoof 

Opvallend van die naamgewing van die skoolhoof, is dat hy in TWee wenners mnr. Van 
Rooyen heet, maar in die TV-reeks mnr. Van Aswegen. Hy tree deurentyd baie positief op, 
gee goeie leiding en laat die kinders geborge voel by die skool. Hy gee ook erkenning aan 
die kinders en gee hulle 'n gevoel van kontinue identiteit - soos in die geval van Carl en 
Jackie: die skoolhoof het die kinders in die saal vertel van Karel, Carl Lindeman, die nuwe 
seun wat so goed is in atletiek, se pa wat ook in die skool was. Al laat hierdie optrede van 
die skoolhoof sommige kinders uit (ongemaklik) of 'n gemis voel, is die skoolhoof se poging 
om die kinderhuiskinders wel 'n gesinsankerte gee, te begrype. Hierdie inligting het hy egter 
aan die skoolkinders in die saal gegee voordat Carl en Jackie by die skool opgedaag het; dit 
is dus nie in hulle teenwoordigheid voor 'n saal vol kinders gese nie. Die poging van die 
outeur om 'n skoolhoof te skep wat positiewe waardes oordra, sal egter ook by sommige 
lesers negatiewe reaksie kan uitlok. 

3.3.2.4 Gebeure 

Die titel van die verhaal TWee wenners voorspel reeds dat daar twee wenners aan die einde 
van die verhaal moet of gaan wees. Die verhaal handel oor 'n tweeling; daarom kan 
aangeneem word dat hulle self die twee wenners is. Die outeur se seleksie van gebeure in 
die verhaal is baie belangrik vir die opbou van spanning in die verhaal. Die outeur kies om 
die verhaal te begin met Carl en Jackie wat by die onbekende kinderhuis aankom en daar 
moet bly. Hulle is self "vreemdelinge" vir mekaar as gevolg van hulle verskil oor Heinrich en 
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sy motiewe en die gebeure random die beplande rooftog wat Jackie by die polisie gaan 
aanmeld het om dit sodoende te verhoed. Die spanning word bewerkstellig deurdat die leser 
nie weet of die tweeling weer vrede sal maak en Carl sal besef dat Heinrich werklik skuldig is 
nie. Die outeur se gebruik van atletiek is baie funksioneel, nie net omdat Carl deur McKeggy 
gedwing word om deel te neem en sodoende sy tyd op die baan te gebruik om oor sy 
situasie na te dink en tot sekere insigte te kom nie, maar ook omdat sport gewoonlik 'n baie 
belangrike rol in 'n adolessent se lewe speel en hy/sy dus daarmee kan identifiseer. 

3.3.2.4.1 Statiese en dinamiese gebeure 

In die verhaal word daar 'n duidelike onderskeid getref tussen statiese en dinamiese 
gebeure. Statiese gebeure het nie altyd handelingsverloop tot gevolg nie. Voorbeelde van 
statiese gebeure is onder andere Jackie, Carl, Frans en Willemien wat terugdink en ook 
vertel van sekere gebeure in die verlede. Jackie vertel aan mevrou Kritzinger wat met haar 
ma gebeur het en die redes hoekom sy siek geword het (p. 13), sy dink ook aan die inkopie-
uitstappie wat sy en haar ma kort voor Kersfees gehad het en hoe dinge vir 'n oomblik weer 
was soos vroeer, soos voor haar pa se dood (pp. 48-49). Carl dink met wrewel terug aan sy 
pa en die tyd voor en na sy dood, asook sy ma wat kort daarna siek geword het en vir horn 
en Jackie op hul eie gelaat het (pp. 12-13), Carl onthou ook hoe hy gevoel het die aand van 
die beplande rooftog saam met Heinrich, en hoe hy tevergeefs aan die sersant probeer 
verduidelik het dat Heinrich onskuldig is en wat die motief vir die roof was (pp. 13-14). Frans 
dink met bitterheid terug aan sy pa, terwyl hy na die letsels op sy arms kyk en onthou hoe hy 
dit altyd moes ontgeld as sy pa met almal "loop en skoor soek" (pp. 69-70). Hy neem horn 
ook voor dat hy "(liewers) die hele wereld sal plat moker voordat hy 'n klomp pille sal sluk" 
(p. 70), soos sy ma. Willemien dink terug aan haar ma en die tipe verhouding wat hulle 
gehad het (pp. 22-24) 

Hierdie statiese gebeure het nie noodwendig 'n invloed op die verloop van die verhaal nie, 
maar is funksioneel omdat dit besonderhede van die karakters aan die leser bekend maak. 
Dit verskaf inligting oor hulle geskiedenis en gebeure wat aanleiding gegee het tot hulle 
huidige omstandighede. 

Die dinamiese gebeure in die verhaal laat die verhaal vorentoe beweeg. Die hoofgebeure in 

Twee wenners soos dit in die verhaal gerepresenteer is, kan soos volg uiteengesit word: 

• Carl en Jackie word in die kinderhuis geplaas 

• Carl en Frans ontmoet mekaar en is byna onmiddellik in 'n vuisgeveg betrokke. 
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• Jackie en Willemien ontmoet wanneer mevrou Kritzinger hulle aan mekaar voorstel. 

• Frans daag Carl uit om saam met horn te kom hardloop. 

• Carl hardloop sy eerste wedloop teen Frans, hy neem die voortou, maar hardloop 
skielik stadiger sodat Frans kan wen. 

• Carl en Piet Walters beplan om tydens die atletiekbyeenkoms weg te loop. 

• Carl gaan saam met Frans-hulle na die Spar-kafee om te steel. 

• Carl sien die berig in die koerant wat se dat Heinrich weer in die hof moet verskyn en 
dat George as staatsgetuie gaan optree (p. 108). 

• Carl sien die hoofopskrif in die koerant dat Heinrich skuldig bevind is aan diefstal 
(p. 120) 

• Carl wen die wedloop teen Frans en stel 'n nuwe rekord op. 

• Carl erken dat hy by die Spar-kafee gesteel het. Hy bring die gesteelde goed vir 
mevrou Kritzinger, asook die geld wat hy gekry het vir sy horlosie wat hy verpand het. 

• Carl vra vir Jackie om verskoning 

Die gebeure wat op mekaar volg in die verhaal, asook die inligting oor die karakters en 
gebeure wat bekend word met die verloop van die verhaal, bou spanning op. Die 
hoogtepunt van die spanning in die verhaal is wanneer Carl uiteindelik in die koerantberig 
sien dat Heinrich skuldig is (p. 120). In sy finale wedloop teen Frans is dit die gedagte aan 
die moontlikheid dat hy self ook 'n dief is (as gevolg van die goed wat hy by die Spar-kafee 
gesteel het), en wat sou gebeur het as Jackie nie die aand van die rooftog gaan klik het nie, 
wat horn wil laat weghardloop van sy eie gedagtes (p. 121). Hy is selfs nie eens bewus van 
die fisiese pyn van sy longe wat voel of hulle wil skeur nie (p. 122); hy is slegs bewus van die 
emosionele pyn oor wat gebeur het met Heinrich en wat hy gedoen het (gesteel by die 
kafee). Sonder dat hy dit besef, hardloop hy al hoe vinniger en stel 'n nuwe rekord op. Die 
nuwe insig wat hy in die werklike waarheid van die gebeure van die verlede het, oortuig horn 
om vir Jackie verskoning te vra. Hy bied ook aan om haar die groepfoto's van hulle pa in die 
eetsaal te gaan wys. Dit dui daarop dat sy gevoelens teenoor haar meer positief verander 
het. 

3.3.2.4.2 Handelingskategoriee 

Die vier handelingskategoriee soos in die vorige hoofstuk (vergelyk 2.4.2.3) verduidelik is, 
word vervolgens in Twee wenners toegepas en geinterpreteer. 
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Nie-verbale handeling maak dikwels meer van 'n karakter se houding ten opsigte van 'n 
sekere saak of sy geaardheid bekend as wat sy verbale handeling kan weergee. Frans en 
Carl se houding tenoor mekaar kan gesien word in die geveg tussen hulle tydens hulle 
eerste ontmoeting: 

Carl raak met een slag bewus van twee dinge. Eerstens 'n gevoel van 
verligting toe hy die woorde oor sy lippe spoeg en tweedens van die pyn wat 
horn sterre laat sien toe die hou op sy regteroog ontplof. Die woede maak 
Carl sterk en kragtig en hy gee horn geheel en al daaraan oor. Die houe wat 
Frans Gouws inkry, voel hy ook nie eens nie. (p. 18.) 

Willemien se afkeer van Jackie kan gesien word in haar handeling wanneer mevrou 
Kritzinger vir Jackie in die eetsaal aan almal voorstel: 

Die vleklose staaldeksel tref die harde linoleumvloer met 'n geklater. 
Oomblikke lank verswelg die blikkerige klank alle ander geluide. 'Jy mag nou 
maar die deksel optel, Willemien', hoor Jackie die maatskaplike werkster se... 
(p. 26.) 

Dieselfde handeling vind plaas wanneer mevrou Kritzinger die aankondiging maak dat die 
meisies se nuwe koshuismoeder die middag sal intrek: 

Hierdie keer is dit 'n mes en 'n vurk wat met 'n lawaai op die vloer beland. 
Weer eens kom Willemien aan die bopunt van die tafel orent. (p. 27.) 

'n Voorbeeld van verbale handeling is Jackie wat opstaan teen Willemien, toe sy en haar 
maats met Millie se skoen speel, terwyl Millie "agterna hinkepink" (p. 61). Jackie verduidelik 
aan Millie wat haar pa haar geleer het: 

My pa het vir my en Carl geleer om nooit vir 'n hond te wys dat ons vir horn 
bang is nie. Hy't altyd gese honde kan ruik as 'n mens bang is. Mense is ook 
maar soos honde. Jy moet hulle maar net vas in die oe kyk en maak asof jy 
niks bang is nie. (p. 62.) 

Dit is presies wat Jackie met Willemien gedoen het. Sy het gewys sy is nie bang vir haar nie. 

Handeling kan ook in 'n karakter se gedagtes afspeel en dit kan ook lei tot fisiese handeling. 
In Frans se gedagtes sien hy homself op die atletiekbaan. Hy is voor al die ander 
deelnemers en die paviljoen dreun soos die toeskouers horn aanmoedig. Na die wedloop 
sien hy sy foto in die koerant en dink hy dat sy pa ook die foto sal sien en dan sal wil 
terugkom om weer met horn vriende te probeer maak (p. 69). Hierdie gedagte bring 'n 

153 



bitterheid in horn mee. Wanneer McKeggy met horn spot, neem hy horn voor dat hy nie sal 
toelaat dat iemand sy rekord van horn af wegneem nie (p. 70). Frans is dus baie vasberade 
om nie toe te laat dat Carl horn wen nie. 

Gemoedsbeweging bring bepaalde emosies tot uiting in uiterlike handeling. Dit verskil dus 
van gedagtes. Voorbeelde hiervan in Twee wenners is: 
Wanneer tannie Vis wil weet wie Carl in die badkamer geslaan het, is Frans se 
senuagtigheid duidelik in sy handeling te bespeur: 

Die stilte kom le soos 'n dik wolkombers oor almal. Frans Gouws se 
adamsappel beweeg 'n slag knopperig op en af. Op sy gesig is 'n uitdrukking 
wat baie dinge wil se, maar sy lippe roer nie. (p. 84.) 

Carl se woede oor sy situasie en Jackie, asook sy pa se ontydige dood en sy ma se siekte, 
kom tot uiting in sy handeling: "Hy gee horn oor aan die woede wat sy hele lyf laat ril en 
onbewustelik kramp sy vingers in stywe balle saam" (p. 13). Hierdie woede kom ook na vore 
wanneer hy aan 'n oefensessie of wedloop teen Frans deelneem. Carl hardloop vinniger 
namate sy gedagtes begin dwaal en hy oor sy situasie nadink. Hy is nie bewus daarvan dat 
hy vinniger hardloop namate hy kwater word nie (p. 72). Wanneer hy egter aan Heinrich dink 
en die moontlikheid dat Jackie tog reg was, en besef wat hy besig is om te doen, hardloop hy 
dadelik stadiger en laat toe dat Frans wen. Dit is asof hy oorgee aan die magteloosheid van 
sy lewe en dit weerspieel in sy atletiekprestasie. 

3.3.2.4.3 Hierargie van gebeure 

Daar word in 'n verhaal 'n onderskeid getref tussen bepalende en verbindende 
gebeurtenisse. Dit behels dat die belangrikheid van sekere gebeure in die verhaal 
beklemtoon word en dit dus in 'n bepaalde hierargie of rangorde aangebied word. 

Die tye dat Carl gekonfronteer word met herinneringe oor Heinrich, hetsy in sy eie gedagtes 
of deur inligting oor Heinrich soos hy in die koerant sien, kan gesien word as bepalende 
gebeurtenisse. Sy besef van Heinrich se werklike motiewe en geaardheid is belangrik vir sy 
eie gewaarwording dat hy 'n dief was en dit nie meer wil wees nie. Die gebeurtenisse sluit 
dikwels aan by die seleksie en kombinasie van inligting deur die implisiete outeur. Carl kon 
net sowel bly glo het dat Heinrich onskuldig is en steeds kwaad gebly het vir Jackie. 

Nog 'n voorbeeld van bepalende gebeure is Jackie se begeerte om Millie te help. Sy betrek 
ook vir juffrou Babie by 'n fondsinsameling om te help om vir 'n operasie vir Millie te betaal 
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(p. 66). Jackie kon Millie se situasie net sowel aanvaar het, soos Millie self al gedoen het, 
maar Jackie se vasberadenheid het dit moontlik gemaak dat daar 'n poging aangewend is om 
geld in te samel sodat Millie 'n operasie kan ondergaan (p. 117) 

'n Voorbeeld van verbindende gebeure is wanneer Lanie vir Carl die kinderhuis se terrein 
gaan wys (pp. 35-36). Hy neem horn ook na die eetsaal waar Karel (Carl se pa) se foto's 
hang. Dit het nie 'n invloed op die uiteinde van die verhaal nie, maar gee die leser meer 
inligting oor Carl se pa, asook oor Carl se gevoelens teenoor sy pa. Wanneer Carl later 
onbewustelik terugkeer na die foto's (p. 115), sien hy hoe trots sy pa op die foto's lyk. Hy 
voel die woede in sy hart as hy dink dat sy pa dood is en "dis sy pa se skuld dat alles so 'n 
gemors is" (p. 115). 

Nog 'n voorbeeld van verbindende gebeure is waar Willemien saam met Anita help om juffrou 
Babie se rokke in die kas op te hang (pp. 54-56). Willemien neem elke rok en trek die nate 
van die rok, voordat sy dit ophang. Sy waarsku Anita dat sy haar (Anita) sal beskuldig as sy 
vir juffrou Babie of enigiemand anders vertel. Hierdie handeling het nie 'n invloed op die 
einde van die verhaal nie, maar gee die leser 'n duideliker idee van die tipe mens wat 
Willemien is. Sy is venynig en is ook bereid om ander te beskuldig soos dit haar pas. Sy 
draai haar eie aksies om sodat ander skuldig lyk. 

3.3.2.4.4 Reekse en groepe 

Die verhaal van Twee wenners word chronologies in die hede aangebied. Die verlede word 
aan die leser bekend gemaak deur middel van terugskouings (inligting oor Jackie en Carl se 
ma en pa). Daar is ook vooruitskouings vir gebeure in die toekoms (Jackie wat haar blou rok 
wil aantrek wanneer haar ma vir haar en Carl kom haal). 

Die gebeure in die verhaal wat in tyd vorentoe stu, dra by tot die spanning in die verhaal. Die 
gebeure en tyd kan dus gekombineer word om 'n bepaalde betekenis aan die verhaal te gee. 
Dit het tyd geneem vandat Carl en Jackie by die kinderhuis aangekom het om vriende te 
maak (Millie, Bongo, Lanie), vir Carl om teen sy sin weer aan atletiek deel te neem, vir Carl 
om deur middel van nuwe inligting tot die skokbesef te kom dat Heinrich skuldig is aan 
diefstal en dat hy ook 'n dief is (die goed wat hy by die Spar-kafee gesteel het), dat dit nie 
weggeredeneer kan word nie. Carl weet uiteindelik dat Jackie reg was toe sy horn teen 
Heinrich wou beskerm. Op die atletiekbaan stel Carl 'n nuwe rekord op (h vinniger tyd) vir sy 
wedloop en met die nuwe rekord kom daar ook insig. 
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3.3.2.5 Tyd 

In elke verhaal is daar karakters met wie daar sekere dinge gebeur, en hierdie gebeurtenisse 
speel in tyd af. Die fasette van tydsbeelding soos dit in Twee wenners voorkom, word 
vervolgens bespreek. 

3.3.2.5.1 Verteldetyd 

Die vertelde tyd in Twee wenners begin 'n paar dae nadat Die verklikker geeindig het. Carl 
en Jackie is na 'n kinderhuis geneem, nadat Heinrich in hegtenis geneem is voor/tydens die 
rooftog. Die eerste paar skooldae van die nuwe jaar is reeds verby wanneer Carl en Jackie 
begin skoolgaan. Die verhaal eindig ongeveer drie weke later, na die tweede 
atletiekbyeenkoms van die nuwe skooljaar. 

Die verteltyd in die verhaal is 124 bladsye. 

Die terugkyk en nadink oor die verlede word retrospektiewe tyd genoem. Voorbeelde 
hiervan is dat Carl terugdink aan sy pa en hoe hy dood is, en ook hoe dit sy pa se skuld is 
dat hy en Jackie nou in die weeshuis moet wees (p. 12). Jackie dink terug aan 'n tyd toe sy 
saam met haar ma inkopies gaan doen het en 'n "besonderse" blou rokkie gekoop het en 
haar ma byna opgetree het soos voor haar pa se dood (p. 49). Sy vertel ook vir mevrou 
Kritzinger van hoe haar ma voor haar pa se dood was, hoe sy daama siek geword het nadat 
sy met Heinrich getrou het en weer voor mense moes klavier speel (p. 10). 

'n Tydsaspek wat spanning bewerkstellig, is keertyd. Dit kan ook 'n spertyd wees, 'n 
Voorbeeld hiervan is Carl wat voor die volgende Saterdag saam met Frans-hulle die Griek se 
kafee wil besteel, voordat hy en Piet Walters die Saterdag wegloop (p. 103). 

3.3.2.5.2 Volgorde 

Die vertelde tyd in die verhaal word deur middel van terugskouings en vooruitskouings 
aangebied en is nie net chronologies nie. Die volgorde in die tyd is dus belangrik. 
Voorbeelde van terugskouings en vooruitskouings word vervolgens genoem. 

Die terugskouings in die verhaal vertel die leser van die hoofkarakters se verlede. Enkele 
terugskouings word as voorbeelde genoem: 
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Omdat Twee wenners 'n opvolg van die boek Die verklikker is, is talle van die terugskouings 
afkomstig uit Die verklikker. Voorbeelde hiervan is: Carl dink terug aan hoe dit was om saam 
Heinrich en George op Hoewe Ses te bly (p. 1) en ook aan die aand toe Jackie vir horn en 
Heinrich aan die polisie gaan verklik het (p. 2); hy dink ook terug aan hoe hy net voor die 
rooftog gevoel het, toe hy die aand twaalfuur na die televisiekamer afgesluip het (p. 13); 
asook aan die gebeure tydens die beplande rooftog (p. 14); Jackie dink terug aan die 
beduiwelde swart hings wat sy by haar stiefpa as Kersgeskenk gekry het en hoe hy haar 
aangekyk het asof hy haar wou bang maak (pp. 10, 106). 

'n Terugskou wat op die morele sy van Carl se identiteitsontwikkeling dui, hou verband met 
Carl se gevoel die aand van die rooftog; hy was bang en ook nie bang nie, maar dit was 
eerder 'n gevoel wat dui op sy gewete. Heinrich het egter alles weggepraat. Heinrich het 
belowe dat niks verkeerd sal gaan nie en Carl het horn vertrou. In dieselfde terugskou se die 
sersant aan Carl (wat wil verduidelik wat Heinrich met die geld wou doen) dat Heinrich en 
Robin Hood soos die Noordpool en die Suidpool van mekaar is en dat George ook 'n skelm is 
met'n rekord so lank soos die sersant se voorarm. 

Willemien dink terug aan die tyd saam met haar ma in Durban, waar sy gebly het voordat sy 
weggeneem is van haar ma en in die kinderhuis geplaas is (p. 22); Jackie onthou toe sy en 
haar ma die blou rok gekoop het en ook watter soort mens Anelia was voordat sy siek 
geword het, en selfs voordat sy met Heinrich getrou het (p. 49); 

Die litteken op sy hand laat Frans onthou dat niemand nog ooit vir horn omgegee het nie, 
selfs nie eens toe hy klein was nie (p. 84) 

Jackie dink terug aan die middag by die atletiekoefening, toe sy soos gewoonlik langs Carl 
ingeval het, maar hy onder haar uitgehardloop het. Sy het gewag dat sy tong uithang en toe 
met horn gepraat. Hy het horn doofstom gehou, maar sy het haar hart leeggepraat (p. 98). 

Carl onthou dat hy en Jackie voorheen altyd alles saam gedoen het en mekaar aangemoedig 
het langs die atletiekbaan en selfs mekaar se spykerskoene uitgetrek het wanneer hulle klaar 
was (pp. 73, 87). 

Talle vooruitskouings kom ook in die verhaal voor. Enkele voorbeelde word vervolgens 
genoem: 
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Carl dink dat dit haatlik op hierdie plek gaan wees (p. 1); mevrou Kritzinger se vooruitskouing 
dat Carl moontlik met verloop van tyd sy gevoel teenoor Jackie en sy situasie sal verander 
(p. 9); Carl en Jackie sal more in dieselfde klas sit en sy sal aan sy blou oog kan sien wat 
haar geklikkery gedoen het (p. 42); McKeggy wil Carl die middag op die atletiekbaan sien 
(p. 59); Carl beplan sy wedloop teen Frans: "(hy sal) die eerste drie rondtes die pap so styf 
aanmaak dat Frans nie sal kans kry om asem te haal nie. Maar met die laaste rondte sal hy 
net drafstap" (p. 65); Carl en Frans gluur mekaar aan en Carl besef dat hy sal moet ligloop 
vir Frans (p. 21). Dit is 'n vooruitskouing van moontlike konflik tussen Frans en Carl. Bongo 
noem ook dat hulle gehoor het dat Carl en Jackie baie goeie atlete is (p. 31). Hy noem ook 
aan Carl dat Frans se atletiek vir horn baie belangrik is, in teenstelling met sy skoolwerk. 
Dus is die moontlikheid van konflik tussen Carl en Frans nie net beperk tot persoonlike 
verskille nie, maar ook op die atletiekbaan. 

Jackie sien uit/droom oor die dag dat sy weer haar blou rok kan aantrek, die dag wanneer 
haar ma vir haar en Carl kom haal (p. 51). 

Die moontlike konflik tussen Jackie en Willemien word voorafgegaan met hulle wat mekaar 
aangluur (p. 11) en Willemien wat h belofte maak om Jackie op haar plek te sit (p. 25), en dit 
ook aan almal rondom haar duidelik maak dat sy dink Carl is "oulik" (p. 71), terwyl sy weet 
dat dit Jackie sal ontstel. 

Millie moet Maandag 'n ortopeed in Johannesburg gaan spreek vir 'n moontlike operasie aan 
haar voete (pp. 112,115). 

Carl wil saam met Frans-hulle gaan om die kafee te gaan besteel (pp. 102,114); hy dink ook 
daaraan dat dit sy laaste week "in hierdie aaklige plek" is (p. 114), omdat hy reeds met sy 
aankoms by die kinderhuis die idee gekry het om weg te loop (p. 3) en daarna begin planne 
maak het om saam met Piet Walters weg te loop tydens die atletiekbyeenkoms (pp. 42, 86, 
87). Bongo het Carl se plan agtergekom en vra horn uit of hy nog steeds van plan is om weg 
te loop (p. 94). Carl wil graag Jackie se gesig sien as sy uitvind dat hy die volgende Sondag 
verdwyn het nadat hy en Piet tydens die streeksbyeenkoms weggeloop het (p. 95). 

Die tydspronge wat in die verhaal voorkom (die verhaal spring tussen die hede, verlede en 
toekoms), is funksioneel en geslaagd in 'n jeugverhaal soos Twee wenners. Die adolessent 
is in staat om meer komplekse tydsverhoudinge te verstaan. 
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3.3.2.5.3 Ritme 

Die vyf verhoudings van ritme word vervolgens op die teks toegepas. 

Tydspronge in die verhaal word ellipse genoem. Op byna elke bladsy van die teks is daar 
wit gedeeltes tussen die onderafdelings en dit is gewoonlik ellipse, 'n Voorbeeld hiervan is 
Frans wat noem dat hulle die Sondag (p. 114) by die Spar-kafee gaan kuier, en die volgende 
wat genoem word, is Carl wat met die kussingsloop gesteelde goed in sy hand terugstap 
koshuis toe (p. 116). Die detail van die seuns se wegsluip uit die koshuis en die inbraak by 
die kafee word nie gegee nie. Hulle terugkeer na hulle koshuiskamer na die inbraak word 
wel weer genoem. Dit is moontlik dat dit slegs belangrik is vir die verhaal dat hulle wel gaan 
steel het, en nie hoe hulle dit gedoen het nie. Dit sluit aan by die stelling wat mevrou 
Kritzinger teenoor Carl maak: "Steel is steel, Carl" (p. 3). Die redes maak dus nie saak nie; 
die daad bly dieselfde. 

'n Opsomming word gebruik wanneer die inligting wat gegee word, belangrik is vir die leser, 
maar daar in die vertelteks nie baie tyd daaraan gegee wil of kan word nie. 'n Voorbeeld 
hiervan is Carl wat deur middel van sy gedagtes 'n opsomming gee van wat met Karel 
gebeurhet (p. 12). 

'n Toneel in die verhaal is wanneer die tyd wat gebeure in werklike tyd sal neem, ooreenstem 
met die tyd wat daaraan spandeer is in die vertelteks. 'n Voorbeeld hiervan is die gesprek 
tussen mnr McKeggy en Carl, nadat Carl opsetlik teen Frans verloor het tydens die 
atletiekoefening (pp. 73-75). 

Uitbreidings in die verhaal is ooreenstemmend met statiese gebeure. Dit verskaf inligting, 
maar is nie noodwendig belangrik vir verdere gebeure in die verhaal nie. Jackie se belewing 
van die donderstorm (p. 79), terwyl sy alleen in die koshuiskamer is, word in detail beskryf. 
Dit is nie baie belangrik vir die verloop van die verhaal nie, maar dit gee vir Millie 'n beter 
begrip van Jackie; sy kan haar self verdedig teen Willemien en hoef nie vir haar te bang 
wees nie, maar kan terselfdertyd bang wees vir weerlig en donderslae. 

'n Pouse, net soos uitbreiding, stem dikwels ooreen met statiese gebeure. Die teks gaan 
voort terwyl die verhaal onderbreek word of selfs stil staan. Voorbeelde uit Twee wenners is 
wanneer Carl terugdink aan sy pa en die rooftog saam met Heinrich en George (pp. 13-14), 
Willemien wat terugdink aan die tyd voor sy by "Ons Huis" aangekom het, toe sy nog by haar 
ma in Durban gebly het (pp. 22-24), en Jackie wat dink aan die tyd toe sy en haar ma voor 

159 



Kersfees gaan inkopies doen het en 'n blou rok gekoop het, 'n blou waarvan haar pa baie sou 
gehou het. Daar word meer detail oor die verlede, en meer inligting oor die karakters bekend 
gemaak sonder dat die verhaal voortgaan. 

3.3.2.5.4 Frekwensie 

'n Voorbeeld van frekwensie as tydverhouding in Twee wenners is Piet Walters wat al drie 
keer weggeloop het en elke keer weer teruggebring wil of kan (p. 42). Dit het talle kere 
gebeur dat hy weggeloop het, maar dit word net een keer in die vertelteks genoem. 

3.3.2.5.5 Verhoudinge van tyd met ander verhaalaspekte 

Die tyd in die verhaal hou ook verband met ander verhaalaspekte. 

Carl se ontwikkeling in die tyd het van aanvanklik negatief, toe hy wou wegloop en alles op 
die plek gehaat het, na 'n positief verander met die besef van wie en wat Heinrich en George 
werklik was ("gewone diewe") en dat Jackie tog die regte ding gedoen het om hom teen hulle 
te probeer beskerm. Hy het positief ontwikkel deurdat hy self tot die besef gekom het dat hy 
nie 'n dief wil wees nie en dit nie probeer regverdig het soos hy dit vroeer gedoen het nie. 
Hy het self die kussingsloop goedere wat hy saam met Frans-hulle by die Griek gesteel het, 
aan mevrou Kritzinger oorhandig en erken dat hy dit gesteel het, maar nie 'n dief wil wees 
nie en dit daarom teruggebring het. Hy vra ook vir Jackie om verskoning. 

Jackie se karakter het ontwikkeling getoon in die verhaal deurdat sy besef het dat sy die 
regte ding gedoen het om die polisie te gaan vertel van Heinrich-hulle se planne, al het dit 
beteken dat Carl vir haar kwaad is. Sy het met mevrou Kritzinger se hulp tot die besef 
gekom dat sy geduldig moet wees met Carl en moet wag tot hy eindelik vir homself kwaad 
word en nie meer vir homself kan jok oor Heinrich se werklike planne nie. 

3.3.2.6 Ruimte 

Die fisiese ruimtes in die verhaal word onderskei as die skool (pp. 57, 61, 62), kinderhuis 
(p. 5) met onderskeidelik die seuns (pp. 12, 30-33, 41, 62, 83, 94, 114-115, 116-117) en die 
meisies (pp. 5, 22, 48, 86, 95-97, 104, 109) se kamers, die eetsaal van die seunskoshuis 
(pp. 33, 86), die atletiekbaan (pp. 69, 72, 111). 
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Die kinderhuis as fisiese ruimte het ook vir verskillende karakters betekenis as psigiese 
ruimte. Carl beskou dit as 'n plek waar hy "ingeprop" word (p. 1): "Daar is tog baie spasie 
tussen die borne en geboue. Hoekom voel dit dan vir horn asof hy van alle kante af 
vasgedruk word?" (p. 1). Hy beskryf die koshuiskamer as "simpel" (p. 12). 

Carl is gedurig ingedagte; dus is die belewing van sy psigiese ruimte so oorheersend dat dit 
'n invloed op sy belewing van sy fisiese ruimte het. Hy hoor nie toe die koshuismoeder horn 
welkom heet en sien nie die nuuskierige blikke van die ander seuns nie (p. 33). Die woede 
in horn is so oorheersend dat hy nie ag slaan op dit wat om horn gebeur nie: "Hy verstaan die 
spul hier net mooi glad nie, kook dit in Carl se gemoed" (p. 33). Op die atletiekbaan in 
kompetisie met Frans neem die woede en wroeging Carl se gedagtes telkens oor (pp. 72-73, 
111, 121), in so 'n mate dat hy nie bewus is van hoe vinnig hy hardloop of dat hy vir Frans 
weghardloop nie. Dit is eers wanneer hy weer bewus word van sy fisiese omgewing dat hy 
toelaat dat Frans horn wen. 

Jackie se eerste oogopslag en belewing van die meisies se koshuiskamer waar sy van nou 
af moet bly, is negatief. Die beskrywing (p. 5) van ysterkatels, lelike dekens, beddens wat 
eenders lyk en die verskriklike dun matrasse, word negatief gedoen. Hoewel Jackie se 
belewing van die ruimte ook psigies is, is sy, anders as Carl, meer bewus van die fisiese 
ruimte om haar: "Jackie sien dat (Willemien se) gesig die ene onskuld is ..." Maar die 
maatskaplike werkster se gesig is niksseggend, nes haar stem toe sy praat" (p. 27), 
"Oomblikke lank luister Jackie verwonderd na die geluid van messe en vurke op die borde. 
Dan kyk sy af op die kos voor haar" (p. 28). 

Vir Willemien is die kinderhuis "'n tronk" (pp. 22, 24), waar sy ook "ingeprop" (p. 22) is en 
waar sy moontlik vasgevang voel. Dit is die teenoorgestelde as wat sy gewoond was saam 
met haar ma in Durban (p. 22), waar sy vry was om te doen soos sy wil en wanneer sy wil. 
Sy ondervind dus die dissipline en struktuur van die kinderhuis as negatief en verlang na die 
dae toe sy saam met haar ma was. 

Vir Bongo is dit sy enigste tuiste nadat sy ouers vermoor is. Hy ervaar die koshuis 
hoofsaaklik as positief. Wanneer Carl opmerk dat dit "goor" (p. 95) is in die kinderhuis, noem 
Bongo dat nie te se is dat daar niks goeds is nie. Hy verduidelik aan Carl dat ma Vis vir die 
seuns pannekoek sal bak as dit reen, maar ook nie sal huiwer om hulle sonder kos bed toe 
te stuur, as hulle haar kwaad maak nie (p. 95). Vir Lanie is dit 'n plek wat vir horn die kans 
gee om 'n sukses van sy lewe te maak en weg te wees van sy alkoholisouers. Vir Millie is dit 
die enigste huis wat sy ooit geken het. 
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Die kinderhuis se naam is "Ons Huis" (p. 24). Dit is moontlik dat die naam vir die kinders 'n 
idee van 'n tuiste moet skep. Dit is die ruimte wat elkeen van die kinders hulle huis, tuiste of 
eie ruimte kan noem en waar hulle kan voel dat hulle deel van iets/ ander is. 

Jackie se belewing van die natuur is aanvanklik negatief. Sy is bang vir die donderweer 
(pp. 79-80) en haat die bloekombome (p. 6) wat sy aan die begin van die verhaal sien. Sy 
sien net die kamer as vaal en grys. Aan die einde van die verhaal sien sy egter die bloeisels 
aan die borne en hoor haarself lag. Sy sien dus die positiewe van die natuur raak en 
vereenselwig dit met die positiewe wat sy in haar lewe voel. Sy en Carl het vrede gemaak 
en haar ma is besig om gesond te word, soveel dat sy vir haar (Jackie) en Carl 'n brief kan 
skryf, iets wat sy nie vroeer kon doen nie. 

Die fisiese ruimte in Twee wenners is van meer van belang as in Die verklikker. Hier is die 
kinders nie so afgesonder nie. Tussen die ander kinders en saam met die ander mense in 
hulle omgewing kan hulle dinge uitwerk en tot sekere insigte kom. 

Elke karakter in die verhaal beleef die ruimte van die kinderhuis anders. Die belewing is 
aanvanklik vir die tweeling, en selfs ook vir die ander karakters, negatief. Maar vir die 
meeste is dit 'n tuiste, die enigste een wat hulle het. 

Die ruimtes wat gebruik word vir die verhaal, is waarskynlik bekend aan die adolessente 
leser. Hy kan horn dus met die ruimte vereenselwig. Dit maak dus die gebruik van die 
ruimte funksioneel vir 'n jeugverhaal. 

3.3.2.7 Sintese 

In hierdie onderafdeling van die hoofstuk is 'n analise van die jeugverhaal Twee wenners 
gedoen, aan die hand van die verhaalaspekte en die ontwikkelingspsigologie soos dit in 
Hoofstuk 2 uiteengesit is. 

In die verhaal Twee wenners word daar steeds oorwegend klem gele op die adolessente 
karakters, maar anders as in Die verklikker is die gebeure en die tydsverloop wat daarmee 
gepaard gaan, verder uitgebrei. Die verloop van tyd en die gebeure het 'n definitiewe invloed 
op die adolessente karakters, hulle identiteitsontwikkeling en hulle groei as mense. 

Die verhaal het 'n sirkelstruktuur. Carl en Jackie was eers negatief teenoor hulle omgewing, 
die gebeure en mevrou Kritzinger, maar aan die einde van die verhaal is hulle positief 
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teenoor haar, en ook in die algemeen meer positief en hoopvol. Die briewe van hulle ma gee 

hulle hoop vir haar herstel en 'n verbetering van hulle lewensomstandighede. 

3.4 Sintese - Identiteitsontwikkeling in Die verklikker en Twee wenners 

Met verwysing na die omskrywings van verskillende soorte identiteit in 2.2.1 blyk dit uit die 

analise van Die verklikker en Twee wenners as jeugverhale wat 'n tweeluik vorm, dat daar 'n 

gekonsentreerdheid of digtheid in die vele invalshoeke tot verhaalmatige identiteitsbeelding 

in hierdie verhale is. 

Uit die verhaalanalises waarin die verteltegniek, fokalisasie, karakterisering, ruimtebeelding, 

tydsbeelding en gebeurebeelding ondersoek is, blyk dat daar in albei die jeugverhale 

spesifieke aandag gegee is aan die uitbou van die beelding van die identiteit, persoonlikheid 

en selfkonsep van elkeen van die hoofkarakters, Carl en Jackie. 

Al die belangrikste karakters, veral die twee hoofkarakters, Carl en Jackie, het 'n bewustheid 

van hulleself - in hulle geval wel as een van 'n tweeling met 'n bepaalde plek in hulle 

aangewesenheid op mekaar as tweeling en in hulle verhouding tot die res van die sosiale 

groep of samelewing waarbinne hulle in die skool beweeg. Vervolgens gaan daar slegs 'n 

sintese van begrippe in die identiteitsontwikkeling van Carl en Jackie gegee word (vergelyk 

2.2.1): 

• Ten opsigte van hulle openbare identiteit (sosiale identiteit) is Carl en Jackie 

voortdurend bewus van hulle posisie in die samelewing-in-die kleine in die kinderhuis, 

en spesifiek met betrekking tot die ander karakters en hulle positiewe en negatiewe 

sosiale rolle. 

• Wat betref hulle persoonlike identiteit, het Carl en Jackie, ten spyte daarvan dat hulle 

pa oorlede is en hulle ma in 'n senukliniek is en hulle aanvanklik verward en ontwrig 

was, wel weer 'n gevoel van kontinui'teit opgebou in hulle bestaan. Hulle het heelwat 

veranderinge en ontwikkeling ondergaan, onder andere dat albei op hulle eie manier 

deur die rouproses gegaan het. Ten spyte van vele veranderinge rondom hulle en in 

hulleself, het hulle elkeen die kern van hulle eie identiteit behou, waarvan hulle pa 'n 

kontinue deel van hulle herinneringe is. 

• Al is hulle 'n tweeling, blyk dit uit die analises van die verhale dat Carl en Jackie ook 

elkeen 'n gevoel van individuele identiteit - 'n gevoel van individualiteit of uniekheid -

ontwikkel het. Hulle het elkeen as individu 'n eie subjektiewe ervaring van hierdie 
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verskillende aspekte van identiteit, wat vir sowel Carl as Jackie in staat stel om 'n 
gevoel van 'n unieke, hele (volledige en volwaardige) persoon te kan ervaar. 

Die lees van hierdie tweeluik, wat in meer as een opsig ook beskou kan word as 
tweelingboeke, kan vir die adolessente leser 'n boeiende leeservaring en 'n besondere 
hulpmiddel in die verruiming van die eie ervaringshorison wees en tot 'n omvattende 
identiteitsontwikkeling lei. 
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H o o f s t u k 4 
D ie a n a l i s e v a n d ie u i t b e e l d i n g v a n d ie 

i d e n t i t e i t s o n t w i k k e l i n g in d ie TV- j e u g r e e k s : 
Wenners 

4.1 Inleiding 

Die doel met hierdie hoofstuk is om Y\ filmiese analise van die uitbeelding van 
identiteitsontwikkeling in die TV-jeugreeks Wenners te doen, soos bespreek aan die hand 
van die teoretiese uitgangspunte oor die ontwikkelingpsigologie in Hoofstuk 2. Die analise 
word verder aan die hand van die verhaalaspekte wat in Hoofstuk 3 gebruik is, gedoen, met 
inagneming van tegniese hulpmiddels soos lig, beligting, klank, kleur, beweging, 
kameraskote en twee- en drie-dimensionaliteit. 

Daar word in hierdie hoofstuk aandag gegee aan die volgende: 

• 'n Kort chronologiese opsomming van die verhaal soos uitgebeeld op televisie. 

• Die analise van die uitbeelding van identiteitsontwikkeling aan die hand van die 
verhaalaspekte, asook die tegniese hulpmiddels wat gebruik is. 

• Samevattende opmerkings oor Wenners as TV-jeugreeks . 

In hierdie hoofstuk word nie in die analises van die episodes ewe veel aandag gegee aan al 
die tonele in die episodes nie; seker tonele word geseiekteer en meer intensief geanaiiseer 
as ander. Sekere tonele in episodes plaas die karakters in so 'n posisie dat hulle deur die 
ruimte en in die dialoog op so 'n wyse op mekaar ingestel raak dat karakters spesifieke 
dimensie kry en dat hulle ontwikkeling, ook die identiteitsotwikkeling, al hoe duideliker blyk. 
Verder is daar ook wisseling in die lengte van die bespreking van die episodes omdat sekere 
episodes sleuteltonele inhou wat vir die reeks in die geheel van besondere betekenis is. 
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4.2 Wenners as TV-jeugreeks 

4.2.1 'n Kort opsomming 

Die verhaal van Wenners begin met Heinrich Schuler en George da Silva se beplanning van 
hulle volgende rooftog en hulle plan om vir Carl Lindeman daarby te betrek. Jackie 
Lindeman hoor hulle plan en verkla hulle by die polisie. Jackie en Carl word na die 
kinderhuis geneem, nadat Heinrich Schuler en George da Silva in hegtenis geneem is. Hulle 
ma is in 'n senukliniek. Hier maak die tweeling kennis met onderskeidelik mnr. McKeggy, 
Frans Gouws, Willemien Bornman, Bongo Potgieter, Lanie Steyn en tannie Vis, wat 'n baie 
belangrike rol in hulle pa se lewe gespeel het. Carl en Jackie neem albei weer deel aan 
atletiek en dit veroorsaak konflik tussen Frans en Carl, omdat Frans sy plek as die ster-atleet 
in die langafstande aan niemand sal afstaan nie. Daar is ook konflik tussen Jackie en 
Willemien, omdat Willemien Jackie as 'n indringer beskou. Tussen Carl en Jackie is dinge 
ook nie meer soos dit was nie. Carl blameer Jackie dat sy horn, Heinrich en George gaan 
verklik het. En hy glo steeds vas dat Heinrich onskuldig is. Hy word intussen gekonfronteer 
met die nagedagtenis van sy pa, wat ook in dieselfde kinderhuis was en tannie Vis se 
herinneringe aan sy pa. Namate die verhaal verloop en na 'n koerantberig oor Heinrich se 
skuldigbevinding, kom Carl tot die besef dat Jackie eintlik die hele tyd reg was, dat Heinrich 
werklik 'n dief is. Hulle lewens is egter ook in gevaar, met Heinrich wat na hulle soek, omdat 
hy daarvan oortuig is dat Carl die juwele wat hy aan die begin van die verhaal gesteel het, 
weggesteek het. Met die laaste wedloop is daar 'n kulminasie van al die verhaaldrade - dit 
gaan beter met Carl en Jackie se ma, die misdadigers word gearresteer, en die tweeling is 
wenners in atletiek en in hulle lewe. 

4.2.2 Analise van die televisie-jeugreeks 

Die analise van die jeugreeks word episode vir episode gedoen. Alhoewel daar nie op die 
storielyn gekonsentreer word nie, word die progressie in die reeks as geheel wel aangedui. 

Dit is treffend dat die titelsnit van elke episode begin met enkele vinnig opeenvolgende 
beelde van 'n lae, nabyskoot van 'n atleet, dan die lint by die wenpaal, weer eens die atleet 
wat sy hande losskud om te ontspan en die wenlint, die wegspringblokke en die pistool wat 
in die lug gaan om die atlete af te sit. Omdat dit terselfdertyd die begin van 'n wedloop en die 
begin van die episode aandui, is dit 'n treffende titelaankondiging vir 'n TV-reeks wat oor 
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sport, atletiek, en die oorwinning van die struikelblokke, probleme en die negatiewe in die 
lewe gaan. 

Opvallend van die struktuur van die reeks is dat daar vanaf Episode 2 telkens aan die begin 
'n kort insetsel is wat die kyker se geheue verfris oor die voorafgaande gebeure. Op die 
skerm word dit genoem "Verlede week", 'n aanduiding dat die episodes weekliks 
gebeeldsend is. Hierdie terugskouinge is anders as terugskouinge in die tyd deur 
verskillende karakters, wat as analepsis beskou kan word. Daar is telkens in die aard van 
die narratiewe opbou van Wenners bevestiging dat dit 'n TV-reeks is wat die jeug as 
kykerspubliek in die oog het. Die kort "Verlede week-terugskou" van wat in die vorige 
episode gebeur het, bestaan telkens uit ongeveer vier tot ses baie kort snitte en is deurgaans 
'n sterk beklemtoning van die gebeure en karakterisering. In die geval van hierdie studie 
word spesifiek ondersoek ingestel na die identiteitsontwikkeling by die karakters, veral by die 
tweeling as hoofkarakters. Waardevolle inligting van dit wat in die TV-reeks as geheel 
belangrik is - ook met betrekking tot identiteitsontwikkeling - le dus vir die kyker en die 
navorser in hierdie kort "Verlede week"-gedeeltes opgesluit. 

