
Die verhouding tussen Greg en sy pa 
 

(verwagtinge; ooreenkomste; liefdeloos; uiterlike en innerlike konflik; bejammering) 
 

• konflik dag voor G se laaste skooljaar 
begin: omdat G nie harder wil werk as 
vorige jaar nie; sê G moet ruggraat hê; 
nie soos oorlede broer John nie. ‘ 

• Frons op sy voorkop lyk nes dié van sy 
pa 

• Sou nie omgee vir skoolwerk as sy pa 
hom nie gedruk het nie 

• Pa verbied G om te huil toe John dood 
is 

• G kyk nie verkeerde goed op internet 
nie, want sy pa “sal uitfreak as hy hoor 
sy skouperd doen iets wat hom ’n 
skorsing kos” 

• Net soos sy pa is G minagtend teenoor 
mense uit laer sosiale klas: groet nie vir 
Tom terug nie, want volgens sy pa is 
Tom “nie ons soort mense nie”. 

• Hy besef dat hy ’n kloon van sy pa is; 
vrees dat sy toekoms ook soos sy pa 
s’n gaan wees. 

• Nadat hy op die rugbydag teen Dok in 
opstand gekom het oor skool se 
hantering van E se verdywning ervaar 
hy vrees omdat hy sy optrede aan sy pa 
sal moet verduidelik  

• G beskou sy pa se mediakontakte as sy 
eie: “ek het mos contacts in die pers” 

• Pa wil hê hy moet by UCT studeer; hy 
wil Potch toe gaan 

• Hy wil oorsee gaan, maar dit sal sy pa 
se stresvlak opjaag 

• Sy pa konfronteer hom omdat hy 
geweier het om rugby te speel en Dok P 
se gesag ondermyn; dwing hom om 
verskoning te vra 

• Beskou G as ’n ondankbare klein 
snotkop 

• G ervaar innerlike konflik: wil hy sy pa 
gelukkig maak of nie? 

• Hy verwens sy pa se gatkruipery by 
Dok Pienaar 

• vertel vir E sy pa is ’n donderjaer 

• insig  a thy nooit sy pa tevrede sal kan 
stel nie 

• Pa gee instruksies vir rugbyseisoen 

• G lieg vir sy pa  a thy nog steeds op 
koers is om 9 onderskeidings te behaal  

• Ongemaklike gesprekke tussen hulle 

• Pa sal “van sy rocker af gaan” omdat G 
so baie uit die klas geroep word 

• Dit was sy pa se idee dat G by Lawson 
Kollege moet skoolgaan 

• Toe sy pa by die gastehuis in 
Clarensaankom, druk hy G teen hom 
vas 

• G dink dis ironies dat sy pa ’n groot 
kommunikasiemaatskappy besit, maar 
hy kan nie behoorlik met sy eie seun 
kommunikeer nie 

• Sy pa se blou oë het vir G altyd koud 
gelyk 

• G besef hy het sy pa nooit regtig geken 
nie 

• Pa erken sy misdade teenoor G en ma 

• Aan einde bejammer G sy pa toe hy in 
trane uitbars oor feit dat John pille van 
PlusUltraMed gedrink het selfmoord te 
pleeg 

• G vra sy ma om na sy pa te kyk

 

Skakel met die volgende literêre aspek(te): 

• Intrige 

• Karakter en karakterontwikkeling 

• Innerlike en uiterlike konflik 

• Temas: plaasvervangerskap; verlies; opstand 

• Ironiese wending 

 


