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Tweeling 

Deur Hennie Prins 

 
Die vet vrou sit voor die TV. Dag vir dag sit sy daar. Ook saans tot 
laat. Behalwe eet en skel en hulle afknou, doen sy niks anders nie. 
Agter haar rug spot die tweeling haar, omdat sy so vet is. Soms, 
as sy die leunstoel agteroorkantel, kan sy nie weer daaruit kom 
nie. Dan skree sy vreeslik op hulle om te kom help. Dikwels kan 
Marietjie, die sussie, haar nie meer alleen uit die stoel help nie. 
Dan skel die vet vrou op die tweelingbroertjie: “Izáák! Izáák! Kom 
dadelik hier!” Izak is nog kleiner en maerder as Marietjie. Hy is net 
vel en been.   
 
As sy hulle ’n bevel gee, moet hulle dadelik doen wat sy sê. Al 
kom hulle so vinnig as wat hulle kan, trek sy nog steeds hulle ore 
of hare, of slaan hulle met haar pantoffel. Sy dra byna nooit iets 
anders as pantoffels nie. Die pantoffels het leersole en maak baie 
seer. Veral op Izak pik sy uitermatig. As hy nie gou genoeg na 
haar sin kom nie, skel sy: “Wáár bly jy, jou onnosele klein 
niksnuts? Kom dadelik hier!”   
 
Die huishulp gaan smiddae stiptelik om vyfuur huis toe. As sy in 
die huis is en die vet vrou kan nie uit die stoel opkom nie, dan roep 
die vrou haar: “Lea? Asseblief! Kan jy my hoor? Ek is so jammer 
om jou te pla, maar ek kan vandag weer net nie alleen regkom 

nie.” Die vet vrou glo al haar probleme is vanweë ‘n hele klomp 
denkbeeldige siektes waaraan sy ly. Tog affekteer die siektes nie 
haar eetlus nie.   
 
Die kinders weet dat die huishulp ook die vet vrou haat. Hulle hoor 
dat sy haar agteraf vloek. Sy aap die vet vrou se potsierlike manier 
van loop na. Met haar lang, maer bene ver uitmekaar, waggel sy 
soos ’n oorgewig eend deur die huis. Die kinders lag nie daarvoor 
nie, want hulle weet dat die huishulp om die een of ander rede ook 
nie van hulle hou nie. Hulle verstaan nie, want hulle is nooit lelik 
met haar nie.    
 
Tot kort na hulle sesde verjaarsdag het hulle by hulle ma gebly. 
Toe is sy dood, nadat sy vir ’n lang tyd nie uit die bed kon opstaan 
nie. Selfs toe was dit beter as nou. Twee dae voor haar dood, het 
sy hulle geroep en gesê as sy iets oorkom, moet hulle by haar 
suster gaan bly. Sy het gesê die verskil is dat waar die twee 
kinders glad nie na mekaar lyk nie, sy en haar suster presies 
eenders lyk. Toe hulle begin huil, het sy gesê sy voel baie beter en 
sy is seker dat sy gou weer gesond sal wees. 
 
  Hulle het vreeslik gehuil toe sy dood is. Hulle het aan mekaar 
vasgeklou en aangehou huil. Hulle wou mekaar nie los nie. Die vet 
vrou het hulle net eenmaal gevra om nie so aan mekaar te klou 
nie en toe hulle nie wou luister nie, het sy hulle aan die ore gepak 
en uit mekaar getrek. 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Hulle is na haar huis toe. ’n Groot en pragtige huis. Sy het vir hulle 
glad nie soos hulle ma gelyk nie. Haar gesig was te vet en rond. 
Sy was te vet en slordig. Sy was ook nooit vriendelik nie. Dit was 
van die begin af vir hulle nie lekker in die groot huis nie. Hulle mag 
in die meeste vertrekke nie ingaan nie. In die aande het die vet 
vrou net die nodigste ligte aangeskakel. Daar was baie donker 
plekke in die huis en dit het hulle verskriklik bang gemaak. Hulle 
het stilletjies in een kamer geslaap, maar toe die vet vrou dit 
ontdek, was sy woedend. Sy het hulle met die pantoffel geslaan 
en ’n hele klomp dinge gesê waarvan hulle die meeste nie 
verstaan het nie.   
 
Geen dag gaan verby sonder dat sy hulle vertel hoe goed sy was 
om hulle te vat nie. “Julle twee buite-egtelike kinders van daardie 
skorriemorrie-gemors wat julle ma in die moeilikheid gebring het 
en toe soos ‘n sleg hond verdwyn het!” Dit was die eerste keer wat 
hulle daarvan gehoor het, maar dit sou nie die laaste wees nie. 
Hulle sou nie uitvra nie, want die vet vrou het dit gehaat as hulle 
haar enigiets vra.   
 