Die episodes het - in wisselende patrone van samestelling - byna almal die volgende tonele: 
tonele van die tweeling gesamentlik en afsonderlik, tonele in die meisie- en seunskoshuise, 
tonele in die skool, tonele wat verband hou met die tweeling se ma, Anet (in die senukliniek 
en by die huis op die hoewe), tonele wat verband hou met Heinrich Schuler, tonele waarin 
speurder Snyman optree, asook tonele waarin ander karakters by die skool en elders optree. 
Hierdie tonele skep algaande deurlopende literere motiewe en sorg vir kontinu'fteit en die 
opbou van spanning in die reeks, wat daartoe bydra dat die kyker 'n belangstelling of 
nuuskierigheid, moontlik selfs 'n angstigheid, opbou om te weet wat vervolgens gaan gebeur. 
Daar is deurgaans 'n redelike sterk klem op die duidelik maak van die ruimtelike konteks 
waarin 'n bepaalde toneel afspeel, wat die indruk skep dat die kykerteikengroep die jeug is. 
Nogtans is dit 'n reeks wat buitengewoon vindingryk vervaardig en geredigeer is, en is daar 
talle suggesties, simbole en implisiete verwysings in die TV-reeks wat veelvuldige 
invalshoeke vir ondersoeke en veelvuldige betekenismoontlikhede gee. Indien in ag geneem 
word dat die primere kyker die adolessent is, sal dit, behalwe kykplesier, ook op talryke 
wyses uitdagings bied ten opsigte van die fyner interpretasie van die TV-reeks as filmteks. 

4.2.2.1 Episode 1 

Die eerste episode van die TV-reeks begin met 'n wye verskoot van 'n dubbelverdiepinghuis. 
Dit reen hard en aanhoudend. Die effek van die lig en die klankbaan dra by tot 'n atmosfeer 
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van afwagting - dit blits aanhoudend en donderweer word gehoor. Die verskoot wys ook 'n 
bakkie wat voor die huis staan. Die kameraskoot verander van 'n verskoot na 'n skoot wat 
vinnig inzoem op die een van die boonste vensters van die huis. 

'n Nabyskoot van 'n seun wat 'n bofbalkolf met swart isoleerband toedraai, begin die volgende 
toneel. Die kameraskoot wissel na 'n perd se pote wat met 'n nabyskoot gewys word, en deur 
'n knikbeweging van die kamera beweeg die skoot opwaarts om die perd se gesig te wys. 
Die klank van donderweer en blitse wat slaan, kan steeds gehoor word, wat die perd onrustig 
maak; hy runnik senuagtig en trippel in die stal rond. Die beeld wissel weer na 'n meisie wat 
verskrik onder 'n kombers wegkruip en na die blitse en donderweer luister. 'n Vinnige swenk 
van die beeld wys hoe sy om die hoek van die deur hardloop na die kamer direk langs hare. 
Sy roep na "Carl", maar'n mediumskoot van die kamer en die lee bed wys dat hy nie daar is 
nie. Die kyker kan veronderstel dat die seun wat oomblikke tevore die bofbalkolf toegedraai 
het, die Carl is na wie die meisie soek. Die beeld verskuif weer terug na horn waar hy steeds 
besig is met die bofbalkolf. 

Die TV-reeks handel oor die tweeling Carl en Jackie; dus kan aangeneem word dat die 
meisie wat aan die begin van die episode gewys word, wel Jackie is. 

Die volgende toneel wys Jackie waar sy met haar slaapklere aan by die deur van die 
sitkamer in die huis staan. 'n Medium verskoot van Heinrich en George word gewys waar 
hulle besig is om te praat oor hulle planne vir die aand en koffie te drink. Hulle stemme is 
gedemp, wat die indruk skep dat dit waaroor hulle praat 'n geheim is, en dat hulle nie net 
sagter praat omdat dit laat in die nag is en hulle mense in die huis wat moontlik wil slaap, 
konsidereer nie. Hulle sien nie vir Jackie wat agter die muur by die deur wegkruip om hulle 
af te luister nie. Uit die dialoog kan afgelei word dat George bekommerd is dat Carl hulle 
planne sal omvergooi. Volgens Heinrich dink Carl hy is die wereld se beste stiefpa; hy sal 
dus niks se nie. Hy maak ook die opmerking dat hy net so dom soos sy oorlede pa is. 
Hieruit kan afgelei word dat Heinrich nie dieselfde oor Carl voel as wat Carl oor horn voel nie 
- hy misbruik Carl se vertroue in horn. Die geheimsinnigheid van die gesprek tussen 
Heinrich en George en Jackie wat nie gesien wil wees nie, asook Carl wat die bofbalkolf 
toedraai, kan 'n aanduiding vir die kyker wees dat Heinrich en George met onwettige dinge 
besig is. 

Die klankbaan het 'n besondere funksie om atmosfeer te skep, ook in gesprekke. Wanneer 
Carl die sitkamer binnekom, verander George en Heinrich dadelik die gesprek en hulle 
fluisterstemme verander in gewone, hoorbare stemme. Hierdie gedrag dui op Heinrich se 
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misleidende geaardheid. Hy praat oor Carl en sy "dom" oorlede pa met George, maar sodra 
Carl die sitkamer binnekom, verander hy sy gesprek dadelik dat dit klink asof hy en George 
oor heeltemal iets anders gepraat het. Die ander gesprek is nodig sodat dit vir Carl kan lyk 
asof alles goed en wel is, maar dit maak die kyker dadelik agterdogtig oor Heinrich se 
werklike planne en motiewe. 

Hulle bespreek die planne vir die aand met Carl. Uit die dialoog kan afgelei word dat hulle 'n 
rooftog beplan, of 'n skynrooftog, soos hulle vir Carl wysgemaak het. Wanneer George met 
die tas buite die winkel staan, moet Carl aangehardloop kom, vir George oor die kop slaan 
met die kolf, die tas gryp en weghardloop. Carl moet die tas dan by 'n sekere plek gaan 
wegsteek en onder geen omstandighede die tas oopmaak nie. Carl se hy weet dat die tas 
voor getuies oopgemaak moet word. Wanneer Carl die getuies noem, word 'n nabyskoot 
van beide Heinrich en George gewys waar hulle vinnig vir mekaar kyk, asof hulle weet dat dit 
nie die werklike rede is nie. Volgens Heinrich vermoed hulle dat die tas vol dagga is. 
Heinrich is haastig om te ry en Carl moet sy kolf nog gaan haal. Heinrich vra horn om gou te 
maak en nie sy balaklawa vergeet nie. Carl se: "Nooit, ek is mos die kroek in die verhaal." 
Dit is ironies dat Carl homself so noem, terwyl Heinrich en George eintlik die skelms in die 
verhaal is. 

Carl se kamer word met 'n mediumskoot van binne gewys, met die fokus op die deur. Die 
beligting in die kamer is dof. Jackie sit op die bed vir horn en wag. Carl gryp haar spelerig 
om die nek en stoei met haar tot op die bed, soos hulle as broer en suster waarskynlik baie 
kere vantevore gedoen het. Hy wil weet hoekom sy nog nie slaap nie en noem dat hy vir 
Heinrich en George met "iets groots" help. Hy is steeds onder die indruk dat hulle 
daggasmokkelaars gaan vang. Jackie probeer Carl oortuig dat dit 'n "skelm spul" is en dat sy 
vir George en Heinrich in die sitkamer hoor praat het. Carl wil nie na rede luister nie, en 
wanneer Jackie vir Carl vra hoeveel hy dink Perd gekos het, asook die horlosie aan sy arm, 
verander die beeld na 'n nabyskoot op Carl se gesig as hy vinnig antwoord dat Heinrich hard 
werk en na sy geld kyk, nie soos hulle pa nie. 

Reeds in die eerste paar minute van die eerste episode kan die kyker Jackie se wantroue 
teenoor Heinrich en Carl se vertroue in horn sien, teenoor die verwerping van sy pa. 

Die chiaroscuro-beligting / laesleutelbeligting van die volgende toneel beklemtoon dat die tyd 
waarin dit afspeel, in die nag of vroegoggend is. Sterk lig-en-donker-kontraste skep 'n 
besondere atmosfeer van afwagting. Die skemerte in die huis kan ook 'n aanduiding wees 
van die skelm bedrywighede wat daar beplan word. Die beeld beweeg van links na regs en 
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fokus op 'n foto van Carl, asook 'n foto van Anet (die tweeling se ma), 'n Baie nabyskoot wys 
twee hande wat 'n oorgetrekte telefoonboek oopmaak en senuagtig die nommers druk. Die 
foto van die vrou en die oorgetrekte telefoonboek is 'n aanduiding dat daar ook nog 'n vrou in 
die huis moet wees, maar dat sy moontlik afwesig is; daarom word die foto gewys en nie die 
persoon self nie. Die oorgetrekte telefoonboek wys dat daar aandag gegee is aan die 
versiering van die huis. Die persoon wat die nommers gedruk net, is Jackie wat die polisie 
vanaf Hoewe 6, Honeydew, bel. 'n Nabyskoot van haar word aan die regterkant van die 
skerm gewys en die beeld is bewerig asof iemand na haar kyk en nader beweeg. Die 
bewerigheid van die beeld sluit aan by haar senuagtigheid. Die beeld beweeg stadig nader 
aan Jackie sonder dat sy dit agterkom. 'n Baie nabyskoot van 'n hand wat die telefoon 
dooddruk, skep spanning by die kyker. Dit is moontlik dat Jackie in gevaar is, want die 
persoon wat haar nader, word nie gewys nie. Hierdie beeld, asof vanuit die oogpunt van die 
naderende persoon, asook die gedeeltelike wys van slegs hande van 'n figuur, veroorsaak 
spanning, omdat die terughou van inligting vir die kyker dui op geheimsinnigheid en die kyker 
in afwagting hou van iets wat nou of later gaan gebeur, of iets onbekends wat die kinders in 
gevaar kan stel. 'n Laehoek nabyskoot is oorheersend in die beeld en wys Heinrich wat die 
gehoorbuis uit Jackie se hand neem en die draad uittrek. Volgens horn sal hy dit Maandag 
laat regmaak. Hy vra haar uit oor die oproep en met wie sy wou gepraat het. Hoewel sy 
besig was om die polisie te bel, se sy vir Heinrich dat sy met die nagsuster aan diens wou 
praat om te hoor hoe dit met haar ma gaan. Dit is nou duidelik dat die vrou in die foto 
inderdaad nie in die huis is nie, maar moontlik in 'n hospitaal. Heinrich noem dat dit nog nie 
eers vyfuur in die oggend is nie en dat sy haar moet kans gee om te rus en dat sy wat Jackie 
is, ook moet gaan rus. Dit is nie die volgende dag skool nie; dus kan sy later slaap. Die 
nabyskoot op Jackie se gesig gedurende die gesprek, asook haar stemtoon, wys dat sy bang 
of versigtig vir horn is. Toe Heinrich omdraai nadat Jackie terug is na haar kamer toe, is daar 
'n donderslag en sy gesig word verlig, van waar dit vroeer gedeeltelik in die donkerte gehul 
was. Hierdie tegniek kan moontlik dui op die gevaar/onheil wat Heinrich omhul. Met die 
donderslag word die perd se onrustige gerunnik gehoor, wat die gevoel van gevaar en onheil 
verder beklemtoon. 

'n Verskoot van die bakkie wat voor die huis gestaan het, wat wegry, verander na 'n medium 
verskoot van Jackie wat versigtig by die voordeur uitloer. Die reen giet nog steeds neer. Sy 
draai vinnig terug die huis in. Die beeld wissel na 'n nabyskoot van Heinrich, George en Carl 
in die bakkie terwyl Carl wil weet wanneer hulle die goed (wat hy by George moet steel) vir 
die polisie moet neem. Dit dui op sy na'i'witeit en goedgelowigheid, want Heinrich maak dit 
duidelik dat hy dit net op die wegsteekplek moet los en direk daarna huis toe moet gaan. 
Carl is tog inherent goed, soos sy pa, hoewel hy dit seker in hierdie stadium nooit sal erken 
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nie. Hy wil werklik help om die bende daggasmokkelaars te vang. Die gedagte kom 
moontlik nie eens by horn op dat Heinrich en George nie dieselfde doel as hy het nie. 
Heinrich maak daarop staat dat Carl horn ten voile vertrou - "hy is mos die wereld se beste 
stiefpa". 

Van hier af is daar afwisselend kort tonele wat telkens aandui waarmee Jackie en Carl 
onderskeidelik besig is. Ter wille van die beklemtoning van hierdie afwisseling word elke kort 
toneel afsonderlik beskou. 

Vervolgens is daar 'n buiteskoot van Jackie wat in die reen na die stalle hardloop om Perd te 
gaan opsaal om te gaan hulp soek. 'n Mediumskoot wys haar waar sy natgereen langs Perd 
staan en saggies met horn praat, met versigtigheid en angstigheid terselfdertyd op haar 
gesig te bespeur. Sy vra mooi dat hy haar asseblief nie moet afgooi nie, dat dit nie vir haar 
is wat sy wil ry nie, maar vir Carl, want hy het mos nie "breins" nie. Die donderweer en blitse 
slaan steeds, wat die gevaarlikheid, onheil en die dringendheid van die situasie beklemtoon. 
Perd runnik ook steeds onrustig. 

Die bakkie waarmee Heinrich ry, word met 'n verskoot gewys waar dit op die hoek van 'n 
straat stop en Carl uitklim en die bakkie agternakyk wanneer dit verder ry en voor 'n winkel 
stop. 

Jackie is steeds besig met Perd en sy noem dat hy belowe om haar nie af te gooi nie. 'n 
Baie nabyskoot op die perd se oog word gewys terwyl Jackie met horn praat. Dit is asof hy 
tog werklik verstaan wat sy se. Sy se steeds dat dit nie vir haar is wat hy haar moet 
gehoorsaam nie, maar vir Carl, asof hy haar eerder sal gehoorsaam as dit vir Carl is. 
Heinrich hou van Carl en Heinrich het Perd vir Jackie gegee. Dalk sal Perd soos Heinrich 
meer van Carl as van Jackie hou en daarom doen soos Jackie vra, omdat dit vir Carl is. 
Donderweer slaan steeds. 

Die kort tonele wat afwisselend gewys word, skep die indruk dat dit eintlik een lang toneel is 
wat sowel Jackie as Carl raak, en wat afwisselend gewys word, omdat dit 'n kwessie van tyd 
is - as Jackie die polisie betyds kan waarsku, kan haar broer dalk nog gekeer word voordat 
hy deel word van 'n misdaad. 

Heinrich en George staan by mnr Cohen in die winkel. Hulle vra of hulle nie eerder in die 
vervolg vroeer moet kom nie. 
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Dan kom Jackie by 'n telefoonhokkie aan en bel die polisie. Haar angs en dringendheid 
word versterk deur die aanhoudende slaan van blitse en die dreun van die donderweer. Die 
weerligstrale en donderslae wat kort-kort gehoor en gesien kan word, versterk die 
dringendheid van die situasie en beklemtoon ook die gevaar waarin Jackie moontlik verkeer 
en laat die spanning verder oplaai. 

Weer terug in die winkel se Cohen vir Heinrich dat hy goed na sy vrou moet kyk - Karel 
Lindeman was baie lief vir haar. Uit die gesprek kan afgelei word dan Anet in 'n senukliniek 
is. 

Die fokus op uiterlike handeling en die opbou van spanning word voortgesit in die volgende 
gebeure. Carl staan 'n ent weg op die stoep buite en oefen hoe om goeie hou met sy 
bofbalkolf te slaan. Heinrich en George gaan uit die winkel met die tas juwele, met George 
wat die tas dra. Carl slaan horn oor die kop, gryp die tas en hardloop weg. Heinrich, wat 
agter George by die winkel uitgeloop het, skreeu en pluk sy rewolwer uit. Hy mik na Carl, en 
net voor hy skiet, lig hy die rewolwer se loop op en skiet twee skote in die lug. Hy en George 
sit Carl agterna, net vir die skyn, sodat Cohen moet dink hulle probeer 'n skelm vastrek. 
Terwyl Heinrich en George agter Carl aanhardloop, keer 'n polisievangwa hulle by die 
straathoek voor. Hulle word in hegtenis geneem. Heinrich maak asof hulle die verkeerde ou 
het. Carl hardloop steeds weg. Die kyker sien vir die eerste keer Snyman, die polisieman. 
Hy vra wie Schuler is. Heinrich kyk uitdagend na Snyman. Heinrich wil protesteer, maar 
Snyman maak horn stil. Snyman noem dat die klein voeltjie horn alles vertel het. Die kyker 
weet dat dit Jackie was en weet dat sy toe wel na die polisie toe deurgekom het. Terwyl 
Snyman dit se, fokus die nabyskoot op Heinrich se gesig en die emosies op sy gesig kan 
beskryf word as kwaad, wraaksugtig. 'n Nabyskoot van George word ook gewys waar hy 
heeltyd heen en weer beweeg, wat die gevoel van senuagtigheid skep. Snyman se hulle sal 
die seun kry. Die hele toneel is 'n voorbeeld van sterk konflik, sodat die kyker in hierdie 
eerste episode in so 'n mate gefassineer moet word, dat hy/sy die res van die reeks sal wil 
sien. 

Die reen, weerligstrale en donderslae wat kort-kort gehoor en gesien kan word, versterk die 
dringendheid van en spanning in die situasie en beklemtoon ook die gevaar waarin Jackie 
moontlik verkeer toe sy moes ry om by die polisie uit te kom. Die tonele wat wissel van Carl 
wat saam met Heinrich by die winkel is en Jackie wat probeer om met Perd te gaan hulp 
soek, intensiveer die gevoel van spanning by die kyker nog meer. 
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'n Langskoot wys in die volgende toneel hoe Carl na die kamera hardloop. Die volgende 
skoot wys sy voete en bene tot by sy kniee soos hy hardloop, eers op die teerpad en toe op 
die gras. Die skoot gaan wyer waar hy weer met 'n langskoot gewys word terwyl hy steeds 
hardloop. By 'n stroom probeer hy oorspring, maar verloor die tas in die water. Hy kom veilig 
aan die oorkant op die wal uitgekruip, waar hy uitgeput gaan le. Die skoot wissel na hoe hy 
die tas agternakyk wat dit in die stroom af spoel, al hoe verder weg van die kamera - van 
Carl - af. Dit is belangrik dat die beeld waarmee alle verdere episodes begin, juis fokus op 
hardlopende voete wat naderkom. Die verskil le daarin dat daar in hierdie toneel in die 
eerste episode gefokus word op Carl se voete terwyl hy besig is met 'n misdaad, maar in die 
ander episodes op Carl se voete as die van 'n hardlopende atleet. Die kwessie van hardloop 
en die redes daarvoor word 'n deurlopende motief deur die reeks. Dit sluit ook aan by Carl 
se identiteitsontwikkeling, omdat hy keuses moet maak - of hy sy talent wil gebruik, en 
waarvoor hy dit wil gebruik. Dit word in 'n groot mate morele keuses. 

Die volgende toneel dui aan dat dit al lig is, en waarskynlik Sondag. Heinrich en George is 
by die polisiestasie. Heinrich sweer wraak teen "die klein pes", sy kon horn (Heinrich) van 
die begin af nie verdra nie. Heinrich dreig dat die kinders nie veilig is nie; dat hulle nooit 
weer veilig sal wees nie. Heinrich se dat hy hulle die maniere sal leer wat hulle lamsakkige 
pa te vrot was om te doen. Al kan 'n karakter ook geken word aan dit wat ander karakters 
van horn se, is dit duidelik uit die dialoog dat Heinrich nie 'n betroubare bron is nie; dit wat hy 
oor Karel en vele ander karakters se, is dikwels die teenoorgestelde van wat hulle eintlik is, 
omdat hy almal wat teen sy misdaadplanne sou ingaan, negatief beskou. 

'n Wye skoot op die huis verander na 'n mediumskoot in die gang voor die kinders se kamers 
waar hulle besig is om te pak. Carl beskuldig en verwyt Jackie dat sy gaan klik het, dat 
Heinrich nou in die tronk slaap en dat hulle nou in 'n kinderhuis moet gaan bly. Hy sal haar 
nooit vergewe nie. Die mediumskote wat hier gebruik word, is funksioneel om die kinders se 
liggaamshouding teenoor mekaar tydens die gesprek duideliker te sien. Jackie probeer haar 
aksies verduidelik en verdedig, maar terwyl sy praat, bly Carl kwaad en lyk geirriteerd. 
Jackie noem dat sy net bly is dat hulle nog by mekaar kan wees, maar Carl se weer dat hy 
haar nooit sal vergewe nie. Intussen het mevrou Kritzinger aan die deur kom klop en die 
kinders kom roep om te hoor of hulle gereed is om te ry. 

'n Wye skoot van links na regs voor die Mercia privaatkliniek begin die volgende toneel. 
(Mercia herinner aan "genade", wat heel gepas is in die betekeniskonteks van die versorging 
en behandeling ter sprake in 'n senukliniek.) Snyman en mevrou Kritzinger, 'n maatskaplike 
werker, bespreek die kinders. Snyman wil weet hoe sy betrokke geraak het, en die kyker 
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verneem deur middel van die dialoog dat Karel Lindeman in die kinderhuis was en dat hy 
een van mev. Visser se spesiale kinders was. Anet het aan haar geskryf oor haar huwelik 
met Heinrich wat 'n fout was en dat die kinders daaronder ly. Sy wou hulle in die kinderhuis 
plaas sonder sy medewete. Sy kry toe die skielike ineenstorting voor die reelings gefinaliseer 
kan word en die kinders bly toe by Heinrich. Hy sal dieselfde middag op borgtog vrygelaat 
word. 

Anet, Jackie en Carl word gewys in Anet se kamer. Hulle sit in die verste hoek van die 
kamer en word gewys met 'n mediumlangskoot. Dit dra by om die gevoel van afsondering en 
verlatenheid te intensiveer. Die kamer is ook skerp verlig van die sonlig wat deur die 
venster aan die linkerkant kom. Anet noem dat sy self die tee gemaak het, die suster het net 
die water gekook. Sy se hulle sal gelukkig wees in hulle nuwe skool, hulle pa was so 
gelukkig daar, hy was tot die hoofseun. Later (ook in Episode 4) dink Anet dat Heinrich Kaap 
toe is om te gaan werk soek en dat dit lekker sou wees om by die see te gaan bly. Die 
teenstrydige gedagtes - dat sy die kinders in die kinderhuis wou sit omdat sy gedink het die 
huwelik met Heinrich was 'n fout (soos sy in 'n brief aan die koshuismatrone geskryf het), 
maar dat sy tog dink dat hulle weer as gesin gaan saam wees as Heinrich in die Kaap werk 
gekry het (haar woorde aan die tweeling), is moontlik as gevolg van haar senu-ineenstorting 
en haar totale verwardheid en disorientasie, maar dit kan ook wees dat sy die kinders die 
harde werklikheid probeer spaar. Dit is ook moontlik dat sy nie vertel is van die werklike rede 
waarom Heinrich nie by die kinders is nie, omdat sy nie verder ontstel moet word nie. 
Wanneer sy hardop se dat dit lekker sal wees om by die see te bly, wys die nabyskote van 
hulle gesigte die kinders se skeptiese reaksie op Anet se opmerking. Anet vra hulle om 
briewe te skryf en hulle belowe dat hulle dit sal doen. Die skoot verander na 'n 
mediumlangskoot toe sy die kinders groet. Hoewel Jackie haar ma omhels, neem Carl net 
sy ma se hand. Hy lyk ongemaklik en los sy ma se hand oomblikke later en staan weg van 
haar en Jackie af, wat kan dui op die emosionele afstand tussen hulle. 'n Langskoot van 
Jackie en Carl word gewys waar hulle op die stoep buite die kliniek staan. Carl beskuldig 
Jackie dat dit alles haar skuld is, maar sy houding het tog versag nadat hy by sy ma was, wat 
duidelik is met sy woorde: "Ek's 'n idioot." Daar is na hierdie toneel talle oop plekke wat later 
in die loop van die reeks ingevul sal moet word - 'n verteltegniek wat uitstekend werk in die 
geval van 'n reeks. 

Die druk op Carl om sy betrokkenheid by en aandeel in die roof te erken, word versterk 
wanneer Snyman op die stoep met Carl staan en gesels. Snyman wil weet waar die juwele 
is. Carl beklemtoon dat hy nie gejok het nie; hy weet nie waar die juwele is nie. 
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'n Verskoot wys 'n kombi wat op die snelweg ry en die mediumskote wat volg, wys mevrou 
Kritzinger wat bestuur, Jackie wat voor langs haar sit en Carl wat agter sit en by die venster 
uitstaar. Baie nabyskote van Jackie en Carl se gesigte word gewys om hulle reaksie en 
gevoelens tydens die rit te beklemtoon. Jackie kyk telkens tydens die rit met 'n klein glimlag 
om vanaf die voorste sitplek van die kombi, moontlik om te sien of Carl nie enige reaksie 
toon wat dalk beteken dat hy haar nie meer haat nie, maar haar glimlag verdwyn as sy na 
horn kyk waar hy by die venster uitstaar sonder om een keer na haar te kyk. Dit beklemtoon 
die verwydering tussen Carl en Jackie. Deur die kombi se venster kan die geboue en terrein 
met spelende kinders, en 'n naambord met 'Hartbeespoort Kinderhuis' gesien word. Die 
kombi hou voor die kinderhuis stil en mevrou Kritzinger klim uit. Carl vra met 'n snedige 
stemtoon: "Is jy nou tevrede, klikbek?" Die episode eindig met 'n nabyskoot van Jackie se 
gesig, wat haar reaksie van seerkry beklemtoon. 

As eerste episode is dit 'n baie geslaagde episode - die hoofkarakters is bekend gestel, die 
agtergrond vir die verdere intrige is op spannende wyse geskep deur allerlei vomne van 
konflik, die gebeure het teen 'n baie vinnige tempo plaasgevind, progressie is bewerkstellig 
en filmiese tegnieke is op talle wyses gebruik om betekenisse te ondersteun, selfs te 
simboliseer. Die voortdurende konflik word byvoorbeeld baie goed deur die 
weersomstandighede gesimboiiseer. Die onweer of stormagtigheid is 'n algemeen gebruikte 
stylmiddel in film om stormagtigheid in die gemoedere van karakters te simboliseer. Omdat 
hierdie TV-reeks adolessente kykers as teikengroep het, kan aangeneem word dat hulle nog 
nie soveel aan hierdie stylmiddel blootgestel is dat dit hulle sal verveel nie - hulle 
ervaringshorison ten opsigte van ruimtesimboliek is moontlik nog nie so groot dat hulle dit 
dadelik sal herken as 'n filmtruuk nie, en die bedoelde betekenis sal wel 'n positiewe 
uitwerking op kykers he - die opwek van spanning en die belangstelling om die res van die 
reeks ook te kyk. 

4.2.2.2 Episode 2 

Die episode begin met 'n terugskou na "verlede week" om die kyker se aandag te vestig op 
die hoofmomente in Episode 1. Jackie luister George en Heinrich af. Heinrich se vir George 
Carl hardloop soos 'n windhond en hy dink hy (Heinrich) is die wereld se beste stiefpa. Carl 
wil weet wat in die tas is wat hy tydens die "rooftog" by George moet gryp. Jackie se aan 
Carl: "Dis 'n kroekspul, hulle gebruik jou net." Tydens die rooftog gryp Carl die tas op die 
stoep en hardloop weg. Jackie bel vir hulp van 'n foonhokkie af. Sersant Snyman en ander 
polisielede keer vir Heinrich en George voor en wil weet wie Schuler is. Carl spring oor die 
spruit en verloor die tas in die water. Heinrich se in die polisiestasie dat hy die kinders sal 
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kry en die maniere vir hulle leer wat hulle lamsakkige pa te vrot was om te doen. Jackie en 

Carl baklei terwyi hulle besig om te pak terwyi mevrou Kritzinger wag om hulle na die 

kinderhuis te neem. Jackie is bly Carl is nie verder in die moeilikheid nie. Hy se sy is seker 

ook bly dat hulle nou kinderhuis toe moet gaan. Snyman wil by Carl weet wat hy gaan maak 

as Heinrich die juwele by hom kom soek. Anet staan voor die venster van die kliniek en kyk 

na buite en huil, terwyi mevrou Kritzinger met die kinders wegry. Al hierdie inligting word 

deur baie vinnige flitsbeelde getoon, sodat dit 'n vlugoorsig vorm om die geheue te verfris 

van die kykers wat die eerste episode reeds gesien het, maar ook genoeg inligting bied om 

kykers wat die eerste episode misgeloop het, die nodige agtergrond te gee om die volgende 

episode te kan volg. 

Die eerste toneel na die titelsnit wys Carl se eerste ontmoeting met mnr. McKeggy en dit is 

duidelik uit die dialoog dat Carl net die nodigste praat en slegs antwoord as McKeggy hom 'n 

vraag vra. Hulle loop saam die seunskoshuis binne; dit word met verskoot van bo geneem 

om die ruimtelike orientering te laat plaasvind. 'n Medium verskoot dui aan dat hulle aan die 

onderpunt van 'n stel trappe is. Carl wil net weet waar sy kamer is, as hy met sy tasse in die 

hand aan die onderpunt van die trap staan. Wanneer mnr. Mckeggy oor atletiek praat, 

antwoord Carl dadelik, maar onbelangstellend: "Ek is nie hier vir sports nie, Meneer." Terwyi 

hy met die trappe op beweeg, wys Mac vir hom al die uitblinker-atlete wat ook in die 

kinderhuis was. 'n Foto van Jimmy van Rooyen trek eerste Carl se aandag, en terwyi Mac 

oor hom uitwei, merk Carl met 'n effense glimlag op sy gesig dat Jimmy vinnig was. Net waar 

hy oomblikke gelede geen belangstelling gehad het in Mac se sportpraatjies nie, lyk dit tog 

(na aanleiding van sy gesigsuitdrukking wat met 'n nabyskoot gewys word) asof hy geraak 

word deur die foto's wat hy teen die muur sien. Terwyi Mac al die foto's en die mense se 

name wat daarop is, noem, loop Carl stadig teen die trap op en kyk na die foto's met 'n 

amperse bewondering in sy oe en op sy gesig te bespeur. In die agtergrond kan die geluide 

van 'n tipiese koshuis gehoor word. Geen musiek word hier gehoor nie. Wanneer Carl se oe 

egter na die foto van sy pa beweeg, waar Mac ook nou stilstaan, begin musiek in die 

agtergrond speel. Dit skep 'n sombere gevoel (selfs onheilspellend), terwyi Carl se gesig 

terselfdertyd strak word, 'n Nabyskoot van sy gesig, asook 'n baie nabyskoot van sy oe, 

beklemtoon sy reaksie wanneer hy sy pa se gesig op die foto sien. Mac se: "Langafstande is 

in jou bloed, Carl. Jy behoort..." waarop Carl antwoord: "Dan sal ek myself ook moet 

doodmaak". Waar die kameraskote tot dusver baie nabyskote was, word Mac en Carl nou 

met 'n verskoot gewys waar hulle op die trappe staan. Die verskoot is deur die tralies van die 

trappe en wys die stel trappe van bo af, asook Carl wat tot bo met sy bagasie hardloop. Mac 

lyk effens verbaas oor Carl se reaksie en beweeg vinnig so drie, vier trappe agter hom aan, 

maar kom tot stilstand en kyk Carl net agterna. Juis omdat Carl teen die atletiektalent stry 
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wat deel is van sy identiteit, kan daar verwag word dat dit by homself (innerlik) en in sy 
sosiale verhoudinge spanning sal veroorsaak. 

In die koshuiskamer word Carl deur middel van 'n verskoot aan die verste ent aan die 
regterkant van die kamer gewys. Die skoot is deur die tralies aan die voetenent van een van 
die beddens. Hierdie is dieselfde tipe skoot as die vroeere skoot deur die tralies van die trap. 
Dit suggereer 'n gevoel van vasgevangenheid. Die kleur in die kamer is 'n gedesatureerde, 
dowwe blou, wat die sombere omgewing en Carl se gevoel beklemtoon. Hy word steeds met 
'n verskoot gewys en die kyker kan nie die irritasie op sy gesig sien nie, maar sy houding 
wanneer hy die tasse op die vloer neergooi, getuig daarvan. Die volgende oombiik, wanneer 
hy om die bed na die venster stap, lyk hy verlore. Hy word hier op dieselfde manier gewys 
as sy ma wat deur die geruite venster van die senukliniek na die wegtrekkende kombi gekyk 
het in Episode 1. Sy is soos Carl ook vasgevang in die ruimte, die omstandighede van die 
hede en die gebeure van die verlede. Almal is vasgevang in die gevolge van Heinrich se 
aksies. 

'n Nabyskoot van Carl gesig word gewys waar hy van links na regs deur die venster kyk. Die 
kleur in die kamer is blouerig, wat moontlik te make het met die blou gordyne (dit is 'n 
seunskoshuiskamer) en die min sonlig wat deur die venster kom; sodoende word 'n somber 
effek in die kamer geskep. Die nabyskoot op Carl se gesig verander weer in 'n verskoot van 
die verste punt van die kamer af. Carl spring meteens op die bed en dit lyk asof dit uit 
frustrasie is, maar onmiddellik daarna val hy op sy kniee op die bed neer, wat die indruk van 
magteloosheid skep. Hy voel moontlik magteloos oor die situasie waarin hy horn bevind en 
kan op hierdie oombiik niks daaraan doen nie. 

Soos Carl lyk Jackie aan die begin van hierdie episode ook baie afgetrokke. Uit haar 
gesprek met mevrou Kritzinger in die koshuiskamer blyk dit dat sy jammer is dat sy polisie 
toe gegaan het om Heinrich te gaan verkla. Jackie wroeg oor die feit dat Carl nie met haar 
praat nie. 'n Nabyskoot op haar gesig intensiveer hierdie wroeging. Hulle sou nie in die 
koshuis gewees het nie, en sou ook nog bymekaar gewees het, as sy net stil gebly het. 
Tydens hierdie gesprek word Jackie en mevrou Kritzinger met 'n verskoot in die kamer 
gewys. Jackie staan by die venster. Die oombiik toe Jackie se: "Ek het ons albei verraai," 
verander die langskoot na 'n nabyskoot van haar gesig. Haar gevoel, asook haar reaksie as 
sy die woorde uiter, word hierdeur beklemtoon. Die kyker sien haar, met steeds 'n nabyskoot 
wat op haar gesig gerig is, waar sy by die venster uitkyk, van regs na links, terwyl sy se: 
"Carl sal my nooit vergewe nie." 
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In die volgende toneel kan die seunskoshuis van buite gesien word en daarna Carl wat in die 
teenoorgestelde rigting as Jackie ook by die venster uitkyk. As hierdie skote langs mekaar 
gestel sou kon word, sou dit lyk asof Jackie en Carl na mekaar kyk. Terselfdertyd se Jackie 
aan mevrou Kritzinger dat haar en Carl se kamers altyd langs mekaar was en dat sy horn 
nou skaars gaan sien. Hierdie woorde word beklemtoon deurdat daar gewys word hoe 
elkeen deur die venster van sy/haar onderskeie koshuiskamer kyk, en die verskoot van die 
buitekant van die koshuise beklemtoon steeds die fisiese afstand tussen broer en suster. 
Jackie se woorde: "Carl sal my nooit vergewe nie," beklemtoon die emosionele afstand 
tussen hulle. 

Wanneer Millie Marais aan Jackie voorgestel word, blyk dit uit hulle glimlaggende gesigte en 
dialoog dat hulle moontlik nog goeie vriendinne kan word. Millie bly haar lewe lank in die 
kinderhuis, vandat sy voor die deur op die stoep gekry is toe sy net 'n dag oud was. Sy is 
gretig om vir Jackie haar nuwe tuiste (Millie noem dit haar huis) te wys. Millie is Jackie se 
eerste ontmoeting met een van die kinders van die kinderhuis en dit is vriendelike 
ontmoeting, anders as met Willemien Bornman, wat dadelik in konflik met Jackie kom toe 
laasgenoemde ontdek dat al haar klere op die grond uitgegooi is toe sy en Millie van die 
eetsaal af terugkeer. Willemien se kommentaar spreek van onskuld oor die aantygings, 
maar daar is tog venynigheid en spot op haar gesig en in haar oe. 

Met die aanvang van die episode vertel mnr. McKeggy Carl van sy ouers - sy ma is 'n Boer 
en sy pa 'n Skot - so hy is terselfdertyd vrygewig en suinig. In die eerste toneel kan die 
kyker aflei dat McKeggy, of Mac, soos hy bekend is, 'n onderwyser is, en dat hy betrokke is 
by die sport van die skool. Hierdie afleiding kan onder andere gemaak word deurdat hy vir'n 
leerling se om die kriekettoerusting te gaan bere. Sy kleredrag getuig ook daarvan dat hy 
iets met die skool se sport te doen het. Hy is geklee in 'n sweetpak, drafskoene en het 'n 
stophorlosie om die nek. Hy vra Carl ook dadelik uit: "Ek hoor jy is 'n langasem." Hy 
konfronteer Carl ook byna dadelik met die feit dat hy net soos sy pa is; langafstande is in 
hulle bloed. Uit die gesprek kan afgelei word dat hy ook die geskiedenisonderwyser is. In 
hierdie verband is sy kommentaar: "Ek ken my datums, maar my hart behoort aan my 
spykerskoene." Die klem in die reeks word vroeg gele op die belangrikheid van atletiek in 
die verhaal, asook Mac se rol daarin. 

In die gang van die seunskoshuis maak Carl en mevrou Visser kennis. Die toneel begin met 
'n langskoot en word 'n nabyskoot oor die skouer toe mevrou Visser se Carl kan haar tannie 
Vis noem, soos sy pa Karel haar genoem het. In 'n nabyskoot van Carl se gesig tydens die 
gesprek blyk dit uit sy gesigsuitdrukking, stemtoon en optrede dat hy eers byna 
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onbelangstellend na haar luister, maar wanneer sy van sy pa begin praat, word die frons op 
Carl se gesig/voorkop dieper en lyk hy selfs weer 'n bietjie geirriteerd. Die dialoog lyk soos 
volg: 

Tannie Vis: Carl Lindeman? 
Carl: Ja? 
Tannie Vis: Ek is mevrou Visser, julle koshuismoeder. Jammer ek was nie 
vanmiddag daar om julle te ontvang nie; daar was probleme in die kombuis 
gewees, maar baie welkom hier by ons. 
Carl: Dankie, Mevrou 
Tannie Vis: Ag, noem my sommer tannie Vis; dis hoe jou pa my altyd genoem 
het. 
Carl: My pa? 
Tannie Vis: Ja, my kind. Jou ou tannie is al baie lankal hier. Jou pa was een 
van die gaafste en ordentlikste seuns wat ek ooit geken het. Ons het gereeld 
met mekaar gepraat, tot kort voor sy dood. 
Carl: Dan weet Mevrou seker? 
[Carl kyk haar onderlangs aan.] 
Tannie Vis: Hoe hy dood is? Ja my kind. Ek weet van alles. Twyfel jy in jou 
pa, my kind, aan wie en wat hy was? Ek weet wie jou pa was en ek is baie 
jammer as jy 'n ander herinnering van horn het. Ek is jammer as jy nie die 
werklike Karel Lindeman geken het nie. 
[Carl loop weg van haar af, hy draai sy rug op die kyker en op tannie Vis. Dit 
is indirek ook 'n verwerping van sy pa. Hy wil nie iets van horn hoor nie, maar 
is tog ook nog nuuskierig, omdat hy vir tannie Vis vra of sy sy pa geken het.] 

Tannie Vis: Moenie loop as ek met jou praat nie. Ek ken jou nie Carl, maar ek 
het jou pa geken. Hy het nie meer nodig om horn te bewys nie. Maar jy, jy 
moet nog vir my wys wat in jou steek. 
Carl: Ek wil niks bewys nie 
Tannie Vis: Jou pa was trots op jou en jou suster. Hy het nooit opgehou om 
van julle te praat nie. 
[Tannie Vis loop weer nader aan Carl.] 
Carl: Wat help praat? [Carl lyk verslane.] Waar het dit ons miskien laat 
beland? 
Tannie Vis: Praat help partykeer, my kind. As jy eendag met tannie Vis wil 
kom gesels oor jou pa, onthou: my deur staan altyd vir Karel Lindeman se 
seun oop, dag en nag. 
Carl: Nag, Mevrou 
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Die toneel eindig met Carl en tannie Vis wat in verskillende rigtings wegloop. Die toneel is 
baie belangrik in terme van die uitbeelding van Carl se identiteitsontwikkeling, omdat dit 
hierin gaan oor kontinue identiteit - dat hy 'n gevoel het dat daar eienskappe deel van sy 
lewe is wat daar was en altyd daar sal wees. Hierdie eienskappe is moontlik die oorgeerfde 
eienskappe van sy pa en die wete in sy onderbewuste dat hy 'n talent het wat hy nie kan 
ignoreer nie. 

Frans word die eerste keer bekendgestel waar hy en sy vriende in die badkamer van die 
koshuis besig is om aan te trek. Uit die gesprek kan afgelei word dat hy die leier van die 
groep is, asook die selfaangstelde leier van die kamer. Verder word dit bekend dat 'n baie 
goeie langafstandatleet is, en wanneer sy vriende noem dat Carl ook 'n 'langasem' is, is 
Frans dadelik verdedigend. Dit dui op moontlike toekomstige konflik tussen Carl en Frans . 
Dit blyk ook dat hy die boelie in die kamer is. Wanneer Lanie 'n opmerking oor Carl as 
provinsiale atleet maak, gryp Frans horn aan die kraag en dreig horn. Hoewel sy vriende met 
horn saamstem, lyk dit asof hulle ook versigtig vir horn is. Hulle gesigsuitdrukkings wys dat 
hulle dadelik op hulle hoede is toe Frans vir Lanie gryp. 

Die hofgebou word met 'n verskoot aan die begin van die volgende toneel gewys. Snyman, 
Schuler en Da Silva kom by die trappe afgestap. Heinrich se houding en stemtoon is vol 
selfvertroue omdat hy nou vry is; hy is op R5000 borgtog vrygelaat. Heinrich vra vermakerig 
vir Snyman wat hy dink noudat hy wat Heinrich vry is. Snyman merk op dat hy aan die 
regstelsel glo en dat Heinrich nog sal betaal. Dit is 'n voorskou van die gebeure reg deur die 
reeks, wanneer Snyman probeer om bewyse teen Heinrich te kry om horn in hegtenis te 
neem. 

Die volgende toneel begin met 'n verskoot van buite die kinderhuis. Die skoot verander na 'n 
mediumnabyskoot van die skoolhoof, mnr Van Aswegen, wat met McKeggy praat terwyl 
hulle na die kinders kyk wat op grasperk speel. Die lig van die toneel is helder as gevolg van 
die sonlig, wat 'n aanduiding is dat dit reeds in die middag is. Die skoolhoof noem dat hierdie 
kinders liefde en aandag nodig het. Die hele toneel is 'n mediumskoot wat albei mans wys. 
Die klem op oefening en atletiek word reeds vroeg in die reeks gele, wanneer die skoolhoof 
aan McKeggy se dat hy moet sorg dat die Lindemans op die atletiekbaan kom. Dit is hoe die 
kinders se gedagtes afgelei word van al die onaangenaamheid: deur gesonde oefening. 
Verder in die dialoog kom die Lindemans se pa ter sprake en die mediumskoot verander na 
'n nabyskoot. Dit impliseer dat die inligting oor hulle pa nie algemeen bekend is nie, en dat 
dit vertroulik tussen skoolhoof en onderwyser bespreek word. McKeggy noem dat hy nie 
geweet het dat Karel Lindeman selfmoord gepleeg het nie. Volgens mnr Van Aswegen weet 
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niemand wat werklik gebeur het nie. Hierdie stelling sluit aan by die terugskouings wat Anet 
het oor die dag toe Karel dood is. Sy weet wat gebeur het, maar is op hierdie tydstip nog nie 
in staat om te onthou wat presies gebeur het nie. Slegs brokkies van die dag se gebeure 
word deur die loop van die reeks bekend, totdat Anet in Episode 12 presies vertel wat gebeur 
het die dag van Karel se dood, en Heinrich se aandeel se daarin. 

