
Eckardt se “verdwyning” 
(bespiegeling; vrees vir die dood/ herhaling van die nagmerrie; misterie) 

• Het Greg nie oggend kom wakker maak 
nie; sy selfoon in sy kas gelos. 

• Mnr Eden, Wiskunde-onnie, kom agter 
dat E nie in klas is nie;  meld E se 
afwesigheid by mnr Andersen aan 

• Leerders bespiegel: Plank (weggeloop; 
ouers het hom kom haal a.g.v. krisis) 

• Soektog: seuns moet skoolterrein 
fynkam; res van skool gaan aan soos 
normaalweg 

• Andersen: matriekseuns moet nie met 
ander leerders of hul ouers oor E se 
verdwyning praat nie; maak staat op 
hulle integriteit; wil nie skool se trotse 
reputasie laat skade ly nie. 

• Gerugte onder seuns: dat 
selfmoordbrief gevind is; bring 
gevoelens tydens John se selfmoord en 
vrees vir dood vir Greg terug: “soos ’n 
goor fliek wat jy alreeds gesien het.” 

• Onderwysers soek op omliggende 
dorpe 

• Ander seuns maak eie stories op:  E is 
gekry waar hy aan ’n boom hang 

• G konfronteer Dok Pienaar oor manier 
waarop skool dit hanteer (D sê hulle 
moet in die skool se belang nie oor E se 
verdwyning praat nie; sportdag moet 
voortgaan) ; oor hoof sê E het gedros; 
oor hulle eers dag ná E se verdwyning 
begin soek het; glo skool steek iets vir 
seuns weg; skool versuim hul plig 
omdat hulle nie meer doen oor E se 
verdwyning nie 

• G stuur anonieme e-pos aan media oor 
E se verdwyning; gebruik sy pa se 
kontakte 
 

• G ervaar selfde bitterheid en 
magteloosheid nou as destyds toe hy 
mense oor J se selfmoord moes vertel 

• Greg gebruik kuberkraakvaardighede 
wat E hom geleer het om raaisel van sy 
verdwyning te probeer oplos 

• Ná sy verdwyning is E, soos J destyds,  
vir G “meer teenwoordig as ooit” 

• G ontdek Dok Pienaar het iets met E se 
verdwyning te doen 

• G word deur polisie (Botha en Cele) oor 
E se verdwyning ondervra 

• Installeer RAT en keystroke logger op 
Dok se rekenaar om vas te stel hoe hy 
by E se verdwyning inpas 

• Die polisie soek E in die skool se 
stormwaterpype 

• G vrees dat die ander matriekseuns iets 
aan E gedoen het omdat hy (G) hom 
tydens die Trappersinisiasie beskerm 
het 

• Die polisie vermoed dat G iets met E se 
verdwyning te doen gehad het en dat E 
’n leidraad daaroor wou gee deur slegs 
G se selnommer op sy foon te stoor.  

• Insp. Cele vermoed dat G vir E deur die 
tonnel gestuur het. 

• G gebruik sy vaardigheid as 
kuberkraker om ‘n verband tussen E se 
verdwyning en PNR vas te stel 

• G dink die mense van PNR het iets aan 
E gedoen (hom laat verdwyn) omdat hy 
bewyse teen hulle gevind het deur hul 
rekenaarstelsel te kraak 

• E se ontboeseming: “En ek is daar uit 
net soos wat ek gekom het.  Soos ’n 
black hat uit die onderwêreld.” 

• Aanhalingstekens in opskrif: hy het nie 
regtig “verdwyn” nie

Skakel met die volgende literêre aspek(te): 

• Titel: onderwêreld van misterie 

• Intrige 

• Karakter en karakterontwikkeling 

• Innerlike en uiterlike konflik 

• Temas: vrees vir die dood; verlies; plaasvervangerskap; rebellie/verset teen gesag 

• Ironiese wending 

• Ruimte: koshuis; skool; tonnelnetwerk; Clarens 

• Sosiale manipulering 

 