Hulle is omtrent altyd honger. Dit is die ergste van alles. Die vet 
vrou sluit elke moontlike kas toe. Self eet sy voortdurend. Roomys 
en lekkers en koek. Sy drink  bottels en bottels koeldrank en eet 
pakke en pakke sjokolade. Sy eet nie van die kos wat die huishulp 
kook nie. Dié kook aaklige kos en help haarself al te gerieflik aan 
allerhande lekkernye, want die vet vrou is verplig om die sleutels 

aan haar te gee as sy daarvoor vra. As die huishulp nie opdaag 
nie, sterf hulle byna van die honger.   
 
Die tweeling raak darrem vernuftiger om hier te oorleef. Hulle het 
geleer om in winkels saam te werk om lekkers en klein items te 
steel. By die skool het hulle by die ander kinders om kos en selfs 
geld gebedel. Dit het hulle al ongewilder gemaak en hulle het 
geleer om van die ander kinders se kos en geld te vat. Hulle mag 
niks na skoolure doen nie, omdat die vet vrou dit nie wil hê nie. So 
het hulle nog minder maats gemaak met ander en al meer op 
mekaar gesteun. Hulle het geweet dat as hulle van mekaar geskei 
word, hulle nie sal kan aangaan nie. 
 
  Die vet vrou kla al meer en meer dat die twee van hulle te veel vir 
haar is om te onderhou. Sy sê dit sal haar bankrot maak. Die 
kinders weet dat sy lieg, want kort-kort vaar sy die dorp in en koop 
‘n spul goed wat sy nooit gebruik nie. Tipies, dink hulle. Soos die 
vrou al vetter word, kan sy ook al minder beweeg. Dit gee hulle 
meer geleenthede om hulself aan geld en kos te help in die huis.  
 
  Sy staan soms vir ’n paar dae nie uit die bed op nie. Sy laat dan 
die dokter kom en terwyl hulle in die gang staan en afluister, hoor 
hulle hoe hy haar betig omdat sy te veel van die verkeerde goed 
eet en ook geen oefening kry nie. Hulle lag dan agter hulle hande 
en hol op hulle tone weg. Hulle sê dit nie hardop nie, maar hulle 
hoop heimlik dat sy in die hospitaal opeindig. 
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Die vet vrou sukkel al meer om in en uit die bad te kom. Sy skel al 
meer en meer op die tingerige Marietjie om haar te kom help. 
Soos die vet vrou se dimensies toeneem, word dit vir die kind al 
moeiliker om die haar uit die bad te kry. Die heel eerste keer dat 
Marietjie die vet vrou sonder klere gesien het, het sy byna 
opgegooi van skok oor die aaklige vetrolle aan haar lyf.   Sy sal dit 
nooit kan vergeet nie. 
 
Die vrou bad soms vir dae nie. Sy wil ook nie ’n stortbad laat 
installeer nie want, sê sy, daar skort niks met haar lyf nie. Sy dring 
daarop aan om agteroor in die bad te lê. As sy eers in is, lê sy vir 
ure daar. Kort-kort skree sy op Marietjie om die warmwaterkraan 
te kom oopdraai. Sy haat dit as die water afkoel. 
 
  Dis in die middel van Desember en sy skree kort-kort dat Marietjie 
die warm water moet kom oopdraai. Van sewe tot nege roep sy 
vier keer. As die kind vir die vierde keer by haar kom, sien sy dat 
die vet vrou ’n ent in die bad in afgegly het want sy is net so kort 
soos hulle ma was. Die bad is al oorvol en net haar neus en mond 
steek nog bo die water uit.  
 
Sy sukkel om kop bo water te hou en nie die melkerige badwater 
in te kry nie. 
 
  “Moenie net daar staan nie, my magtag! Wil jy hê ek moet 
verdrink?” skree sy.    
 

Die kind probeer. Maar dit is asof die dik lyf in die bad vasgesuig 
sit. Boonop skree en slaan die vrou so woes met die dik, drillende 
arms dat die kind in ’n ommesientjie van kop tot tone papnat is. 
Die kind hyg. Haar hande en dun armpies is glad van die 
seepskuim. So moeg en swak is sy dat ’n duiseligheid dreig om 
haar te oorval.   
 