Die seuns se koshuiskamer word in die volgende toneel gewys met 'n mediumskoot van 
Frans, At en Pote wat speel-speel die kamer binnekom. Die kyker se eerste ontmoeting met 
Bongo Potgieter is waar hy van agter sy klerekas se deur sy gesig wys (dit word gewys met 
'n mediumskoot) en na Frans, At en Pote kyk wat lawaaierig die kamer inkom. Sy naam is 
nog nie bekend nie. Carl le en slaap, met sy rug op hulle en die deur gedraai - 'n 
choreografiese uitstel van die kennismaking en/of konflik met Frans. Frans le die kamerreels 
neer. Carl slaap of maak of hy slaap. Die mediumskoot van Bongo by sy klerekas verander 
na 'n nabyskoot, om die effense verveelde uitdrukking op sy gesig te beklemtoon met die 
bohaai wat Frans en sy vriende alweer opskop. Dit is duidelik dat hy horn ook nie veel steur 
aan wat hulle doen nie en dat Frans-hulle eintlik versigtig is vir horn; hulle betrek horn glad 
nie by hulle intimidasie-poging van Carl nie. Lanie se reaksie op Frans se dialoog word met 
'n nabyskoot beklemtoon. Frans praat steeds terwyl hy 'n oefenstok optel en dit begin 
gebruik terwyl hy die kamerreels neerle. Dit skep die idee van krag (fisiese sterkte). Sy twee 
maats loop agter horn aan en beaam alles wat hy se. Lanie is stil en besig om huiswerk op 
sy bed te doen. Uit die dialoog kan afgelei word, dat dit Frans se huiswerk is wat Lanie besig 
is om te doen. Uit hierdie optrede van Frans en Lanie kan afgelei word dat Lanie slimmer as 
Frans en sy maats is en dat hy deur Frans gei'ntimideer word. Frans vra Lanie hoekom hy 
so angstig rondkyk en Lanie is dadelik op sy senuwees en ontken dit Sy reaksie word met 'n 
mediumnabyskoot beklemtoon. Bongo lewer geen kommentaar op die gebeure in die kamer 
waar hy dit van agter sy sluitkas dophou nie. Die etensklok (byklank) onderbreek die 
gesprek. Bongo praat vir die eerste keer toe almal uit die kamer is na die etensklok gelui het 
en as hy en Carl alleen is. Hy se (byna geamuseerd): "Jy kan nou maar uitkom. Die 'crooks' 
is weg." Hy stel horn aan Carl voor as Bongo Potgieter. Die kyker weet nou vir die eerste 
keer wat sy naam is. Uit die dialoog kan gehoor word dat Bongo 'n alleenloper is. Hy 
assosieer horn nie met Frans en sy vriende nie en ook nie met die ander kinders nie. Hy 
beklemtoon dat hy aan sy eie kant is en niemand iets vra en ook niks in ruil verwag nie. 
Gedurende hierdie gesprek lyk sy gesigsuitdrukking byna geslote en ernstig. Hoewel hy vir 
Carl gese het hy is 'n alleenloper, nooi hy horn tog om saam met horn te loop om te gaan eet. 
("Die koshuisreels se as die etensklok lui, moet jy gaan eet."). Die toneel eindig met die 
fokus op Carl se onuitgepakte tasse, wat moontlik 'n aanduiding is dat hy nog nie deel is van 
sy nuwe omgewing nie. 
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Jackie en Carl se belewenis van hulle eerste dag word afwisselend uitgebeeld. Die 
etensklok lui terwyl Bongo met Carl praat, en wanneer daar in die volgende toneel na Jackie 
en Millie gesny word, is hulle klaar in die eetsaal besig om te eet. 

Jackie en Millie sit in die volgende toneel aan die etenstafel. Mevrou Kritzinger heet Jackie 
welkom en noem ook dat 'n nuwe onderwyseres, Kate Viljoen, later die week by hulle sal 
aansluit. Millie wys ook vir Jackie hulle kamermaats, Willemien en haar vriende. Die klanke 
in die agtergrond is tipies van 'n eetsaal, gesellig, met hier en daar 'n onderonsie, soos by 
kinders te wagte is. 

'n Mediumskoot van Millie en Jackie wys hulle in die gang op pad na hulle kamer toe. Jackie 
maak die deur vir Millie oop en sien dat haar tasse en klere op die vloer uitgegooi is. Die foto 
van haar pa le gesig ondertoe en is gebreek. Volgens Millie is dit Willemien en sy raai Jackie 
aan om te maak of niks gebeur het nie. Willemien het iets teen die hele wereld, se Millie, 
want Jackie wil weet wat sy aan Willemien gedoen het. Dit word gedoen met nabyskote op 
Jackie en Millie se gesigte. Die skote is afwisselend, afhangende van wie praat. Die 
kameraskoot verander na 'n wyer skoot om te wys hoe verslae Jackie op die bed sit. 
Willemien en haar vriende kom by die deur in. Die skoot verander na 'n nabyskoot op 
Willemien se gesig toe sy begin praat, wat afgewissel word met 'n nabyskoot op Jackie se 
gesig. Hoewel net Willemien praat, is die nabyskoot op Jackie se gesig baie funksioneel om 
haar reaksie op Willemien se woorde meer intens te wys. 

'n Buiteskoot van die kinderhuis in die nag begin die volgende toneel. Carl word met 'n 
mediumskoot gewys waar hy in die badkamer besig is om sy tande te borsel. Die toneel 
word skielik donker en deur middel van chiaroscuro-beligting / laesleutelbeligting kan drie 
figure gesien word wat op horn afstorm en horn begin slaan. Die klank van 'n telefoon en 'n 
stem wat na Carl roep, onderbreek die drie persone se aanval. Bongo het die telefoon 
geantwoord, want dit is sy stem wat gehoor word, as hy na Carl roep dat daar vir horn 'n 
telefoonoproep is. Die waarneming is vanuit Bongo se oogpunt wanneer hy die gang 
afgehardloop kom en in die badkamer op Carl afkom. Die beeld verander na 'n mediumskoot 
wat hul albei wys terwyl Bongo vir Carl van die vloer af probeer ophelp. Bongo wil dadelik vir 
ma Vis gaan haal, wat dui op die vertrouensverhouding wat sy met die seuns in die koshuis 
het. Carl weier egter. Hoewel Bongo sy hulp dadelik aangebied het, onttrek hy homself 
byna onmiddellik as Carl vra dat hy horn moet uitlos. Hy s§ ook aan Carl: "Dit is jou 'fight'". 
Carl se gesig word met 'n nabyskoot gewys waar hy strak in die spieel kyk na sy bebloede 
gesig (die grimering op die stel is hier ter sprake). Sy gesigsuitdrukking verander egter en dit 
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lyk asof hy pyn verduur, en boonop kwaad en geirriteerd is. Die toneel eindig met Carl wat 
sy bebloede neus afspoel en na sy in die spieel na sy oog kyk wat besig is om toe te swel. 

Die volgende toneel begin met 'n verskoot op die huis op die hoewe. Dit is donker, dus is dit 
in die nag. Heinrich se stem kan gehoor word voordat die kameraskoot horn wys. 'n 
Nabyskoot van 'n vinger wat op 'n kaart wys, verander na 'n mediumskoot van Heinrich en Da 
Silva se gesigte. Hulle maak planne om die kinders te soek. Die kinders kan enige plek in 'n 
100 - 200km radius in die omgewing wees; hulle sal moet rondvra. In die agtergrond kan 'n 
polisiesirene gehoor word. Hoewel die twee op borgtog uit is, kan die sirene suggereer dat 
hulle steeds met onwettighede besig is (wat hulle tog doen) en dat dit net 'n kwessie van tyd 
is voor hulle weer gevang word. Da Silva se: "Die cops blaas al in ons nekke" - die stelling 
word versterk deur die sirene in die agtergrond. Die sirene word sagter en die toneel doof 
uit. Die progressie kan duidelik gesien word. Heinrich se dat hulle by die begin moet begin 
soek, die park. In die volgende episode begin hy en George wel by die park soek. In die 
eerste toneel in Episode 3 is hulle in die park. 

'n Verskoot wat verander na 'n nabyskoot van die kliniek waar Anet is, begin die volgende 
toneel. Die beeld fokus van bo af nader aan haar gesig waar sy le en slaap. Die kleur van 
die toneel is wasig blou. Klaviermusiek speel in die agtergrond. Die musiek is deel van die 
oorsaak hoekom Anet 'n senu-ineenstorting gekry het. Heinrich het haar gedwing om vir die 
eerste keer in jare voor mense op te tree nadat sy vir 'n lank tyd glad nie gespeel het nie. Die 
fokus beweeg verder van haar gesig en wys hoe onrustig sy slaap. Sy droom. 

• Toneel in hulle huis met haar man Karel. Hy twyfel aan Heinrich. Afwisselende skote op 
haar gesig in die hede waar sy besig is om te droom van die verlede. Die droomtoneel is 
wasig en word versterk deur die skerp sonlig wat by die woonkamer se venster inkom. 

• Heinrich oortuig haar om met horn te trou. Volgens horn sou Karel dit so wou gehad het 
- dat hy na Anet en die kinders moet kyk. 

• Heinrich soek na dokumente. Dit is die volgende deel in die droom - Heinrich soek deur 
die leers en papiere. Anet kom in en vra wat hy soek. Die musiek is onheilspellend in die 
agtergrond Hy is dadelik aanvallend en beskuldig Anet dat sy horn nie vertrou nie. Haar 
verweer is dat sy horn net probeer ophelp help soek na dit waarna hy soek. Anet ontken 
dat sy horn nie vertrou nie, maar hy stamp haar met geweld teen die vloer. Sy is lyk 
vreesbevange. Terwyl sy steeds op die vloer le waar sy geval het, se hy dreigend aan 
haar dat sy net soos "arme goedgelowige Karel" is en "kyk waar le hy nou?". Anet weet 
nie wat Heinrich bedoel nie. 
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Sy word gillend wakker - dit was nog 'n droom wat sy gehad het in die senukliniek. Die kyker 
kan sien dit is 'n droom. Die beeld is wasig en die lig is skerp. Tussen die droombeelde 
fokus die kamera op haar gesig in die bed, terwyl sy onrustig rondbeweeg van die nagmerrie. 
Gedurende die laaste deel van die droom word die kameraskote afwissel tussen dit wat sy 
droom, die gebeure van die verlede en haar gesig in die bed, wat meer angstig word, soos 
sy droom, tot sy gillend in die bed orent kom. Die mediumskoot van Anet waar sy regop in 
die bed sit, verander dadelik na 'n nabyskoot van haar gesig wat sy met haar hande bedek. 
Die episode eindig ook met hierdie nabyskoot op haar gesig. 

Die onsekerheid oor wat werklik op die dag van Karel se dood gebeur het, kom deurlopend 
in die reeks na vore. Die vraag ontstaan of dit werklik selfmoord is soos aanvanklik bepaal 
is, en of hy nie tog vermoor is nie (na aanleiding van Heinrich se optrede - bv. sy ontsteltenis 
omdat die sakeonderneming in die kinders se naam is en hy nie beheer daaroor kan kry nie -
en die brokkies van die dag se gebeure wat Anet onthou en ook in haar drome herleef).. 
Een van die verskille in Anet se verhoudings met Karel en Heinrich kan in haar stemtoon 
gehoor word wanneer sy met hulle praat. Met Heinrich klink dit asof sy versigtig praat, terwyl 
sy met Karel meer gemaklik praat. 

Die episode is belangrik in terme van karaktervestiging. Die kyker sien die aard van die 
karakters se optrede in die situasie waarin hulle hulself vir die res van die TV-reeks gaan 
bevind. 

4.2.2.3 Episode 3 

Omdat die identiteitsontwikkeling van die tweeling in so 'n groot mate deur die traumatiese 
gebeurtenis van hulle pa se dood en die effek daarvan op hulle gesinslewe bepaal word, 
word hierdie episode vervolgens in meer detail bespreek. 

Die "verlede week"-terugskou hef die belangrikste sake uit wat ook vir die hele reeks van 
belang kan wees, soos dat McKeggy vir Carl die foto van sy pa teen die koshuismuur op die 
trap wys (daar word ingefokus op die woorde "langafstand, Victor Ludorum, Hoofseun"), die 
tweeling ontmoet nog kinders in dieselfde slaapsale as hulle en verskillende tipes interaksie 
vind plaas, en Heinrich en George maak planne om die kinders op te spoor. 

Die beklemtoning van die progressie van die gebeure, wat verband hou met die feit dat 
adolessente kykers sal belang stel in 'n sterk storielyn, is ook in Episode 3 duidelik. Die 
"Verlede week"-terugskou is Episode 3 begin dus met dieselfde toneel waarmee Episode 2 
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geeindig het: Anet le in haar bed in die senukliniek en is besig om te droom. Die beeld is 
wasig en die gedesatureerde bloue versterk die indruk dat dit gaan oor 'n droomwereld. In 
die droom baklei Heinrich met Anet en stamp haar om. Daar is afwisselende beelde van wat 
sy droom (wat sy dus sien) en haar gesig (wat die kyker waameem). Die spanning word 
onmiddellik versterk wanneer Anet gillend orent kom en haar gesig met haar hande bedek. 
Die byklanke suggereer dat 'n deur oopgaan. Die beeld swaai van links na regs en wys twee 
pare voete wat die kamer binnehardloop. Dan beweeg die beeld vertikaal opwaarts om op 
twee verpleegsters te fokus. Een van hulle het 'n skinkbord met medikasie op; sy sit ook die 
lig aan. Die ander verpleegster gryp Anet se gewrigte vas om haar te probeer kalmeer en 
laat haar terugle op die bed. Daar is 'n nabyskoot op die spuitnaald, wat op verskillende 
wyses 'n emosionele effek op die kyker kan he. 

Die eerste toneel na die "Verlede week"-terugskou dui op die hoofrede waarom Anet in die 
senukliniek is: Heinrich Schuler. Die verband word treffend bewerkstellig deur die tegniek 
van assosiasie wanneer in hierdie toneel ingefokus word op Heinrich en George in 'n park. 
Daar is 'n nabyskoot van 'n eendjie op 'n dam, wat oenskynlik sonder betekenis kan wees, 
maar moontlik wel kan dui op Anet se alleenheid en magteloosheid in die kliniek, en 
terselfdertyd 'n vooruitskou kan wees op die belangrike rol van die dam en water in Episode 
13, toe Heinrich die tweeling met die bootjie wou ontvoer. George en Heinrich is in die park. 
George is bang Snyman, die speurder, vang hulle hier. Heinrich se hy het seker gemaak dat 
Snyman vandag werk en dat hy hulle niks kan aandoen as hulle in 'n openbare park stap nie. 
Die dialoog word voortdurend goed gebruik om sekere waardes met sekere karakters te 
assosieer. 'n Mediumnabyskoot wys waar Heinrich en George in die park rondstap, wat 
hulle as't ware op neutrale gebied plaas. Maar soms kan hulle alleenheid tog ook agterdog 
wek; Heinrich en George ontmoet altyd op afgelee plekke of alleen. Die ruimte waar hulle is, 
beklemtoon dat hulle nie gesien wil wees nie en alleen wil wees. Dit wek agterdog. 

As die beeld na links beweeg en daar deur middel van 'n langskoot gewys word hoe Snyman 
met 'n verkyker kyk (waarskynlik vir Heinrich en George dophou), is die kontras tussen 
diegene wat die negatiewe en diegene wat die positiewe waardes verteenwoordig, weer 
eens duidelik. Op hierdie indirekte maniere word die waardes van die hoofkarakters, Carl en 
Jackie, deurentyd versterk, ook hoe hulle identiteit ontwikkel. 

Die kyker word georienteer deur 'n buiteskoot wat op die kinderhuis se naambord fokus, 
waarna verwissel word na die seunsbadkamer, waar die seuns by die wasbakke tande 
borsel, hare kam en skeer. Bongo, wat besig is om te skeer ('n aanduiding van liggaamlike 
ontwikkeling by die adolessente seun), en Carl is in 'n gesprek. Die kontras tussen 
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vyandigheid en meegevoel word versterk wanneer Bongo wil weet hoe Carl voel. Hy se dat 

Frans-hulle sy bloed ook soek omdat hy nuut is, en nie omdat hy iets gedoen het nie. Die 

dialoog is belangrik, omdat dit uit Bongo se opmerkings duidelik word wat daar by die skool 

oor die tweeling gepraat word. Al wat die kinders hoor, is dat die Lindemans baie slim is, en 

hoe briljant hulle in atletiek is. Vir Frans is Carl soos 'n rooi doek voor 'n bul. Hy voel niks vir 

sy skoolwerk nie, maar het 'n obsessie oor sy atletiek. Carl kom "steel sy show". Carl se hy 

stel nie meer in atletiek belang nie, maar Bongo wys daarop dat Carl eers iets sal moet breek 

voor McKeggy, die afrigter, horn sal laat aftree. Alhoewel Carl se dat hy horn nie in 'n ding 

laat indwing nie, is dit nie betroubare inligting oor sy karakter nie, omdat hy horn tog deur 

Heinrich laat inpraat het in 'n roof, en wel sonder dat hy die voile waarheid daaroor geweet 

het. 'n Nabyskoot van Carl en Bongo se gesigte laat die kyker toe om 'n nader blik op hulle 

emosies te kry - hulle lyk neutraal, maar steek waarskynlik hulle ware gevoelens baie goed 

weg. Wanneer Carl loop, se hy dat Frans al die rekords op 'n skinkbord kan kry; hulle moet 

horn net uitlos, hy het nie gevra om hier te wees nie. Die fokus het dus van buite na binne 

na binne-in die gemoedere van die karakters verskuif. 

Daar is tydsprogressie in die volgende toneel. Die mediumnabyskoot op die grondpad wys 

dat die kinders skool toe stap. Carl stap kop-onderstebo en Jackie draf horn van agter af in. 

Sy wil weet wat tout met sy oog is, wat 'n indirekte terugskou is. Hy is egter nie lus om met 

haar te praat nie, en se kortaf dat hy haar nie saamgenooi het nie. Die dialoog tussen hulle 

is belangrik, omdat dit juis daaroor gaan dat hulle met mekaar moet kan praat. Jackie wil 

weet hoekom hy so kwaad vir haar is, maar hy antwoord nie. Sy praat harder en se Carl 

moet met haar praat, baklei, skreeu, hy moet haar net nie ignoreer nie. Jackie wou net help. 

Carl verstaan dit nie, ook nie hoekom sy nie vir Heinrich kan verdra nie; volgens horn wou 

Heinrich net vir hulle 'n pa wees. Jackie voel heeltemal anders. Volgens haar wou Heinrich 

net vir Carl gebruik omdat hy so vinnig kan hardloop. Sy dink hy voel hy niks en is 'n skelm. 

Aan Jackie se houding is dit duidelik dat sy dink dat Heinrich net met Anet getrou het om die 

besigheid te kan oomeem. 

Die opbou van spanning in die hele TV-reeks word dikwels bewerkstellig deurdat die kamera 

selektief op slegs gedeeltes van objekte fokus, sodat die kyker moet raai wat die res van die 

beeld is en of die betekenis daarvan positief of negatief binne die onmiddellike en in die 

groter konteks gaan wees. So 'n toneel in Episode 3 begin wanneer daar 'n nabyskoot op 

slegs twee hande in 'n motor is - die motor word aangesluit, ratte word verwissel, die twee 

hande word op die stuurwiel gesit. Dan word die beeld gefokus op die klompie kinders in die 

pad, vanuit die motorbestuurder se waamemingspunt, asook van agter sy skouer. Hy ry Carl 

en Jackie van agter af in. Sy gesig word glad nie gewys nie, wat die kyker moontlik kan laat 
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dink dat dit Heinrich is wat die kinders gekry het, omdat hy in die vorige episode gese het dat 
hulle oral na hulle moet soek. Hierdie uitstel van die wys van die gesig word baie effektief 
benut om spanning by die kyker te laat opbou. Eers wanneer die motor net agter Jackie en 
Carl is, sien die kyker dat dit Snyman is wat in die motor is. Hy wil met hulle praat, laai hulle 
op om saam skool toe te ry. Die spanning laai steeds op wanneer die speurder se dat Carl 
se blou oog het niks met horn te doen nie, maar hulle veiligheid wel. Hy vertel hulle dat 
Heinrich op borgtog vrygelaat is, en dat Heinrich reeds by die kinders se ou skool en by die 
bure gaan probeer uitvind het waar hulle is. Die dialoog in situasies soos in hierdie toneel, 
waarin die tweeling getoets word wat hulle houding teenoor Heinrich as verteenwoordiger 
van die negatiewe waardes in die reeks betref, is belangrik om hulle identiteitsontwikkeling te 
bevorder. Die kameraskote wissel tussen Snyman, Jackie en Carl se gesigte, sodat dit 
duideiik is dat Carl se skewe glimiag van sy skeptiese en Iiggelowige houding spreek 
wanneer daar oor Heinrich se bedrywighede en skelmstreke gepraat word. Met die noem 
van die borgtog kry Carl 'n skewe glimiag op sy gesig en wil weet hoekom hy hulle nie mag 
sien nie, maar gedurende die gesprek verander dit na 'n frons wanneer hy besef wat vroeer 
gebeur het. Al se Snyman in hierdie episode dat hulle horn dadelik moet bel as hulle 
Heinrich gewaar, doen Jackie dit later tog nie toe sy vir Heinrich in 'n kafee gewaar nie; sy se 
net vir Millie daarvan. Steeds probeer Carl vir Heinrich verontskuldig en het hy weer daardie 
"selfversekerde" glimiag op sy gesig: Hy wil weet hoekom Heinrich vrygelaat is as hy dan so 
skuldig is. Tydens hierdie gesprek wissel die nabyskote van Snyman na Carl. Daar is 'n 
nabyskoot van Jackie se gesig wat fokus op haar bekommernis en angs. Snyman stop en 
Carl klim uit sonder om te groet; hy (Snyman)se dat die hoof vir hulle wag en herhaal dat 
hulle versigtig moet wees. Die abrupte sinne en handeling dra alles by tot die spanning. 
Jackie groet. Die kameraskoot gaan wyer en verder om die motor te wys met die naam van 
die skool "Hoerskool Hartbeespoort" op 'n steenmuur daaragter. Wat subtiel betekenisvol is 
in die kostumering, is dat Jackie maroen klere aanhet, anders as die skool se blou klere; dit 
beklemtoon die feit dat sy moontlik skielik na die skool toe moes kom, en dat sy nie iemand 
gehad het om haar te help om nuwe skoolklere te koop nie. Haar gevoel van "hoort by" word 
dus hierdeur aangeraak; haar alleenheid en andersheid word deur die pleknaam en deur die 
kostumering uitgehef. 

Dit is deurentyd belangrik dat die kyker weet wat die tweeling se ma doen en hoe dit met 
haar gaan omdat dit 'n vorm van dramatiese ironie is dat die kinders nie kontak met hulle ma 
het nie, maar die kyker wel. Die kyker weet dus dinge wat van die karakters self nie weet 
nie, al gaan dit oor alledaagshede soos Anet se gebrek aan eetlus en die verpleegsusters se 
deernis vir haar en hulle pogings om haar te laat eet. 'n Buiteskoot van die senukliniek bring 
die kyker telkens nader aan Anet, dikwels selfs tot binne-in haar drome. In hierdie episode is 
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die klem op Anet se gebrek aan eetlus, tannie Vis wat kom kuier en blomme saambring, haar 

spontane aanraking van Anet wanneer sy haar wil troos en wil probeer om Anet te help om 

te eet. Die stemming is die van simpatieke, liefdevolle besorgheid, wat heeltemal in 

teenstelling is met wat Anet ervaar het toe Heinrich in haar lewe gekom het. Die dialoog 

tussen Anet en tannie Vis het ook 'n belangrike funksie in die sin dat hulle oor Karel praat en 

se dat hulle horn almal mis. Die afwesige persoon het 'n geweldige belangrike rol in hulle 

almal se lewens gespeel. 

Dan volg 'n verskoot van die omgewing, moontlik Hartbeespoort, wat die geskeidenheid van 

die ma en haar kinders, asook die alleenheid en afgesonderdheid van die tweeling, op 'n 

treffende wyse suggereer. 

Afwisseling tussen verskillende soorte ruimtes en die atmosfeer wat daarmee saamgaan, 

word treffend in die reeks en ook in hierdie episode, gebruik. Die stilte van die senukliniek 

word afgewissel met die tergende atmosfeer in McKeggy se klaskamer wanneer Willemien 'n 

vraag beantwoord en Frans terg met "Pragtig Willemina, uiters voorbeeldig." Dit is ironies, 

omdat sy nie juis een van die voorbeeldige karakters in die reeks is nie. Ook in haar karakter 

is daar mettertyd verandering, wat dui op identiteitsontwikkeling. Die gemaklikheid in 

McKeggy se klas en in sy teenwoordigheid neem egter niks weg van sy gesag wanneer hy 

se dat hulle nie van die middag se atletiekoefening moet vergeet nie. Hy wil almal daar sien, 

ook Lindeman. Mac neem aan dat die ander Carl al ontmoet het en wei uit oor sy prestasies 

en dat hy nie onderskat moet word nie. Die atmosfeer raak ietwat gespanne wanneer die 

onderwyser Frans met 'n "Of hoe, Frans?" daarby betrek en Frans met "Hy kan maar kom 

Meneer, ek is reg vir horn" reageer terwyl 'n mediumnabyskoot op horn fokus. Die beeld 

wissel tussen die verskillende kinders in die klas, en volg Mac soos hy tussen die banke deur 

loop. Daar is 'n oenskynlike rustigheid, maar die kyker voel aan, soos in talle ander gevalle 

in die reeks, dat daar onderdrukte emosies is wat steeds sterker opbou. 

Om die effek van gelyktydigheid te skep, is daar direk na die klaskamertoneel weer 'n 

hervatting van die gesprek tussen Anet en tannie Vis in die senukliniek. Anet is moeg, sy kry 

nagmerries. Gedurende die gesprek se Anet herhaaldelik, in onvoltooide sinne: "As Karel 

net nog geleef het..." Tannie Vis verseker haar weer dat sy haar nie moet ontstel nie, dat sy 

tussen mense is wat omgee. Wanneer tannie Vis opstaan en nader aan Anet beweeg om 

haar te groet en 'n drukkie te gee, verseker sy Anet dat hulle horn almal mis, maar dat hulle 

horn nie kan terugbring nie. Eers wanneer tannie Vis se dat Anet sterk moet word ter wille 

van haar kinders, vra Anet ietwat verbaas: "My kinders, hoe gaan dit met hulle?" In normale 

omstandighede sou sy nie so op haarself ingestel gewees het dat sy nie na haar kinders 
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uitgevra het nie. Hierdie oenskynlike gebrek aan belangstelling dui juis daarop hoe ontwrig 
sy is, wat die kyker groter simpatie met haar en met die tweeling laat kry - hulle pa is oorlede 
en hulle ma is so siek dat sy nie vir hulle kan sorg nie. Die troos vir Anet (en die 
gerusstelling vir die kyker) is gelee in die verloop van die gesprek wanneer tannie Vis vir 
Anet verseker dat sy mooi na hulle kyk, net soos sy belowe het; Anet moet net gesond word, 
hulle sal die res doen. Die gesprekke duur oor 'n lang tyd, maar dit kan die kyker invoeling 
laat kry in die idee dat dit tyd neem om deur 'n krisis te werk en tot heling kan kom. 

By die skool kom Frans, Pote en At met die trappe afgestap. Die byklanke gee die indruk 
van 'n normale skoollewe wanneer daar gehoor kan word hoe kinders in die agtergrond lag. 
Dit is pouse. Die beeld skuif van Frans-hulle na Carl waar hy alleen, maar tussen die ander 
kinders, loop en diep ingedagte 'n pakkie skyfies eet. Sy emosies is vir die kyker 'n oop plek. 
Uit die gesprek tussen Frans-hulle kom die kyker agter dat hulle sigarette, hulle noem dit 
"smokes", klaar is en dat hulle weer die naweek by Tony gaan "leen". Met die dat die beeld 
op Carl is en weer terug op Frans-hulle, stel Pote voor dat hulle horn saamnooi, omdat hy 
lekker vinnig is as die "cops" dalk opdaag. Frans maak 'n dreigende gebaar en se hulle moet 
horn uitlos; Carl sal dink dit is sy plig om op hulle te gaan "split". Frans loop vies/kwaad weg. 
Deur middel van dialoog word talle tonele en episodes situasies geskep waarin karakters, 
byvoorbeeld Carl en Frans, teenoor mekaar gestel word sodat daar spanning geskep word. 
In hierdie situasies en tonele word die ware aard van die karakters, die waardes waarvoor 
hulle staan en die wyses waarop hulle identiteit bepaal en ontwikkel word, uitgebeeld. 

Dis steeds pouse, en die skoolkinders speel en lag en gesels buite. Jackie en Millie sit onder 
'n boom en gesels. Oral klink tipiese pousetaal op, wat 'n wyse is waarop die klankbaan 
gebruik word vir konteks- en atmosfeerskepping. Jackie het nou blou klere aan soos die 
ander, wat op tydsverloop dui. Om vriendskappe te sluit is ook 'n teken van die vestiging van 
'n identiteit. In 'n intieme gespek tussen twee maats vertel Jackie vir Millie van haar pa, hoe 
sy horn mis en hoe sy haar ma mis. Sy noem dat haar stiefpa nie baie van haar gehou het 
nie. Dinge het na haar pa se dood vir haar ma te veel geword. Sy het sommer ingegee. 
Haar pa is net 'n bietjie meer as 'n jaar dood. Hy was so wonderlike mens. Jackie se Millie 
sou baie van horn gehou het. Al hulle probleme het begin toe Heinrich en hulle ma getroud 
is. Die vertrouensoomblikke word versteur toe Jackie vir Millie in haar rolstoel saamstoot na 
die waterkrane/waterfonteine toe en Lettie van agter kom en aan die rolstoel stamp met 'n 
snedige opmerking dat sy by die water wil uitkom. Jackie se gesigsuitdrukking verkiap dat sy 
haar vererg het en dadelik Millie se rolstoel van Lettie af wegstuur. Terwyl hulle verby stap 
na links, bly die kamera op Willemien en Maria fokus wat teen 'n boom staan en giggel. 
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'n Volgende toneel begin met 'n mediumskoot en wys 'n gesprek tussen Heinrich en George 
in wat moontlik 'n motel of George se huis kan wees. George lewer kommentaar op die 
"sotlike idee" om die "suitcase" te gaan soek. Heinrich dink Carl het vir horn gelieg en dat die 
tas wel iewers is. 'n Mediumskoot verander afwisselend na 'n nabyskoot van hulle gesigte 
wanneer Heinrich se dat hulle die kinders moet kry. Carl was dalk slimmer as wat hulle 
gedink het. Hy het orals rondgevra na die kinders, maar niemand weet iets van hulle af nie. 
Heinrich stel voor hulle moet in die stad begin soek; die kinders moet in 'n koshuis wees, 
hulle is nie by vriende nie. Omdat die gesprek in die afgeslotenheid van 'n vreemde ruimte 
plaasvind, verhoog dit die geheimsinnigheid en die bedreiging wat Heinrich vir die tweeling 
inhou. 

Gewone dagtyd word gesuggereer wanneer die seuns in 'n middagtoneel in die koshuis 
uitgebeeld word. Daar is 'n buiteskoot van die kinderhuis; die klankbaan dra subtiel by tot 
die ruimtebeelding wanneer die gelag en gesels van die kinders gehoor kan word. Daar 
word vir die duur van die hele toneel van 'n lang mediumskoot gebruik gemaak om die 
interpersoonlike dinamiek tussen die seuns in die koshuiskamer te toon. Bongo soek 
spelerig skoor met Lanie. Sy vlerkies hang. Lanie se opmerking "Jou vlerkies sou ook 
gehang het as jy heel middag in detensie gesit het" impliseer dat Lanie Frans se huiswerk 
doen; daarom kry hy nie tyd vir sy eie nie en beland in die moeilikheid. Selfs deur sulke 
subtiele suggesties word die negatiewe en die positiewe waardes waarmee die kyker, veral 
die jeug, sal kan identifiseer, uitgehef. Bongo het swart atletiekklere aan, Lanie het steeds 
sy skoolklere aan en Carl le op sy bed en lees. Bongo wil weet of Carl saamgaan 
atletiekoefening toe, en Carl se abrupte antwoord - "Nee" - laat Bongo se antwoord - "Nes 
jy verkies" - byna apaties klink. Sy tergende toevoeging dat hy hulle groete aan McKeggy 
en Frans sal oordra, het wel 'n ondertoon van 'n waarskuwing in. In die verdere gesprek 
tussen Carl en Lanie kom ook hulle, soos Jackie en Millie, nader aan mekaar as potensiele 
vriende. Hulle praat oor magsverhoudinge (in tienertaal). Carl se Lanie laat horn 
"rondshunt". Lanie sien Carl is nuut hier, daar is ouens met wie jy nie skoorsoek nie. Soos 
Frans en Bongo. Carl kom orent van sy bed. Gedurende die gesprek wissel die beeld 
(mediumskoot) van Lanie na Carl op hulle beddens langs mekaar. Carl se hy skrik nie vir 
koue pampoen nie. Lanie se as Carl dink Bongo is 'n pampoen, misgis hy horn lelik. Carl 
kom net 'n vraende gesig orent en wil weet wie Bongo werklik is. Lanie praat sagter, 
geheimsinnig. Carl leun effens vorentoe en praat ook sagter. Lanie vertel Bongo se storie. 
Hy kom van Zimbabwe af, sy ouers het groot plase daar gehad. Sy ouers is op pad plaas 
toe deur terroriste vermoor. 'n Vriend van sy pa het horn kinderhuis toe gebring. Lanie se 
opmerking is karakteriserend van Bongo: "Ek se jou hy's weird. Hy praat nooit oor homself 
nie, hy vat nie nonsens nie; nie eens Frans sukkel met horn nie." Ook word 'n sensitiewe 
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saak soos wegloop geopper, maar Carl swaai met sy hand oor die kamer en se ironies: 
"Nooit, wie sal nou daaraan dink om hierdie paradys te verlaat?" 

Die atletiekbaan is deurentyd 'n belangrike ruimte, want dit is daar waar die tweeling sou kon 
presteer, maar dis ook hierdie prestasies wat uiteindelik metafories is van die oorwinning wat 
positiewe verandering in verskeie karakters se identiteitsontwikkeling bewerkstellig. 

In hierdie episode is die gewone sportbedrywighede op die atletiekbaan aan die gang -
verskeie kinders hardloop rond, oefen hoogspring. Mac is bly om Jackie te sien, maar wil by 
haar weet waar haar broer is, wat dadelik spanning skep. 

Dan suggereer 'n buiteskoot (verskoot) waar Carl is: nog in die kinderhuis. 'n Nabyskoot op 
'n hand wat van regs na links beweeg op 'n houtreling, en daarna boontoe beweeg, fokus op 
Carl waar hy stadig by die trappe afstap. Sy gesigsuitdrukking word duidelik deur middel van 
'n nabyskoot; dit laat blyk dat hy baie ongelukkig en diep in gedagte is. Die kamera beweeg 
oor die foto's teen die muur en gaan staan stil op Karel se foto; dit skep die indruk dat dit 
vanuit Carl se oogpunt waargeneem word. Die nabyskoot van Carl wanneer hy na sy pa 
kyk, intensiveer die emosie, ook by die kyker, want die gelaaide durende oomblik kan 
moontlik herkenning, verlange en die oproep van Carl se onderdrukte emosies oor sy pa 
inhou. 

Terug op die atletiekbaan praat Mac en Jackie oor waar Carl is. Mac lyk baie ernstig en 
noem dat Carl niks gese net nie en dat hy nie met horn speletjies moet speel nie. Jackie vra 
verskoning. Mac se dis nie nodig nie; sy moet een rondte om die baan draf. Daar ontwikkel 
sterker spanning wanneer Mac probeer om al die atlete, onder andere Bongo en Jackie, 
asook Frans en sy maats, te laat oefen; dit blyk duidelik dat elkeen sy/haar emosionele 
bagasie saamdra op die atletiekbaan. Frans is die moeilikste, selfs ietwat uitdagend, en Carl 
is heeltemal afwesig van die atletiekbaan. 

In die stadium dat die agtergrondmusiek begin speel, is die fokus weer op Karel se foto, met 
daarna 'n nabyskoot van Carl se gesig toe hy wegdraai van die foto af. Sy oe is vol trane. 
Die afwisseling van tonele waarin daar 'n groot groep karakters bymekaar is op die 
atletiekveld, word hiertreffend as kontrastering aangewend. 

Intussen is Frans bekommerd oor en moontlik jaloers op Carl se vermoens op die 
atletiekveld. Mac loop na Frans-hUlle. Frans wil weet waar Mac se kampioen is. Mac se 
Frans moenie bekommerd wees oor Carl nie. Frans verseker Mac dat hy nie bekommerd 

191 



oor hom is nie; hy het net uitgesien na 'n bietjie kompetisie: "Meneer se dan die man is 'n 
wonderlike atleet." As atletiekafrigter weet Mac hoe om met kinders te werk; hy se vir Frans: 
"Jy sal jou kompetisie kry, wees net geduldig," en stuur hulle twee maal om die baan. 

Afwisseling, selfs kontrastering, is effektiewe wyses om die aandag van die kyker te behou. 
Die dialoog en statiese houding van die seuns in die koshuiskamer in 'n vorige toneel, asook 
die seuns wat om 'n atletiekbaan hardloop in 'n latere toneel, word treffend gekontrasteer 
met die volgende toneel waarin daar geen dialoog is nie en deurentyd gefokus word op 
iemand wat tussen borne deur hardloop. Musiek wat tydens die "Verlede week"-terugskoue 
speel, word ook hier gebruik. Daar is nabyskote van twee voete in tekkies of spykerskoene 
wat (na die kyker) aangehardloop kom. Dit verander na 'n verskoot van 'n persoon wat van 
regs na links tussen borne deur hardloop. Die skoot zoem in na die persoon, maar voordat 
sy gesig gesien word, is daar weer 'n nabyskoot van die voete. Die beeld beweeg opwaarts 
en dan is dit duidelik dat dit Carl is wat hardloop. Die skoot zoem uit. Die figuur draai met sy 
rug na die kamera en die skoot word verder en wyer soos hy verder tussen die borne weg 
hardloop. Behalwe dat die geheimsinnigheid in hierdie toneel bewerkstellig word deur die 
afwisseling in die afstand van die kameraskote, die musiek en die afwesigheid van dialoog, is 
daar ook by die kyker vrae oor Carl se motiewe en bedrywighede - oefen hy om tog aan die 
atletiekbyeenkoms deel te neem? Die spanning wat deur die oop plekke opgebou word, sal 
die kyker moontlik boei om verder te kyk na wat van onder andere Carl se planne word, ook 
in verdere episodes. 

Gelyktydigheid word bewerkstellig deur oor te gaan na die tweeling se ma. Dis nag, en daar 
word gebruik gemaak van 'n buiteskoot van die senukliniek. Daar is donker, gedesatureerde 
blou met 'n wit maanligskynsel op die geboue. Gedeeltes van die klaviermusiek speel, wat 
die assosiasie met Anet en haar liefde vir musiek uithef. Die wind huil. Die musiek wat speel 
soos Anet dit oefen, saam met die wind wat huil, maak van die toneel 'n onheilspellende 
afwagting van die daaropvolgende gebeure. Die filmiese weergee van Anet se droom begin 
met 'n nabyskoot op haar slapende gesig. Die beeld beweeg diagonaal van links na regs na 
die huis op die hoewe. 'n Nabyskoot op die klavier, die bladmusiek, vingers op die klawers 
en dan 'n mediumskoot van Anet wat besig is om te speel (die musiek wat in werklikheid 
deur die kyker gehoor kan word), wys dat Anet haarself in haar droom waarneem. Die beeld 
is wasig en wit, wat duidelike waarneming bemoeilik; die diagonale lyne suggereer 
onstabiliteit en die onsekerheid in Anet se droom. 

Die nabyskoot van Anet se slapende gesig wys dat sy droom. Terwyl sy in haar droom 
klavier speel, hoor sy 'n stem wat roep: "Heinrich, Heinrich, nee!" en dan 'n geweerskoot. Sy 
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kyk verskrik op, spring op en hardloop uit die vertrek. Die beeld beweeg vinniger om die 
dringendheid en spoed waarmee sy hardloop, aan te toon. Wanneer Anet aangehardloop 
kom tot voor die spieel, breek die spieel. Dit kan moontlik beteken dat alles wat tot op 
daardie oomblik was, finaal verander, op daardie oomblik stukkend geword het soos die 
spieel. In die gang (met steenmure aan weerskante), kyk sy in die gebreekte spieel. Die 
beeld is wasig en wit en daar is skerp sonlig buite. Telkens bevestig die kamerawerk dat die 
beelde op die hoewe die van Anet se droom is, omdat daar 'n paar keer teruggekom word na 
Anet se slapende, onrustige gesig in die kliniek. Terijg in die droom vryf Anet weer met haar 
hand oor die gebreekte spieel. In die gebreekte spieel kan 'n mens Heinrich by die deur aan 
die regterkant sien uitkom. Dan word gesien hoe Anet om die hoek gehardloop kom. Die 
beeld wissel af tussen die droom en haar onrustige slapende gesig, wat nou op die kussing 
in haar bed in die senukliniek rondrol. Wanneer sy egter weer om die hoek gehardloop kom, 
sien sy aan die ander kant van die gang Jackie se verslae, geskokte gesig, met haar hande 
voor haar mond. Die verskoot op Jackie beweeg vinnig nader na 'n nabyskoot. Weer eens 
word gefokus op die dromende gesig van Anet. Anet draai na links om in die spieel te kyk, 
wat weer heel is. In die spieel sien sy Heinrich wat stadig by die deur agter haar uitkom en 
dit ook weer toetrek. Hy draai om en lyk verbaas, geskok om Anet daar te sien staan. Albei 
sien vir Jackie aan die ander kant van die gang staan met 'n steeds geskokte gesig. Die 
dialoog wat dan volg, is uiters belangrik vir die hele reeks, omdat Heinrich se woorde en 
handeling hier die kyker self afleidings kan laat maak oor die wyse waarop Karel dood is: 

Anet, met 'n geskokte stem: "Heinrich, waar's Karel?" 
Heinrich: "Anet, ek weet nie hoe om dit vir jou te se nie,..." 
'n Nabyskoot van Anet se slapende gesig bevestig dat al die gebeure in haar droom 
afspeel. 
Heinrich: "Ek's jammer, ek het met horn probeer praat. Hy het heeltyd gese hy kan 
nie meer nie." 
Anet: "Waarvan praat jy?" 
Die beeld beweeg wisselend en onrustig tussen Anet en Heinrich. Daar is byklanke 
wat klink soos 'n sug, 'n asem wat uitblaas. 'n Baie subtiele suggestie kan daarop dui 
dat Karel sterf, maar dit kan ook gewoon die suggeluide wees wat Anet maak terwyl 
sy droom. 
Heinrich: "Ek is jammer." 
Anet skreeu "Karel!" en wil by die deur instorm, maar Heinrich gryp haar arms vas en 
druk haar half teen die deur vas. 
Heinrich: "Hy het heeltyd gese alles het te veel geword, dat niks meer sin maak nie, 
en die volgende oomblik..." ( Dan volg 'n lang stilte). 
Weer word gefokus op Anet se gesig in die kliniek. 
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Die volgende beeld is 'n nabyskoot van Anet en Heinrich se gesigte. Anet se vraend: 
"Karel?" en Heinrich skud net sy kop. Anet se gesigsuitdrukking lyk geskok, en sy 
loop voor Heinrich se gesig verby. 

Anet skrik wakker en kom vinnig in die bed orent met 'n gil: "Nee!". Die kleur is blou, wat 'n 
assosiasie het met ander soortgelyke tonele in die reeks, sodat die idee dat Anet droom, 
telkens met kleureffekte verdere betekenis kry. Suster is dadelik by haar en paai haar. Anet 
se dan "Hy wou nie meer lewe nie, kan julle dit nie verstaan nie. Karel wou nie meer lewe 
nie", maar die moontlikheid is sterk dat die kyker intussen reeds ingesien het wat sy nog nie 
kan insien of wil glo nie: dat Heinrich skuld het aan Karel se dood. Sy is verward en onrustig. 
Die kamerabeeld vries op haar gesig. Die nawerking hiervan by die kyker is ook die van 
onsekerheid en spanning, al sou die kyker reeds vermoed wat gebeur het. 

Reeds in hierdie episode word 'n gedeelte van die gebeure rondom Karel se dood deur Anet 
se drome bekend gemaak. In die verdere episodes en haar drome word die gebeure 
duideliker en meer detail word gewys, totdat sy in Episode 12 self vir Snyman kan vertel wat 
daardie dag gebeur het toe Karel dood is. 

4.2.2.4 Episode 4 

In die "Verlede week"-terugskou word daar enkele flitse gegee van die belangrikste tonele in 
die vorige week se episode. Carl se vir Bongo dat hy nie meer in atletiek belang stel nie; 
hierdie bevestiging bly spanning skep, omdat die kyker moontlik met die positiewe 
eienskappe van Carl identifiseer. Verdere spanning word geskep met die terugskou dat 
Snyman vir Carl en Jackie gese het dat Heinrich en George vrygelaat is en dat die twee na 
die tweeling sal soek. Die terugskou wys ook dat Carl op sy eie oefen, wat 'n vlagie 
opwinding deur die episode laat waai, veral omdat daar direk daarna 'n vlugtige terugskou is 
na Frans wat op die atletiekbaan teenoor McKeggy wonder waar Carl is, en deur die afrigter 
gemaan word om net geduldig te wees - hy sal sy kompetisie kry. Waarop die kyk natuurlik 
glad nie geduldig wil wag nie - die voorskou wek belangstelling en spanning oor die wedloop 
wat in die vooruitsig gestel word. 

Die ligval dui aan dat dit vroegoggend is. Dit waarmee karakters hulle besig hou, is tiperend 
van hulle aard. Tannie Vis is besig om blomme in die tuin te pluk ('n bos laventel, wat bekend 
is daarvoor dat dit rustigheid of kalmte bevorder), wat aansluit by die vorige episode toe sy 
vir Anet blomme geneem het in die kliniek. Die skoolhoof kom groet en vra hoe die 
Lindemans inpas en tannie Vis antwoord dat hulle net tyd gegee moet word; hulle sal nog 
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regkom; dit is 'n wyse om op die vlak van die adolessente kyker aan te dui dat die rou- en 
hersteltyd soms 'n tydsame proses kan wees. Sy was eergister by hulle ma, en sy lyk vir 
haar beter. Tannie Vis is bly dat die skoolhoof die tweeling ingeneem het, wat beklemtoon 
dat kinders in 'n kinderhuis nie altyd weeskinders is nie. Die gesprek raak ook aan die 
speurder, Snyman, se boodskap dat die stiefpa op borgtog vrygelaat is en dat hulle versigtig 
moet wees, hy kan dalk kom moeilikheid maak. Snyman is seker dat Heinrich hulle sal kom 
soek. Tannie Vis, wat ook vir Karel Lindeman geken het, is baie beskermend teenoor die 
kinders. Dit is 'n kontekstualiserende, gemoedelike gesprek met min spanning. 

Carl en Willemien loop saam skool toe. Uit die dialoog word gesien dat Carl in 'n plaasskool 
was. Hy se ook vir Willemien dat hy nie meer aan atletiek deelneem nie. Dit is as gevolg 
van omstandighede dat hy hier is. Volgens Willemien se die mense dat Carl so fantasties is. 
Carl se dat sy nie alles moet glo wat die mense se nie; hulle kan baie oordryf en dat 
McKeggy horn self moet vra as hy iets van horn, Carl, af wil weet. 

Met 'n buiteskoot ('n verskoot is ook gebruik) word die ruimtelike orientering gedoen - Mercia 
Privaatkliniek. Daar is oggendlig en 'n vrou met 'n handsak stap na die gebou toe. Die 
kliniekmatrone is by Anet en wil weet hoe dit met haar gaan. Anet voel elke dag 'n bietjie 
beter. Sy sit steeds in die stoel voor die venster. Sy het klere aan wat lyk na 'n sweetpak, 
nie meer slaapklere soos vroeer nie. Snyman is daar om haar te sien. Die gesprek is redelik 
gespanne en bevat mediumskote op al drie karakters. Anet is dadelik angstig en skuif 
ongemaklik in haar stoel rond. Se dadelik dat sy niks weet nie. Snyman wil met haar praat 
oor haar man en kinders. Die kinders is goed versorg, mevrou Visser was juis gister hier om 
te kom se. Heinrich soek werk in die Kaap, sy weet nie of hy al gekry het nie. Sy het nog 
niks van horn gehoor nie, sy sal seker binnekort. Hy het gese dit sal lekker wees om by die 
see te bly. Dit val op dat sy verward is, omdat Heinrich dan juis die werk van Karel se 
maatskappy bestuur. Snyman lyk en klink ongemaklik wanneer hy taktvol vir Anet laat 
verstaan dat Heinrich nie in die Kaap is nie. Snyman het haar hulp nodig om die saak te 
help oplos. Dit maak Anet meer angstig en gespanne, omdat sy nie kan onthou wat gebeur 
het toe Karel dood is nie, ook niks van "sy dinge" van nou nie. Dit is 'n uitgebreide toneel 
waarin Snyman verder vertel van die diefstal en dat Heinrich uit is op borgtog. Die probleem 
is dat hy sonder meer inligting van ander 'n goeie kans het om los te kom. Anet se 
gesigsuitdrukking verander; sy lyk verstar, haar hande is ineengestrengel en sy hou 'n 
sakdoek vas. Snyman dink Anet weet meer as wat sy toegee en wil weet of sy bang is vir 
Schuler. Wanneer Anet horn nie dadelik antwoord nie, kyk hy vraend na die matrone wat 
ook steeds in die kamer staan. Hy beklemtoon dat hulle hier is om haar te help. Anet raak 
net meer angstig en kyk vraend, hulpsoekend na die matrone wanneer sy se dat sy niks 
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onthou nie. Sy staan op en staan voor die venster, hande steeds inmekaargestrengel. Die 
matrone se vir Snyman dat dit genoeg is. Snyman vra dat Anet moet probeer onthou, dat sy 
moet se as daar iets is wat hulle sal help in hulle ondersoek na die saak. 

In 'n volgende toneel, wat heelwat korter is, is Heinrich in die huis op die hoewe en hy skuif 
'n skildery met presiesheid reg en luister na klassieke musiek. Dit sluit aan by 'n opmerking 
in Episode 12, waarin hy vir George da Silva vra om daaraan te dink met hoeveel 
presiesheid hulle alles beplan het, wat nie vir die kyker alles duidelik sal wees nie, omdat die 
oop plekke juis geheimsinnigheid en spanning veroorsaak. Heinrich word baie goed deur sy 
handeiing en diaioog gekarakteriseer. Heinrich maak sy pistool met presiesheid skoon, skuif 
die skildery reg, maar terselfdertyd gooi hy Jackie se foto op die vloer en trap dit stukkend 
met sy hak. Die woordelose geweld is 'n suggestie van die wrewel wat hy teenoor Jackie 
voel, 'n faktorwat deurentyd al groter spanning bewerkstellig. 

Van die belangrikste gesprekke in die episode en ook in die reeks is die tussen McKeggy en 
Carl, omdat 'n sportafrigter so 'n belangrike rol in 'n adolessente seun se lewe kan speel. 'n 
Voorbeeld hiervan is in hierdie episode, wanneer die skoolklok Iui, en 'n lugskoot van die 
skool die ruimtelike orientering doen. McKeggy se klas verdaag en hy vra dat Carl agterbly. 
Pote waarsku horn om nie weer die atletiekoefening te mis nie. McKeggy praat ernstig, maar 
met begrip met Carl. Hy verstaan sy gevoelens, maar hy is teleurgesteld in Carl; hy het 
gedink daar steek meer in horn. Hy probeer Carl motiveer deur daarop te wys dat teenspoed 
mens sterker maak. Hy se eksplisiet vir Carl dat hy verstaan dat hy bitter is oor wat gebeur 
het en opstandig voel oor sy omstandighede. Hy spaar Carl nie direkte opmerkings nie, en 
se hy kan nie glo dat Carl so gou gaan le het nie. Carl het 'n groot talent, hy het nie die reg 
om dit te verwaarloos nie. Selfbejammering is nutteloos en selfsugtig. Hy is nie alleen op 
die aarde nie, hy moet dink aan sy ma en sy suster. Carl se hy dink aan hulle, maar lyk 
afgetrokke. Hulle gesigte word afwisselend gewys deur middel van nabyskote, sodat die 
emosie op hulle gesigte 'n effek van betrokkenheid by die kyker kan bewerkstellig. McKeggy 
wil weet of Carl se ma trots op horn sou gewees het as sy geweet het wat hy doen. 
Wanneer hy noem dat hy niks doen nie, word McKeggy kwater. Dit is omdat hy niks doen 
nie dat hy die mense vir wie hy lief is, seermaak. Hy is nie die enigste mens met probleme 
nie. Hy moet positief raak. Mac wil weet of Carl te Iui was om te kom oefen. Jackie was 
seergemaak toe hy nie daar was vir die oefening nie. Hy wil horn die middag by die oefening 
sien. Die diaioog het byna die effek van 'n onophoudelike sarsie masjiengeweerskote, al sou 
die bedoeling nie wees om seer te maak nie, maar om te motiveer. Ekstrinsieke motivering 
moet soms met buitengewone kragtigheid plaasvind voordat dit 'n effek op iemand het, en 
McKeggy as afrigter het die aard van die motivering ietwat verander en die intensiteit 
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daarvan versterk. Hierdie vertrouensverhouding tussen atleet en afrigter is 'n baie 
belangrike faktor in Carl se identiteitsontwikkeling. 

Die toneel by die polisiestasie is kort maar intens, omdat dit 'n bydrae lewer om die spanning 
te laat oploop. Snyman verseker die ander speurder daarvan dat Schuler 'n krimineel is wat 
in staat is tot geweld; hy is gevaarlik. Karel Lindeman het sy sekuriteitsbesigheid self 
opgebou totdat dit 'n goeie naam gehad het, maar die werk het te veel geword vir horn om 
alleen te behartig en hy het Schuler aangestel. Agtergrondsinligting word deurentyd en 
stelselmatig vir die kyker gegee sodat daar 'n duidelike netwerk van motiewe, asook 'n 
patroon van oorsaak en gevolg ontwikkel wat die spanning in die handelingslyn laat oploop. 
Direk en indirek raak dit voortdurend die tweeiing se lewens en ook hulle gevoei van waar 
hulle behoort en wat hulle as deel van hulle eie waardestelsel sien. 

'n Belangrike volgende gebeurtenis is die koms van die nuwe Kuns- en LO-onderwyseres, 
Kate Viljoen. Dit vorm 'n ietwat komiese situasie (nie werklik 'n liefdesdriehoek nie), omdat 
Miempie, die sekretaresse, ook haar oog op McKeggy het. Dit is moontlik dat die uitbeelding 
van Miempie, al is dit in geringe mate, deur sommige kykers as ietwat karikatuuragtig ervaar 
sal word). Die hoof wil vir McKeggy sien en stel horn voor aan Kate; sy is 'n provinsiale 
800m-atleet. Volgens die hoof is Mac die beste afrigter in die land, en hy dink dat hulle twee 
goed sal kan saamwerk; hy vra dat McKeggy vir Kate rondwys. In hierdie toneel, soos byna 
regdeur die hele TV-reeks, is die choreografie fyn uitgewerk: wanneer Mac vir Kate die 
kantoordeur oopmaak, is daar momenteel onbeholpe verwarring in die oomblikke dat Mac 
eintlik in Kate se pad is, wat 'n komiese effek het. As die skoolhoof as karakter dan glimlag, 
kan die kyker daarmee identifiseer. 

Die atletiekveld begin 'n steeds sterker ruimtelike funksie vervul, want dit is daar waar Carl 
sal kan bewys of hy nog beiangstel in deelname aan kompeterende sport en waar sy keuses 
en moontlike oorwinnings ander karakters kan beinvloed. In die atletiekveldtoneel van 
hierdie episode is Jackie reeds daar en staan voor die pawiljoen wanneer Carl van agter in 
die pawiljoentonnel aangestap kom. Sy het nie geweet hy kom oefen nie; hy wil nie he sy 
moet 'n "scene" maak nie. Die ligval dui daarop dat dit al in die middag na skool is. Bongo 
kom ook van agter aangeloop. Die interpersoonlike dinamika word hier slegs tussen hierdie 
drie karakters uitgespeel, maar is intens genoeg om die aandag van die kyker te behou. 
Bongo wil he Carl moet horn aan Jackie voorstel, wat Carl doen, maar dan loop hy weg. 
Bongo wil by Jackie weet of hy altyd so knorrig is. Volgens Jackie is dit erger. Sy verskoon 
haarself. Dan wil Bongo by Carl weet of hulle "kwaad is vir mekaar of iets". Carl se 
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antwoord is bloot: "Of iets", wat 'n baie gelade inhoud het. Dan is die fokus op Carl waar hy 
opwarm vir die oefening. 

In die meisieskoshuis, moontlik dieselfde middag, is Millie is in die slaapsaal besig om te 
skilder. Willemien verskyn in die deur. Haar teenwoordigheid blyk vir Millie intimiderend te 
wees, want sy verlaat dadelik die kamer en los Willemien alleen. Musiek begin speel. 
Willemien soek vinnig deur Jackie se kas; sy sien 'n mooi blommetjiesrok. Sy kyk in die 
spieel daarna voordat sy dit met 'n venynige glimlag middeldeur skeur. Die skeurgeluid kan 
duidelik gehoor word, dieselfde skeuraksie word tweemaal gewys om dit te beklemtoon. Sy 
hang die rok aan die hanger op en sit dit terug in die kas. Die kyker weet in hierdie stadium 
nie dat dit Jackie se rok is nie, maar dit is wel in die heel laaste episode betekenisvol dat 
Jackie dieselfde, of 'n soortgelyke rok aanhet wanneer die groepfoto aan die einde geneem 
word. Die rok as teken van die band tussen 'n ma en 'n dogter - die band met hulle moeders 
wat Jackie en Willemien in hierdie stadium mis - word 'n deurlopende motief en simbool van 
dit wat bo die waarde van geld kosbaar kan wees. 

Die fokus is dan terug op die atletiekveld waar Kate in haar oefenklere na Mac toe aangedraf 
kom. Ter wille van haar inskakeling in die verhaallyn en ter wille van die geleidelike 
verandering van Carl se houding teenoor die nuwe skool, sy omstandighede, die 
atletiekafrigter en atletiek, is daar ook hierdie byna terloopse, maar tog funksionele 
oefenmiddag. 

Ook die toneel in die kliniek daardie middag lyk na 'n gewone dialoog tussen Anet en die 
kliniek se matrone, maar dit het 'n baie belangrike funksie: dit beeld Anet uit in situasie van 
verwarring, wat belangrik is vir die oorgang na volgende fases in die ontwikkelingslyn van die 
spanning en die uiteindelike ontknoping. Anet sit voor die venster, waarvan die gordyn altyd 
half toegetrek is en die kantgordyn alles waarheen sy uitkyk, in 'n wit wasigheid gehul hou. 
Die dekor (ook in ander episodes) dra by tot die effek van vaagheid en onsekerheid oor wat 
in die verlede gebeur het - Anet kan nie onthou hoe alles so verkeerd geloop het nie. Sy 
dink dat Karel eintlik so goed gevaar het met sy maatskappy, maar vra 'n soort retoriese 
vraag aan die matrone wat by haar is: "Hoekom wou Karel nie meer lewe nie, Matrone?. Dit 
het nie so sleg gegaan met die besigheid nie. Hy het vir my gese dit gaan goed. Dat dinge 
begin regkom." Daar is afwisselend nabyskote van Anet en die matrone se gesigte wat Anet 
se verwarring en die matrone se simpatieke uitdrukking duidelik laat blyk. Anet het 'n 
vertroueling teenoor wie sy haar vrae kan vra, al het nie een van hulle twee antwoorde 
daarop nie. Matrone se met deernis: "Soms is omstandighede buite ons beheer," waarop 
Anet bloot voortgaan: "Hy moes gese het. Ek en die kinders sou verstaan het. Ons het nooit 
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geheime vir mekaar gehad nie. Ek sou hom gehelp het." Matrone se antwoord bring nie 
bevredigende oplossings nie, maar is wel troostend bedoel: "Moenie antwoorde soek op 
dinge wat vir ons duister is nie. Ons wil u gesond maak, dis al wat tel". Anet se dialoog 
verander na 'n ander stemtoon, wat byna dui op ontkenning, byna asof sy vir Heinrich wil 
skerm: sy noem dat Heinrich so goed vir haar en die kinders was na Karel se dood: "Hy kon 
net nie genoeg vir ons doen nie. Hy is nie 'n slegte man nie. Hy is nie so sleg nie. Dis eers 
later dat hy ..." Net die helfte van Anet se gesig word van die linkerkant af gewys, wat 
moontlik daarop dui dat sy net 'n gedeelte van die waarheid vermoed. Sy wil skielik gaan le. 
Daar is 'n mediumskoot van matrone met haar hande op Anet se skouers. Sy verseker Anet 
dat hulle wil help en haar vriende is. Matrone loop, Anet keer haar; sy wil weer met Snyman 
praat. Matrone se sy sal hom bel as sy gereed is. Die stuk dialoog in 'n toneel soos hierdie 
lyk na 'n gemaal van gedagtes sonder dat dit die verhaal laat voortstu, maar dit is inderdaad 
dit - dat die verwarring van die ma op hierdie stadium so uitgebeeld word dat haar latere 
herstel en die wyse waarop dit die hele gesin se lewens verander, duidelik in kontras 
hiermee kan staan. 

'n Kort toneel op die atletiekbaan wys die seuns in mediumnabyskote terwyl hulle draf. 
Bongo en Carl draf; Carl se dat McKeggy nie moet dink hy gaan hom gebruik om 'n paar 
rekords los te hardloop nie. Om die konflikvlakke hoog te hou soek Pote skoor met hulle, 
maar in die verbygaan waarsku Bongo vir Frans-hulle: hy wil hom nie vererg nie. Hulle is 
ietwat verbaas, want hulle het gedink hy kies nooit kant nie. Dit is ook selfs uit so 'n kort 
toneel duidelik dat identiteitsontwikkeling selfs in kiein, oenskynlik onbenullige 
konfliksituasies plaasvind - situasies waarin adolessente in sosiale verhoudinge teenoor 
mekaar te staan kom en moet besluit waarin hulle glo en waarvoor hulle staan. 

Om Heinrich en George saam in 'n bakkie te sien maak daarvan 'n klein ruimte met baie 
negatiewe energie. Hulle is moeg gesoek na die kinders; hulle is oortuig daarvan dat Carl 
weet wat van die tassie juweliersware geword het wat hulle tydens hulle laaste rooftog 
verioor het toe die polisie opgedaag het. Heinrich se vasbeslote niemand gaan hom toesluit 
nie. Hoe meer George praat, hoe meer fokus die beeld nader en nader op Heinrich se gesig, 
tot net sy oe gesien kan word en die kyker hom vasbeslote hoor se dat niemand hom gaan 
toesluit nie. In die agtergrond is die musiek onheilspellend, wat iets voorspel van die oomblik 
toe Heinrich vir George gewelddadig aan die keel gryp en in 'n wurggreep hou en dreigend 
se: "As ek se ons gaan die kinders soek, dan soek ons die kinders, verstaan jy my?" 
Deurentyd is van nabyskote gebruik gemaak, wat die gevoel van nabyheid van die gevaar 
verhoog. Snyman se vroeere woorde dat Heinrich gevaarlik is en tot geweld in staat is, word 
bewys deur sy optrede teenoor George ("sy vriend"), en die episode eindig op 'n spannende 
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noot omdat die kyker in spanning moet wag om te sien of Heinrich gaan uitvind dat die 
tweeling by die kinderhuis is. 

4.2.2.5 Episode 5 

Die "verlede week"-terugskou begin met 'n gesprek tussen Willemien en Carl waarin Carl 
beklemtoon dat hy nie meer aan atletiek deelneem nie. Volgens Willemien het almal vir Carl 
gewag, hulle het gehoor hoe fantasties hy is. Sersant Snyman besoek Anet en vra haar uit 
oor Heinrich. McKeggy praat met Carl, hy wil horn by die atletiekoefening sien. Snyman se 
aan Louwtjie dat Heinrich in staat is tot enigiets, selfs geweld. McKeggy en Kate Viljoen 
ontmoet in die skoolhoof se kantoor. Bongo en Jackie word deur Carl aan mekaar 
voorgestel. Willemien skeur Jackie se klere. Heinrich gooi Jackie se foto op die vloer en 
trap dit stukkend, wat Snyman se aanmerking bevestig dat Heinrich gewelddadig kan word. 

Die eerste toneel van die nuwe episode begin met 'n wye skoot van die senukliniek. Anet 
word gewys waar sy deur die kliniek se venster na buite kyk. Die venster se 
blokkiespatroon, suggereer gevangenheid binne die ruimte. 'n Oor die skouer-skoot vanuit 
Anet se oogpunt wys die kyker 'n wit bakkie wat in die grondpad aangery kom. Die beeld 
verander na 'n nabyskoot op haar verskikte gesig. Vanuit 'n vorige episode weet die kyker 
dat dit Heinrich se bakkie is en verstaan hy die emosie wat op Anet se gesig te sien is 
wanneer sy besef wie se bakkie dit is. Haar gesigsuitdrukking lyk gespanne as sy van die 
venster wegdraai in die vertrek in. 

Die volgende toneel is Heinrich reeds by die ontvangstoonbank van die kliniek en eis hy om 
sy vrou te sien. Hy en die verpleegster word met 'n mediumskoot gewys. Uit sy stemtoon 
kan afgelei word dat hy baie ongeduldig is omdat hy nie vir Anet kan sien nie, asook omdat 
sy onder "Anet Lindeman" op die kliniek se register is. Hy wys die verpleegster ergerlik op 
haar tout, dat Anet Schuler is en nie Lindeman nie, en toe hy wil weet of sy eers sy 
huweliksertifikaat wil sien, kom die matrone aan die regterkant van die skerm in fokus. Die 
matrone lig Heinrich in dat mev Lindeman onder verpligte rus is, soos beveel deur dokter 
Muller, sy mag geen besoekers ontvang nie. Heinrich verduidelik ergerlik aan die matrone 
dat hy die reg het om sy eie vrou te sien en dit is ongehoord dat hulle horn toegang tot haar 
weier. Sy stemtoon verander van kwaad na dreigend, wanneer hy se dat hy sal loop, maar 
dit is nie die laaste wat hulle van horn gehoor het nie. Wanneer hy weer kom, kom hy haar 
nie besoek nie, hy kom haar haal en dat hulle solank haar tasse moet pak. Die matrone 
noem dat hulle net in belang van sy vrou optree en dat hy sekerlik wil he dat sy vrou gesond 
moet word. En as hy haar wil sien, moet hy maar self met die dokter reel. Uit sy handeling 

200 



in die toneel kan gesien word dat Heinrich nie werklik Anet se belange op die hart dra nie, hy 
slaan nie ag op die dokter se raad dat Anet rus nodig het en geen besoekers kan ontvang 
nie. 'n Moontlike rede waarom hy vir Anet wil saamneem huis toe, kan wees dat hy by haar 
sal kan uitvind waar die kinders is en sodoende die tas met juwele sal kan opspoor wat Carl 
in Episode 1 verloor het. Sy manipulasie van mense en geweld as hy nie sy sin kry nie, kan 
gesien word in Episode 4 toe hy George, wat veronderstel is om sy vriend te wees, skielik 
aan die keel gegryp het toe George met horn verskil oor hoe om die kinders verder te soek. 

Jackie en Millie word met 'n mediumskoot gewys waar hulle in die koshuiskamer op die bed 
sit en na Jackie se geskeurde rok kyk (wat Wiiiemien in die vorige episode geskeur het). 
Volgens Millie is die rede vir Wiiiemien se optrede jaloesie teenoor Jackie, omdat sy mooi en 
goed is en omdat almal van haar hou. Jackie kan nie verstaan hoe iemand so gemeen kan 
wees nie. Die rok word met 'n mediumskoot gewys terwyl Jackie dit na haar gesig toe bring 
en vasdruk. 'n Nabyskoot op haar gesig wys die trane wat oor haar wange loop terwyl sy vir 
Millie vertel dat dit haar spesiale rok is wat haar aan haar pa laat dink. Hy was lief vir 
blomme en met die blomontwerp op die rok was dit vir horn asof Jackie 'n stukkie lente om 
haar hang. As dit van horn afgehang het, sou dit die hele jaar lente gewees het. 'n Beeld 
skuif terug na Millie se gesig wat na onder gedraai is, terwyl sy vir vertel hoe gelukkig sy is 
om sulke mooi herinneringe te he. Jackie droog haar trane af en staan op om saam met 
Millie na die eetsaal te gaan. Jackie se herinneringe maak sekere inligting van haar pa Karel 
aan die kyker bekend. Hy word slegs leer ken deur haar herinnering aan horn, maar ook 
deur Anet se drome en tannie Vis se vertellings aan Carl. 

Die eetsaal, waar die volgende toneel afspeel, dui op die kontinuVteit in die TV-reeks, omdat 
Jackie en Millie aan die einde van die vorige toneel op pad na die eetsaal toe was. Jackie 
wil by Millie weet hoekom sy 'n kamer met Wiiiemien en haar "aanhangseis" deel. 'n Klokkie 
wat lui, kan gehoor word ('n byklank as deel van die klankbaan) Millie verduidelik dat daar 
elke Woensdag pos uitgedeel word, omdat daar nie genoeg is om dit elke dag te doen nie. 
Tydens Millie se verduideliking word Wiiiemien by haar tafel gewys met 'n mediumskoot 
terwyl sy opstaan en loop na die tafel waar Kate met die posstukke sit. Die beeld fokus ook 
afwisselend op Kate wat die pos uitdeel en die meisies wat reeds in die ry staan om te hoor 
of daar vir hulle pos is. Die beeld fokus afwisselend met 'n nabyskoot op Lettie en Maria se 
gesigte terwyl Wiiiemien wegstap van hulle tafel en in die ry gaan staan vir die pos. Die 
uitdrukking van bejammering op Lettie en Maria se gesigte as hulle Wiiiemien agternakyk, 
word afgewissel met die afwagting op Wiiiemien se gesig as sy voor in die ry is en vir Kate 
vra of daar enige pos vir haar is. Millie noem aan Jackie dat Wiiiemien reeds 'n jaar in die 
kinderhuis is en nog geen brief van haar ma gekry het nie. Volgens Jackie is dit: "Seker 
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omdat sy aaklig is dat haar ma nie vir haar skryf nie." En Millie antwoord: "Nee, Jackie. Dit 
is omdat haar ma nie vir haar skryf nie dat sy so aaklig is." Met hierdie stelling toon Millie 
karakterontwikkeling deurdat sy insig het in Willemien se handeling, hoewel Willemien Millie 
self nie goed behandel nie. Die voigende nabyskoot wys Willemien waar sy vir Kate vra of 
sy nie 'n brief gekry het nie. Dit verander na 'n baie nabyskoot wat wissel van Kate se hande, 
waar sy deur die briewe soek, Willemien se angstige gesig. Die wisseiing van die skote 
beklemtoon die angstigheid van die situasie. Daar is geen brief vir Willemien nie, en sy 
verlaat die eetsaal vinnig. Sy word met 'n langskoot gewys waar sy na die kyker 
aangehardloop kom en by 'n deur links ingaan. Die kennisgewing op die deur se "Geen 
dogters". 'n Nabyskoot op haar gesig en die rondkyk of iemand haar nie sien voordat sy by 
die deur ingaan nie, wys dat sy bewus is daarvan dat sy nie daar mag wees nie. Sy gaan die 
donker kamer binne en word met 'n verskoot gewys waar sy in die hoek staan en huil. Die 
donkerte van die kamer en die verskoot op Willemien beklemtoon haar afgesonderheid en 
alleenheid. 

Die begin van die voigende toneel bou voort op die gevoel van alleenheid waarmee die 
vorige toneel geeindig het. Die deur van die seunskoshuiskamer het die voigende name op 
die deur wat met 'n nabyskoot beklemtoon word: F. Gouws, A. Prinsloo, P. van Balen, L. 
Fick, B. Potgieter. Die afwesigheid van Carl se naam op die deur kan moontlik dui op sy eie 
alleenheid en afgesonderheid in sy onmiddellike omgewing, hy is dus nog nie so tuis in die 
koshuis soos die ander seuns dat sy naam al op die deur is nie. Die moontlikheid is dat dit 'n 
vooruitskouing is van die tydelikheid van sy eie verblyf in die koshuis. Die ander seuns in die 
kamer is om verskillende redes permanent in die kinderhuis, terwyl Carl en Jackie se verblyf 
van hulle ma se gesondheid en herstel afhang. 

Die lig in die toneel dui aan dat dit aand is en die seunskoshuisbadkamer as ruimte word met 
'n mediumlangskoot gewys. Drie seuns het 'n uitbundige handdoekgeveg. Carl is klaar 
gestort en is besig om af te droog en aan te trek. Die beeld verskuif na Frans wat by die 
deur inkom en agter Carl verbyloop en maak asof hy horn nie sien nie. Frans is besig om uit 
te trek met sy rug na die kyker/kamera. Terwyl hy sy hemp uittrek, sien die kyker en ook 
Carl die letsels op Frans se rug. 'n Nabyskoot van Carl se gesig beklemtoon die afgryse 
waarmee hy Frans se rug bekyk. 'n Wyer skoot op Carl wys Bongo wat nader staan en sien 
hoe Carl vir Frans kyk. Carl wil by Bongo weet wat Frans oorgekom het. Bongo se 
aanvanklike kortaf antwoord van "geslaan" stel Carl nie tevrede nie en hy wil werklik weet 
wat met Frans gebeur het. Carl en Bongo loop in die koshuisgang af weg van die 
badkamers af, terwyl hulle baie sag praat. 
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Carl: "Deur wie, Mike Tyson? Nee ernstig man. Is dit hoe julle met mense in 

hierdie plek werk." 

Bongo: "Dis sy pa" 

Carl: "Sy pa? [verbaas] 

Bongo: "Dis hoekom hy hier is." 

Carl: "Hoe kan 'n ou se pa horn so slaan?" 

Bongo: (Lag) "Daar is sekere dinge onder die son, my liewe Lindeman, 

waarvan jy in jou jong lewe nie bewus is nie. Maar dit is goed jy neem kennis 

van hierdie dinge. Dalk besef jy eendag jy's nie die enigste een wat swaarkry 

nie." 

Aan die einde van die gesprek wys 'n nabyskoot op Carl se gesig dat hy verbaas is oor wat 

hy nou net gehoor het en hy kyk Bongo met 'n frons agterna en kyk ook terug in die rigting 

van die badkamer waar Frans waarskynlik nog steeds is. Met die fronsende nadenkende 

gesigsuitdrukking volg Carl vir Bongo waar hy die kamer binnestap. Carl se reaksie op 

Bongo se vertelling van Frans en sy pa laat blyk dat Carl tog begin besef dat hy nie die 

enigste een in die wereld is wat te na gekom is nie. 

Die lig (helder sonskyn) wys dat dit dag is, en die lugskoot van die skoolgeboue, asook die 

geluid van kinders wat praat en stoele en tafels wat rondgeskuif word, bevestig dat dit reeds 

oggend is en dat die skool reeds vir die dag begin het. Die beeld verander met "n 

mediumskoot na McKeggy se klaskamer, waar hy besig is om met die klas te praat oor 

Woodrow Wilson, en toewyding en dissipline. Hy dwaal af van die les oor Wilson en begin 

oor selfdissipline of die gebrek daaraan by die kinders te praat. Die kameraskote wissel 

tussen McKeggy wat voor in die klaskamer staan en die kinders wat in die banke sit. Die 

byklank van die klok wat lui, kan gehoor word, en die klas verdaag, behalwe vir Carl wat 

stadiger as die ander opstaan om die klas te verlaat en McKeggy nadenkend dophou. Dit 

sluit aan by die vorige toneel toe dit blyk dat Carl ook begin nadink het oor wat Bongo horn 

vertel het van Frans se pa. In hierdie toneel is dit duidelik dat, benewens sy vak, dissipline 

vir McKeggy belangrik is, en dat hy nie net akademiese geleerdheid aan die kinders wil 

oordra nie, maar ook vir hulle lewenswaarhede wil leer. 

Die geluid van kinders wat lag en gesels en die mediumskoot wat hulle in groepe op die 

skoolgrond wys, dui aan dat dit pouse is. Bongo kom van agter af na Jackie toe aangestap 

en stel homself weer voor. Die gesprek is belangrik in terme van Bongo se lewensbeskouing 

en word daarom in dialoogvorm weergegee: 

203 



Jackie: Ek onthou wie jy is. Dit lyk maar soms asof ek nie weet wat om my 
aangaan nie. 
Bongo: Ek is bly. Dit is nie gewoonlik dat ek so 'n indruk maak op sulke mooi 
meisies soos jy nie. Ek dink dis my naam wat hulle herinner aan iets wat uit 
die bos ontsnap net 
Jackie: Het jy? 
Bongo: Op 'n manier, ja. Is ons ook so vreemd vir jou soos vir jou broer 
Jackie: Hoe gaan dit met Carl? 
Bongo: Dit gaan goed met Carl. 
Jackie: Hy wil nie hier wees nie. Dit is my skuld dat ons hier is. 
Bongo: Ek weet nie hoekom jy so se nie; dit maak dit is ook nie belangrik nie. 
Hy sal dit moet aanvaar, ons almal moes. Wat belangrik is, is dat jy na jouself 
moet kyk 
Jackie: Mens kan nie net altyd aan jouself dink nie. 
Bongo: [Effens ergerlik, sy stem is harder] Natuurlik kan 'n mens, dis maklik. 
As ek nie na myself kyk nie, wie sal? 
Jackie: Is almal so sinies soos jy? 
Bongo: Nee, ek is seker die ergste. 
Jackie: Ek dink jy het uit die bos ontsnap. 

Jackie wil wegdraai om te loop: "Millie wag vir my", maar Bongo vat haar hand vas en wil 
glimlaggend weet of hy haar weer gaan sien. Met hierdie gesprek kan Bongo se 
lewensbeskouing en identiteit gesien word. Hy is 'n alleenloper wat net na homself kyk en vir 
homself baklei. Dit is egter teenstrydig met sy toenadering teenoor Jackie, asook die hulp 
wat hy Carl aangebied het in Episode 2. 

'n Langskoot van Jackie word gewys waar sy op die gras op die skoolgrond loop. Die 
byklanke van kinders wat lag en gesels, asook die paar kinders wat in groepies rondstaan, 
dui aan dat dit steeds pouse is. 'n Nabyskoot op 'n skoen wat deur die lug trek, trek die 
kyker, asook Jackie se aandag. 'n Wye langskoot wys Willemien, Maria en Lettie wat in 'n 
driehoekvorm staan en die skoen vir mekaar gooi. Die wisselende skote van hulle wat die 
skoen rondgooi en 'n nabyskoot op die gelate, magtelose uitdrukking op Millie se gesig, en 
Jackie se gesig terwyl sy vinnig aangehardloop kom, bevestig dat dit Millie se skoen is wat 
gegooi word. Jackie spring voor Willemien in en gryp die skoen voor haar weg. Die beeld 
wys Millie met 'n nabyskoot wat angsbevange Jackie se naam skreeu. Jackie en Willemien 
begin stoei en val grond toe. Maria, Lettie en die ander kinders kyk verstom toe. Jackie en 
Willemien se venynige woordewisseling is soos volg: 

204 



Willemien: Ek hou niks van jou nie 
Jackie: lemand wat so laag kan daal, wil ek nie he moet van haar hou nie. 
Willemien: Ek het nie geweet Florence Nightingale besoek ons nederige ou 
skooltjie nie. Welkom by ons, Florrie [Willemien se dit met 'n sarkastiese 
stemtoon.] 
[Jackie staan met 'n dreigende houding met haar gesig voor Willemien] 
Jackie: Bly uit my pad uit, Willemien Bornman. Jy laat my gril, en julle ook. 

Jackie kyk na Maria en Lettie wat langs Willemien staan. Sy begin Millie in haar rolstoel 
stoot, weg van die groep kinders op die speelterrein af. 'n Nabyskoot op Willemien se gesig 
wys haar effense verbasing met Jackie se optrede teenoor haar, maar sy se ongeerg: "Kom 
girls", en draai om om weg te loop, met Lettie en Maria agterna. In hierdie toneel is die 
diepte en besorgdheid wat deel is van Jackie en Millie se verhouding, duidelik sigbaar in 
Jackie se optrede, asook die invloed wat Willemien op Millie het. Sy is nie in staat om 
haarself teen Willemien te verdedig nie, maar die identiteitsontwikkeling wat Jackie die 
afgelope tyd ondergaan het, hoofsaaklik haar "oorlewing" in haar verhouding met Heinrich, 
stel haar in staat om namens Millie teen Willemien te baklei. 

Die sekretaresse, Miempie, met die klok wat lui, is 'n tydsaanduiding dat dit die einde van die 
skooldag is. Die kinders word met medium- tot langskote gewys waar hulle uit die 
klaskamers loop en gesels, hulle fietse by die fietsrakke neem en in die pad afry. 

'n Langskoot van Mac begin die volgende toneel wanneer hy vir Kate in die voorportaal van 
die skoolkantore raakloop. Sy is besig om in haar handsak te soek na haar sleutels. Mac 
noem spottenderwys dat Kate 'n toutjie om haar nek moet probeer om nie haar sleutels te 
verloor nie en dat haar rug skeef sal groei met so 'n swaar sak wat sy moet ronddra; dit sal 
nie goed lyk vir 'n gimnastiekonderwyseres nie. Mac wil weet of hy vir Kate by die 
atletiekoefening sal sien. Sy noem dat sy nie in die pad wil wees nie, waarop hy antwoord 
dat hy maar net daaraan gewoon sal moet raak. Die beeld verander en wys Miempie wat 
vinnig nader gestap kom en wil weet waaraan Mac gewoond sal moet raak. Hy se: "Om 
nooit laat te wees nie, wat beteken ek sal nou onmiddellik moet gaan." Kate loop en Mac 
maak vinnig verskoning om ook te loop. Dit is duidelik uit die optrede van die sekretaresse 
dat sy in Mac belangstel. Dit lyk ook asof die belangstelling net van haar kant af kom. Dit 
kan gesien word uit Mac se vinnige verskoning om weg te kom. Hoewel dit blyk dat sy en 
Mac tog wel 'n keer of wat uitgegaan het, lyk dit asof dit glad nie ernstig was nie. Mac tree 
baie anders op teenoor Kate, baie meer belangstellend. 
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'n Nabyskoot op 'n blikkie en 'n hand wat 'n horlosie uithaal, begin die toneel. 'n Nabyskoot op 
Carl se gesig, met 'n smalende uitdrukking, volg, terwyl hy nader aan Lanie se bed beweeg 
waar hy sit en huiswerk doen. Carl wil weet of Lanie die horlosie wil he, omdat hy die een op 
sy arm verkies, die een wat sy stiefpa vir horn gegee het, dit is 'n baie beter horlosie. Lanie 
word met 'n mediumnabyskoot gewys as hy vraend na Carl kyk en wil weet by wie hy die 
ander horlosie gekry. Wanneer Carl antwoord dat hy dit by sy pa gekry het, kyk Lanie horn 
steeds vraend en verward aan. 

Carl: Wat is so snaaks daaraan. Hierdie horlosie is baie beter en baie 
duurder en hy het my naam opgegraveer. 
Lanie [Kyk na die horlosie]: Hierdie een is vir my baie mooier en jy het horn 
by jou pa gekry. 
Carl [By die kas]: Wat maak dit saak, hy's dood. 
Lanie: Dankie. [Hy staan van die bed af op en stap na sy kas en bere die 
horlosie in wat lyk soos 'n koekieblik.] 
[Carl kom vraend van agter Lanie af nader.] 
Carl: Ek dag dan jy hou van die ding. 
Lanie: Ja, ek hou nie van elektroniese horlosies nie. 
Carl: Hoekom dra jy dit dan nie? 
Lanie: Jy het horn mos vir my gegee, nie waar nie? As ek horn wil bere tot jy 
jou varkies op hok het, dan is dit my saak. 
Carl [Hy draai ongeerg weg]: Suite yourself 

Carl se optrede in hierdie toneel beklemtoon die verwerping van sy pa en alles wat horn aan 
sy pa herinner, hoewel sy ontwikkeling later bewys dat hy tog nie sy pa verwerp nie; hy 
blameer horn vir die omstandighede waarin hy horn bevind. Dit is moontlik makliker om vir 
sy pa kwaad te wees as om aan homself te erken dat Heinrich nie werklik is wat hy voorgee 
om te wees nie en dat Jackie en Snyman reg is oor Heinrich, dat hy Carl net gebruik het. In 
hierdie toneel toon Lanie insig deurdat hy weet dat Carl moontlik later gaan spyt wees dat hy 
die horlosie weggegee het; daarom bere hy dit eers in sy kas totdat Carl "sy varkies op hok 
het". 

Die volgende toneel begin met 'n buiteskoot van die kinderhuis. Die klank van 'n klop aan die 
deur word gehoor ('n byklank wat deel is van die klankbaan). Tannie Vis word met 'n 
mediumskoot gewys wanneer sy die deur oopmaak om Carl te ontvang. Sy het horn laat 
roep om horn te vertel dat sy by sy ma was. Hy wil nie sit as sy horn nooi nie en wil dadelik 
weet hoe dit met sy ma gaan. Tannie Vis vertel vir Carl dat dit beter met Anet gaan en dat sy 
baie na horn en Jackie verlang en baie liefde stuur. Sy bied ook aan om saam met hulle te 
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gaan om vir Anet te gaan kuier, maar sy wil ook eers met Jackie gesels. 'n Nabyskoot van 
Carl se gesig wys dat hy net voor horn staar en nie enige emosie toon wanneer sy praat nie. 
Tannie Vis wil weet of hy dan sy ma wil sien nie. Carl antwoord: "Weet nie" (hy se dit 
saggies, asof hy onseker is oor sy eie gevoelens) "Natuurlik wil ek, dis net dat ..." 'n 
Nabyskoot van Tannie Vis se gesig wys haar begrip vir Carl se gevoel. Sy noem dat sy en 
Jackie eers sal gaan kuier en wil weet of Carl nie vir sy ma 'n briefie wil skryf nie, dat hulle dit 
kan saamneem. Tannie Vis probeer Carl bemoedig deur vir horn te se om nie moed te 
verloor nie. Carl belowe om vir tannie Vis 'n brief te bring om vir sy ma saam te neem, hy het 
nog nie kans gehad om vir haar te skryf nie. Hierdie toneel is belangrik om die verhouding 
van tannie Vis met Karel Lindeman se kinders te wys, asook met Anet. Sy is baie besorg oor 
hulle en probeer voortdurend dat hulle kontak met hulle ma maak en behou. 

'n Verskoot van Carl word gewys waar hy om die verlate atletiekbaan hardloop. Die beeld 
verander na 'n mediumskoot wat fokus op Carl se bors en gesig, om die krag en konsentrasie 
te beklemtoon wanneer hy in die agterste pylvlak by die 200m merk van die atletiekbaan 
verby hardloop. Die beeld staan vir 'n oomblik stil terwyl Carl verby hardloop. Soos in vorige 
episodes gaan hardloop Carl altyd alleen wanneer hy gekonfronteer word met dinge uit sy 
verlede en die herinnering aan sy pa. Hoewel hy reeds vir Jackie en McKeggy gese het dat 
hy nie meer aan atletiek deelneem nie, beteken dit nie dat hy geheel en al opgehou het om 
te hardloop nie; hy doen dit net nie as deel van 'n georganiseerde oefengroep nie. Dit is 
moontlik dat dit horn tyd gee om te dink of ook net om te probeer weghardloop van sy 
gedagtes. Carl se optrede (hy oefen) is in teenstelling wat hy in die vorige episode vir Jackie 
en McKeggy laat verstaan het: dat hy nie meer deelneem aan atletiek nie. 

'n Mediumskoot op 'n donker stegie wys Frans, Pote en At van links bo in die raam van die 
beeld inkom en met flitsligte in die hand tot op die grond spring. Die kostumering en die 
beligting is hier belangrik. Hulle is al drie in swart geklee en die toneel is donker, wat 
suggereer dat hulle nie gesien wil word nie, dat hulle by die omgewing wil inpas. Uit die 
dialoog en handeling in vorige episodes kan die kyker die afleiding maak dat hulle op pad is 
na Tony se kafee om sigarette en ander goedere te gaan steel. Die flitsligte wat deel van die 
rekwisiete is, se ligbane beweeg heen en weer op die beeld, saam met die vinnige musiek 
wat speel en Frans-hulle wat koes-koes na Tony se kafee sluip , bewerksteiiig spanning by 
die kyker. Frans, Pote en At spring agter die toonbank in, neem 'n paar pakkies sigarette en 
spring weer oor die toonbank na die voorkant van die winkel. Die musiek in die agtergrond 
raak sagter, moontlik vir die kyker om die dialoog meer duidelik te hoor, wanneer hulle weer 
deur die venster klim. Die toneel eindig met die beeld wat in donkerte gehul is. 
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Die begin van die volgende toneel is steeds donker, en die kleur verander geleidelik na 'n 
gedesatureerde blou kleur. Die Mercia kliniek word met 'n langskoot van buite gewys. Die 
volgende skoot fokus vanuit 'n hoe hoek op 'n slapende Anet. Die blou kleur van die toneel 
suggereer vir die kyker, deur inligting uit vorige episodes, dat Anet besig is om te droom. In 
die droom is Anet in die huis besig om blomme te sny en te rangskik. 'n Nabyskoot fokus op 
die sker in haar hand, maar beweeg vertikaal na bo na haar gesig. Voetstappe kan gehoor 
word (byklank). Die kyker weet nie wie aangestap kom nie, en die fokus op die sker in Anet 
se hand 'n oomblik tevore kan 'n moontlike aanduiding wees dat dit ook as 'n wapen gebruik 
kan word indien die naderende voetstappe gevaar inhou. Heinrich wat nader stap en Anet 
van agter omhels, word met h mediumskoot gewys. Die gevaar wat Heinrich vir Anet en die 
kinders inhou, maar waarvan hulle op daardie oomblik nog nie bewus is nie, maak die fokus 
op die sker as moontlike wapen baie funksioneel, hoewel dit nie is waarmee Anet haar in 
Episode 12 teen Heinrich verdedig nie. Die dialoog tussen Heinrich en Anet is belangrik in 
terme van Heinrich se motief waarom hy met Anet getrou het, en word daarom woordeliks 
weergegee: 

Anet: Heinrich, Heinrich, wag, ek is besig. Ek gaan my raaksny. 
Heinrich: Mag 'n man nie eers sy eie vrou 'n drukkie gee nie? Hy druk haar 
stywer vas. Jy ruik heerlik. 
[Anet lyk effens gesteurd, ongemaklik. Sy breek weg uit die omhelsing en 
beweeg na links om aan daardie kant van die rangskikking te werk. 'n 
Mediumnabyskoot op Heinrich se gesig wys dat hy afgehaal en ergerlik lyk.] 
Heinrich: Ek het na die firma se boeke gekyk. Hulle lyk baie goed. As ons wil 
uitbrei, moet ons dit nou doen. Daar is oorgenoeg kapitaal. 
[Heinrich loop weer nader aan Anet waar sy besig is met die blomme.] 
Anet: Hoekom sou ons dit wou doen? Karel het altyd gese mens moet nooit te 
groot word nie. 'n Kleiner firma is makliker hanteerbaar. 
Heinrich [ergerlik]: Karel is dood. 
Anet: Ek weet. 
Heinrich: Ek en jy lewe. Ons moet vorentoe kyk. Dis hoekom ons moet 
uitbrei. Ons moet groei, ons moet sterker word. Ter wille van ons twee, maar 
ook die kinders. Is dit nie so nie, my skat? Om die waarheid te se, daar is 
nog iets waaroor ons moet gesels. Jy weet dit raak vir my onmoontlik om die 
firma te administreer as ek elke keer vir jou moet vra om die tjeks te teken. 
Anet: Wat bedoel jy? Wat wil jy doen? 
Heinrich: Ek wil niks doen nie, maar dink jy nie dit sal 'n goeie plan wees om 
dit oor te dra op my naam nie. Ek is tog in elk geval die een wat al die 
besluite moet neem, dinge aan die gang hou. 
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Anet: Maar ek kan nie. 
Heinrich: Wat bedoel jy, jy kan nie? 
[Yi Harde, onheilspellende byklank/slag word gehoor.] 
Anet: Dis in Karel se testament. Die firma behoort aan die kinders. Ek mag 
dit net administreer tot hulle mondig is. 
[Heinrich draai weg van die Anet af met sy rug na die kyker.] 
Anet: Ek dog jy weet. 
Heinrich: Jy bedoel dit behoort nie aan jou nie? 
Anet: Nee, nie om te verkoop of weg te gee of so iets nie. 