Terwyl sy so staan en hyg, sien sy dat die vet vrou se gesig 
alreeds persblou is en dat die water besig is om by haar mond in 
te loop. Haar vet arms maak nog net swak en drillerige bewegings 
bo die water uit.   Die kind staan vir ‘n oomblik doodstil. Die 
moegheid is skielik weg. Haar hart klop effens stadiger. Wat sy 
moet doen is nou duidelik. 
 
Sy buk oor die vet vrou en draai die kouewaterkraan heeltemal 
oop. Die vet vrou beleef ’n opflikkerinkie, maar sak weer uitgeput 
terug.   Die kind sit haar maer handjies op die voorkop van die vet 
vrou en druk die gesig heeltemal onder die water in. Die uitlooppyp 
kan die waterstroom nie meer afvoer nie; die water begin oor die 
rand van die bad te stoot. Die kind kyk af na die vet gesig onder 
die water en sien dat die mond nou wyd oop is. Dit gaan oop en 
toe en daar kom borrels uit. Die vrou lyk vir die kind soos ’n 
vreemde, vet vis. Soos iets op een van daardie dokumentêre 
kanale wat altyd so vervelig is.  
 
  Sy begin lag. Sy lag dat haar skraal skouertjies daarvan skud. 
Maar sy verslap nie haar greep op die voorkop nie. 
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Kontekstuele Vrae 
1. Wat is die name van die tweeling in hierdie verhaal? 
2. Beskryf kortliks die vrou wat na die tweeling omsien. 
3. Verduidelik hoe die vrou met die kinders kommunikeer. 
4. Is die kommunikasie tussen die vrou en die tweeling positief 

of negatief? Haal ‘n gedeelte uit die verhaal aan om jou 
antwoord te bewys. 

5. Hoe straf die vrou die tweeling? 
6. Noem twee redes waarom die vrou die tweeling straf. 
7. Waarop blameer die vrou haar fisiese toestand? 
8. Lees die volgende stelling: 

As die vrou die huishulp om hulp vra, is sy baie goed 
gemanierd.  
Haal ‘n gedeelte van die verhaal aan as bewyse van die 
stelling.  

9. Waarom kommunikeer die vrou anders met die tweeling as 
met die huishulp? 

10.  Bestudeer die verhouding tussen die vrou en die huishulp. 
10.1. Hou die huishulp van haar werkgewer? Ja/Nee 
10.2. Wat doen die huishulp om te wys hoe sy oor die vrou 
voel? 

11. Waarom lag die tweeling nie as die huishulp grappies maak 
nie? 

12. Waarom bly die tweeling by die vrou in die verhaal? 
13. Wat is die verwantskap tussen die vrou en die kinders se 

ma? 

14. Hoe het die vrou op die kinders se huilery reageer na hulle 
ma se dood? 

15. Beskryf die huis waarin hulle nou bly. Noem 4 eienskappe 
van die huis. 

16. Wat was die kinders se eertse indrukke van die vrou by wie 
hulle nou bly? 

17. Wat leer die kinders van hulle ma by die vrou? 
18. Hoe gebruik die vrou di tom haarself te laat goed lyk? 
19. Waarom is die kinders deurgaans honger? 
20. Wat eet die vrou?  
21. Noem een woord uit die verhaal wat die kos beskryf wat 

deur die huishulp voorberei word. 
22. Die tweeling het aangepas om te oorleef.  

22.1. Wat doen hulle in winkels?  
22.2. Wat doen hulle by die skool? 
22.3. Waartoe het hierdie gedrag gelei? 

23. Die vrou kla oor die feit dat die kinders se onderhoud haar 
baie geld kos. 

 23.1. Dink jy dit is werklik ‘n problem? 
 23.2. Watter bewyse is daar in die verhaal vir jou antwoord 

op die vorige vraag? 
24. Wat is die eerste aanduiding van die kinders se hoop dat 

die vrou iets oorkom? 
25. Waarmee moet die dogtertjie die vrou help? 
26. Watter traumatiese ervaring het hieruit ontstaan? 
27. Is die vrou baie higiënies? Waarom sê jy so? 
28. Waarom wil die vrou nie ‘n stort installeer nie? 
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29. Wat moet die kind by herhaling vir die vrou doen terwyl sy 
in die bad lê? 

30. Wat gebeur met die vrou terwyl sy in die bad lê? 
31. Wat doen die dogter om die vrou te help? 
32. Wat besef die kind tydens die stryd om die vrou te help? 
33. Wat doen die kind uiteindelik? 
34. Dink jy die kind se daad is geregverdig? Waarom dink jy 

so? 
35. Wat sou jy in hierdie situasie doen? 