Heinrich staan by die kas teen die muur. Hy het vroeer 'n glas opgetel en sit dit vererg neer. 
Die musiek word harder, 'n Mediumskoot wys horn waar hy agter Anet verby loop, die 
vertrek uit. Die mediumskoot verander na nader nabyskoot op Anet wat horn twee maal 
agterna roep. 'n Baie nabyskoot op Anet se mond wys haar waar sy weer in die kliniek le en 
steeds besig is om te droom. Sy vlieg weer gillend regop, met haar hande oor haar gesig. 'n 
Baie nabyskoot fokus op haar gesig terwyl sy haar hande wegneem, en dit beklemtoon haar 
verskrikte en bang gesig. Sy se eers sag "Heinrich" en skreeu dan hard "Heinrich!!!", 
waarmee die episode eindig. 

In hierdie episode is daar baie inligting omtrent die newekarakters aan die kyker bekend 
gemaak. Willemien is 'n jaar in die kinderhuis en het nog geen kontak met haar ma gehad 
nie en Frans is deur sy pa mishandel. Die inligting oor die karakters het moontlik die funksie 
om simpatie teenoor die karakters by die kyker te ontlok, en ook by die hoofkarakters wat 
saam met hulle moet leef. Hulle optrede in sekere situasies kan beter verstaan word as hulle 
agtergrond en geskiedenis aan die kyker en die ander karakters bekend is. 

4.2.2.6 Episode 6 

Die "verlede week"-terugskou wys Heinrich by die kliniek waar hy vir die matrone se dat hulle 
horn nie van sy eie vrou kan weghou nie, en dat, wanneer hy volgende keer kom, hy haar 
kom haal. Willemien vra vir Kate of daar vir haar 'n brief van haar ma is. Carl sien die letsels 
op Frans se rug en Bongo verduidelik vir Carl dat Frans se pa horn so geslaan het. Jackie 
waarsku Willemien om uit haar pad te bly, sy laat haar gril. Frans, Pote en At word gewys 
waar hulle op pad is om by Tony se kafee in te breek. 

Die eerste toneel van Episode 6 is 'n ver lugskoot van die skool en die omgewing. Sersant 
Snyman is in gesprek met die skoolhoof in die hoof se kantoor en die twee mans word met 'n 
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mediumnabyskoot gewys. Snyman waarsku dat Heinrich na die kinders kan kom soek. 
Snyman wil graag die kinders wegneem na veiligheid, maar die hoof dink dit sal beter wees 
as hulle by die kinderhuis bly, waar hulle reeds aangepas het. Die hoof wil ook graag vir 
McKeggy inljg oor die kinders se situasie. 

In die volgende toneel word die speelterrein van die skool met 'n langskoot gewys. 'n 
Mediumskoot op Millie, wat in haar roistoei sit, wys hoe sy verlangend kyk na die kinders wat 
tou spring. Sy en Jackie sit onder 'n boom op die speelterrein en gesels. Jackie vertel vir 
haar van Perd, wat Heinrich die vorige Kersfees vir haar gekoop het. Sy verduidelik ook aan 
Millie dat dit nie 'n regte geskenk was nie, dit is hoekom sy naam Perd is. Dit is net 'n regte 
geskenk as iemand van jou hou en dit vir jou gee. Deur middel van die tenjgskou word 
inligting oor Heinrich en sy verhouding met Jackie bekend. Millie noem dat sy Jackie beny, 
omdat slegte herinneringe beter is as geen herinneringe nie. Deur hierdie opmerking kan 
gesien word dat Millie tog die nabyheid van 'n gesin mis, hoewel sy in Episode 2 gese het die 
kinderhuis is haar huis en dat sy baie lekker bly. 

Wanneer Miempie die skoolklok lui, is daar'n tydsprong, omdat dit in die vorige toneel pouse 
was en hierdie skoolklok die einde van die skooldag aandui. 

'n Skoot van die hoewe en George wat op sy motorfiets aangery kom, begin die volgende 
toneel. Heinrich noem aan George dat hy die middag Hartbeespoort toe moet gaan om 'n 
vriend te gaan besoek wat veiligheidshekke wil opsit. Dit bewerkstellig spanning by die 
kyker, omdat dit moontlik is dat Heinrich vir Jackie of Carl kan sien, omdat hulle in dieselfde 
omgewing is. Heinrich vra vir George om saam met horn na die stalle te stap; hy wil vir horn 
iets gaan wys. Heinrich bied vir George Perd aan as betaling vir die rooftog. Hy noem dat 
hy horn vir Jackie gekoop het, maar sy kruip dan vir horn weg; daarom gee hy haar perd 
weg. Dit sluit aan by 'n vorige toneel in hierdie episode toe Jackie vir Millie vertel het van 
Perd. Dit is duidelik uit Heinrich se handeling dat hy nie omgee vir Jackie nie, hy gee die 
geskenk wat hy vir haar gekoop het, weg. Die byklanke in hierdie toneel is tipiese 
plaasgeluide. Heinrich noem ook dat hy nog nie by Anet uitgekom het om te hoor waar die 
kinders is nie; dit sluit aan by Episode 5, toe hy nie by die kliniek toegelaat is om vir Anet te 
sien nie. Met sy stelling aan George dat Anet horn moet se waar die kinders is, bevestig hy 
dat hy nie werklik in haar beterskap belangstel nie, ook nie dat hy haar wil huis toe neem 
omdat sy sy vrou is nie, maar dat hy haar net wil gebruik om toegang tot kinders te kry. 
Hierdie is in teenstelling met sy "besorgdheid" oor Anet toe hy in Episode 5 met die matrone 
gepraat het. 
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In die seunskoshuiskamer word Carl met 'n mediumskoot gewys wanneer hy by die deur 

inkom. Uit sy waarnemingshoek kan die kyker sien dat sy bed regop tot teen die venster 

opgetel is. 'n Nabyskoot op Lanie se gesig wys dat hy horn nie eens aan die bed steur nie, 

asof hy dit moontlik verwag het en ook weet wie dit gedoen het. Carl vermoed dadelik dat dit 

Frans en sy maats is. Dit is 'n poging om horn onwelkom in die kamer en ook in die 

kinderhuis te laat voel. 'n Mediumskoot op die kamer wys dat Lanie met sy huiswerk begin 

het en horn nie juis steur aan Carl wat sy bed weer regskuif nie. Wanneer Carl weer op sy 

bed le, begin hy vir Lanie uitvra of hier al mense is wat weggeloop het, waarop Lanie 

antwoord dat hier al 'n paar ouens die kluts kwyt geraak en weggeloop het, maar as hulle dit 

aanhou doen, word hulle nywerheidskool toe gestuur. Lanie noem ook dat Piet Walters al 

drie maal weggeloop het, en as hy dit weer doen, gaan hy nywerheidskool toe. Dit is 'n 

vooruitskouing van die plan wat Carl begin beraam om tog weg te loop en dat hy Piet 

Walters se ervaring sal gebruik om horn te help. 

Die beligting in die volgende toneel wys dat die voorportaal van die seunskoshuis in 'n skadu 

gehul is deur die dag, wat tipiese koshuisbeligting is. Daar is gewoonlik nie baie vensters in 

die lang gange met die kamers nie. 'n Mediumskoot van tannie Vis wys hoe sy deur 'n deur 

die voorportaal van die seunskoshuis binnestap. Die skoot verander na 'n langskoot na bo 

wanneer sy opkyk na McKeggy wat op die trappe staan en na die foto's teen die muur staar. 

McKeggy word bewus van haar aan die onderpunt van die trap en loop af om haar te 

ontmoet. Hy wil by haar weet hoe sy dit regkry om al die jare in die plek te werk. 'n 

Mediumlangskoot plaas hulle albei aan die onderpunt van die trap. Sy noem dat, as dit nie 

vir haar lekker was nie, sy nie hier gebly sou het nie, die kinders oor al die jare het haar lewe 

baie vol en ryk gemaak. McKeggy wil ook by haar weet hoe 'n mens so positief kan bly as jy 

die seuns met al hulle hartseer en frustrasies sien. Tannie Vis wil weet watter seun horn so 

aan die dink gesit het. Dit is Carl Lindeman. Volgens tannie Vis was Carl se pa 'n 

besonderse seun, en sy het 'n baie spesiale plekkie in haar hart vir horn. Vir haar lyk Carl net 

soos sy pa (dit stem ooreen met die foto van Karel Lindeman wat in Episode 2 op die trap 

gesien is). Tannie Vis noem dat McKeggy horn moet ophou bekommer, sy weet dat Carl 

Lindeman bo sal uitkom. 

Die toneel van vroeer in die seunskoshuiskamer gaan voort met Carl wat steeds op sy bed 

le. Lanie moedig Carl aan om aan die atletiekoefening te gaan deelneem. Wanneer Frans 

die kamer inkom, daag hy horn ook uit om te gaan hardloop. Nog voordat Carl vir Frans kan 

antwoord, kom McKeggy in en jaag vir Carl van sy bed af en gee horn 15 sekondes om in sy 

atletiekklere te wees en gereed te wees om te gaan. Dit is 'n nabyskoot op McKeggy terwyl 

hy reg voor Carl staan en afkyk na horn terwyl hy praat. Hy tel die sekondes vinnig af, terwyl 
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'n nabyskoot op Carl se gesig sy ergerlikheid beklemtoon terwyl hy aantrek. Hy besef 
moontlik dat McKeggy ernstig is en dat die dit nie net so gaan aanvaar as Carl weier om aan 
die atletiekoefening en die ander wedlope deel te neem nie. Terwyl Carl aantrek en McKeggy 
reeds ophou aftel het aan die sekondes, staan McKeggy voor die venster tussen Bongo en 
Carl se beddens en noem aan Carl dat daar nie 'n beter plek as die atletiekbaan is om met 
homself te baklei nie. Carl wil ergerlik by McKeggy weet hoekom hy dan met homself sal wil 
baklei. McKeggy se antwoord dat hy genoeg rede het, wys dat McKeggy reeds meer van 
Carl se omstandighede weet as wat Carl dink. Dit sluit aan by die eerste toneel van hierdie 
episode toe die skoolhoof aan sersant Snyman genoem het dat hy vir McKeggy wil inlig oor 
die Carl en Jackie se omstandighede. 

'n Langskoot wys Jackie wat met oefenklere reeds op pad is na die atletiekoefening. Sy 
staan 'n oomblik op die stoep en 'n mediumskoot op haar gesig wys dat sy diep in gedagte is. 
Kate kom van die linkerkant op die beeld aangestap en stop 'n oomblik om te vra hoekom 
Jackie so in gedagte staan. Jackie verduidelik dat sy bekommerd is oor Millie en wil weet of 
sy gehelp kan word en of daar 'n dokter is wat haar kan help, 'n Tweeskoot van Jackie en 
Kate plaas hulle op die stoep voor een van die klaskamers tydens hierdie gesprek. Die 
byklanke is tipies van 'n skoolgrond, met kinders wat lag en gesels. Kate belowe om met 
mevrou Kritzinger oor Millie te praat sodra sy kan. Kate is ook op pad na die atletiekoefening 
en sal Jackie daar sien. 

Met 'n langskoot van die atletiekbaan kan die kinders in verskillende groepe gesien word 
waar hulle besig is om op te warm. McKeggy word met 'n nabyskoot gewys waar hy almal 
bymekaar roep en hulle twee maal om die baan stuur. Frans en Carl hardloop langs mekaar. 
'n Langskoot vanuit McKeggy se oogpunt wys hoe Frans vir Carl aanpor om teen hom te 
hardloop. Die beeld verander na 'n nabyskoot op McKeggy as hy hulle skreeuend waarsku 
dat hulle nie nou al kan "resies" hardloop nie, nie voor hy so se nie. Die nabyskoot op 
McKeggy verander na 'n mediumskoot om Kate te wys wat by McKeggy kom staan en die 
atlete op die baan dophou. 'n Mediumlangskoot wys Jackie waar sy Carl van agter af 
inhardloop en probeer om met hom te gesels. Sy is bly dat hy tog besluit het om te kom 
oefen. Sy is egter onbewus daarvan dat McKeggy hom gedwing het om te kom oefen. Carl 
ignoreer haar en hardloop voor haar uit, net om weer vir Frans in te haal wat verder voor 
hardloop. Frans merk spottend teenoor Jackie op dat Carl so bang is dat hy "skoon sy tong 
ingesluk het van die bewerasies". Bongo probeer om met Jackie te praat nadat Carl vir haar 
weggehardloop het, maar sy jak hom af. Hy is onmiddellik op die verdediging en se dat haar 
sal uitlos as sy so voel. 'n Mediumskoot op McKeggy en Kate wys dat hulle steeds die atlete 
dophou en McKeggy noem dat hy hierdie jaar groot dinge van die langafstande verwag. As 
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hy net Carl se nuk uit horn kan kry, maar hy is nie seker wat aan Carl krap nie. Kate noem 
dat Jackie goed aanpas. Tydens die gesprek tussen Kate en McKeggy fokus Y\ 
mediumlangskoot op h fronsende Carl wat alleen in die raam gewys word terwyl hy om die 
baan draf. Die skoot beklemtoon dat Carl op 'n afstand van almal en alles is en dat niemand 
werklik weet wat in sy binneste aangaan nie. Met die oefenrondtes wat klaar is, moet Carl 
en Frans vir 'n wedioop aantree. McKeggy wil sien wie se asem die langste is. Daar is 'n 
afwagting in McKeggy se houding. Hy het Carl nog nie werklik sien hardloop nie. Soos in 
vorige episodes genoem is, het almal nog net gehoor hoe wonderlik Carl en Jackie in atletiek 
is, maar het niemand dit nog gesien nie. 'n Mediumskoot op Willemien wys waar sy vir die 
omstanders se dat sy nie wedioop wil mis nie en dat die nuwe outjie oulik is. Met hierdie 
opmerking maak sy seker dat Jackie binne hoorafstand is. McKeggy tree vir Frans en Carl 
aan. 'n Nabyskoot van Carl en Frans se gesigte wys waar hulle gereed staan vir die 
wegspring. Die beeld wissel na 'n nabyskoot van die stophorlosie in McKeggy se hand. Hy 
wil he dat hulle die voile vier rondtes moet hardloop, dit wil se 'n 1500m-wedloop. Die beeld 
wissel tussen Carl en Frans wat hardloop en die kinders op die pawiljoen wat hulle 
aanmoedig. 

Die volgende toneel wys Heinrich by sy prokureur. Hy eis om sy vrou dadelik te sien en die 
prokureur moet dit reel. Wanneer die prokureur verduidelik dat sekere sake meer tyd neem, 
wil Heinrich ongeduldig weet waarvoor hy horn betaal. Hy moet dadelik die matrone en 
dokter bel dat Heinrich vir Anet kan sien. Heinrich merk ongeduldig op dat hy nie heeldag 
tyd het nie. Uit vorige gesprekke met George weet die kyker reeds dat die rede waarom 
Heinrich vir Anet wil sien, is om te probeer uitvind waar die kinders is, sodat hy die tas met 
juwele kan kry en ook kan wraak neem op Jackie wat horn by die polisie aangegee het. 

'n Ver lugskoot van die omgewing naby die dam en die skool begin die volgende toneel. Die 
gejuig van kinders kan gehoor word, en die kyker kan aanneem dat die wedioop tussen 
Frans en Carl nog nie voltooi is nie. Die beeld wissel vanaf die lugskoot na 'n verskoot op 
Carl wat reeds ver voor Frans is. Die fokus van die skoot word vanaf die wegspring gewys 
na Carl en Frans wat in die agterse pylvak van die baan hardloop net voor die 200m-merk. 
Die gejuig van die kinders op die pawiljoen en langs die baan kan steeds gehoor word. Dit is 
duidelik dat Frans hard probeer om Carl in te haal en dit lyk asof Carl die pas sonder veel 
moeite voor Frans volhou. Die skote wissel steeds tussen Carl en Frans en die kinders wat 
hulle aanmoedig. 'n Nabyskoot van Bongo wat tussen die ander op die pawiljoen staan, wys 
sy tevrede glimlag met Carl wat voorloop. Die beeld wissel weer na 'n mediumskoot van 
McKeggy wat die wedioop met 'n angstige opgewonde uitdrukking dophou. Carl is by die 
150m-merk in die laaste pylvlak. Frans is steeds agter horn en 'n nabyskoot op Carl wys sy 
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glimlaggende, selfs vermakerige uitdrukking as hy omkyk om te sien hoe ver Frans agter 
horn is. In die laaste 100m-pylvlak voor die pawiljoen begin Carl stadiger hardloop en laat 
toe dat Frans horn verbysteek. 'n Nabyskoot op Carl wys dat die glimlag van 'n oomblik 
tevore verdwyn het. Dit is asof hy dit tog geniet het om weer te hardloop en selfs vir Frans te 
wen, maar besef het dat hy veronderstel is om nie te wil deelneem nie. McKeggy wat die 
stophorlosie opgewonde dophou, sien nie dadelik wat gebeur het nie en is duidelik verbaas 
as hy Frans eerste oor die wenstreep sien kom. Pote en At spring juigend op en af langs die 
baan. McKeggy se teleurstelling en ergerlikheid kan gesien word met 'n mediumnabyskoot 
wanneer hy vir Carl nader roep en by horn wil weet wat sy storie is. Die dialoog is belangrik 
ten opsigte van die rede wat Carl aanvoer vir sy optrede en word daarom dit woordeliks 
weergegee: 

McKeggy: Lindeman! Wat is jou storie, kerel? 
Carl: Hoe bedoel Meneer? Ek het moeg geword. 
McKeggy: Moeg se voet. Jy die hele storietjie baie mooi uitgewerk as ek die 
ding so bekyk. 
Carl: Ek haat atletiek, Meneer. 
McKeggy: O, jy haat atletiek. Mens haat net 'n meisiekind wat jou afgese het 
vir 'n ou wat treuriger as jyself is, man. 
Carl: Hierdie gehardlopery om die baan is sinneloos, Meneer. 
McKeggy: O so, die eerste drie rondtes het jou nie in minste moeg gemaak 
nie. Om die waarheid te se jy het dit heel duidelik geniet en toe verlaat jou 
kragte jou sommer so in die laaste honderd meter en toe raak die hardlopery 
sinneloos. 
Carl: Ja, Meneer. 
McKeggy: Maar man, dan is jou probleem mos nie so groot nie. Dit le net by 
die laaste honderd meter. 
Carl: Ek kan niks daaraan doen nie, Meneer. 
McKeggy: O, maar ek kan kereltjie [Wys met sy fluitjie na Carl, sy stem word 
harder en meer ergerlik] Ek het my metodes, vra maar vir almal hier rond. Ek 
kry mos 'n bevlieging om saam te hardloop as ek die gedagte kry 'n ou kom 
haal sy nonsens op my atletiekbaan uit. Ek wag horn sommer hier om die 
draai in. So vyftien tree is gewoonlik genoeg om myself verstaanbaar te 
maak. Sorg jy dat jy more middag presies drie minute na studietyd op hierdie 
baan is. 
Carl: Ja, Meneer. 
McKeggy: Jy is wennersmateriaal, Lindeman. Ek gaan sorg dat jy 'n wenner 
word. Toe, weg isjy. 
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Gedurende die gesprek tussen Carl en McKeggy fokus die beeld vir 'n oomblik op Frans wat 
met langskoot gewys word waar hy 'n ent agter Carl staan en na die gesprek luister. Hy word 
uit fokus gewys, wat dit duidelik maak dat die gesprek nie vir horn bedoel is nie, maar hy het 
tog belang daarby, omdat hy die een is wat teen Carl moet deelneem. Gedurende die 
gesprek word Jackie ook met wisselende skote saam met Carl en McKeggy gewys. Aan die 
einde van die gesprek probeer Jackie met Carl praat, maar hy ignoreer haar en loop weg. 
Willemien spot met Jackie omdat Carl haar ignoreer. 

'n Skoot van Tony se kafee begin die volgende toneel. 'n Bakkie met 'n logo soos Heinrich 
s'n, kom van links op die skerm stadig in die straat afgery en ry verby die kafee. Die kyker is 
bewus daarvan dat dit moontlik Heinrich is, omdat hy vroeer aan George gese het dat hy die 
middag Hartbeespoort toe moet gaan om 'n klient te spreek. Dit skep spanning by die kyker 
omdat die kinders ook daar is en hulle onbewus is van die naderende gevaar. Verskeie 
kinders in skoolklere kan gesien word waar hulle by die kafee uitgestap kom. 'n Langskoot 
wys Jackie waar sy van die regterkant van die beeld af na die kafee aangestap kom, dus van 
die teenoorgestelde rigting as waarvandaan die bakkie aangery gekom het. Jackie is besig 
om trane van haar gesig af te vee voor sy die kafee binnegaan. Sy is moontlik nog ontsteld 
oor Carl wat steeds nie met haar wil praat nie. Die beeld verander na 'n verskoot en wys die 
bakkie wat in die straat afgery kom. Opeenvolgende skote van die Jackie en die bakkie 
suggereer dat die bakkie baie naby is aan waar Jackie is, wat 'n bedreigend vir haar inhou. 
Die bakkie kom stadig aangery terwyl Jackie by die toonbank staan en betaal. Heinrich word 
gesien waar hy met die bakkie aan die oorkant van die straat stilhou. Jackie draai om na die 
tydskrifrak, weg van die deur af. As sy uitgeloop het nadat sy betaal het eerder as om weg 
te draai, sou Heinrich haar gesien het. 'n Nabyskoot van Jackie by die rak toon die vrees op 
haar gesig wanneer sy deur die rak sien hoe Heinrich oor die straat gestap kom. Hy stap tot 
langs haar by die tydskrifrak waar sy agter 'n tydskrif wegkruip, neem 'n boek en stap na die 
toonbank. Hy vra die kassiere uit oor Hans Nel, wat in die omgewing boer, wie se plaas, 
Opsaal, hy soek. Die beeld fokus steeds met 'n nabyskoot op Jackie se angstige oe wat van 
agter die tydskrif uitloer. Die kassiere wil he Heinrich moet die skooldogter vra en beduie in 
Jackie se rigting. Hy bedank haar en begin in Jackie se rigting loop. Die toneel eindig met 
die fokus op Jackie wat beangs haar oe toeknyp en steeds agter die tydskrif wegkruip. Die 
beeld is van links op haar gesig, sodat dit die kyker se fokalisasie is, en nie van voor dat dit 
lyk of Heinrich haar reeds gesien nie. Die episode eindig dus op 'n spanningsvolle oomblik. 
Die kyker weet dat Jackie in gevaar is, en die moontlikheid is baie groot dat Heinrich haar 
gaan sien. 

215 



4.2.2.7 Episode 7 

Na die "Verlede week"-terugskou begin die episode met 'n toneel van Jackie wat in Tony se 
kafee instap. Net voor sy die kafee binnestap, vee sy met die agterkant van haar hand die 
trane van haar wange af. Die volgende skoot is van 'n bakkie (dit lyk soos Heinrich se 
bakkie) wat in die straat afgery kom. Die spanning in hierdie toneel word sterk opgebou 
deurdat van nabyskote van Jackie wat in 'n vasgekeerde situasie probeer wegkruip, gebruik 
gemaak word, wat afgewissel word met skote van Heinrich wat die tweeling wel soek, maar 
nie besef dat Jackie skaars 'n armlengte van horn af is nie. Kykers wat met Jackie 
identifiseer, kan hierdie toneel as besonder spanningsvol ervaar. Jackie koop koeldrank en 
loop na die tydskrifrak. Die bakkie hou aan die oorkant van die straat voor die winkel stil. 
Heinrich klim uit en loop oor die pad na die winkel. Jackie kyk van agter die tydskrifrak op en 
haar geskokte, vreesbevange gesig word met 'n nabyskoot gewys. Dit wys dat sy Heinrich 
gesien het. Die draadrak waarop die tydskrifte is, lyk soos tralies; dit werk goed in hierdie 
toneel, omdat Jackie soos 'n gevangene vasgekeer is in die winkel met Heinrich wat op pad 
is in die winkel in. Daar is geen manier waarop sy kan vlug/die winkel kan verlaat sonder dat 
Heinrich haar sien nie. Sy beweeg wel uit van agter die rak, maar sien dat sy nie betyds kan 
wegkom nie. Sy skuif terug in die hoek van die rak waar die tydskrifte en skyfies is, en maak 
haar gesig toe met die Sarie wat sy besig is om deur te blaai. Heinrich staan stil toe hy die 
winkel binnekom, haal sy donkerbril af en kyk rond asof hy na iets soek. Hy loop direk na die 
rak van die tydskrifte toe (waar Jackie is). Hy neem 'n tydskrif, 'n pakkie skyfies en loop na 
die kasregister. Terwyl hy staan en betaal, vra hy ook vir die kassiere hoe goed sy die 
omgewing ken. Hy is op soek na 'n mnr. Hans Nel. - hulle noem horn Lang Hans - wat net 
buite die dorp boer. Sy plaas se naam is Opsaal, en hy is baie lief vir perde. Sy ken horn nie 
en stel voor dat hy die skooldogter vra en beduie met haar kop in Jackie se rigting. Tydens 
die gesprek wissel die fokus van Jackie se vreesbevange oe wat agter die tydskrif uitloer na 
Heinrich en die kassiere. Heinrich stap weer nader aan Jackie. "Se my?" Daar is 'n baie 
nabyskoot van oor Jackie se linkerskouer op haar gesig in profiel. Sy hou die tydskrif reg 
voor haar sodat dit haar hele gesig kan bedek. Haar gesigsuitdrukking is baie gespanne en 
vreesbevange. Haar oe is toe. Die fokus bly op haar gesig terwyl Heinrich nader loop en 
vra: "Se my..." Met skaars twee tree tussen horn en Jackie se die kassiere skielik: "Haai, 
Meneer!". Met die word Heinrich gewys waar hy weer omdraai na die kassiere toe en sy rug 
na Jackie draai. Hy kyk in die rigting buite die winkel waarheen die kassiere wys. Sy bakkie, 
met 'n verkeersbeampte wat besig is om vir horn 'n boete te skryf, word gewys. Heinrich 
skreeu skielik "Hei!", en hardloop by die winkel uit. Die beeld beweeg nader aan Jackie wat 
stadig agter die tydskrifrak te voorskyn kom. Die verligting is oor haar hele gesig te lees. 
Die volgende skoot wys waar Heinrich by sy bakkie staan, met die verkeersbeampte op sy 

216 



motorfiets, en dan terug na die kassiere, wat oor die toonbank leun en toekyk hoe Heinrich 
die boetekaartjie opfrommel en in die pad neergooi. 'n Nabyskoot op Jackie se geskokte 
gesig wys hoe sy nog steeds in die rigting van die bakkie kyk. Sy sak af en leun met haar 
arms teen die rak. Heinrich klim in sy bakkie en ry weg. Jackie tel haar sportsak op wat 
langs haar gele het en loop weg, terwyl 'n laeskoot wys hoe sy skynbaar onwetend die 
botteltjie koeldrank, wat sy links van haar op die grand neergesit het, omstamp en dit op die 
vloer uitloop. 

In teenstelling met die lae nabyskoot waarmee die vorige toneel eindjg, begin die volgende 
toneel met 'n lugskoot van Hartbeespoort as ruimtelike orientasie. Mac kom by die skoolhoof 
in na 'n klop. Die hoof wou horn spreek oor die Lindemans. Mac se hulle gaan goed aan, in 
die klas en op die atletiekveld. Die hoof se dit is oor hulle veiligheid. Die polisie was by horn. 
Snyman se hulle stiefpa is nog naarstiglik op soek na hulle. Hy kan hulle probeer leed 
aandoen. Mac was onder die indruk dat hy nie weet waar hulle is nie. Mac wil weet wat hy 
moet doen. Die hoof wil he dat Mac moet weet, sodat hy op sy hoede kan wees. 

Jackie storm die koshuiskamer in en dit lyk of sy 'n spook gesien het (Millie se woorde). 
Millie wil weet wat fout is. Jackie se sy het - sy het haar stiefpa op die dorp gesien. Millie vra 
of sy seker is. Jackie antwoord: "Ek dink hy weet ons is hier. Hy was skaars twee tree van 
my af in die kafee. Ek was in my hele lewe nog nooit so bang nie. Millie, wat soek hy op die 
dorp?" Daar is geen musiek nie. Dit is 'n spanningsvolle gesprek. 

Voor Millie kan antwoord op Jackie se retoriese vraag, kom Willemien, Maria en Lettie 
laggend en met 'n groot lawaai die kamer binne met Willemien wat se: "Dit was 'n exciting 
middag." Willemien loop dadelik na Millie toe en staan langs die esel waarop Millie besig is 
om te skilder en se: "Jy moes daar gewees het, ou Millie Skillie." Willemien loop om die esel 
na waar Millie sit en Jackie agter haar by die venster staan en uitkyk. Willemien gaan staan 
agter Jackie en se met'n vermakerige stemtoon: "Jou vriendin se broer is 'n regte star." Daar 
is 'n nabyskoot van Lettie en Maria wat lag en lekkerkry. Willemien beweeg tot langs Millie 
en buk effens af dat haar kop gelyk is met Millie s'n, waar sy in die rolstoel voor die esel sit. 
Daar word heelwat rondbeweeg, wat bydra tot die onrustigheid en die spanning in die 
gesprek. Willemien se opmerkings is sarkasties: "Het jy geweet hy's so 'n wonderlike atleet. 
En wat meer is, hy hou ook nie van sy sussie nie. Is dit nie vir jou snaaks nie?" Millie bly 
afkyk na onder. Sy luister net stilswyend na Willemien. Willemien beweeg nou van Millie se 
regterkant na die regterkant van die esel en haar gesigsuitdrukking verander van die 
laggende vermakerigheid van oomblikke gelede na 'n ernstige uitdrukking. Dit is asof sy wag 
dat Jackie of Millie vir haar iets moet se of op haar woorde reageer. Toe dit nie gebeur nie, 
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vat sy 'n vinger vol rooi verf en smeer 'n groot glimlag op die skildery wat Millie besig was om 
te maak. In 'n nabyskoot van Lettie en Maria word gewys hoe hulle effens glimlag. Dit is 
asof Willemien op so 'n manier aandag wil trek, wil wraak neem. Terwyl sy die streep trek, 
word kort kloppende klanke duidelike gehoor, wat begin het vandat sy langs Millie gaan 
staan het. Dit word harder tot die oomblik wat Willemien die streep trek. Die klank word 
daarna weer sagter. Dit is byna of die klankbaan 'n benoude hartklop naboots. Willemien se 
stemtoon verander weer as sy se: "Kom ons gaan shower, girls. Dan koel ons af na al die 
drama." 'n Nabyskoot word gewys waar Jackie naderkom van die venster af waar sy tot 
dusver gestaan het. Sy buk langs Millie en sit 'n simpatieke hand op haar skouer. Vir Jackie 
voel dit asof Willemien die waarheid gepraat het - dat Carl nie meer sy eie suster kan verdra 
nie, waarop Millie haar probeer troos deur te se dat Willemien enigiets sal doen om Jackie 
seer te maak. Die toneel eindig met 'n nabyskoot van Millie se hartseer, dog simpatieke 
gesig. 

'n Buiteskoot van die polisiestasie volg, waarop 'n mediumskoot Snyman en Louw se 
gesprek oor die vordering van die Schuler-saak uithef. Hulle praat onder andere oor die 
inkonsekwenthede in Schuler se belangstellings en smake, wat horn byna na 'n "liefdevolle, 
minsame man" laat klink, as hulle nie van sy wreedheid en diefstal geweet het nie. Dit is 
moontlik dieselfde oenskynlik goeie eienskappe in die man wat Anet net na haar man se 
dood oortuig het om met horn te trou. Wat ook bekend is van horn, is dat hy 'n 
wapenkenner en 'n uithaler-pistoolskut is. Soos in ander tonele in verskeie episodes word 
daar tussendeur kort dele/snippers karaktersketsies ingewerk, wat die kyker deurentyd 'n 
steeds voller beeld gee van karakters, hoe hulle ontwikkel, al dan nie, en of die kyker met 
hulle wil identifiseer, al dan nie. 

Byna parallel aan die toneel in die meisieskoshuis is daar ook 'n toneel in die seunskoshuis, 
alhoewel die gesprek tussen Bongo en Lanie oor Carl en Frans se wedloop van die middag, 
waarin Frans vir Carl gewen het, nie aggressief verloop nie. Kinders speel buite en hulle 
gelag en gegil word in die agtergrond gehoor. Bongo kom die kamer binne, loop na sy bed 
en val neer. Lanie, wat Frans se huiswerk sit en doen, moet die nuus van die middag se 
oefenwedloop stukkie vir stukkie uit Bongo trek, wat eintlik nie oor Frans of oor die 
Lindemans wil praat nie. Bongo verseker Lanie dat, as Frans terugkom, hy tot vervelens toe 
sal hoor wat gebeur het. Frans word met 'n groot gejuig van die kinders buite koshuis toe 
vergesel. Lanie staan op en kyk by die venster uit om te sien waar die lawaai vandaan kom. 
Frans en 'n hele klompie kinders word gewys soos hulle oor die gras aangestap kom. Frans 
word op iemand se skouers gedra, met Pote en At wat juigend tussen die ander kinders 
rondspring. Die beeld is steeds van binne die kamer met Bongo wat op die bed sit en Lanie 
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wat met sy rug na die kyker staan en by die venster uitkyk. Op Lanie se vraag of Frans dan 
so ver gewen het, se Bongo met 'n effense glimlag: "Teen vanaand tienuur sal hy minstens 
met 'n rondte gewen het. Die tragedie is dat hy dit teen daardie tyd selfs sal glo." Carl sal 
glo volgens Bongo beslis nie iewers sit en sy wonde lek omdat Frans gewen het nie (omdat 
hy Frans laat wen het). 

In die ontspanningsaal loop Carl stadig tot by Piet Walters waar hy sit en 'n fotoverhaal lees. 
Hy knoop 'n gesprek met hom aan en vra hom uit. Dis 'n kort gesprek wat vir die kyker meer 
vrae laat as antwoorde, omdat gesuggereer word dat Carl moontlik wil wegloop en Piet, 'n 
gewoontedroster, daarby wil betrek. 

Tannie Vis speel onwetend 'n baie belangrike rol in Carl se lewe. Elke keerwanneer hulle in 
gesprek is (soos in Episode 2 in die koshuisgang en in Episode 3 in die eetsaal), praat sy 
met hom oor sy pa. Dit is asof sy wil he Carl moet sy pa onthou en ken vir die man wat hy 
was. In hierdie stadium is Heinrich in Carl se oe belangriker as sy pa. Dit is moontlik dat die 
woede wat Carl teenoor sy pa voel, toe hy so skielik dood is, die liefde onderdruk wat hy 
definitief vir sy pa voel of gevoel het. Carl probeer sy pa uit sy lewe skuif. Hy bly Heinrich op 
die voorgrond skuif. Dit blyk ook uit sy optrede toe hy die horlosie wat hy van sy pa gekry 
het, vir Lanie gee. Hy verkies die horlosie wat Heinrich vir hom gegee het. Dit is beter en 
duurder (volgens Carl). Sy naam is ook agterop gegraveer. 

Die dialoog tussen Carl en tannie Vis in die eetsaal lewer 'n besondere bydrae in Carl se 
gevoel vir kontinue identiteit - dat hy 'n band het met sy pa, dat hy na hom lyk en na hom 
aard en dat hy die goeie eienskappe wat in sy pa was, soos sy sterk deursettingsvermoe, in 
sy eie lewe kan voortsit. Hierdie gesprek word vervolgens woordeliks weergegee: 

Tannie Vis: So het ek en jou pa ook dikwels gesit [verskoot van bo na die 
akteurs wat links in die mise-en scene sit] Hoe onthou jy jou pa, Carl? 
[Nabyskoot op Carl se gesig.] 
Carl: My pa? Hy was seker 'n goeie man gewees. Saggeaard, stillerig, nie 'n 
bakleier nie. 
Tannie Vis: Maar hy het goed vir julle gesorg? 
Carl [sy gesigsuitdrukking verander, hy lyk kwaad]: Tot hy besluit het dis te 
veel moeite. 
Tannie Vis [Word kwaad, verontwaardig]: Nee, Carl, dit moet jy nooit weer se 
nie. 
Carl: Dis tog waar, is dit nie? 
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Tannie Vis: Jou pa het net vir julle drie geleef en gewerk. Vir jou ma, vir jou 
en Jackie. Niks wat hy ooit vir julle kon doen of gee, was vir horn te veel 
moeite nie. Ek weet nie wat horn in sy laaste oomblikke gedryf het nie. 
[Nabyskoot van links op tannie Vis se gesig.] Niemand kon meer verbaas 
gewees het as ek nie. Dit was nie in Karel se aard om moed op te gee nie. 
Hy was juis 'n vegter, iemand wat hom deur niks of niemand sal laat onderkry 
nie. Ek weet waarvan ek praat Carl; hy het voor my oe grootgeword. 
Carl: Al wat ek weet, is dat hy nie daar was toe ons hom nodig gehad het nie. 
Oom Heinrich was. [Nabyskoot regs op Carl.] 
Tannie Vis: Vertel my van oom Heinrich. Lyk my jy het 'n groot bewondering 
vir hom. 
Carl: Ek kan vir hom enigiets vra, hy sal dit onmiddellik vir my doen. Hy 
behandel my soos sy eie seun. 
Tannie Vis: En die juwelediefstal? Is die man dan nie 'n misdadiger nie? 
Carl: Nee, hy het 'n goeie rede gehad. Hy wou net 'n klomp 
daggasmokkelaars vastrek. 
Tannie Vis: Glo jy dit werklik, Carl? 
Carl: Ja. [sy gesigsuitdrukking is twyfelend, sy stem klink nie so oortuigend 
nie.] 
Tannie Vis: Moenie jouself bluf nie, my kind. Hy is nie in jou pa se klas nie. 
Jou pa was 'n man uit een stuk. Die man is 'n nikswerd wat julle almal wil 
gebruik. Word wakker voor dit te laat is, Carl. Wees die man wat jou pa was. 
Carl: Dankie vir die sjokolade, Mevrou. Dis tyd dat ek gaan. 
Tannie Vis: Nag, Carl. Onthou, ek is hier as jy my nodig het. 

Deur middel van 'n hoe wye skoot van die eetsaal word gewys hoe Carl uit die eetsaal loop 
en dat tannie Vis steeds by die tafel sit. Carl moet homself vind tussen die herinneringe aan 
sy pa. Dit lyk of tannie Vis meer oor Heinrich weet as Carl. Dit is ook bekend uit Episode 1 
dat Anet vir haar geskryf het oor Heinrich en moontiik daarin dinge van hom gese het wat sy 
weet en die kinders dalk nie. Agterdog word by die kyker gewek oor Karel se dood. As hy 
was soos tannie Vis beskryf, hoekom sou hy dan selfmoord gepleeg het? 

Terwyl Frans die aand na die oefenwedioop teen Carl onder die stort staan, sien hy homself 
op die atletiekbaan. Eers hoor hy die skare kinders sing en skreeu. Hy sien At, Pote en Carl 
aantree. Die beeld sny na sy gesig en fokus op hom met 'n nabyskoot waar hy nog onder 
die stort staan. In die volgende skoot sien hy homself in sy verbeelding by die wegspringplek 
aantree. Mac se stem kan gehoor word. Dit skoot klap en die wedloop begin. In sy 
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gedagtes hardloop hy maklik vir Carl weg. Die skare moedig hulle aan; hy hoor hulle in sy 
verbeelding. In die beeld word net Frans en Carl gesien wat hardloop. Omdat dit 
dagdromery van Frans is, dra die kleurgebruik daartoe by om dit as sodanig te onderskei van 
gewone waarneming. Die kleur van die beeld is blouerig, soos in die tonele van Anet se 
drome of nagmerries. Frans en Carl hardloop om die baan. Net hulle twee word gewys. Die 
skare word gehoor, maar die paviljoen is leeg. Die beeld wissel van Carl en Frans na 'n rooi 
lint wat by die wenstreep is. Terwyl Frans en Carl langs mekaar hardloop, kan op hulle 
gesigte gesien word dat Frans gemaklik hardloop. In Frans se droom sukkel Carl om by te 
bly by Frans. Hy breek weg van Carl en hardloop gemaklik en sterk vooruit. Net toe Frans 
hande omhoog oor die wenstreep hardloop, sien die kyker met 'n verskoot 'n figuur aan die 
regterkant aan die binnekant van die veld staan. Die figuur beweeg na links soos Frans oor 
die wenstreep hardloop en die rooi lint breek. Hy staan met sy hande op sy kniee en rus en 
raak bewus van die figuur agter horn en kyk om na die figuur. Die beeld beweeg van waar 
Frans op sy kniee rus en beweeg antikloksgewys vinnig om horn terwyl hy steeds stil staan. 
Die kamera/beeld kom tot stilstand en wys die figuur in die agtergrond oor Frans se 
regterskouer. Dit lyk of Frans horn herken en glimlaggend en met verbasing nader hardloop. 
Die man wag horn in met ope arms. Hulle omhels. Daar is 'n vlugtige beeld van Frans se 
gesig in die stort. In sy dagdroom omhels die twee figure en hulle skud hande. Die kamera 
beweeg kloksgewys om hulle terwyl hulle stilstaan en die dialoog gehoor kan word: 

Pa: Veels geluk, Frans. Dis 'n voorreg om 'n seun soos jy te he. 
Frans: Dankie dat Pa gekom het. 
Pa: Ek sou dit vir niks in die wereld gemis het nie. Frans, ek wil he jy moet 
terugkom huis toe, my seun. 
Frans: Kan ek regtig Pa? Bedoel Pa dit? Ek droom lankal ek is by die huis. 
[Beeld weer in die stort op Frans se oog.] 

Terwyl laaste twee reels weer gese word, hardloop Frans in sy pa se arms in en hulle 
omhels mekaar. 
Nabyskoot op Frans se oog in die stort. 'n Harde klapgeluid word gehoor, gevolg deur Frans 
se oog wat oopgaan. 'n Toiletsakkie le op die bankie langs die stort. 'n Voet met 'n 
atletiekskoen word gesien. Die skoen word losgemaak. Die baie nabyskoot trek terug van 
Frans se oog af en verander na 'n mediumskoot op sy gesig onder die stort. Beeld beweeg 
van die hande wat die skoen losmaak opwaarts na wat die kyker nou sien: Carl. Frans maak 
die krane toe, draai om en vat die handdoek om horn af te droog en om sy middel te vou. Hy 
klim uit die stort. Vervolgens die dialoog: 

Frans: Mos gedink jy's so great, ne, Lindeman? Toe surprise ek jou, sommer 
so lag-lag. Moenie vir my kwaad wees omdat jy verloor het nie, ou. Kan jy 
hoor ek praat met jou Lindeman, of wil jy nie hoor nie? 
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Carl: Nee, ek wil nie hoor nie. 
Frans: Wil nie hoor hy's 'n loser nie, ne? 
Carl: Eerder 'n loser as 'n pateet. 

Met die woorde kry Frans 'n woedende uitdrukking op sy gesig en stamp vir Carl. Wanneer 
Frans vir Carl stamp, gly Carl op die koekie seep en keer met sy hand teen die stortmuur. 
Hy val egter nog en stamp sy kop teen die stortvloer se teels. Hierdie gedeelte van die 
gebeure (hierdie skoot) vandat Frans vir Carl gestamp het, word in stadige aksie gewys. Dit 
is moontlik om klem te le op die val, en die stadige aksie rek die spanning ook uit, omdat die 
kyker nie weet of Carl gaan seerkry van die val nie. Dit is 'n manier om die spanning op te 
bou en te verleng. Wanneer Carl op die grond le is die aksie/tyd weer normaal. Frans staan 
bo-oor horn en skreeu vir horn om op te staan. Na twee keer besef Frans dat Carl uit is en 
hy vrees selfs dat hy dood is. Hy draai om en hardloop uit die badkamer en af in die gang 
met die handdoek om sy middel. Soos Frans na die kamera aangehardloop kom, kom 
Bongo uit 'n deur agter horn, aan die onderpunt van die gang. Sy gesigsuitdrukking toon sy 
agterdog. Die episode eindig met Bongo wat Frans vraend, agterdogtig agterna kyk. Die 
kyker weet steeds nie wat met Carl gebeur het nie. Eintlik weet hulle tog wat gebeur het - dit 
wat hulle so pas gesien het - maar nie hoe ernstjg hy seergekry het nie, of hy net sy kop 
gestamp het en bewusteloos is en of hy dood is nie. Dis onwaarskynlik dat hy dood is, 
omdat die hele verhaal oor horn en Jackie gaan. 

Dit is asof Frans wil he dit wat hy droom of waaraan hy in die stort dink, moet werklik gebeur. 
Eers wil hy vir Carl wen en dit gemaklik doen, soos gesien is in die droom. Dan wil hy he sy 
pa moet na sy wedloop gekyk het en vir horn se om huis toe te kom. Die toneel waarin 
Frans onder die stort staan en dink hoe hy Carl wen en sy pa horn met ope arms verwelkom, 
is nie 'n terugflits nie. Dit is iets wat hy wil laat gebeur, of wat hy droom moet gebeur of kan 
gebeur. 

4.2.2.8 Episode 8 

In die terugskou na die vorige week se episode word onder andere die volgende met vinnig 
opeenvolgende, kort flitsbeelde uitgehef: Jackie wat vir Heinrich wegkruip agter die rak in die 
kafee, Jackie wat aan Millie in die koshuiskamer se dat Willemien reg is - Carl haat haar, 
Bongo en Lanie in gesprek oor Frans se oorwinning oor Carl tydens die oefening, Carl en 
Piet in gesprek oor die weglopery, en tannie Vis en Carl in die eetsaal. Een van die 
belangrikste terugflitse is waar Frans vir Carl in die seunsbadkamer stamp en Carl horn 
bewusteloos teen die stortvloer se rand val. Die terugflitse het genoeg afwisseling om die 
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spannende momente in die vorige episode op te roep en daarop voort te bou met nuwe 
inligting en nuwe wendings in die progressielyn. 

Die eerste toneel is in die seuns se slaapsaal. Carl le op die bed en tannie Vis probeer horn 
bykry. Die gesprek tussen die seuns en tannie Vis laat dit duidelik blyk dat sy nie 'n karakter 
is oor wie hulle sommer sal kan loop nie; sy ken seuns, en hierdie seuns spesifiek, te goed. 
Later wil Carl nie erken dat dit Frans was wat horn in die badkamer gestamp het nie. 

Tydens die skoolpouse word daar op vriendskap en liefdesverhoudinge gefokus, al is dit in 
die geval van Miempie, die sekretaresse, en Mac wat nie op haar toegeneentheid reageer 
nie. Bongo en Jackie besluit om vriende te wees, wat in die choreografie en in die betekenis 
van hulle lyftaal by die trap en by die muur duidelik meer is as gewoon maats wees. Mac en 
Kate praat oor die atletiekdag en die fondsinsameling, maar daar is ook 'n onderstroming van 
verliefdheid. 

Heinrich Schuler en sy regsverteenwoordiger, Minnaar, daag by die senukliniek op. Daar is 
aanvanklik geen agtergrondmusiek terwyl Schuler vir Anet onder toesig van die Matrone sien 
nie, wat enersyds daarop kan dui dat Heinrich die oorsaak is dat die musiek uit Anet se lewe 
verdwyn het juis omdat hy dit wou uitbuit ter wille van sy "sakebelange", en andersyds dat 
juis die stilte spanning by die kyker kan wek. Heinrich wil by Anet weet waar die kinders is. 
Sy weet dat sy nie moet se waar die kinders is nie. Heinrich beskuldig Snyman daarvan dat 
hy alles verdraai het. Anet hou vol dat sy nie vir horn gaan se nie. Met hierdie woorde word 
die kyker bewus van die onheilspellende musiek toe hy opspring en aan Anet se skouers vat; 
hieruit blyk onder andere sy onvoorspelbaarheid. Dit lyk asof hy haar wil dreig, maar dan 
skielik besef dat die Matrone in die kamer is. Hy laat kalmeer sy stem en se: "Die kinders het 
een van hulle ouers nodig in die stadium." Hy gee voor dat hy wil gaan kyk of dit goed gaan 
met hulle. Hy en Carl het goed klaargekom. Anet bly se dat die kinders veilig is en dat hulle 
gereeld skryf. Hulle is ook al te veel ontwrig. Anet stem saam dat hulle ondersteuning nodig 
het, maar se dat hulle pa dood en sy siek is, waarmee sy Heinrich uit die gesinskring uitsluit. 
Daar is deurentyd nabyskote van Heinrich en Anet se gesigte. Anet vra dat hy moet gaan; 
sy voel moeg. Heinrich vra of sy horn wegjaag. Anet beweeg weg van Heinrich af en gaan 
staan voor die spieel met haar rug na horn toe. Sy bedank horn vir sy besoek, maar hy moet 
nou asseblief gaan. Albei se gesigte word in die spieel gewys, hoewel hulle met hulle rue na 
die kyker/kamera toe staan. Die fokus verskuif na Heinrich wanneer hy se: "Dink jy rerig ek 
sal nie die kinders kry nie? Dink jy vir een oomblik jy kan hulle vir my wegsteek?" waarop 
Anet reageer: "Ek wil 'n bietjie gaan rus, Matrone." Die beeld skuif na die matrone wat nader 
loop aan Anet en se dat besoektyd verby is. Die beeld is weer op Anet en Heinrich in die 
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spieel. Die spieel kan hier 'n herhaling van die spieelmotief wees waar Anet vir Heinrich in 
die spieel gesien het die dag toe Karel dood is. Heinrich stap van agter nader aan Anet en 
vat met sy hande liggies om haar skouers en fluister: "Jy gaan spyt wees hieroor". Hy gee 
haar 'n piksoentjie op die wang; nabyskote van hulle gesigte wys die onderdrukte emosies. 
Anet se gesig lyk baie gespanne. Matrone kyk Heinrich bekommerd agterna en maak die 
deur toe. Sy loop na Anet wat steeds voor die spieel staan. Anet staan met geboe skouers 
voor die spieel, haar gesig kan nie gesien word nie. Die matrone vat besorgd aan haar 
skouers om haar om te draai. Na aanleiding van die besoek van Heinrich, die manier 
waarop die matrone aan Anet se skouers vat en die manier waarop sy staan, asook haar 
toestand/houding tot dusver verwag die kyker om 'n ontstelde, senuagtige, verpletterde (selfs 
huilerige) Anet te sien. Sy is, inteendeel, baie kalm wanneer sy omdraai na die matrone en 
duidelik en met 'n vaste stem vir haar se: "Toemaar, Matrone, ek sal nie ineenstort nie. Om 
die waarheid te se, ek dink die besoek het my baie goed gedoen." Hierdie is definitief 'n 
ander Anet as die een aan die begin van die reeks. Anet lyk asof sy meer in beheer van 
haarself is. Sy het 'n effense glimlag op haar gesig en lyk amper tevrede dat sy haar teen 
Heinrich kon handhaaf en nie ineengestort het nie. Sy loop na links verby in die kamer en 
die fokus bly op die glimlaggende matrone se gesig. 

'n Baie kort, maar betekenisvolle toneel is die foonoproep van Anet aan Snyman. Sy wil horn 
vandag nog dringend spreek, maar wil nie oor die foon praat nie. Dit wek die belangstelling 
van die kyker - waarom die skielike verandering in haar houding teenoor Heinrich in 'n vorige 
toneel, en waarom die versoek dat die speurder haar dringend moet kom spreek? Oop 
plekke in die reeks hou die spanning op 'n hoe vlak. 

Identiteitsontwikkeling in die reeks word dikwels uitgebeeld in situasie waarin sosiale 
verhoudinge ter sprake is, soms tussen die hoofkarakters, soms tussen die hoof- en 
newekarakters en soms tussen die newekarakters. Dit gebeur byvoorbeeld wanneer Frans 
tussen sy maats uitgebeeld word terwyl Carl ge'i'soleer word, soos in die toneel wanneer die 
kinders na skool terugloop kinderhuis toe. Carl loop alleen. Frans, At en Pote loop 'n hele 
ent agter horn, 'n Betreklik neutrale mediumskoot word gebruik, wat nader op die drie seuns 
in gesprek fokus: 

Pote: Ek se nog jy gaan nog in die moeilikheid kom; jy dryf die outjie te ver. 
Frans: Aag, hy's 'n papbroek, man. Julie ouens weet ek laaik nie papbroeke 
nie. 
At: Toe nou Frans, hy het ten minste nie op jou gesplit nie. 
[Nabyskote van hulle gesigte, dan medium naby.] 
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Frans: Wag nou. Aan wie se kant is julle nou, he? [Frans word alleen gewys, 
terwyl Pote en At in een skoot gewys word; hulle staan saam teenoor Frans 
wat alleen staan.] 
Pote: Toe nou, ek weet net nie hoekom jy die ou so boor nie. Hy maak jou 
niks. 
Frans: Hy maak my baie. Kom hier aan met 'n spul liegstories oor hoe 'n 
wonderlike atleet hy is. 
At: En wie se dit is liegstories? 
Frans: Hoekom wys hy ons dan nie, he? 
Pote: Gee horn kans; hy's nuut hier. Kan jy nie onthou hoe jy gevoel het nie? 
Frans: [Gesigsuitdrukking verander asof hy daaraan terugdink.] Dit was 
anders [nabyskoot op sy gesig, kyk weg van Pote en At, asof hy tog onthou.] 
Dis my pa, hy ... [gesig raak hartseer.] 
Pote: Wat van jou pa? [Die vraende uitdrukking op At en Pote se gesigte toon 
hulle weet nie hoekom Frans skielik so anders is nie.] 
Frans: Sy pa is ten minste dood. [Kyk weer weg.] My pa het my weggegooi. 
[Kyk lank na Pote en At asof hy wag vir 'n reaksie van hulle af. Stap dan weg 
van hulle af.] 
[Pote en At kyk mekaar vraend aan. Draf agter Frans aan.] 
Pote en At: Hei, Frans, wag. [Gryp horn aan die arm. Frans ruk sy arm los.] 
Frans: Los my man, gaan maak pels met Lindeman. 
Pote en At: Toe nou, ou, sorry, jy's reg. Die ou gee my ook 'n pyn. Ek is net 
bang jy kom in die moeilikheid. Hy kon lelik seergekry het. Ons moet slim 
wees, ons moet horn op 'n ander manier bykom. 
Frans: Hoe? 
Pote: Ek weet nog nie, maar ons moet dink. Kom, ek stick julle vir ice cream, 
dan praat ons. Top? 
[Pote hou sy hand vir Frans uit en Frans slaan sy hand en loop weg.] 

Enersyds is die verhouding tussen die seuns nie in soveel detail uitgewerk dat hulle alles van 
mekaar af weet, soos byvoorbeeld Millie en Jackie nie. Andersyds kan dit daarop dui dat die 
grootprater in 'n groep, soos Frans, dikwels daarin slaag om die rede vir sy gebrek aan 
selfvertroue of gebrek aan 'n gevoel van erkenning en liefde vir lank agter grootdoenerigheid 
weg te steek. 

In die volgende toneel is Mac en Kate by die motor. Hulle bespreek die advertensie vir die 
atletiekdag. Mac se hulle moet die wedloop tussen Carl en Frans adverteer: Frans Gouws 
en Carl Lindeman. Hulle kan dit ook in naburige dorpe adverteer. Dramatiese ironie 
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veroorsaak hier spanning, omdat die kyker weet dat so 'n advertensie dit makliker vir 
Heinrich sal maak om die tweeling te kry. 

Miempie, die oorywerige sekretaresse wat haar oog op Mac net, sorg 'n hele paar keer vir 
komiese verligting in die reeks; ook in hierdie episode wanneer sy agter 'n gebou uitkom en 
na Mac en Kate roep. Mac spring vinnig in sy kar en ry weg. Miempie se vir Kate dat Mac 
altyd so haastig is. Sy se ook dat Mac by haar kuier. Kate maak verskoning en sy ry ook. 
Dit is byna asof Miempie 'n punt daarvan maak om elke keer voor Kate te se dat sy en Mac 
gaan uiteet of fliek. Alhoewel sy die teenpool van die mooi en sjarmante Kate in die reeks is, 
is haar karakter moontlik ietwat karikatuuragtig uitgebeeld. Tog is haar karakter funksioneel 
in die reeks, omdat dit aan die kyker 'n beeld gee van optredes en sosiale waardes waarmee 
nie geidentifiseer behoort te word nie. 

Die spanning word op 'n heelwat ernstiger wyse in 'n volgende toneel voortgesit wanneer 
Snyman en Anet in die senukliniek met mekaar oor Heinrich se geaardheid praat, veral oor 
sy houding teenoor haar en Karel en die kinders. Hulle praat ook oor sy bedrywighede en 
oor sy onvoorspelbaarheid. Hierdie opmerkings van Anet word versterk deur sy optrede 
vroeer in die episode tydens sy besoek aan haar in die senukliniek. Sy is nie so bekommerd 
oor Carl nie (Snyman se dat Carl en Heinrich tog goed oor die weg gekom het). Anet is 
bekommerd oor Jackie. Sy was daar die dag toe Karel dood is. Deur middel van 
terugskouinge, wel ietwat gefragmenteerd, onthou Anet wat gebeur het toe sy die dag met 
Karel se dood die skoot gehoor het, haar na die studeerkamer toe gehaas het en in die 
spieel oorkant die studeerkamer se deur gesien het dat Heinrich uit die vertrek kom. Toe 
Anet en Heinrich omkyk, het Jackie agter hulle in die gang gestaan. Die musiek begin speel 
en die beelde van daardie dag word gewys. Heinrich se gesig was vol vrees, selfs haat, toe 
hy Jackie sien. Terug in die hede is Anet bekommerd dat Heinrich die tweeling sal soek 
totdat hy hulle kry. Anet vra vir Snyman om na haar kinders te kyk en te keer "voor dit te laat 
is". Die spanning laai op wanneer daar van keertyd soos hierdie ter sprake is. Geleidelik 
begin Anet daarin slaag om die gebeure van dag toe Karel dood is te rekonstrueer. Later, tot 
in Episode 12, sit sy die gebeure van daardie dag soos 'n legkaart aanmekaar totdat sy die 
ware detail onthou en dit vir Snyman vertel en die kyker ook die los, onsamehangende 
geheuebeelde verstaan wat hy/sy in fragmente oor die laaste paar episodes gesien het. 

4.2.2.9 Episode 9 

Die "verlede week"-terugskou van Episode 9 begin met Carl wat op sy bed le nadat Frans 
horn in die badkamer bewusteloos geslaan het. Bongo sit langsaan en se dat hy weet dat dit 
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Frans is wat horn platgeslaan het. Miempie nooi McKeggy vir 'n fliek. Heinrich vra vir Anet in 
die kliniek of sy regtig dink dat hy nie die kinders sal kry nie. Frans se aan Pote en At dat 
hulle horn moet uitlos en gaan "pels" maak met Lindeman. McKeggy vertel aan Kate sy idee 
van 'n spesiale trekpleister; die atletiekdag kan daarom dalk iets groters word. Anet se aan 
Snyman dat Heinrich die kinders sal soek tot hy hulle kry, terwyl sy met 'n foto van hulle in 
haar hand sit en saggies daaroor streel. 

Die eerste toneel van die nuwe episode begin met 'n ouer motor wat aangery kom na die 
senukliniek. Die lig is skerp, wat 'n aanduiding kan wees dat dit oggend is. Tannie Vis en 
Jackie se stemme kan in die motor gehoor word. Die motor word met 'n langskoot gewys. 
Jackie wil by tannie Vis weet of haar ma weet sy kom vir haar kuier. Tannie Vis noem dat sy 
nie weet hulle kom nie en dat dit vir Anet 'n verrassing moet wees. Volgens tannie Vis sal 
Anet baie beter wees as sy vir Jackie sien; sy verlang baie na haar en Carl. Jackie se 
stemtoon klink onseker en senuagtig; sy weet nie of dit die regte ding is om haar ma so 
sonder waarskuwing te besoek nie. Tannie Vis verseker haar dat daar niks is om voor bang 
te wees nie. 

Die volgende toneel wys Anet met 'n mediumskoot waar sy op die voorgrond van die beeld in 
haar kamer sit en lees, 'n Verskoot van Jackie en tannie Vis wat in die agtergrond by die 
deur inkom, word gewys. Anet is nie bewus van die mense wat inkom nie, omdat sy met 
haar rug na die deur toe sit. Tannie Vis, wat eerste ingeloop het, beduie vir Jackie sy moet 
inkom en loop uit dat Jackie alleen met haar ma kan praat en kuier. Jackie se versigtig 
"Mamma". Anet draai om en is bly en verbaas om Jackie te sien. Jackie vra uit oor haar ma 
se gesondheid en volgens Anet gaan dit elke dag beter. Sy is bly dat Jackie kom kuier het 
en volgens haar gaan hulle een van die dae almal weer huis toe. Sy wil ook weet waar Carl 
is, waarop Jackie antwoord dat hy vir 'n toets leer, maar dat hy die volgende keer sal 
saamkom. Hy het wel 'n brief vir haar saamgestuur. Hy het dus sy woord gehou toe hy in 'n 
vorige episode vir tannie Vis belowe het dat hy vir sy ma 'n brief sal skryf wat sy kan 
saamneem na sy ma toe. Anet wil alles hoor van wat in hulle lewe aangaan; sy mis hulle 
baie. Anet en Jackie word gewys met 'n nabyskoot as hulle hulle voorkoppe bymekaar sit en 
vir mekaar glimlag. In hierdie toneel is Anet reeds baie meer hoopvol dat sy gesond gaan 
word as in Episode 1en dat sy en die kinders weer in een huis sal kan saambly. 

Die skoolhoof wat met die leerlinge praat oor die groot atletiekdag en die byeenkoms wat 
nou vinnig nader kom, word met langskoot gewys waar hy voor die groot groep kinders in rye 
buite staan. Die byeenkoms is baie spesiaal, omdat al die geld wat ingesamel word, gebruik 
gaan word vir 'n operasie vir een van hulle leerlinge, Millie Marais. 'n Nabyskoot op Jackie se 
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gesig net voor die hoof die aankondiging maak, wys dat sy met afwagting wag dat hy die 
aankondiging maak. En wanneer hy dit se, is daar 'n nabyskoot op Millie se verbaasde gesig 
en daarna haar aangedane gesig. Die skoolhoof praat ook oor die rekords wat hulle verwag 
gebreek gaan word, 'n Nabyskoot op Frans se gesig fokus op sy glimlag, wat verander na 'n 
meer ernstige gesig wanneer hy na regs na Carl kyk. Die beeld sny na Carl wat met 'n traak-
my-nie-agtige uitdrukking na links kyk. Hoewel dit nie saam in dieselfde skoot gewys word 
nie, weet die kyker dat hulle na mekaar kyk. Die mediumskote op Lettie en Maria se 
glimlaggende gesigte en ook Willemien se "woedende" gesig wanneer die hoof beklemtoon 
dat die dag 'n spanpoging gaan wees, bevestig reeds aan die kyker dat Lettie en Maria nie 
dieselfde oor die dag voel as Willemien nie. Die glimlagte op hulle gesigte kan 'n aanduiding 
wees dat hulle, anders as Willemien, tog bereid gaan wees om te help om van die dag 'n 
sukses te maak. Die hoof verdaag die kinders na hulle klaskamers, en in die agtergrond kan 
atletiekkrete gehoor word soos die kinders dit begin skreeu. Vir die duur van die krete word 
daar afwisselend skote gewys van hoe die atlete oefen, Kate en Mac wat afrig en kinders in 
die kunsklas wat plakkate maak. Dit is 'n tegniek om die tydsverloop te wys ter voorbereiding 
vir die atletiek, sonder om baie van die episode se uitsaaityd daaraan af te staan. Die tyd in 
die episode verloop dus vinniger as werklike tyd. Dit is nie duidelik hoeveel van die werklike 
tyd aan hierdie handelinge afgestaan word nie. 

'n Drieskoot van Willemien, Maria en Lettie word gewys waar hulle op die skool se stoep na 
die kamera aangestap kom. Lettie en Maria wil graag saam met die ander kinders in die 
kunsklas gaan help om plakkate te maak vir die atletiek. Willemien stap h tree voor hulle uit 
en draai om om met hulle te praat. Mediumnabyskote oor die skouers van die drie meisies 
word gedurende die dialoog gebruik. Die plasing van die drie karakters is hier belangrik om 
hulle lojaliteit uit te beeld. Willemien staan alleen, teenoor Lettie en Maria wat langs mekaar 
staan en ook vir Willemien laat verstaan dat hulle moeg is om teen alles en almal te wees en 
dat dit hulle een kans is om ook iets vir die skool en vir Millie te doen. Willemien, wat steeds 
alleen staan, stem nie saam nie. Wanneer Lettie en Maria omdraai en weg van die kamera 
en kyker loop, draai Willemien ook om en loop stadig na die kamera toe. Sy lyk twyfelend, 
asof sy vir 'n oomblik oorweeg om agter hulle aan te loop, maar loop dan verder, met die 
fokus in 'n naderende nabyskoot op haar gesig wat hartseer, verlate en moontlik seergemaak 
lyk. Sy loop verby die fokus van die kamera en die beeld fokus op Carl wat haar van agter 'n 
pilaar agterna kyk, wat aandui dat hy moontlik die hele gesprek gehoor het. 

'n Mediumskoot wys vir McKeggy by sy lessenaar in sy klas terwyl hy besig is om boeke te 
merk, en 'n verskoot van Frans wanneer hy die klaskamer binnekom om sy tas te kom haal. 
Frans stop 'n oomblik voor McKeggy se lessenaar en wil by horn weet of hy dink Lindeman 
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gaan deelneem en dat hy nie gedink het Frans kan vir Carl wen nie. Frans wil weet wat 
McKeggy nou dink, noudat hy wel vir Carl gewen het. Die nabyskoot op 'n Frans se gesig 
wys 'n selfvoldane glimlag. McKeggy noem dat hy nie gedink het Frans kan vir Carl wen nie, 
maar hy is ook nie so seker dat Carl sy beste gegee het tydens die wedloop nie. Frans 
verstaan nie wat McKeggy bedoel nie; hy het hom dan gewen. McKeggy waarsku dat Frans 
nie te gou gemaklik moet raak en op sy louere moet rus nie. Die kyker weet dat dit waar is 
dat Carl nie sy beste gegee het tydens die wedloop nie, McKeggy weet dit ook, maar Frans 
is nie bewus daarvan nie. Volgens McKeggy kan Frans en Carl mekaar tot grater hoogtes 
aanspoor. Frans is daarvan oortuig dat McKeggy dink Carl is beter as hy, maar McKeggy se 
dadelik dat hy hulle afrigter is en dat hy wil he elkeen moet sy voile potensiaal bereik en dat 
Frans nog lank nie so goed is soos hy kan wees nie. Met die gesprek kan McKeggy se 
positiewe en opbouende kritiek teenoor sy atlete gesien word. Hy vertel hulle nie wat hulle 
wil hoor nie, maar motiveer hulle so ver moontlik om beter te doen en te wil doen. 

Die skoolklok lui en die kinders is besig om hulle fietse uit die hokke te stoot, wat 'n 
aanduiding is dat dit die einde van die skooldag is. Die volgende toneel begin met 'n hoe 
lugskoot van die omgewing en verander na 'n lang verskoot van McKeggy en ander atlete 
wat reeds op die baan besig is om te oefen. Carl is in sy oefenklere op pad na die baan, en 
Willemien sluit by hom aan. Na haar onderonsie met Lettie en Maria het sy nou geen 
vriende nie en soek toenadering by Carl. Willemien wil saam met Carl draf. Carl loop oor na 
Jackie en vra effe ongemaklik uit oor sy ma. Hy sal nog gaan kuier. Voor hy loop noem hy 
Jackie "Jack", so dat sy omkyk om te hoor wat hy wil se. Dit is waarskynlik 'n familiere term 
en een wat die "ou" Carl haar sal noem en wat hy en sy deel, wat verskeie dinge kan 
beteken. Dit lyk asof Carl nog iets wil se, maar wanneer hy sien Willemien hou hulle van die 
ander kant van die pawiljoen af dop, is dit asof hy dadelik terugtrek en meer kortaf word en 
nie verder met Jackie wil praat nie. Hy loop na Willemien toe. Dit is asof hy nie wil he 
Willemien of enigiemand anders moet sien dat hy tog steeds met Jackie wil praat (asof hulle 
mekaar ken) en dat hy nie in werklikheid so afsydig teenoor haar is of so onafhanklik en 
onbetrokke is soos wat hy tot dusver voorgee om te wees nie. Jackie en Bongo hardloop 
saam en Jackie is bly dat Carl vriende maak, maar sy kan nie verstaan hoe Carl met 
Willemien vriende kan wees nie. Jackie vaar uit teenoor Bongo oor Willemien en hoe 'n soort 
mens sy is. Wanneer Carl en Willemien om die baan draf, se sy vir hom dat 'n mens net na 
hom hoef te kyk om te sien dat hy 'n gebore atleet is. Carl bly se dat hy nie 'n atleet is nie; 
hy is net fiks, dit is net oefening. Hy is klaar met atletiek en McKeggy wil hom net straf. Dit 
is nie werklik die waarheid nie, want wanneer Carl ontsteld is, gaan hy tog alleen hardloop en 
hy het ook tog ingestem om deel te neem. Dit is asof hy niks van wat hy werklik is, aan 
homself of aan enige iemand anders wil erken nie. 
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Terwyl die kinders om die baan draf, praat McKeggy en Kate oor die beplande atletiekdag, 
en McKeggy is nie meer so seker of dit so 'n goeie idee is nie, want hy sukkel om vir Frans 
en Carl te motiveer om deel te neem. Kate stel voor dat McKeggy vir Frans vir die wedloop 
probeer bearbei, terwyl sy en Jackie sal kyk wat hulle met Carl kan regkry. Die beeld 
verander na 'n langmediumskoot van Frans, Pote en At wat langs mekaar om die baan na die 
kamera toe draf. Frans is besig om driftig vir hulle te vertel dat McKeggy dink Carl is beter 
as hy. Hulle stem saam dat hulle vir Carl 'n les moet leer wat hy nooit sal vergeet nie, en 
Frans noem dat hy aan 'n plan werk. Dit is 'n vooruitskouing van die inbraak by Tony, 
wanneer hulle Carl se horlosie daar plant om horn skuldig te laat lyk. 

'n Buiteskoot van die polisiekantoor verander na 'n mediumskoot in Snyman se kantoor 
wanneer Louwtjie binnekom. Snyman noem dat die antwoord tot die Schuler-saak in die 
huis le en dat hulle 'n plan moet bedink om daar uit te kom. Met die verloop van elke episode 
maak Snyman nog inligting oor Heinrich bymekaar om die spanningslyn van die verhaal 
deurlopend op te bou. 

In die volgende toneel ontmoet Carl vir Piet Walters in die ontspanningsaal en maak 'n 
afspraak om horn later by die borne by die ou skuur te ontmoet. Die fluisterstemme en die 
geheime afspraak maak dit duidelik dat dit steeds gaan oor Carl se planne om weg te loop. 

'n Buiteskoot van 'n ou gebou gee 'n aanduiding dat dit die plek is waar Carl en Piet gaan 
ontmoet. 'n Nabyskoot van Bongo wat agter die borne verby loop, word gewys en dit is 
duidelik dat hy daar is om te hoor wat Carl en Piet beplan. Dit verhoog ook die spanning van 
die verhaal, want die vraag is of Bongo, met die kennis wat hy van Carl se planne het, gaan 
kies om steeds onbetrokke te bly soos hy tot dusver verkies het, en of hy gaan keer dat Carl 
die verkeerde doen en horn tog keer om nie te probeer wegloop nie. Carl noem aan Piet dat 
hulle net geld nodig het om hulle planne te kan uitvoer, en terwyl hy dit se haal hy die 
horlosie van sy arm af en noem dat dit baie geld werd is, en gee dit ook aan Piet om te 
bekyk. Hulle wil dit verpand om geld te kry om Durban toe te gaan om te probeer werk kry 
op 'n boot. Piet stem in om die plan te oorweeg en voeg by dat hy vir Carl sal laat weet. Carl 
noem dat hy dit nie sonder Piet se hulp sal kan doen nie. Die toneel eindig met 'n nabyskoot 
op Bongo in die skadu van die borne wat steeds vir Carl-hulle dophou en dan wegstap met 'n 
effense glimlag op sy gesig. Dit lyk so asof hy weet dat Carl tog nie sy plan gaan deurvoer 
nie, en dat hy tog op die einde van plan gaan verander en besluit om nie weg te loop nie. 

'n Verskoot van die huis op die hoewe kan gesien word, met harde vinnige klassieke musiek 
wat gehoor kan word. Die beelde wissel vinnig na die radio se frekwensiestellings wat op en 
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af beweeg, na nabyskote van Heinrich wat sy pistool skoonmaak. Die toneel eindig met 
Heinrich wat die pistool op die kyker rig, en die beeld beweeg vinnig weg van horn af, sodat 
hy aan die verste punt van die tafel sit, met die pistool op die kyker gerig. Dit skep steeds 
spanning, omdat die kyker weet dat Heinrich die kinders soek en as hy sy pistool 
skoonmaak, beteken dit dat hy hulle gaan seermaak as hy hulle wel kry. 

Die beligting aan die begin van die volgende toneel is donker, wanneer Frans, At en Pote in 
die donker skuur sit en rook. Hulle word met baie nabyskote afwisselend gewys en 
laesleutelbeligting word gebruik om die geheimsinnige en weggesteekte ontmoeting te wys. 
Pote en At maak planne om Carl "op te foeter" sodat hy weet wie baas is, maar Frans stem 
nie saam nie. Hulle kan nie aan horn slaan nie; netnou kom hulle weer in die moeilikheid. 
Hulle moet horn wegkry. Frans se plan is om weer by Tony se kafee in te breek, maar nie 
hierdie keer net 'n paar goedjies te vat nie, maar genoeg te steel dat hy dit sal agterkom. 
Pote en At wil nie met die polisie deurmekaar raak nie; hulle verkies eerder die kinderhuis as 
die tronk. Maar Frans se plan is nie dat hulle gevang word nie. Hulle gaan vir die polisie 'n 
elektroniese horlosie los met die naam "Carl Lindeman" agterop gegraveer. 

4.2.2.10 Episode 10 

Die episode se "verlede week"-terugskou begin met Jackie wat by haar ma kuier en 
verduidelik waar Carl is. Die skoolhoof kondig aan dat die geld wat met die atletiekdag 
ingesamel gaan word, gebruik gaan word om vir 'n operasie vir Millie Marais te betaal. Lettie 
en Maria staan op teen Willemien en se hulle is moeg om teen alles en almal te wees. Hulle 
gaan help met die fondsinsameling. McKeggy se vir Frans hy dink nie Carl het (in die vorige 
wedloop teen Frans ) sy beste uitgehaal nie. Carl se aan Piet Walters hy wil wegkom en hy 
weet hy (Piet) wil ook. Piet se as hy dink aan wegloop, moet hy van horn vergeet. Frans 
noem aan At en Pote dat hulle nie die ou (Carl) moet seermaak nie; hulle moet horn net hier 
wegkry. 

Die episode begin met die tipiese klanke van 'n skoolterrein. Kinders lag en gesels. Bongo 
word met 'n mediumskoot gewys waar hy tydens pouse alleen langs 'n boom staan. Jackie 
kom na horn toe aangestap. Sy vra of hy altyd so alleen staan en hy noem dat hy sy eie 
geselskap verkies, behalwe as sy in die nabyheid is. Hulle praat oor die atletiekdag en die 
moontlikheid dat dit kan slaag en hulle genoeg geld kan insamel. Volgens Bongo is daar 
gewoonlik nie baie mense wat so 'n dag bywoon nie; net die dorpskinders en hulle ouers. 
Jackie is bewus daarvan, maar McKeggy dink dat 'n spesiale item, soos 'n wedloop tussen 
Carl en Frans Gouws, as trekpleister meer mense kan lok. Jackie het Bongo se hulp nodig 
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om Carl te oortuig om aan die atletiek deel te neem; sy het gesien dat Carl baie respek vir 
Bongo het en besef dat hy moontlik vir horn sal luister. Die probleem is dat hy nie met Jackie 
wil praat nie en glad nie na haar sal luister nie. Bongo noem aan Jackie dat hy glo dat Carl 
van plan is om weg te loop. Hy is deesdae baie in Piet Walters se geselskap en Piet het al 
drie keer tevore probeer wegloop. Volgens Bongo is Piet nie juis Carl se tipe nie; dus is die 
enigste gevolgtrekking wat gemaak kan word oor hulle skielike vriendskap, dat hulle van 
plan is om weg te loop. Bongo verseker Jackie dat hy gese het hy sal haar help en hy sal dit 
ook doen. Die interaksie tussen Bongo en Jackie getuig van 'n groeiende vriendskap met 
wedersydse ondersteuning. 

'n Nabyskoot van die Mercia Kliniek verander na 'n medium-verskoot vir ruimtelike orientasie. 
Sersant Snyman wag in die sitkamer op Anet wat aangestap kom. Snyman komplimenteer 
haar dat sy vandag besonders goed lyk. Sy bevestig dat sy vandag baie goed voel. Dit is 
opvallend dat sy alleen die sitkamer ingestap kom, sonder die hulp van die matrone of enige 
verpleegsters, waar sy in Episode 1 nie eers self water kon kook om vir haar kinders tee aan 
te bied nie. Anet sit op die stoel en 'n nabyskoot fokus op haar gesig. Snyman word met 'n 
mediumskoot gewys waar hy voor haar staan en haar hulp vra. Steeds met die nabyskoot 
op haar gesig se sy dat sy tot dusver nog nie veel werd was nie. Die keuse van die woord 
"werd" teenoor die woord "hulp" wat ook gebruik kon word, is belangrik. Dit is moontlik dat sy 
wel nie vroeer van hulp kon wees nie en nie geweet het van Heinrich se bedrywighede nie, 
maar ook dat sy nie iets werd voel nie, deurdat sy in die kliniek is en nie haar kinders kon 
bystaan soos sy dalk wou nie. Snyman verseker haar dat sy van meer hulp was as wat sy 
besef. Hy vra haar vir toegang tot die kleinhoewe om daar te gaan rondkyk. Tydens die 
gesprek word Snyman steeds met 'n medium langskoot gewys, terwyl die aandag op Anet se 
reaksie op haar gesig gevestig word met 'n nabyskoot. Anet noem dat Heinrich nie vir 
Snyman sal innooi om rond te kyk op die hoewe nie, en dat hulle horn daar moet wegkry. 
Die fokus op Snyman verander na 'n nabyskoot terwyl hy voor Anet kniel om haar te verseker 
dat hy haar nie onder onnodige druk wil plaas nie. Haar gesig word met 'n baie nabyskoot 
gewys wanneer sy se dat sy die Matrone sal vra om Heinrich te bel, dat sy met horn wil praat 
en dat sy sal sorg dat Snyman 'n sleutel van die hoewe in die hande kry om te gaan kyk 
terwyl Heinrich by haar is. Die nader fokus op Anet se gesig beklemtoon haar reaksie op die 
gesprek oor Heinrich. Sy wil graag vir Snyman probeer help om Heinrich vas te trek en sy is 
nie meer so vreesbevange en angstig wanneer Heinrich net genoem word, soos in Episode 4 
nie. 

Die volgende toneel sluit aan by die vorige deurdat Snyman bewyse wil kry van Heinrich se 
onwettige bedrywighede. Die toneel begin met 'n medium-verskoot van Heinrich se bakkie. 
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Die skoot verander na 'n mediumskoot waar Heinrich en George in die bakkie sit en gesels. 
Die afgesonderheid van die bakkie in die omgewing wat met die eerste medium-verskoot 
gewys is, wek die vermoede by die kyker dat hulle iets bespreek wat nie vir enigiemand se 
ore bedoel is nie. Die geheimsinnigheid van hulle ontmoeting versterk die moontlikheid van 
die verdagte aard daarvan. Heinrich en George word binne-in die bakkie gewys met 'n 
nabyskoot. George wil by Heinrich weet hoekom hy niks met Anet uitgerig kon kry nie; hy 
(Heinrich) het dan vir George verseker hy weet hoe om met sy vrou te werk. Heinrich noem 
dat dit nie sy skuld is nie, dat die kliniek sy vrou so vol pille gepomp het dat sy nie horn wou 
luister nie. Dit is ironies dat hy se dit is nie sy skuld nie, omdat dit grotendeels wel sy skuld is 
dat sy 'n senu-ineenstorting gekry en in die kliniek beland het 

'n Nabyskoot van kinders wat besig is om te verf aan plakkate vir die atletiekdag, beteken dat 
die ruimte na die skool verander het. Die musiek en byklanke is vrolik, wat daarop dui dat 
die kinders uitsien na die byeenkoms. Dit dui op die kontinu'rteit in die verhaallyn. Die 
skoolhoof het in die vorige episode die aankondiging van die atletiekdag gemaak (vergelyk 
"verlede week"-terugskou, asook Episode 9) en die kinders is reeds besig om daarvoor 
gereed te maak. Die skoolklok lui (byklank) en Kate Viljoen word met 'n mediumskoot gewys 
waar sy besig is om die verfkwasse en verf in haar klaskamer op te ruim. McKeggy kom die 
klaskamer binne en hy en Kate gesels oor die komende atletiekdag. Wanneer Miempie 
skielik in die deur verskyn en McKeggy vertel van die planne wat sy vir hulle twee gemaak 
het vir die aand, maak hy verskoning dat hy reeds planne vir die aand het. Wanneer 
Miempie loop, verduidelik McKeggy aan Kate hoekom hy van atletiekafrigting, hardloop en 
veral langafstande hou: hy hou van hardloop, weghardloop, van vrouens af. 

Die kinders wat met hulle tasse in die pad afloop, gee 'n tydsaanduiding, naamlik dat die 
skooldag verby is en elkeen op pad huis toe/koshuis toe is. Carl word met 'n mediumskoot 
gewys waar hy na die kyker aangestap kom, met Jackie wat horn van agter af probeer 
inhaal. Sy wil alleen met horn praat oor die beplande wedloop. Die byklanke is die kinders 
wat random Jackie en Carl loop en lag en gesels. Jackie vra vir Carl om sy kinderagtigheid 
te los en te vergeet van die vete tussen hulle. Hulle loop na links om by 'n boom te staan en 
gesels; die ander kinders se lag en gesels word sagter in die agtergrond. Die nabyskoot op 
Carl se gesig wys sy irritasie as Jackie van die plan vertel om horn en Frans as trekpleister 
teen mekaar te laat hardloop. Hy se duidelik aan Jackie dat hy jammer is vir Millie, maar sy 
weet hy neem nie meer deel nie, hy is klaar met atletiek, hy is besig met ander dinge. Jackie 
se: "Soos jou planne om weg te loop?" (vergelyk haar vorige gesprek met Bongo in die 
episode), "Asof 'n mens vir jouself kan wegloop. Asof ek omgee." Die nabyskoot op Jackie 
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se gesig en haar stemtoon beklemtoon haar moedelose magteloosheid vir Carl wat nie na 
rede wil luister nie. 

Die volgende toneel is die seunskoshuis se ontspanningsaal, wat met 'n medium-verskoot 
gewys word, waar 'n paar seuns besig is om tafeltennis te speel. Carl word met 'n medium-
nabyskoot gewys waar hy by die tafel deur die koerant blaai. 'n Nabyskoot op sy fronsende 
gesig verklap dat iets in die koerant sy aandag getrek het. Sy frons word dieper en hy kyk 
vlugtig rond, asof hy bang is dat iemand sien wat hy in die koerant sien. Die nabyskoot van 
sy gesig word afgewissel met die berig in die koerant wat ook nou vir die kyker sigbaar is. 
Dit is 'n berig oor George da Silva met die hoofopskrif: "Schuler-saak: Da Silva word 
staatsgetuie." Die byklanke van die seuns wat tafeltennis speel word stadiger. Wanneer 
Carl na die koerantberig kyk, is die klank van die tafeltennisbal baie duideliker en op die 
voorgrond, sodat die kyker slegs van die klank bewus is. Die klank is byna dieselfde as 'n 
horlosie wat die sekondes aftel. 'n Moontlike rede hiervoor is dat dit te doen het met die tyd 
wat dit Carl geneem het om te begin besef dat Heinrich moontlik skuldig kan wees, 'n 
Verskoot van die twee spelers by die tafeltennistafel word gewys, maar die spelers is nie in 
fokus nie. Dit impliseer dat die nuus in die koerantberig waarmee Carl gekonfronteer is, so 
oorweldigend is dat Carl skaars bewus is van die onmiddellike omgewing random horn. Die 
beweging van die spelers is ook in stadige aksie. 'n Baie nabyskoot van Carl se oe en 
daarna weer op die koerantberig beklemtoon die intensiteit waarmee hy die nuus van 
Heinrich en George ervaar. 

Terug in die koshuiskamer gaan le Carl ergeriik op sy bed. 'n Mediumskoot wys horn op sy 
bed en ook vir Lanie wat op sy eie bed besig is om 'n plakkaat vir die atletiekdag te maak. 
Die beeld wissel met medium-nabyskote tussen Lanie en Carl, terwyl Carl by Lanie probeer 
uitvind wat 'n staatsgetuie is. Lanie verduidelik aan Carl dat dit iemand is wat teen sy baas 
getuig, gewoonlik om sy eie bas te red, en dat die polisie die metode gebruik om die groot 
skurk te vang. 'n Nabyskoot op Carl se gesig word gewys wanneer Lanie die woorde se. 
Met die woord "VARK" wat Carl ergeriik uiter, is die skoot op sy gesig baie naby en verander 
dit na 'n mediumskoot wanneer hy uit die slaapsaal loop met die woorde dat hy eerder sal 
gaan pool speel as om na Lanie se gesanik te luister. Carl se reaksie op sy gesprek met 
Lanie impliseer dat hy moontlik begin besef dat Heinrich werklik skuldig is en dat hy vir 
homself kwaad begin word dat hy vroeer aan sy onskuld bly glo het. Eerder as om nou al te 
erken dat hy verkeerd was, baklei hy met Lanie, wat onwetend vir horn die waarheid oor 
George se lojaliteit teenoor sy "goeie vriend" Heinrich vertel het. Dit is moontlik dat Carl 
begin twyfel oor wat sy vriendskap met Heinrich en George werklik werd was as George so 
vinnig teen Heinrich kon draai. 
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'n Mediumskoot van Heinrich wat uit 'n kafee gestap kom met 'n koerant in die hand, begin die 
volgende toneel. Die byklanke is tipies van 'n besige straat. Die mediumskoot verander na 
Iangskoot as hy oor die pad na sy bakkie en ook na die kyker toe, aangestap kom. Aandag 
word gevestig op die koerant, asook die uitdrukking op sy gesig wanneer die Iangskoot 
verander na 'n nabyskoot. Heinrich draai sy rug na die kyker en sodoende kan die 
koerantberig wat hy baie aandagtig lees, gesien word. Dit is dieselfde berig wat Carl net 'n 
paar tonele tevore gelees het. 'n Nabyskoot fokus op Heinrich se gesig as hy woedend en 
ergerlik die koerant opfrommel en langs sy bakkie neergooi. 

'n Verskoot wys waar Carl op die pad hardloop, met sy hemp in sy hand. Die sluise van die 
Hartbeespoortdam kan in die verbygaan gesien word. Die lang kameraskoot is hier 
funksioneel, omdat dit Carl op 'n afstand van die kyker af wys, en dit is juis die rede hoekom 
hy soms alleen gaan hardloop, weg van die skoolterrein en die atletiekbaan af: hy het 
afstand van sy onmiddellike omgewing nodig. McKeggy het in Episode 6 aan Carl genoem 
dat die atletiekbaan die beste plek is om met jouself te baklei. Na die koerantberig wat Carl 
gesien het oor George as staatsgetuie, het hy moontlik alleen tyd nodig gehad om na te dink 
oor die nuutste verwikkeling in sy lewe. 

'n Kort toneel begin met 'n buiteskoot van die kinderhuis. Die kinders stap die eetsaal binne. 
Die byklanke is tipies van 'n koshuiseetsaal, met die klank van stemme en eetgerei. Carl en 
Piet Walters word met 'n mediumskoot gewys, terwyl Carl aan Piet se dat hy die volgende 
dag sy horlosie vir horn (Piet) sal gee. Hierdie handeling bewys dat Carl steeds beplan om 
weg te loop en dat hy dit met niemand anders as net Piet deel nie. Hy het vroeer in die 
episode aan Bongo gese dat, as hy enige planne het om weg te loop, hy dit nie met Bongo 
sal deel nie. Naby skote van Carl en Frans word onderskeidelik gewys waar hulle oor die 
tafel vir mekaar kyk. Uit die gesprek tussen Frans, At en Pote lei die kyker af dat hulle van 
plan is om van Carl ontslae te raak. 

Frans, At en Pote se plan om van Carl ontslae te raak, word in die volgende toneel tot uitvoer 
gebring. 'n Buiteskoot van die seunskoshuis bevestig dat dit aand is. 'n Medium nabyskoot 
van Frans, At en Pote wat hurkend agter vullisdromme in 'n stegie agter Tony se kafee 
wegkruip, bevestig dat, hoewel dit reeds aand is en die seunskoshuis byna in donkerte gehul 
is, soos gewys vroeer in die toneel, hulle nie is waar hulle veronderstel is om te wees nie, in 
hulle beddens in die koshuis. h Polisievangwa wat verbyry terwyl die drie agter die 
vullisdromme wegkruip, impliseer dat hulle iets verkeerd doen en daarom moet wegkruip om 
nie gevang te word nie. In die kafee word daar van chiaroscuro-beligting gebruik gemaak 
om die onwettigheid van Frans-hulle se toegang te beklemtoon. Die kafee se ligte is 
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afgeskakel, wat beteken dat dit reeds lank na gewone besigheidsure is; die enigste lig is die 
van die drie seuns se flitse. Deur middel van die beperkte lig van die flitse word die kyker se 
aandag gevestig op die geld wat uit die kasregister geneem word, die goedere wat in 'n sak 
geprop word, asook Carl se horlosie wat met die gegraveerde gedeelte na bo op die 
toonbank neergesit word. Frans se woorde: "Kom ons gaan vier dit. More is dit koebaai, 
Carltjie Lindeman", asook die nabyskoot op sy gesig, verduidelik die bedoeling van die 
horlosie wat in die kafee agtergelaat word. 

4.2.2.11 Episode 11 

In die "Verlede week"-terugskou word belangrike deurlopende motiewe gegee, soos die 
moontlike liefdesdriehoek wat tussen McKeggy, Kate en Miempie aan die ontwikkel is, die 
ontwikkelende spanning in die vennootskap tussen Heinrich en Da Silva, Jackie en Carl se 
voortdurende konflik, Anet en Snyman se poging om Heinrich se motiewe te probeer 
agterkom, Carl en Piet se planne om weg te loop en Frans se opdrag om Carl se horlosie in 
die kafee te plant nadat hy, Pote en At daar ingebreek het. 

Die parallelle beelding van geheime ontmoetings en alleen oomblikke waarin persoonlike 
sake van karakters vir die kyker duidelik word, skep 'n patroon van herhaling in hierdie 
episode. Dit beklemtoon die geheime wat mense vir mekaar het en wat dikwels 
misverstande, onmin en verwydering veroorsaak. Maar die alleen oomblikke is dikwels ook 
tye van oorpeinsing en insig, waarin karakters tot heiderheid oor die verlede en toekoms 
kom. 

'n Belangrike toneel in hierdie episode is wanneer die polisie Carl ondervra oor die/sy 
horlosie en die diefstal in Tony se kafee die vorige nag. Wanneer ook die skoolhoof Carl 
ernstig aanspreek oor eerlikheid wat die gebeure betref, herhaal hy verskeie kere dat hy nie 
'n dief is nie en dat hy nooit sal steel nie. Nabyskote van Carl se gesig word gewys wanneer 
hy dit telkens se; hierdeur kan die kyker 'n indruk van die uitdrukking van ingehoue 
ontsteltenis op sy gesig kry. Dit is een van die voorbeelde van dramatiese ironie in die reeks 
waarin die kyker meer weet as die spesifieke karakters self - die kyker weet uit die vorige 
episode en uit die terugskou dat dit nie Carl is wat die vorige aand in die kafee was nie. 
Maar of hy nooit sal steel nie, bly 'n problematiese saak waaroor hy standpunt sal moet 
inneem, omdat hy wel (onwetend) steeds (wil) glo dat Heinrich bloot steel en horn, Carl, 
daarby betrek het, om goed te doen aan ander. Hierdie keuse tussen reg en verkeerd is 
deel van die ontwikkeling van sy morele identiteit. 
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Frans se vriende draai vir die eerste keer teen horn wanneer Frans, Pote en At in 'n ou 
verlate gebou gaan rook; hulle is bang vir die polisie. Carl en Piet kom ook daar aan en staan 
buite en praat oor die geld en die horlosie wat Carl wil he Piet moet verkoop, onbewus van 
die ander in die gebou. 

Ook Bongo word gebeeld in 'n paar alleen oomblikke. In sy kas sit hy 'n klein skedel neer. 
Daar le ook 'n gebruikte koekie seep en ander kleiner items. Maar soos gewoonlik is daar 
baie oop plekke wat sy karakter betref, omdat die bedoeling deurgaans bly dat hy 'n 
geheimsinnig karakter moet wees. Die skraal inligting uit ander episodes teken horn as die 
kind van ouers wat in Zimbabwe dood is. 

'n Volgende alleen oomblik is wanneer tannie Vis in die gang afkom, met opgevoude 
handdoeke in die hand, waarskynlik om dit te gaan bere. Op pad teen die trappe op sien sy 
vir Carl voor sy pa se foto staan, op die tweede draai van die trap. Sy hou horn so 'n paar 
oomblikke dop en klim stadig die twee trappies wat sy reeds geklim het, af en loop weg. Haar 
handeling word deurgaans gewys met 'n medium nabyskoot, terwyl Carl met 'n lae verskoot, 
van die onderpunt van die trap na die draai van die trap, halfpad na bo, gewys word. Tannie 
Vis se mensekennis kom hier duidelik na vore. Sy weet wanneer om die kinders in haar sorg 
uit te los en wanneer nie. Sy is waarskynlik lank genoeg 'n huismoeder om 'n aanvoeling te 
he vir die emosies van die seuns in die kinderhuis. Hierdie kort toneel kan ook 'n aanduiding 
gee van Carl se groeiproses en sy identiteitsontwikkeling. Hy het, namate hy sy pa se dood 
aanvaar, 'n steeds groter behoefte aan die herinneringe aan sy pa, ook fasette van sy pa se 
lewe as skoolseun en atleet. Karel was in 1965 Victor Ludorum van die skool. Dat daar in 
byvoorbeeld slegs in 'n relatiewe kort toneel 'n paar oomblikke op Carl gekonsentreer word, 
hou moontlik verband met die wyse waarop hy in sy rouproses oor sy pa bietjie vir bietjie 
vorder in sy herstel na balans in sy lewe. 

Carl kom tot 'n belangrike besluit wat hy aan Jackie noem: hy sal aan die atletiek deelneem, 
maar hy wil steeds wegloop. In 'n ander toneel in die episode gaan Carl na McKeggy se 
klaskamer toe toe McKeggy die oggend daar aankom (wat ook moontlik op 'n nuwe begin 
kan dui) en se vir die afrigter dat hy sal deelneem. Wanneer Carl weer uit die klaskamer is, 
word die onderwyser met 'n medium nabyskoot in sy klaskamer gewys waar hy alleen in die 
lee klaskamer met 'n glimlag in die paadjie tussen die banke loop. 

In kontras met sy reaksie teenoor Miempie in die vorige episode, is Mac vriendelik teenoor 
Kate, en op haar woorde: "Jy moet net nie dink ek gaan jou laat wegkom nie!", vra hy: "Wie 
se ek wil wegkom?" Die woordkeuse in die teksgeheel is subtiel, maar treffend, want 
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"wegkom" verwys ook indirek na verskillende karakters wat vlug, of wil wegkom, van dinge 
wat hulle ongelukkig maak of bedreig. In die konteks van verliefdes se geterg het dit 'n 
positiewe betekenis. 

Ook in die geval van Anet, Snyman en Heinrich is daar kort episodes waarin die karakters 
alleen is, in kontras met die volgende episode waarin daar 'n skare mense by die 
atletiekbyeenkoms is en waarin die tempo baie vinnig en spannend verloop. Goeie 
afwisseling in die samestelling van die tonele, maar ook tonele binne die episode sorg vir 
goeie afwisseling en dus boeikrag in die reeks. Een van die belangrike kort tonele in hierdie 
episode - vir die hele reeks - is wanneer Anet vir Heinrich se dat hulle huwelik van die begin 
af 'n fout was, en dat sy so gou moontlik van horn wil skei. Snyman, wat op hierdie stadium 
op die kleinhoewe in die huis en stal na leidrade soek, kom op 'n kissie met dollarnote en 'n 
vervalste paspoort van Heinrich af. 

Die einde van hierdie episode is onheilspellend, omdat Heinrich, wat dan op die kleinhoewe 
is, se honende lag nog bly naklink toe hy 'n foto van die jong Karel Lindeman tussen ou 
foto's kry. Op die foto is dit duidelik dat Karel die Victor Ludorum van die Hoerskool 
Hartbeespoort was. Nou is Heinrich seker dat hy die tweeling sal kan opspoor. Selfs terwyl 
die einderkennings ("closing credits") rol, hoor die kyker nog steeds sy honende lag. Dit 
voorspel onheil vir die volgende episode; dit skep die indruk dat die kinders nou meer in 
gevaar is as vantevore, en verhoog spanning by die kyker. 

4.2.2.12 Episode 12 

In die "Verlede week"-terugskou word daar ook na episodes verwys wat nog verder terug is, 
byvoorbeeld wanneer die skoolhoof se dat daar "gisteraand" by Tony se kafee ingebreek is 
en dat 'n horlosie op die toneel gevind is (Episode 10). Piet wil weet of Carl nie besig is om 
horn vir 'n "ride te vat" nie, maar Carl verseker horn dat dit nie so is nie. 'n Vlugtige blik op 
die vier seunsmaats laat blyk dat hulle ontevrede is dat Carl nog hier rond is asof niks gebeur 
het nie. 'n Belangrike moment wat herhaal word, is dat Carl vir Jackie se dat hy aan die 
atletiekdag sal deelneem. 'n Verdere belangrike terugskou is die aansluiting by die 
verhaallyn van Anet se pad van herstel na ewewig: dit word in die terugskou beklemtoon dat 
sy van plan is om so gou moontlik van Heinrich te skei. Daar is 'n verwysing na die dollars 
en die vervalste paspoort en Heinrich se ontdekking van Karel se foto. 

Die episode waarin die skoolkinders besig is om reklamebladsye vir die atletiekbyeenkoms in 
die dorp te versprei deur dit onder motors se ruitveers te sit, sorg vir die oplaai van spanning. 
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Vir die kyker kan dit voei asof die kinders onwetend die piek waar Carl hom bevind, reg voor 
die oe van enigeen wat sou wou weet waar Carl en Jackie is, inskuif - ook van Heinrich. 
Heinrich staan in die deur van Tony se kafee en grondboontjies eet, stap uit die kafee en tel 
inderdaad een van die advertensies op wat onder die ruitveers van 'n motor is en sien dat dit 
die advertensie is van die wedloop tussen Frans Gouws en Carl Lindeman (met albei se 
name groot en duidelik daarop). Hy tel die papier op om dit van nader te bekyk. Hy lag 
ingenome. Die dramatiese ironie in hierdie toneel is dat die kyker iets weet wat die karakters 
Carl en Jackie nie weet nie - dat die piek waar hulle hulle bevind, as't ware geadverteer is en 
dat Heinrich op die inligting sou reageer - dis net waarop hy gewag het vir sy volgende stap 
om hulle te kan opspoor. 

'n Skoot van die senukliniek, waarna dan ingefokus word op die ingang, lei die aandag na 'n 
toneel wat beskou kan word as die sleutelgesprek tussen Anet en Snyman, 'n gesprek wat 
van besondere belang is vir die hele reeks en ook buitengewoon lank is in vergelyking met 
ander tonele in die episode. Snyman en Anet ontmoet en in die sitkamer, en nie meer net in 
haar kamer nie, 'n subtiele ruimtelike suggestie dat daar reeds 'n verbetering in haar 
toestand is. Die dialoog is so ge'integreer in die begin van hierdie toneel dat Snyman se 
stem gehoor word voordat hy in die raam gewys word. Sy woorde bring ook selfvertroue in 
Anet na vore, sodat die kyker haar voile gesig van voor kan sien; dit is nie asof sy meer 
wegkruip en wegskram nie: "Schuler is vas, Mevrou. Ons het genoeg bewyse. Ek het 
gevoel dit is u reg om te weet." Wanneer Anet begin praat, draai sy na Snyman toe en die 
kyker kan haar gesig sien. Met 'n mediumskoot word gewys hoe sy Snyman bedank dat hy 
haar kom se het, maar sy se ook dat sy nie weet hoekom sy nog so onrustig voei nie. Die 
mediumskoot kan die effek van vertroulikheid verhoog, maar ook suggereer dat daar nog nie 
van die finaliteit van 'n opgeloste saak sprake is nie. Sy gaan sit op die stoel, haar hande 
inmekaar gestrengel. Snyman verseker haar dat hy vir Schuler fyn dophou en dat sy nie 
bekommerd hoef te wees nie. Dan verander die kamera-afstand geleidelik om nog nader 
skote van haar gesig te wys, sodat daar bietjie vir bietjie tot haar gedagtewereld en haar 
herinneringe toegang verkry kan word. Die intimiteit van die situasie word beklemtoon met 'n 
nabyskoot na regs op Anet se gesig (asof vanuit Snyman se oogpunt) terwyl sy se dat sy 
nog nie die vrede vertrou nie. Die fotografie en beligting dra baie by tot die suggestie van 
helderheid in Anet se gees - sy draai na hom toe; dus kyk sy reguit in die kamera in en na 
die kyker. Selfs die kostumering dra by tot die suggestie dat dit 'n oomblik van helderheid 
word: sy het 'n blou rok aan en die lig is helder op haar gesig asof die son daarop skyn. Die 
dialoog is besonder belangrik, en elke woord is op sy piek en betekenisvol; die stemming is 
gespanne wanneer Anet die volgende dialoogsekwens begin: 

Anet: Jy weet, mnr. Snyman, hoe meer ek aan Karel se dood dink... 
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Snyman [Skoot na horn, afwagtend]: Ja, mevrou? 
[Nader skoot weer van voor op Anet se gesig.] 
"Dinge is besig om na my toe terug te kom." 

Die lig op haar gesig is meer kontrasterend, lig (links) en donker (regs) is soos in 
chiaroscuro-kontraswerking. Dit is asof die lig 'n suggestie is van die volgende gebeure, wat 
deel is van haar vertelling as terugskou. Sy gaan delf dieper in die donker dieptes van haar 
gedagtes en wil verborge herinneringe opdiep. Wanneer sy begin vertel met die woorde "Die 
dag van Karel se dood...", begin die kamera stadig van links na regs om haar gesig beweeg. 
Die uitdrukking in haar oe verander asof sy ver terugdink. Die nou reeds bekende musiek, 
(wat altyd met Anet se tonele speel), begin helderder word. Heinrich was by Karel in die 
studeerkamer. Anet was in die sitkamer. 'n Nabyskoot rig die aandag op 'n papier met 
musieknote en Anet se hande wat klavier speel, en lei die aandag verder boontoe om haar 
gesig te wys. Tussen die musiek deur kan manstemme gehoor word. Terug in die hede 
word 'n skoot wat klap, gehoor. Anet (in die hede) lyk verskrik, spring op en se: "Ek het 
gehoor hoe stry hulle." Dan sny die kameraskoot weer na die verlede om te wys dat sy 
vinnig by die voordeur uit en met die stoep af hardloop. Weereens sny die kameraskoot na 
die hede en toon Anet met 'n medium nabyskoot, asook 'n lae skoot van onder af boontoe 
waar sy met 'n sakdoek in die hand voor die venster met die blokkiesraam staan. Die ruimte 
kan steeds haar vasgekeerdheid of vasgevangenheid - in die kliniek en in haarself -
suggereer. Anet se huiwerende vertelling hang saam met die geleidelikheid van die 
tenjgkeer van haar herinneringe wanneer sy die enkele woord se: "Toe..." Beelde wys aan 
die kyker wat sy onthou, soos Jackie se geskokte gesig met haar hande voor haar mond. 
Die vertelling word in beelde en deur middel van die klankbaan gedoen; nie alles word in 
woorde vertel nie. Die gereelde wisseling tussen die beelde in die hede en beelde in die 
verlede bewerkstellig vir die jeug as kykerspubliek of die adolessent as kyker verstaanbare 
en volgbare tydspronge met boonop die wins van spanning wat deurentyd opbou. Daarom is 
dit byvoorbeeld maklik om te volg wanneer Anet voor die venster staan en terugdink - in die 
hede, en wanneer Anet na die studeerkamer toe hardloop - in die verlede. 'n Belangrike 
motief in die reeks is die spieel, ook in hierdie toneel, en sy se half ingedagte: "Die spieel..." 
Wanneer Anet aan die spieel terugdink - terwyl sy met haar rug na die studeerkamer se deur 
toe gestaan het - kan sy in die spieel teen die oorkantste muur sien wat in die studeerkamer 
aangaan. As gevolg van 'n nabyskoot op Anet se gesig word haar ingehoue emosie duidelik 
wanneer sy vir die speurder vertel wat sy in die spieel gesien het: Karel le op die grand -
geskiet. Sy vertel van die beeld wat sy in die spieel gesien het: hoe Heinrich die rewolwer 
met sy sakdoek afgevee het en dit in Karel se hand gedruk het: "Toe druk hy dit in Karel se 
hand." Op dieselfde oomblik dat sy dit se, draai sy haar na die kyker en uiter die sin half 
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verbaas, asof sy dalk vir die eerste keer besef wat sy eintlik gesien het en onthou het. Weer 
terug in die verlede staan Anet voor die deur en kyk verslae na Heinrich wat rug eerste by 
die deur uitkom en dan met vrees in sy oe na Anet kyk. Hy vee sy hande af met sy 
sakdoek. Die beeld verwissel na die hede en Anet se stemtoon verander; sy staan steeds 
agter die venster en se met 'n frons op haar gesig, asof sy dit vir die eerste keer besef: 
"Heinrich het vir Karel geskiet." Dan sug sy en gaan sit verslae voor die venster met haar 
kop vooroor geboe. Daar is 'n nabyskoot van haar gesig, wat die kyker die emosie op haar 
gesig duideliker kan laat waarneem en selfs simpatie met haar kan laat ervaar. Snyman se 
woorde rond die toneel af: "Ek vermoed dit al lankal, Mevrou. Moet u nie verder ontstel nie. 
Hy sal nie hiermee wegkom nie." 

Carl se identiteitsontwikkeling word dikwels gebeeld deur middel van die wyses waarop hy 
op die ander se aandrang dat hy aan atletiek moet deelneem, reageer. In hierdie episode 
gebeur dit egter dat hy die een is wat met Willemien praat omdat sy nie ook aan die 
atletiekdag wil deelneem ter wille van die geldinsameling vir Millie se voetoperasie nie. 
Willemien se opmerking dat hulle baie beter dinge met die geld kan doen, want "Millie is haar 
lewe lank al gebreklik, sy weet nie van beter nie", laat Carl heftig reageer: "Hoekom wil jy so 
graag he almal moet dink jy is koud en ongevoelig?" 'n Belangrike stukkie dialoog, wat die 
identiteitsgevoel van albei uitdruk, is gelee in die volgende fragment: 

Willemien: "Ek gee nie 'n flenter om wat ander mense van my dink nie." 
Carl: "Ek dink jy gee om. Moenie dieselfde fout maak as wat ek gemaak het 
nie. Moenie dat trots in jou pad staan nie. Dit kan baie pyn veroorsaak." 
Willemien: "Wie is jy om vir my te preek? Ek het niks van niemand nodig nie, 
hoorjy my!" 

'n Skoot van die Poort Hotel, met Heinrich se bakkie sigbaar, funksioneer as ruimtelike 
orientering van die volgende toneel. 'n Hand teken die register as "Stander". Aanvanklik 
hoor die kyker net Heinrich se stem wanneer hy met die ontvangsdame praat (die geluide in 
die agtergrond, is tipiese hotel- en straatgeluide), maar dan word hy gesien wanneer hy wil 
weet hoeveel toegangspaaie in die dorp is. Deur net gedeeltelike inligting oor Heinrich te 
gee, word die geheimsinnigheid en bedreiging van sy teenwoordigheid, en daardeur ook die 
spanning, verhoog. 

Kort tonele wat afwisselend indrukke gee van dit waarmee die onderskeie karakters op 'n 
gegewe stadium besig is, skep kontinuiteit en progressie. Voorbeelde hiervan is Mac wat 
met die atlete op die baan oor die atletiekdag praat, Heinrich wat in sy bakkie ry en die 
uitdraaibordjie "DAM" sien, in 'n grondpad afdraai, tussen die bosse deur tot op die oewer 
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van die dam ry, waar hy uitklim en oor die dam tuur. Verder is daar 'n kort gesprek tussen 
tannie Vis en Carl waar sy rooi kannas rangskik. Jackie en mevrou Kritzinger (wat so pas 
van Johannesburg af terug is) gesels in die gang; Jackie wil weet hoe dit met Millie gaan en 
'n kort gesprek oor Millie volg, op wie die dokters nog toetse wil doen. 

'n Bepalende moment in die gebeure is wanneer mevrou Kritzinger vir Jackie raakloop en 
haar vra om handdoeke te gaan bere. Belangrike ontwikkelinge in die verhaalintrige vir die 
prominentste karakters se identiteitsontwikkeling is dan die toneel waarin Jackie op 
Willemien in die meisiesbadkamer afkom. Deur middel van 'n skouerskoot, sodat die indruk 
geskep word dat die waarneming vanuit Jackie se oogpunt is, word gefokus op Willemien 
waar sy in 'n hoekie op die vloer sit en huil. Jackie buk by haar en dan is daar 'n oop plek in 
die filmiese vertelling, omdat die inhoud van die gesprek tussen Jackie en Willemien, waarin 
Jackie agterkom wat die redes is waaroor Willemien huil en die twee vrede maak, 'n oop plek 
in die filmteks bly. Ook wanneer die twee in die meisies se slaapsaal kom, is hulle 
geheimsinnig teenoor die ander meisies, maar glimlag en giggel asof hulle 'n 
gemeenskaplike geheim het. Dis duidelik dat die twee meisies, wat tot op hede geen goeie 
woord vir mekaar gehad het nie, nou vrede gemaak het. 

In die seunsbadkamer vra Carl vir Bongo of hy die volgende oggend saam met horn wil gaan 
draf, wat ook dui op 'n soort toenadering tot vriendskap. Parallelle gebeure tussen 
verskillende groepe karakters skep die indruk dat die groepsidentiteit positief ontwikkel, tot 
voordeel van individue in die groep. 

In 'n kort toneel waarin die kamera saam met Bongo random die vier vriende beweeg, 
waarsku Bongo vir Frans, At en Pote oor die diefstal in Tony se kafee. Hier is die 
waarneming asof vanuit Bongo se oogpunt, omdat daar met 'n skouerskoot in 'n sirkel 
random die ander karakters beweeg word. 

'n Aantal vinnig opeenvolgende tonele gee indrukke van wat elders met ander karakters 
gebeur. Die speurder vervat sy vordering met die opspoor van Heinrich - hy se hy gaan 
Heinrich arresteer. Nadat 'n klas na 'n Geskiedenistoets verdaag, vra die drie seuns om met 
McKeggy te praat, waarna die toneel ruimtelik verplaas word na die gesprek in die hoof se 
kantoor. Intussen soek Heinrich vir Da Silva en kry horn in 'n motel (die vuurhoutjie in sy 
mond en die glasbal/perspex-bal waarmee hy speel, kry die voorkoms van moontlike 
wapens, wat die spanning laat oplaai). 

242 



Aan die einde van die episode is Snyman en die ander speurder by die huis op die hoewe, 
waar hulle agterkom dat Heinrich die foto van Karel Lindeman moes ontdek het. Terwyl 
Snyman praat, word die deurmekaar papiere wat Heinrich vroeer op die eetkamervloer 
uitgegooi het op soek na die foto, gewys. Die beeld beweeg van die vloer af boontoe totdat 
die speurders wat praat, gewys word wanneer hulle oor die lae kort muurtjie (tussen die twee 
vertrekke) kyk en die gemors raaksien. Snyman loop eerste en tel van die papiere op om dit 
te bekyk. Hy loop verder die vertrek binne na die eetkamertafel, waar nog papiere le; hulle 
gaan staan skielik en word waargeneem met 'n baie nabyskoot. Die beeld 
(mediumlangskoot) staan vir 'n oomblik stil op Snyman. Die foto's waarna Heinrich vroeer 
gekyk het en wat nog op die tafel le, word gewys. Die Karel Lindeman-foto le onder twee 
kleiner foto's wat Snyman wegskuif en die groot foto optel. Die toneel eindig met die 
spanning van keertyd gesuggereer in die dialoog wanneer Snyman se: "Ek hoop net ons is 
nie te laat nie." Die episode eindig op Snyman se gesig (nabyskoot) waar hy die foto bekyk. 
Die episode eindig dus op 'n hoogspanningsmoment ("cliffhanger"). Die kyker weet dat die 
kinders moontlik in onmiddellike gevaar is en dat die polisie dit ook weet. Die vraag is net of 
hulle betyds gaan wees om iets daaraan te doen. Heinrich is reeds nader aan die kinders as 
wat Snyman besef, wat dramaties ironies is en spanning skep. Hy weet nie net waar hulle is 
nie, maar maak ook reeds planne om hulle in die hande te kry, al weet die kyker nie wat sy 
planne is nie. In hierdie stadium van die verhaal het Heinrich nog net navraag gedoen oor 
toegangspaaie uit die dorp en weet die kyker dat hy na die dam gaan kyk het, dus kan 
moontlik aangeneem word dat hy met die kinders wil vlug, sonder dat iemand horn kan 
voorkeer. 

4.2.2.13 Episode 13 

Die laaste episode van die TV-reeks begin soos die vorige episodes met 'n terugskou van 
wat "verlede week" gebeur het. Carl het besluit om aan die atletiekdag deel te neem om vir 
Millie te help. Heinrich het die plakkaat van die advertensie van die wedloop tussen Carl en 
Frans gekry. Hy het ook vir George gese dat hy die kinders gekry het, maar George werk 
nou saam met die polisie teen Heinrich. Anet het uiteindelik onthou wat die dag met Karel se 
dood gebeur het en dit vir Snyman vertel. Sy het gesien hoe Heinrich vir Karel skiet en die 
pistool in Karel se hand druk sodat dit na selfmoord moet lyk. Sersant Snyman se aan 
Louwtjie dat hy vir Heinrich het, en as hy sy kaarte reg speel, hy vir baie lank kan sit. 
Heinrich probeer George oorreed om tog nog saam met horn te werk, deur horn te probeer 
ompraat met die belofte aan al die geld wat hulle twee kan deel. Die vorige episode eindig 
op'n spannende moment wanneer Snyman, terwyl hy die huis op die hoewe deursoek, besef 
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dat Heinrich weet waar die kinders is en dat hulle reeds in gevaar kan wees, toe hy die foto 
van Karel optel wat in die huis le. 

Die eerste toneel van die nuwe episode sluit aan by die einde van die vorige episode, waarin 
Snyman sy plan in werking stel om Heinrich te probeer opspoor. Hy en Louwtjie is in sy 
kantoor wanneer George daar instap en vertel dat Heinrich nog 'n rooftog beplan en dat 'n 
vriend van George nou by horn betrokke is, maar 'n geleentheid soek om inligting aan die 
polisie te gee. Die kyker is bewus dat Heinrich in die vorige episode weer vir George 
probeer ompraat het om saam met horn te werk, en dit wek agterdog by die kyker oor die 
"vriend" van George wat nou by Heinrich betrokke is. Dit is eerder 'n groter moontlikheid dat 
George steeds saam met Heinrich werk en dat die inligting wat hy aan Snyman gee om horn 
en sy vriend Saterdag by die vlooimark te ontmoet, ten doel het om Snyman op 'n 
dwaalspoor te lei sodat Heinrich by die kinders kan uitkom. Dit wek spanning by die kyker, 
met die vraag , of Snyman nog betyds sal wees om horn te keer voordat hy die kinders leed 
aandoen indien Heinrich die kinders voor Snyman kry. Snyman besluit om die kans te waag 
en George te vertrou dat hy die regte inligting vir hulle gegee het. 

Die volgende toneel begin met 'n baie nabyskoot van voete wat heen en weer loop. Dit is 
donker. Die kyker weet nie dadelik wie dit is en of die donkerte en die onrustige heen en 
weer stap van die voete gevaar inhou nie. 'n Opwaartse skoot wys egter dat dit McKeggy is 
en met Kate wat uit die donker van die skoolkantore geloop kom, is dit duidelik dat hy vir 
haar wag. Hy is bekommerd oor haar en wil nie he dat sy weer alleen in die donker na die 
skool toe kom nie. Die verhouding wat deur die loop van die reeks tussen die twee 
onderwysers ontwikkel het, blyk 'n meer permanente romantiese verhouding te wees. Later 
tydens die byeenkoms, wanneer Miempie weer vir McKeggy vra om vir haar te kom kuier, 
word dit bevestig, wanneer hulle vir Miempie se dat hulle besluit het om te trou. 

'n Hoe wye skoot van die omgewing en die skool word die openingskoot van die volgende 
toneel. Die gedruis van stemme en atletiekliedjies kan gehoor word. Die wye skoot 
verander na wisselende mediumskote van atlete wat aan verskillende items, soos verspring, 
hoogspring en diskusgooi deelneem, en ook die kinders op die pawiljoen wat liedjies sing en 
die atlete aanmoedig, word gewys. 

Carl ontmoet vir Piet by die baan en gee vir horn sy pa se horlosie om te gaan verpand vir 
geld sodat hulle kan wegloop. Carl vra horn om eers te wag totdat hy en Frans besig is om 
te hardloop voordat hy wegglip om die horlosie te gaan verpand. 
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Die beeld wissel na die kostafels by die byeenkoms, met die kinders wat verskillende soorte 
eet- en drinkgoed koop. Die byklanke in die agtergrond is tipies van 'n atletiekdag, met die 
skoolhoof wat die aankondigings maak. Tannie Vis en Miempie verkoop pannekoek by een 
van die tafels. Die persoon wat by haar 'n pannekoek koop, staan met sy rug na die kamera, 
en wanneer hy omdraai nadat Miempie die pannekoek vir horn gegee het, is dit Heinrich wat 
by die byeenkoms is. 

Die volgende toneel, wat die vlooimark wys, bevestig dat George nie die waarheid vir 
Snyman vertel het nie, en dat hy tog weer saam met Heinrich werk. Hy het Snyman op die 'n 
dwaalspoor gelei. Snyman word tussen die massas mense gewys waar hy iemand soek. Hy 
soek vir Heinrich en George. Die beeld wissel weer na die atletiekbyeenkoms waar Heinrich 
op dieselfde wyse as Snyman na die kinders loop en soek. Terug by die vlooimark word 
Snyman se voete gewys met 'n nabyskoot wanneer hy baie vinnig na sy motor hardloop en 
met skreeuende bande en sirenes wegtrek. Hy het dus besef dat Heinrich by die kinders is. 
Die aankondiging by die atletiekbyeenkoms is die uitslae van die 100m vir meisies onder 19, 
waar Jackie eerste is. Toe haar naam oor die luidsprekers gehoor word, word 'n nabyskoot 
van Heinrich se tevrede gesig gewys waar hy tussen die ander kinders op die pawiljoen 
staan. 

Die volgende aankondiging is die wedloop oor 1500m vir seuns, die wedloop waaraan Carl 
en Frans gaan deelneem. Tannie Vis haal dadelik haar voorskoot af en loop dadelik met 
opwinding op haar gesig na die pawiljoen om die wedloop te gaan dophou. Die seuns wat 
moet aantree vir die wedloop, word met wisselende lang- na mediumskote gewys terwyl 
hulle besig is om op te warm. Frans noem aan Pote en At dat "daardie luis my nie sal wen 
nie". McKeggy roep almal byeen en vra dat hulle 'n mooi skoon wedloop moet hardloop, dat 
dit die item is waarvoor almal gewag het. Terwyl McKeggy verder praat, wissel die beeld na 
Carl wat staan en luister. Die stem-oor-tegniek word gebruik sodat die kyker Carl se 
gedagtes kan hoor. Hy het in vorige episodes genoem dat hy wel sal deelneem, maar nie 
sal wen nie, en dit is hierdie einste woorde wat herhalend in sy gedagtes maal. Die fokus bly 
op die selfvoldane glimlag op sy gesig. Jackie kom om Carl sterkte toe te wens, met Bongo 
wat toekyk. Sy wens horn egter nie sterkte toe of dat hy moet wen nie, maar wel dat hy dit 
moet geniet. McKeggy tree die atlete aan vir die wegspring. Tannie Vis neem stelling in 
tussen die kinders op die pawiljoen. Die skoot klap vir die wegspring en die wedloop begin. 
Die beelde wissel van die atlete wat om die baan hardloop met Pote wat voorloop, na die 
juigende kinders op die pawiljoen, tannie Vis wat Carl aanmoedig, Jackie en Bongo wat by 
die pawiljoen vir Carl skreeu. 
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Die klok wat lui vir die laaste rondte van die wedloop is gelyklopend met Snyman wat met 
skreeuende bande tot stilstand kom op die skoolterrein tot stilstand kom dat die gruisklippers 
spat. Dit is dus byna die einde van die wedloop, asook die einde van sy soektog na Schuler. 
Dit is die eerste keer in die verhaal sedert daardie eerste aand in die polisiestasie dat Jackie, 
Carl, Heinrich en Snyman op dieselfde plek is. Die bedreiging vir Carl en Jackie is dus meer 
onmiddellik. Die angstigheid waarmee Snyman vir Heinrich soek tydens die laaste rondte 
van die wedloop, word afgewissel met skote van die wedloop self. Vir die oomblik is Carl 
veilig en onbewus van die nabye bedreiging terwyl hy op die baan is, besig met die wedloop 
en nie tussen die ander kinders in die skare waar Heinrich horn of Jackie moontlik kan 
raakloop nie. Na die laaste rondte se klok gelui het, struikel Pote wat steeds aan die voortou 
van die wedloop is, in die agterste pylvlak van die baan. Die volgende drie atlete wat agter 
horn is val ook, maar Frans kry dit reg om oor horn te spring. Carl probeer ook om die val vry 
te spring, maar struikel ook en val sy kniee en hand stukkend. Terwyl hy op die grond le, 
word sy gesig wat vol droe gras is, met 'n nabyskoot gewys en die kyker sien uit sy oogpunt 
hoe hy Frans agterna kyk, terwyl hy verder hardloop. Die woorde van Frans: "Jy't gedink jy 
is so great, ne Lindeman. Toe suprise ek jou" word weer met die stem-oor-tegniek aan die 
kyker as sy gedagtes aangebied. Frans word in stadige aksie gewys waar hy verder 
hardloop. Hierdie stadige aksie word voortgesit om te wys hoe Carl uit die stof opstaan. Die 
musiek is ook stadig. Die musiek word al hoe vinniger terwyl die aksie ook vinniger word as 
Carl opstaan en agter Frans aanhardloop om horn te probeer inhaal. Carl word deur die 
kinders op die pawiljoen toegejuig, McKeggy, Kate, Willemien en haar maats, Bongo en 
Jackie, asook tannie Vis. Snyman is steeds haastig besig om tussen die malende en jillende 
kinders deur vir Heinrich te soek. 

Hoewel Carl aan die begin van die wedloop gedink het dat hy nie sal probeer wen nie, kom 
die begeerte om tog te wen na vore, as hy besluit om op te staan en Frans te probeer wen. 
Tannie Vis se woorde dat Carl nog sal bo uitkom en 'n wenner is, kom hier tot waarheid. 

Carl steek vir Frans in die laaste pylvlak verby en Frans kom wens horn geluk en erken dat 
Carl 'n beter atleet as hy is. Hier het identiteitsontwikkeling by Frans plaasgevind. Lanie het 
in 'n vorige episode genoem dat atletiek al is wat vir Frans belangrik is, en nou is Frans 
bereid om met grasie te verloor en Carl geluk te wens eerder as om horn aan te val. Terwyl 
Carl gebukkend staan en rus, is die nabyskoot op sy voete gefokus. 'n Paar skoene word 
langs syne gesien en wanneer die beeld opskuif, soos Carl opkyk, is dit Heinrich wat langs 
horn staan. Heinrich skud Carl se hand om horn geluk te wens met die wedloop en die 
nabyskoot op die handdruk en Carl se stukkende hand soos hy geval het, wys dat Heinrich 
nie ag slaan daarop dat Carl seergekry het nie. Dit is nie vir horn belangrik nie. Jackie kom 
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saam met Bongo aangehardloop om vir Carl geluk te wens en kom dadelik tot stilstand as sy 
vir Heinrich sien. Heinrich gryp vir Carl om horn te dwing om saam met horn te kom. 
Snyman word met 'n mediumskoot gewys waar hy tussen die kinders deur beur om Heinrich 
te keer voor hy saam met Carl wegloop. Jackie staan nader aan Heinrich om vir Carl te 
probeer help en ook nie met haar rug na Snyman toe te staan nie. Wanneer Snyman vir 
Heinrich van roof en verduistering, en die moord op Karel Lindeman beskuldig, se Heinrich 
selfversekerd dat daar nie 'n getuie was nie. Snyman se dat Anet Lindeman gesien het hoe 
hy vir Karel skiet en die pistool in sy hand druk. Sy stelling dat daar nie 'n getuie is nie, se 
tog reeds dat hy skuldig is. Die kyker weet dit reeds, maar nie Jackie en Carl nie. Die 
verrassing en skok op Jackie en Carl se gesigte word met nabyskote gewys. Heinrich pluk 'n 
rewolwer uit en neem Jackie en Carl gyselaar, terwyl hulle tussen die gillende kinders 
deurstap na sy bakkie toe. McKeggy hardloop dadelik nader, tannie Vis gil vreesbevange 
agterna toe Heinrich die kinders in die bakkie dwing en wegry. Frans, Pote, At en Bongo 
hardloop dadelik nader na Snyman en McKeggy wat by Snyman se motor staan en oor die 
radio hoor dat Heinrich nie een van die toegangspaaie gebruik het nie. Frans en die ander 
spring dadelik weg nadat Frans se dat hy 'n kortpad ken. 

Heinrich, Carl en Jackie word met'n mediumskoot op die dam gewys waar hulle in 'n roeiboot 
sit en Carl besig is om te roei. Heinrich wil by Carl weet waar die juwele is. Hy dreig om 
Jackie seer te maak as hy nie tevrede is met die antwoord nie. Carl verander sy storie dat 
hy weet waar die juwele is en se hy sal horn daarheen neem; hy moet net nie vir Jackie 
seermaak nie. Intussen wissel die beeld na die Frans, Bongo en die ander wat deur die 
bosse hardloop. Teen die anderkantste wal beveel Heinrich vir Carl om te stop en hy klim 
uit. Die nabyskoot op Heinrich se gesig sorg vir 'n verrassingsmoment omdat hy en die kyker 
nie sien hoe Frans nader gehardloop kom om horn te duik nie. Net die oomblik toe Frans 
horn gryp en in die water duik, is hy en die kyker bewus van Frans. Die skoot verander na 'n 
mediumskoot om die twee te wys waar hulle in die dam val. 'n Nabyskoot op Bongo se 
hande en die rewolwer wat hy optel word gevolg deur 'n nabyskoot op sy gesig en die 
rewolwer wanneer hy dit op Heinrich in die water rig waar Frans horn vashou: 

Bongo: Schuler, ek sal skiet as dit nodig is 
Heinrich: Jy sal dit nie waag nie. 
Frans: Ek dink nogal hy sal, Omie. Hy's 'n ou bosvegter. 

Snyman kom aangejaag met McKeggy en 'n vangwa en neem Heinrich in hegtenis. 
Wanneer hy weggelei word, se hy dat hulle nog nie die laaste van horn gehoor het nie. Hy 
lag honend. Maar vir die kinders en Anet is hy nie meer 'n bedreiging nie. Dit is dus 'n lee 
dreigement. McKeggy gedank almal vir hulle hulp en Frans wil glimlaggend weet of hulle toe 
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tog ook iets goeds gedoen het. Carl help vir Jackie versigtig uit die boot en vra haar om 
verskoning. 

Die laaste toneel van die episode is 'n gesellige kuier by die huis op die hoewe. Anet is weer 
by die huis en al die tweeling se vriende kuier saam met hulle . Tannie Vis noem aan Anet 
dat sy bly is sy is weer gesond en dat hulle haar familie is, of hulle nou wil of nie. Jackie 
staan by Millie wat steeds in die rolstoel is, en gesels en dit blyk uit die dialoog dat Millie se 
operasie 'n sukses was en sy op die herstelpad is. Carl is verheug toe Piet die horlosie vir 
horn teruggee wat hy moes gaan verpand het, dit was immers sy pa s'n. Snyman roep almal 
bymekaar, hy wil 'n foto van almal neem en dit is met die foto waarmee die reeks eindig. Die 
groepfoto is 'n vernuftige wyse om al die belangrike karakters, in die reeks, op enkeie 
uitsonderings na, bymekaar te kry voordat die naamrol aan die einde van die reeks vertoon 
word. 

4.3 Sintese 

In hierdie hoofstuk is 'n analise gedoen van die identiteitsbeelding in die TV-jeugreeks 
Wenners aan die hand van die verhaalteorie, die ontwikkelingspsigologie en filmtegniese 
aspekte soos dit in Hoofstuk 2 bespreek is. Die analise is gedoen met inagneming van 
tegniese hulpmiddels soos lig, beligting, klank, kleur, beweging, kameraskote en twee- en 
drie-dimensionaliteit. 

Die waarneming in die TV-reeks vind plaas deur die oog van die kamera en word deur 
middel van 'n verskeidenheid filmiese tegnieke vertel, waaronder kamerabeweging, kamera-
afstand, beweging van karakters en entiteite in die ruimte, die beelding van die tydsverloop, 
aanwending van lig as betekenisdraer, kleurgebruik, die klankbaan, die kostumering, 
grimering en rekwisiete. Die TV-reeks is besonder vernuftig geredigeer sodat daar deur talle 
kunsgrepe 'n appel op die kyker gemaak word om standpunt teen die negatiewe in te neem 
en met die positiewe en goeie te identifiseer. 

Wat die karakterisering betref - die identiteitsontwikkeling van die tweeling as hoofkarakters 
het deurgaans baie sterk uitgestaan, maar nie ten koste van 'n goeie verhaal nie. Carl se 
identiteitsontwikkeling kan veral gesien word in sy insig dat Heinrich wel 'n misdadiger is, dat 
sy pa 'n baie sterk inspirasie in sy lewe is, al is dit deur middel van sy nagedagtenis, en 
herwinning van sy belangstelling in atletiek - sy identiteitsgevoel kom tot sy reg wanneer hy 
teenoor homself erken dat hy wel graag vir 'n goeie doel wil hardloop. Ook Jackie en Carl se 
verhouding as tweeling word herstel, en sy ontwikkel self nadat haar sosiale identiteit 'n hele 
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aantal moeilike insidente met 'n paar moeilike karakters beleef het. Hoof- en newekarakters 
word met hulle goeie en slegte eienskappe uitgebeeld, terwyl Heinrich net as negatief en as 
'n misdadiger gebeeld word. Die identiteitsontwikkeling is egter nie beperk tot die 
hoofkarakters nie, maar ook tot die newekarakters by wie daar groei plaasgevind het, en 
veral by die tweeling se ma, Anet, wat 'n baie belangrike rol in die reeks speel. In die 
karakterisering as geheel is daar by verskeie karakters, veral by Carl en Jackie, blyke van 
sosiale, persoonlike en individuele identiteit. 

Wenners is 'n TV-jeugreeks wat die verwagtingshorison van adolessente as primere 
kykerspubliek sal verruim, en hulle ook moontlik sal inspireer om (weer) die jeugverhaal 
Wenners, of albei verhale, ook die eerste verhaal, Die verklikker, te lees. 
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H o o f s t u k 5 
'n V e r g e l y k i n g t u s s e n d ie j e u g v e r h a l e Die 

v e r W i M e r e n Twee wenners e n d ie T V - j e u g r e e k s 
Wenners 

5.1 Inleiding 

Die doel van hierdie hoofstuk is om 'n vergelyking te tref tussen die twee jeugverhale, Die 
verklikker en Twee wenners, en die TV-jeugreeks Wenners en 'n aantal belangrike variante 
en konstantes uit te wys soos dit uit die studie van die transformasie van die prosatekste na 
die TV-jeugreeks na vore gekom het. Verder het die hoofstuk ten doel om die variante en 
konstantes te gebruik om 'n model saam te stel waarvolgens transformasieprocedes in 
soortgelyke tekstransformasies - van jeugverhaal na TV-jeugreeks - ondersoek kan word. 
In hierdie studie word gepoog om uiteindelik 'n model vir die bestudering van die 
transformasie van jeugverhale na 'n TV-reeks te gee. Met die studie word egter nie gepoog 
om 'n algemeen geldende model te skep wat vir alle transformasies van jeugverhale TV-
jeugreekse sal geld nie, omdat die spesifieke tekste wat vir die doel van hierdie studie 
gebruik is, eienskappe vertoon waaruit afleidings gemaak is wat moontlik slegs vir hierdie 
studie geldig sal wees. Aansluiting by ander soortgelyke studies is egter nie uitgesluit nie. 

Alhoewel daar in die vergelyking van tekste na getransformeerde tekste waardevolie insigte 
is in studies oor jeugliteratuur wat handel oor die transformasie van die jeugverhaal na 'n 
speelfilm (Louw, 2005:160-204) en die transformasie van 'n jeugverhaal na 'n dramateks (De 
Beer, 2003:143-184), is daar in hierdie studie verskeie eiesoortige faktore ter sprake, omdat 
dit gaan oor twee jeugboeke wat 'n tweeluik (Die verklikker en Twee wenners) vorm, en 
getransformeer is na 'n TV-reeks (Wenners) wat uit dertien episodes bestaan. Volgens die 
erkennings in die TV-reeks is Wenners gebaseer op Marilee McCallaghan se boek Twee 
wenners, maar met die oorweging van al drie tekste is dit duidelik hoe belangrik die 
terugskouinge na die eerste verhaal in die tweede verhaal vir 'n beter begrip van die TV-
reeks is. Vir hierdie studie, en vir adolessente se lees van die verhale en kyk na die TV-
reeks, is die geheel helderder en meer verrykend as al drie tekste betrek word. 
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5.2 Metode 

Die twee jeugverhale, Die verklikker en Twee wenners, en die TV-jeugreeks Wenners word 
tabellaries uiteengesit en vergelyk. Die vergelyking sluit die struktureel-tegniese aspekte en 
die narratiewe aspekte van die tekste in. 

5.3 Transformasie van jeugverhale na TV-jeugreeks: 'n vergelyking 

5.3.1 Formaat: struktureel-tegniese aspekte - variante en konstantes 

Tabel 5.1: Struktureel-tegniese aspekte: variante 

Jeugverhale TV-jeugreeks 

Die verklikker Twee wenners Wenners 

Tekendraer: papier Tekendraer: papier Tekendraer: VHS: 
magnetiese band 

Die vertelling: prosateks met 
skryftekens 

Die vertelling: prosateks met 
skryftekens 

Vertelling: visueel 
gerepresenteer deur beeld 
en klank 

Die verklikker. 10 hoofstukke Twee wenners: 12 
hoofstukke 

Wenners: 13 episodes 

Verteltyd: 

Die verklikker. 115 bladsye 

Verteltyd: 

Twee wenners: 124 bladsye 

Verteltyd: 13 episodes van ± 
24 minute. Moet 
voorsiening maak vir 
advertensiebreuke 

Die twee verskillende mediums van aanbieding van die drie verhale (twee prosatekste, een 
televisiereeks), beteken dat daar struktureel-tegniese verskille is sodat die kode van elkeen 
van die mediums in ag geneem moet word. 
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Tabel 5.2: Struktureel-tegniese aspekte: konstantes 

Jeugverhale TV-jeugreeks 

Die verklikker Twee wenners Wenners 

Literere patroonmatigheid Literere patroonmatigheid Literere patroonmatigheid 

Implisiete teikengroep: 
adolessente 

Implisiete teikengroep: 
adolessente 

Implisiete teikengroep: 
adolessente 

Omdat daar in al die tekste - die tweeluik en die TV-reeks - sprake is van verhale, is die 
narratiewe patrone deel van die struktureel-tegniese aspekte. Verhaaltegnieke wat opval, is 
dat daar by die tweeluik na die eerste sowel as die TV-reeks gebruik gemaak word van die 
verhaalaspekte verteller, fokalisasie, karakterisering, ruimtebeelding, tydsbeelding en 
gebeurbeelding. Alhoewel daar baie kombinasiemoontlikhede vir narratiewe patrone 
bestaan, is daar in die tweeluik en die TV-reeks h sekere patroonmatige opbou in 
byvoorbeeld die karakterisering en die gebeure sodat 'n hele aantal van die karakters 
byvoorbeeld ontwikkel en tot beter en groter insigte kom en die gebeure progressie vertoon 
van negatiewe gebeure en omstandighede na positiewe gebeure en omstandighede. 

Uit al drie tekste is dit duidelik dat die primere teikengroep adolessente is. Daar is verskeie 
semiotiese tekens wat 'n kode vorm wat aandui dat adolessente moontlik met die karakters 
en hulle identiteitsontwikkeling sal kan identifiseer. Die rol van boeikrag en spanning is 
belangrik in jeugtekste, want dit verseker dat die aandag van die adolessent geboei word. 

5.3.2 Narratiewe aspekte: Variante en konstantes 

In die vergelyking van die variante van die jeugverhale en TV-reeks mag dit blyk dat daar wel 
ooreenkomste by die jeugverhale is, maar hulle verskil saam as prosatekste van die TV-
reeks. Die uiteindelike doel van die vergelyking is om die vergelyking tussen die prosatekste 
en die TV-reeks te tref. Dieselfde is ook van toepassing op die bespreking van die 
konstantes. 
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5.3.2.1 Verteller en verteltegniek: Variante en konstantes - jeugverhale en TV-

jeugreeks 

Tabel 5.3: Narratiewe aspekte - verteller en verteltegniek: variante 

Jeugverhale TV-jeug reeks 

Die verklikker Twee wenners Wenners 

Eksterne verteller Eksterne verteller Kameragebonde eksterne 

verteller 

Verteltegniek: 

hoofstukindeling 

Verteltegniek: 

hoofstukindeling 

Verteltegniek: 

episodeverdeling 

Die variante van die verteller en die verteltegniek word bepaal deur die medium waarin die 
tekste aangebied word. Met betrekking tot hierdie tekste is die grootste verskii dat die 
prosatekste vertel word, terwyl die TV-reeks filmies voorgestel word. Die verteller in die 
prosatekste word in die TV-reeks vervang met die kamera. Die vertelling van die prosatekste 
word in hoofstukke gedoen, terwyl die vertelling van die TV-reeks episodegewys gedoen 
word. 

Tabel 5.4: Narratiewe aspekte - verteller en verteltegniek: konstantes 

Jeugverhale TV-jeugreeks 

Die verklikker Twee wenners Wenners 

Eksterne verteller Eksterne verteller Eksterne verteller 

In die prosatekste en in die TV-reeks word daar gebruik gemaak van 'n eksterne verteller, 
wat dit dus 'n konstante maak, hoewel die TV-reeks se eksterne verteller die kamera is en nie 
'n vertelling soos in die prosatekste nie. 

253 



5.3.2.2 Fokalisasie: Variante en konstantes - jeugverhale en TV-jeugreeks 

Tabel 5.5: Narratiewe aspekte - fokalisasie: variante 

Jeugverhale TV-jeugreeks 

Die verklikker Twee wenners Wenners 

Interne karaktergebonde 
fokalisators, Jackie en Carl 

Interne karaktergebonde 
fokalisators, Jackie en Carl 

Fokalisasie is kamera-
gebonde wat beteken dat dit 
ekstern fokalisasie is, maar 
dit kan ook vanuit die 
waarnemingspunt van 
verskeie karakters wees 

Die fokalisasie in die prosatekste verskil van die fokalisasie in die TV-reeks, omdat die 
medium waarin die tekste aangebied word, verskil. Die fokalisasie in die prosatekste word 
deur die onderskeie hoofkarakters gedoen, terwyl die fokalisasie in die TV-jeugreeks deur 
middel van die kamera gedoen word. 

Tabel 5.6: Narratiewe aspekte - fokalisasie: konstantes 

Jeugverhale TV-jeugreeks 

Die verklikker Twee wenners Wenners 

Die fokalisasie word vanuit 
Carl en Jackie se oogpunt 
gedoen. 

Die fokalisasie word vanuit 
Carl en Jackie se oogpunt 
gedoen. 

Hoewel die fokalisasie 
kamera-gebonde is, word dit 
soms ook uit die oogpunt van 
verskillende karakters 
gedoen. Die kamera stel die 
kyker in staat om die 
fokalisator te identifiseer. 

Die hoofkarakters, Jackie en Carl se belewing in beide die prosatekste en die TV-teks word, 
afwisselend en afsonderiik gewys, wat daartoe bydra om die emosionele verwydering tussen 
hulle vir die leser en die kyker uit te wys. 
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5.3.2.3 Karakters: Variante en konstantes - jeugverhale en TV-jeugreeks 

Tabel 5.7: Narratiewe aspekte - karakterisering: variante 

Jeugverhale TV-jeugreeks 

Die verklikker Twee wenners Wenners 

Sersant Snyman — Sersant Snyman 

- John McKeggy John McKeggy (Mac) 

- Juf. Babie Pansegrouw Kate Viljoen 

- Tannie Vis Tannie Vis 

Hoewel die karaktemaam van die afrigter John McKeggy dieselfde is in beide die prosateks 
en die TV-reeks, verskil die karakters se voorkoms. In die prosateks Twee wenners is 
McKeggy 'n ouer "gryskop" onderwyser, terwyl McKeggy in die reeks baie jonger en 
ongetroud is. Dieselfde is waar van Babie Pansegrouw in Twee wenners. Sy is die meisies 
se koshuismoeder. Kate Viljoen, daarteenoor is die meisies se kunsonderwyseres en 
atletiekafrigter en ook baie jonger in die reeks en ongetroud, wat 'n moontlike verhouding 
tussen McKeggy en Kate kan inhou, en dit ontwikkel dan ook so. 

In die TV-reeks ken tannie Vis vir Karel en Anet baie goed. Karel was in dieselfde kinderhuis 
waar sy kinders in Twee wenners en Wenners geplaas is, terwyl tannie Vis in die jeugverhaal 
glad nie 'n bekende is nie. Dit is moontlik dat 'n meer persoonlike aanslag vir die TV-reeks 
nodig was. Hoewel die kinders tannie Vis glad nie ken nie, is dit tog iemand met wie hulle 'n 
belangrike persoon in hulle lewe deel. Sy het inligting oor hulle pa wat hulle dalk nie het nie 
en is bereid om enige tyd met Carl te praat oor sy pa. Hulle kan dus deur tannie Vis indirekte 
kontak met hulle pa behou en meer inligting kry oor sy lewe toe hy hulle ouderdom was. 
Tannie Vis is ook die persoon wat Jackie saamneem om by haar ma in die senukliniek te 
gaan kuier. Tannie Vis stel Anet ook gerus dat dit goed gaan met die kinders en ook dat sy 
belowe het om na hulle om te sien totdat Anet weer gesond is. In die laaste episode noem 
tannie Vis ook dat sy Anet en die kinders se familie is, of hulle daarvan hou of nie. 
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Tabel 5.8: Narratiewe aspekte - karakterisering: konstantes 

Jeugverhale TV-jeugreeks 
Die verklikker Twee wenners Wenners 

Carl Lindeman Carl Lindeman Carl Lindeman 

Jackie Lindeman Jackie Lindeman Jackie Lindeman 

Anelia Die tweeling se ma (haar 
naam word nooit genoem 
nie) 

Anet Lindeman (Schuler) 

Karel Lindeman Karel Lindeman Karel Lindeman 
Heinrich Heinrich (hoewel daar net na 

horn verwys word) 
Heinrich Schuler 

George George (hoewel daar net na 
horn verwys word) 

George da Silva 

- Tannie Vis Tannie Vis 
- Frans Gouws Frans Gouws 
~ Bongo Potgieter Bongo Potgieter 
- Willemien Willemien 

- Lanie Steyn Lanie Steyn 

- Pote van Baalen Pote van Baalen 
~ At Prinsloo At Prinsloo 

- Millie Marais Millie Marais 
- John McKeggy John McKeggy 
~ Mevrou Kritzinger Mevrou Kritzinger 
Sersant Snyman Sersant Snyman Sersant Snyman 

Die karakters in die tekste is 'n konstante, hoewel nie al die karakters in albei die prosatekste 
voorkom nie. Die karaktereienskappe van die karakters in beide die jeugverhale en TV-
reeks stem ooreen, hoewel enkele karakters se name in die TV-reeks van die in prosatekste 
verskil. 

Hoewel Karel Lindeman in beide die prosatekste en in die TV-reeks reeds dood is, word daar 
telkens in die tekste na horn verwys en word hy gesien in die terugflitse van Anet se drome in 
die TV-reeks. Hy is die rede waarom al die gebeure in die verhale begin het. 

Jackie word beskryf dat sy lang donkerbruin poniesterte en donkerbruin oe het (pp. 14-15, 
80). Hierdie beskrywing stem ooreen met die akteur, Surina Austin, wat die rol van Jackie 
vertolk. 
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Hoewel Karel dood is, bly hy steeds deel van sy vrou en kinders se lewe. Die kyker sien 
hom vlugtig in terugflitse in Anet se drome en nagmerries. Sy foto teen die muur in die 
seunskoshuis beteken dat hy'n konstante teenwoordigheid vir Carl is, aangesien hy elke dag 
verby die foto moet loop. Deur tannie Vis se vertellings oor sy pa aan Carl word Karel 'n 
werklike persoon en nie net 'n herinnering nie. Dit is ook belangrik dat hy deel van die 
verhaal is, omdat die kyker mettertyd uitvind hoe hy werklik dood is: dat Heinrich hom 
vermoor en dit soos selfmoord laat lyk het. Daar word deurgaans in verskillende brokkies 
onthul wat werklik gebeur het. 

5.3.2.4 Gebeure: Variante en konstantes - jeugverhale en TV-jeugreeks 

Tabel 5.9: Narratiewe aspekte - gebeure: variante 

Jeugverhale TV-jeugreeks 

Die verklikker Twee wenners Wenners 

Karel is dood aan 'n 
hartaanval. Hy het nie 
betyds dokter toe gegaan 
nie. 

Karel is dood aan 'n 
hartaanval. Hy het nie 
betyds dokter toe gegaan 
nie.(word deur'n terugskou 
bekend gemaak) 

Karel word vermoor deur 
Heinrich en hy laat dit na 
selfmoord lyk. 

Anelia en die kinders trek by 
Heinrich op die hoewe in. 
Die hoewe behoort aan hom. 

Karel, Anet en die kinders bly 
op die hoewe. Heinrich trek 
daar in nadat hy en Anet 
getroud is. Die hoewe 
behoort aan Anet. 

Heinrich loop Anelia raak, 
nadat hy een maal 'n 
afspraak met Karel gehad 
het, en hulle trou. 

Heinrich werk vir Karel en 
oortuig Anet om met hom te 
trou na Karel se dood, sodat 
hy vir haar en die kinders kan 
sorg soos Karel dit sou wou 
gehad het. 
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Tabel 5.9: Narratiewe aspekte - gebeure: variante (vervolg) 

Jeugverhale TV-jeugreeks 

Die verklikker Twee wenners Wenners 

Rooftog word beplan, maar 
nooit uitgevoer nie 

Rooftog vind plaas en 
Heinrich en George word 
daarna in hegtenis geneem. 
Carl vlug met die gesteelde 
juwele en verloor dit in 'n 
stormwaterpyp. 

Karel is dood terwyl Jackie 
en Carl in die skool was en 
hulle het dit eers daarna 
uitgevind 

Karel is dood terwyl Jackie 
en Carl in die skool was en 
hulle het dit eers daarna 
uitgevind 

Jackie het gesien hoe 
Heinrich vir Karel skiet 

Heinrich is steeds in 
aanhouding, word verhoor en 
skuldig bevind 

Heinrich word op borgtog 
vrygelaat. Hy soek die 
juwele en soek ook die 
kinders om die juwele by Carl 
te kry en wraak te neem op 
Jackie omdat sy die polisie 
gebel het oor die rooftog 

Die kinders weet nie hoe dit 
met hulle ma gaan nie; eers 
aan die einde van Twee 
wenners kry hulle elkeen 'n 
brief wat hulle ma self 
geskryf het. 

Anet is een van die karakters 
in die TV-reeks en word 
deurentyd gewys. Tannie Vis 
besoek vir Anet, sy neem ook 
een maal vir Jackie saam om 
vir haar ma te gaan kuier. 

Frans wil he sy pa moet 
jammer wees oor wat hy aan 
horn gedoen het. 

Frans wil steeds he sy pa 
moet jammer se oor wat hy 
gedoen het, maar sy pa 
verwelkom horn in sy arms 
en se hy is trots op horn 
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Tabel 5.9: Narratiewe aspekte - gebeure: variante (vervolg) 

Jeugverhale TV-jeug reeks 

Die verklikker Twee wenners Wenners 

Anelia stuur net 'n brief aan 
Jackie en Carl, wat aandui 
dat sy beter is. 

Anet werk saam met Snyman 
en onthou hoe Karel dood is, 
van Heinrich wat horn geskiet 
het, en word gesond genoeg 
om saam met die kinders 
weer by hulle eie huis te bly. 

Jackie en Willemien kom tot 
aan die einde van die 
verhaal, glad nie oor die weg 
nie. 

Hoewel Jackie en Willemien 
nie oor die weggekom het 
nie, maak hulle teen die 
einde van die reeks vrede en 
is selfs vriende. 

Frans dreig Carl en verwag 
van horn om horn die aand 
by die koshuis te ontmoet 
nadat Carl horn gewen het. 

Frans erken dat Carl 'n beter 
atleet as hy is en dat hy 
verdien het om te wen. 

Carl vind uit dat Heinrich 
skuldig is, wanneer hy dit in 
die koerant lees. 

Carl vind uit dat Heinrich 
skuldig is wanneer hy vir horn 
en Jackie as gyselaars neem 
en Snyman se dat hy horn 
gaan opsluit vir die moord op 
Karel Lindeman 

'n Belangrike variant ten opsigte van die gebeure is die manier waarop Karel Lindeman dood 
is. In die prosatekste is hy dood aan 'n hartaanval, terwyl hy in die TV-reeks deur Heinrich 
vermoor is. Die onduidelikheid oor wat presies die dag van Karel se dood gebeur het, skep 
ook spanning vir die kyker. Omdat Anet gedurende die eerste elf episodes slegs dele onthou 
van die dag toe Karel dood is, weet die kyker nooit werklik wat gebeur het nie. Eers wanneer 
sy in Episode 12 al die besonderhede vir Snyman vertel, weet die kyker dat Karel vermoor is 
en nie selfmoord gepleeg het soos Heinrich oorspronklik vertel het nie. Volgens Field 
(1994:51) is die onderwerp van 'n draaiboek ("screenplay") aksie en karakter. Die rol van 
Heinrich, as die tweeling se stiefpa, is meer uitgebreid in die televisiereeks as in die 
prosatekste. In die jeugverhale was Heinrich glad nie voorheen bekend aan Anelia en die 
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kinders nie. Hy het slegs vir Karel kom spreek oor 'n moontlike saketransaksie, en na Karel 
se dood het hy en Anelia mekaar weer raakgeloop en getrou. Hy was dus geensins betrokke 
by Karel se dood of sy sakeonderneming nie, terwyl die polisie in die TV-reeks betrek word 
wanneer Heinrich in hegtenis geneem word vir die juwelediefstal aan die begin van die 
reeks, asook nadat hy vrygelaat word en na die kinders begin soek. Hy glo dat Carl vir horn 
gelieg het oor die juwele wat hy verloor het. Deels is dit 'n speurverhaal vol aksie, die 
spanning bou op deurdat Heinrich in elk van die 13 episodes van die televisiereeks 'n 
naderende gevaar vir die kinders is. Dit word 'n wedloop teen tyd om Heinrich vas te trek 
voordat hy die kinders leed aandoen. Vir Carl is dit ook 'n mate van 'n wedloop teen tyd, 
omdat hy met die verloop van tyd eers besef dat Jackie reg was en Heinrich horn net gebruik 
(misbruik) het en dat hy vrede met Jackie moet maak voordat hulle geheel en al van mekaar 
vervreem is. Vir die TV-reeks is die uiterlike gebeure moontlik belangriker as die innerlike 
gebeure (hoofsaaklik in Die verklikker) vir die doel van aksie en spanning in die visuele teks. 
Die visuele effek van die gebeure in die televisieteks is ook sterker vir die kyker. 

In die TV-reeks het die sakeonderneming aan Karel behoort en Heinrich het vir horn gewerk. 
Dit blyk dat Heinrich net met Anet getrou het om die besigheid oor te neem, maar vir haar 
laat glo het Karel sou wou gehad het dat hy na haar en die kinders moes omsien. Die rede 
waarom hy Karel vermoor het, was juis om die sakeonderneming in die hande te kry. Die 
vraag is hier of die onderneming so suksesvol was dat dit nodig was om moord te pleeg om 
dit in die hande te kry, of is hy maar net 'n gewone skelm wat die kans gesien het om 'n bietjie 
geld te kry. Toe Heinrich met Anet getrou het, was hy onder die indruk dat hy die bestuur 
van die onderneming sou oorneem. Hy was ook onder die indruk dat Anet die onderneming 
besit en dat sy emosionele afpersing haar so ver sal kry om die besigheid aan horn oor te 
teken. Die inligting dat Anet nie die onderneming besit nie, maar net bestuur tot die kinders 
oud genoeg is om dit self te doen, het Heinrich eers gekry nadat hy met haar getrou het en 
wou he dat sy horn volmag oor al die sake moes gee. 

Die gebruik van selfmoord en moord vir die TV-reeks is in teenstelling met die natuurlike 
oorsake van Karel se dood in die prosatekste. Die moontlikheid bestaan dat selfmoord en 
moord nog 'n soort taboe-onderwerp in die jeugliteratuur was in die tyd toe die boeke geskryf 
is, (1984), maar dat veranderde sensuurwette in die tyd toe die TV-reeks in 1993 gemaak en 
uitgesaai is, grater vryheid in die kunste en die media gebring het en dat sterker vorme van 
geweld ook meer geredelik in jeugtekste in die ope gebring is. 

Frans se verhouding met sy pa verskil in die prosateks en in die televisiereeks. Wanneer 
Frans in die prosateks aan sy pa terugdink, doen hy dit met wrewel en wil hy he sy pa moet 
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berou he oor die manier waarop hy vir Frans behandel het, maar in die in die televisiereeks 
dagdroom hy dat sy pa horn met ope arms sal verwelkom en trots op horn is wanneer hy die 
wedloop teen Carl wen. Die impliseer dat Frans moontlik net waardig voel om sy pa liefde te 
ontvang wanneer hy 'n wenner is. 

Jackie en Willemien maak nie vrede in die prosateks nie. Willemien het'n uitbarsting teenoor 
Jackie oor haar ma en huil, maar Jackie waag dit nie om Willemien te probeer troos nie. In 
die televisiereeks kom Jackie op Willemien af waar sy sit en huil, en hulle begin met mekaar 
praat. Hoewel die kyker nooit die dialoog hoor nie, en dus nie weet waaroor hulle gesprek 
gegaan het nie, is dit uit hulle optrede teenoor mekaar daarna duidelik dat hulle wel nou 
vriende is. Dit is hier funksioneel omdat die hoofkarakters in die verhaal moet leer om hulle 
geskiedenis/verlede te hanteer en daarmee saam te leef. Dit klem le dus daarop dat dit is 
belangrik om die beste van die huidige te maak, ongeag wat in die verlede gebeur het. 

In Twee wenners is juffrou Babie reeds getroud met die geskiedenisonderwyser. In Wenners 
is daar 'n ontwikkelende liefdesverhouding tussen die ongetroude mnr McKeggy en juffrou 
Kate Viljoen. Dit gee moontlik die ouer kykers van die reeks ook iets om na te kyk. Die 
naam van juffrou Babie/Kate Viljoen verskil ook in die boek en in die reeks. Die naam Babie 
is moontlik gedateer en sal nie by die kykers van die reeks nie, wat ongeveer 'n dekade na 
die boek verskyn het, uitgesaai is, aanklank vind nie. 

Tabel 5.10: Narratiewe aspekte - gebeure: konstantes 

Jeugverhale TV-jeugreeks 

Die verklikker Twee wenners Wenners 

Anet is in die senukliniek 
(aan die einde van die 
verhaal) 

Anet is in die senukliniek Anet is in die senukliniek 

Tweeling is in die kinderhuis 
(aan die einde van die 
verhaal) 

Tweeling is in die kinderhuis Tweeling is in die kinderhuis 

" 

Tweeling is in konflik met 
Willemien en Frans 

Tweeling is in konflik met 
Willemien en Frans 
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Tabel 5.10: Narratiewe aspekte - gebeure: konstantes (vervolg) 

Jeugverhale TV-jeugreeks 

Die verklikker Twee wenners Wenners 

~~ Jackie en Bongo begin 'n 
vriendskap vorm 

Jackie en Bongo begin 'n 
vriendskap vorm 

— Carl beplan om weg te loop Carl beplan om weg te loop 

Carl neem deel aan die 
atletiekbyeenkoms en wen vir 
Frans 

Carl neem deel aan die 
atletiekbyeenkoms en wen vir 
Frans 

— Carl en Jackie maak vrede Carl en Jackie maak vrede 

In beide die prosateks Twee wenners en die TV-jeugreeks Wenners is die hoofgebeure uit 
die verhaallyn 'n konstante. Dit verskil egter van die gebeure in Die verklikker, omdat hierdie 
verhaal die ander twee voorafgaan in terme van gebeure. 

Die wedloop tussen Frans en Carl in die prosateks stem ooreen met die oefenwedloop in die 
televisiereeks, wanneer Carl vir Frans toelaat om horn verby te steek en te wen. McKeggy is 
glad nie tevrede met Carl se vertoning nie en spreek horn onmiddellik na die wedloop op die 
baan aan oor sy swak vertoning. 

Die toneel in die badkamer in die prosateks, wanneer Frans, Pote en At vir Carl herhaaldelik 
onder die kokende water van die stort instamp terwyl Carl besig is om te stort, verskil van die 
dieselfde toneel in die televisiereeks. In die toneel in die televisiereeks stamp Frans vir Carl 
sodat hy op die nat vloer van die badkamer gly en met sy kop teen die stortmuur val en sy 
bewussyn verloor. Die betrokke episode eindig ook waar Carl bewusteloos op die 
badkamervloer le, terwyl Frans, Pote en At uit die badkamer weghardloop. Dit skep 
spanning by die kyker, omdat dit onseker is of Carl nog lewe, en die kyker moet tot die 
volgende episode wag om uit te vind of hy steeds lewe en hoe ernstig hy seergekry het. Dit 
is visueel dramaties en het die gewenste uitwerking op die kyker deurdat dit spanning skep 
en die kyker motiveer om wel die volgende episode van die reeks te wil kyk. 
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5.3.2.5 Tyd: Variante en konstantes - jeugverhale en TV-jeugreeks 

Tabel 5.11: Narratiewe aspekte - tyd: variante 

Jeugverhale TV-jeugreeks 

Die verklikker Twee wenners Wenners 

Tydsbeelding: volgorde is a-
chronologies, met talle 
terugskouings en 
vooruitskouings. 

Tydsbeelding: volgorde is 
chronologies, maar met 
terugskouings en 
vooruitskouings. 

Tydsbeelding: volgorde is 
chronologies, hoewel 
terugskouings deur middel 
van drome gesien kan word 

Verteltyd/leestyd: 'n paar uur Verteltyd/leestyd: 'n paar uur Verteltyd/kyktyd: 5>2 uur 

Die talle terugskouings en vooruitskouings in die tekste is variante, maar hoewel die 
terugskouings wel in al drie die tekste gebruik word, word dit as gevoig van die beperkings 
van die TV-medium anders voorgestel word, as in die vertelling in die prosatekste . 

Die verteltyd of leestyd verskil van die uitsaaityd van die reeks. Die verteltyd kan 'n paar uur 
wees, afhangende van hoe vinnig die leser die boek klaar lees. Die kyktyd van die reeks kan 
wissel van 5>2, indien die reeks aaneenlopend gekyk word, tot 13 weke, wanneer die 
weeklikse episodes gekyk word wanneer dit uitgesaai word. 

Tabel 5.12: Narratiewe aspekte-tyd: konstantes 

Jeugverhale TV-jeugreeks 

Die verklikker Twee wenners Wenners 

Vertelde tyd: ongeveer vier 
weke 

Vertelde tyd: ongeveer vier 
weke 

Vertelde tyd: ongeveer vier 
weke 

Tydsbeelding: talle 
terugskouings en 
vooruitskouings. 

Tydsbeelding: terugskouings 
en vooruitskouings. 

Tydsbeelding: terugskouings 
en vooruitskouings. 

Hoewel die verteltyd in Die verklikker ooreenstem met die verteltyd van die ander twee 
tekste, moet in ag geneem word dat dit die gebeure en tyd in Twee wenners voorafgaan. 
Die talle terugskouings en vooruitskouings in die tekste is ook 'n konstante, hoewel dit as 
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gevolg van die beperkings van die TV-medium anders voorgestel word as in die vertelling in 
die prosatekste . 

5.3.2.6 Ruimte: Variante en konstantes-jeugverhale en TV-jeugreeks 

Tabel 5.13: Narratiewe aspekte - ruimte: variante 

Jeugverhale TV-jeugreeks 

Die verklikker Twee wenners Wenners 

Die huis op die hoewe waar 
Anelia en die kinders saam 
met Heinrich bly, behoort 
aan Heinrich 

Die huis op Hoewe 6 waar 
die kinders saam met 
Heinrich bly, het aan Karel 
behoort en behoort nou aan 
Anet. 

- Skure Sitkamer 

— - Senukliniek - Anet se kamer 

Dorpie, kafee, paaie en dam 
in die omgewing van 
Hartbeespoort 

Die rede vir die gebruik van die sitkamer vir Jackie om Heinrich se planne af te luister, het 
moontlik te doen met die beskikbare plekke om die TV-reeks te skiet. Indien skure met 
vragmotors gebruik is om die toneel te skiet soos dit in die prosateks gebruik is, moes nog 'n 
aparte stel met al die dekor wat nodig is vir so 'n toneel, verkry word en dit kon die 
produksiekoste laat styg. 

In die prosateks Twee wenners sien Carl die artikel in die koerant in die biblioteek. In die 
reeks sien hy die artikel in die ontspanningsaal, wat 'n meer waarskynlike plek is waar seuns 
in die koshuis of die kinderhuis tyd na skool sal deurbring. 

Die foto van Karel hang in die reeks op die trappe. Carl moet elke dag daarby verby loop op 
pad na sy kamer toe en hy word dus daagliks gekonfronteer met sy pa. Dit is ook 'n manier 
om in Episode 2 die foto te wys as Carl saam met McKeggy na sy kamer toe gaan. Dit dui 
op die belangrikheid daarvan. In die boek is die foto's van sy pa (net groepfoto's) in die 
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eetsaal. Die individuele foto op die trappe is moontlik meer intiem as 'n groepfoto, dit is dalk 
of Karel direk vir Carl vanuit die foto kyk. 

Tabel 5.14: Narratiewe aspekte - ruimte: konstantes 

Jeugverhale TV-jeugreeks 

Die verklikker Twee wenners Wenners 

Hoewe - Hoewe 

Kinderhuis Kinderhuis Kinderhuis 

Skool Skool Skool 

Atletiekveld Atletiekveld Atletiekveld 

Die ruimtes in die tekste is 'n konstante, omdat die gebeure binne die ruimte 
plaasvind/afspeel. En omdat die tekste op mekaar gegrond is, sal die belangrikste ruimtes in 
die verhaal 'n konstante wees. 

5.3.2.7 Tema: Konstantes -jeugverhale en TV-jeugreeks 

Tabel 5.15: Tema: konstantes 

Jeugverhale TV-jeugreeks 

Die verklikker Twee wenners Wenners 

Die soeke na die waarheid. Die soeke na die waarheid. Die soeke na die waarheid. 

Die keuse wat gemaak moet 

word tussen reg en verkeerd. 

Die keuse wat gemaak moet 

word tussen reg en verkeerd. 

Die keuse wat gemaak moet 

word tussen reg en verkeerd. 

Soeke na aanvaarding. Soeke na aanvaarding. Soeke na aanvaarding. 

Soeke na eie identiteit. Soeke na eie identiteit. Soeke na eie identiteit. 

Die tema van die prosatekste en die TV-jeugreeks is 'n konstante. Dit word deur middel van 
dieselfde karakters, ruimtes, tyd en gebeure aan die leser en kyker bekend gemaak. Al drie 
die tekste handel oor die hoofkarakters se soeke na die waarheid en die keuse wat hulle op 
hierdie tydstip in hulle lewe moet maak tussen wat reg en verkeerd is. Die soeke na 
aanvaarding is veral van toepassing op Carl, wat onvoorwaardelik in sy stiefpa Heinrich glo 
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en weier om hom te sien vir wie hy werklik is. Hy wil as seun aanvaar word deur sy nuwe pa, 
omdat hy moontlik verwerp en verlore voel nadat sy eie pa skielik en onverwags dood is. Die 
keuses tussen reg en verkeerd het 'n groot invloed op die verhouding tussen die 
hoofkarakters, Carl en Jackie. Jackie sien Heinrich vir wie hy werklik is, 'n skurk, terwyl Carl 
dit tot byna aan die einde van die verhale nie glo nie, totdat daar bewys is dat Heinrich 
skuldig is aan dit waarvan hy beskuldig was. Identiteitsontwikkeling by die hoofkarakters 
vind ook deur die loop van die verhaal plaas. Carl kom tot die besef dat Jackie reg was oor 
Heinrich en sy motiewe, en dat hy skuldig is aan diefstal (maak nie saak watter rede hy 
aanvoer nie), en moord (in die TV-reeks). Vir Jackie is dit belangrik om positief te bly en 
steeds, ten spyte van Carl se afjakke, woede en verwyte teenoor haar, te probeer om tot 
hom deurte dring. 

5.4 Model vir transformasie 

5.4.1 Afgeleide transformasieprocedes 

Vervolgens word die transformasieprocedes wat uit die vergelyking van die variante en 
konstantes van die prosatekste en TV-reeks na vore gekom het, uiteengesit om sodoende 'n 
model vir tekstransformasie daar te stel. Hierdie afgeleide model is nie bedoel om 'n 
algemeen geldende model te wees nie, maar slegs 'n moontlike konsep vir die transformasie 
van prosatekste na TV-jeugreekse. 

• Die prosatekste bestaan uit teks as woorde op papier, terwyl die TV-reeks uit visuele 
beelde op film bestaan 

• As gevolg van die samevoeging van ruimtes en gebeure in die TV-reeks asook die 
afwesigheid van die vertelling, verskil die leestyd van die prosatekste en die 
voorstellingstyd van die TV-reeks. Die leestyd is onbepaald, terwyl die voorstellingstyd 
van die TV-reeks uit 13 episodes van ongeveer 24 minute elk bestaan. 

• Die prosavertelling in die jeugverhale word in die TV-reeks vervang met filmiese 
vertelling. 

• Die fokalisator in die prosatekste is hoofsaaklik karaktergebonde, terwyl die kamera in die 
TV-reeks die eksterne fokalisator is en die karakters se dialoog, die karaktergebonde 
fokalisator verteenwoordig. 

• Die karakterisering in die prosatekste, wat blyk uit die beelding en die beskrywing van die 
vertelling, word in die TV-reeks vervang met filmiese tegnieke, waarby klank, kleur, 
kamerahoeke- en skote ingesluit is. 
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• Gebeure is deel van die vertelling in die prosatekste, terwyl dit in die TV-reeks uitgebeeld 
word deur die akteurs, dekor en die stel. 

• In die prosatekste word die ruimte beskryf, en in die TV-reeks is daar soms aanpassings 
en beperkings wat die ruimte betref as gevolg van beskikbare ruimtes om tonele te skiet 
asook die koste daaraan verbonde. 

• Die tema in beide die prosatekste en die TV-reeks is hoofsaaklik dieselfde, maar word 
eers talig aangebied in die prosatekste, daarna filmies deur middel van filmiese tegnieke. 

Die onderstaande skematiese voorstelling is die uiteensetting van die transformasieprocedes 
wat uit die voorgaande bespreking kom. Die voorstelling kan slegs beskou word as 'n 
moontlike voorbeeld vir die transformasie van prosatekste na TV-jeugreekse. 

Figuur 5.1: Skematiese voorstelling van die transformasie van die jeugverhale 
na die TV-jeugreeks 

Jeugverhale TV-jeugreeks 

1 Woorde op papier Visuele beelde 1 Woorde op papier 

^ ^> 

Visuele beelde 

2 Lengte van die teks (aantal 
bladsye) 

Lengte van die reeks (aantal 
episodes) 

2 Lengte van die teks (aantal 
bladsye) > ^> 

Lengte van die reeks (aantal 
episodes) 

3 Prosavertelling Filmiese vertelling 3 Prosavertelling 

> ^> 

Filmiese vertelling 

4 Fokalisasie is 
karaktergebonde (intern) 

Fokalisator is die kamera, ekstern 
of intern (dialoog van karakters) 

4 Fokalisasie is 
karaktergebonde (intern) > *> 

Fokalisator is die kamera, ekstern 
of intern (dialoog van karakters) 

5 Karakters word deur middel 
van taal beskryf en uitgebeeld 

Karakters uitgebeeld deur middel 
van filmiese tegnieke 

5 Karakters word deur middel 
van taal beskryf en uitgebeeld > 1 ^ > 

Karakters uitgebeeld deur middel 
van filmiese tegnieke 

6 Gebeure word deur middel 
van taal beskryf en uitgebeeld 

Gebeure uitgebeeld deur middel 
van filmiese tegnieke 

6 Gebeure word deur middel 
van taal beskryf en uitgebeeld ^ *> 

Gebeure uitgebeeld deur middel 
van filmiese tegnieke 
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Figuur 5.1: Skematiese voorstelling van die transformasie van die jeugverhale 
na die TV-jeugreeks (vervolg) 

7 Tyd Tydsverloop word deur middel van 
filmiese tegnieke uitgebeeld 

7 Tyd 
i > 

Tydsverloop word deur middel van 
filmiese tegnieke uitgebeeld 

8 Ruimte word deur middel van 
taal beskryf 

Ruimte uitgebeeld deur middel van 
filmiese tegnieke (beeld) 

8 Ruimte word deur middel van 
taal beskryf ^ *> 

Ruimte uitgebeeld deur middel van 
filmiese tegnieke (beeld) 

9 Tema word deur middel van 
taal beskryf en uitgebeeld 

Tema uitgebeeld deur middel van 
filmiese tegnieke 

9 Tema word deur middel van 
taal beskryf en uitgebeeld * > 

Tema uitgebeeld deur middel van 
filmiese tegnieke 

10 Lewens-en wereldbeskouing 
in taal 

Lewens- en wereldbeskouing in 
woorde as taal en visuele/filmtaal 

10 Lewens-en wereldbeskouing 
in taal > ^> 

Lewens- en wereldbeskouing in 
woorde as taal en visuele/filmtaal 

5.4.2 Sintese 

In hierdie hoofstuk is 'n vergelyking getref tussen die identiteitsbeelding in die jeugverhale, 
Die verklikker en Twee wenners deur Marilee McCallaghan en die TV-jeugreeks Wenners 
wat op die verhale gebaseer is, om sodoende vas te stel wat die variante en die konstantes 
van die tekste is. Die variante en konstantes wat uit die vergelyking verkry is, is gebruik om 
'n model vir die transformasie van jeugverhale na TV-jeugreekse daar te stel. Hierdie model 
word slegs bedoel as konsepmodel, omdat daar veronderstel word dat elke verwerking van 'n 
teks sy eie spesifieke vereistes sal he, hoewel daar tog moontlike ooreenkomste tussen 
verskillende verwerkings kan wees. 

Hoewel die TV-reeks slegs Twee wenners erken as die prosateks waarop die TV-reeks 
gebaseer is, het dit duidelik uit die studie geblyk dat dit noodsaaklik is om die eerste boek in 
die tweeluik saam met die tweede een te lees om sodoende 'n beter begrip van die TV-reeks 
te he. Deur die eerste boek ook as bron vir die verwerking na die TV-reeks te erken, kry die 
skrywer Marilee McCallaghan ook groter erkenning vir haar bydrae tot die Afrikaanse 
jeugliteratuur. 

5.5 Relevansie van die jeugverhale en die TV-jeugreeks en ander 
moontlikhede 

Tans word daar verskeie verwerkings van prosatekste na films gemaak. In Afrikaans word 
dit egter nog nie gereeld vir televisie gedoen nie. Daar is slegs enkele Afrikaanse boeke wat 
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verwerk is na films, soos Dalene Matthee se Fiela se kind en Kringe in 'n bos. In Afrikaans is 
daar tans geen jeugverhaal op televisie te sien nie. 
Die verwerking van 'n jeugverhaal na 'n TV-reeks kan die adolessent wat die reeks kyk, 
moontlik inspireer om ook die boek waarvan die verwerking gedoen is, te lees. Dit kan weer 
lei tot 'n herdruk van die bepaalde boek, asook die moontlike heruitsending of selfs die 
vervaardiging van 'n nuwe weergawe van die huidige reeks, afhangende van die gewildheid 
daarvan. 'n Moontlikheid vir die nuwe reeks is om juis nie dieselfde te wees as sy 
voorganger nie, maar om binne 'n nuwe konteks die tema van die verhaal oor te dra. Die 
universele waarde van die tema kan dus herleef. Dit wil se as die boeikrag van die storie en 
die trefkrag van die tema sterk genoeg is, kan dit geslaagd aan nuwe kykergenerasie 
oorgedra word. 

5.6 Samevattende gevolgtrekking 

In hierdie vergelykende studie is daar ondersoek ingestel na die wyse waarop jeugverhale tot 
'n TV-jeugreeks getransformeer is, om sodoende 'n transformasiemodel saam te stel. Die 
jeugverhale Die verklikker en Twee wenners deur Marilee McCaliaghan en die TV-jeugreeks 
Wenners wat op die verhale gebaseer is, is gebruik vir die vergelyking. Die tekste 
(jeugverhale en TV-teks) is geanaliseer en geinterpreteer en met mekaar vergelyk om 'n 
model saam te stel. 

Dit moet egter in ag geneem word dat die model slegs 'n voorstelling is van die transformasie 
van hierdie twee jeugverhale na die TV-jeugreeks, en dat elke verhaal verskil en dus uniek 
is; daarom is die verwerking van 'n jeugverhaal na 'n TV-jeugreeks nie voorskriftelik nie, maar 
sal dit van die spesifieke tekste, asook die gehoor vir wie dit verwerk word, afhang. 

Behalwe vir die besondere geskiktheid van die twee jeugverhale Die verklikker en Twee 
wenners en die transformasie daarvan na die TV-jeugreeks Wenners as genres, is daar die 
besonder ryk winste aan verruiming van die ervaringshorison van die adolessente leser en 
die kyker wat betref die vele fasette van die uitbeelding van die identiteitsontwikkeling in 
hierdie drie tekste. 

Verdere navorsingsmoontlikhede sluit 'n ondersoek in na die herverfilming van bekende 
verhale wat verfilm is en 'n paar dekades later weer verfilm is. In Afrikaans is dit nog nie 
gedoen nie. Die moontlikheid om Wenners, na aanleiding van "n empiriese ondersoek na 
tienertaal te moderniseer en weer te verfilm met die oog op 'n heruitreiking, het die 
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potensiaal van buitengewone voordele op velerlei vlakke vir 'n hedendaagse jong 
kykerspubliek. 
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BYLAAG 

Wenners: Akteurs en produksiespan 

Die titelsnit ("opening credits") dui net die name van die draaiboekskrywer en die regisseur 

aan. 
Draaiboek - Marida van Staden 
Regisseur - Bromley Cawood 

Vanaf episode twee begin die episode met 'n opsomming van die belangrikste gebeure van 

die vorige episode. 

Spelers en tegnici se name verskyn in die einderkennings ("closing credits") 

Spelers: 
Carl Lindeman - Chris Mulder 
Jackie Lindeman - Sorina Austin 
Anet Lindeman - Rina Nienaber 
Snyman - Dick Reineke 
Heinrich Schuler - Marcel van Heerden 
Da Silva - Robin Smith 
Frans Gouws - Marcel Schoeman 
Bongo Potgieter - Franscois Coertze 
Willemien Borman - Chantelle Stander 
John McKeggy- Philip Moolman 
Kate Viljoen - Henrietta Gryffenberg 
Millie - Flakie Lakie 
Tannie Vis - Milla Louw 
Mevrou Kritzinger - Cyrilene Slabbert 
Matrone - Naomi van Niekerk 

En verskeie gasspelers/byspelers 

Tegniese span: 
Fotografie en beligting - Dominic Black 
Kamera-assistent - Alastair Lyne 
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Takelaar - Toni Schoeman 
Beligtingstegnikus - Peter du Plessis 
Beligtingsassistent - Malcolm Stone 
Elektrisiens - Helbron Mbatha, Michael Khule 
Ontwerp - Willie Coetzee, Phillip Nel 
Rekwisiete - Nic Rankin, Eric de Klerk 
Grimering en hare - Jenni Oberem, Beverly House 
Kostuums - Janis McVee 
Eenheidsbestuurder-Jaco Espach, Patrick Mashilo, Alfred Matsipane 
Produksie-assistente - Anja Venth, Mandy Peros 
Produksie-koordineerders - Gavin Taylor, Dan Tesner 
Produksiebestuurder- Carole Prentice 
KontinuTteit - Antoinette Wilkinson 
Assistent-regisseurs - Burgert Muller, Deon Potgieter 
Oorspronklike musiek - Nic Pickard 
Klank - Wendi Cusins, Patrick Wilbraham 
Klankredigering en finale meng - Wilbert Schubel 
Videoredigering - Jocelyn Barbour 
Redigering - Sharon Black 
Uitvoerende vervaardiger- Awie Bosman 
Vervaardigers - Frik Botha, Johan Bernard 
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