
Greg as hoofseun en rebel 
(interaksie met die ander seuns; onderwysers; opstand teen Dok Pienaar) 

• Beskou skool as “Heilige Grond” 

• Sê hy bevind hom “in ’n godverlate 
skool in die Drakensberge”; in die 
middel van verdwaal-se-gat” 

• bewus van korrupsie van sakeleiers; 
diskriminasie en klasverskille wat by 
skool heers 

• negatief oor skool se najaag van 
prestasie;  

• gekant teen breinspoeling en kloning 
waaran skool hulle onderwerp 

• vergeet dat hy as VRL-voorsitter by 
graad agts aan diens is 

• seuns wil graag met hom gesels/terg 

• nie lus om ouens te groet nie 

• nie opreg nie: fake smile vir 
onderwysers 

• matrieks se formele sitkamer herinner 
aan sy pa se studeerkamer; “sal my 
maar min sien”  

• voel goor omdat hy een van 
“uitverkorenes” is wat leiersposisies 
verkry het omdat hul ouers geld aan 
skool geskenk het 

• kwaad oor Dok se opdrag dat skool ná 
E se verdwyning voortgaan soos 
normaalweg 

• Rapporteer nie dat E bier in sy yskas 
het nie; drink selfs die bier, want “4X4’s 
...moet af en toe rowwe terrein aandurf.” 

• verwys na seuns in laer grade as “die 
spul” 

• sit op koshuistrap, al mag hulle nie daar 
rondhang nie; traak-my-nie-agtig as TJ 
sy oortreding uitwys 

• kwaad dat skool na E se verdwyning die 
rugbywedstryde teen Durban Boys HS 
laat voortgaan; rebelleer teen 
skoolgesag; weier om rugby te speel 

• Ervaar frustrasie, vreugde, vrees en 
magteloosheid oor sy opstand teen Dok 

Pienaar: bly hy het sy man gestaan 
teen Dok se slapgattigheid;  

• Hy twyfel aan sy leierskap: Nie een van 
die ander seuns het hom in sy opstand 
teen Dok Pienaar gesteun nie. 

• Na sy onderonsie met Dok Pienaar deel 
hy nie die ander seuns se vreugde oor 
die oorwinning oor Durban Boys HS nie 

• Nie opreg nie: Gebruik sy 
hoofseunstem om Plank te vermaan dat 
bier nie by die skool toegelaat word nie; 
hy het self in E se kamer bier gedrink 

• Betrokkenheid by kuberkrakery maak 
dat hy nie heeltemal luister as sy pelle 
met hom gesels nie. 

• Een van die seuns noem hom ’n loser 

• Oortree koshuisreël as hy lank na ligte 
uit nog besig is met The idiot test, 

• Oorhaastige studiesessies; ruil 
toesigdiensbeurte uit     

• Druip eerste keer wiskundetoets    

• vertel maklik leuens; ook aan sy pelle, 
TJ en Plank 

• Berispe graadneges omdat hulle op 
trappe sit en een ou rook  (ironies)      

• Hy en E verkry onwettig toegang tot die 
skool se netwerkkamer      

• voel goed omdat hy graad 8’s en 9’s uit 
bed geboender het                   

• Sy kop is by ander goed; vernalaat sy 
pligte; tree weird op (Plank)     

• Hy voel tegelyk soos ’n rebel en ’n 
verraaier (toe hy weer by die skool se 
netwerkkamer wou inbreek)         

• Behalwe Plank en TJ, gesels sy pelle al 
minder met hom   

• Greg kan dit soms nie verdra om die 
ander seuns naby hom te hê nie       

• Gee aan die einde nie om dat hy ’n 
skoolreël verbreek deur in sy skoolklere 
te eet en drink nie.  “Alles was net 
show.” 

 

Skakel met die volgende literêre aspek(te): 

• Intrige 

• Karakter en karakterontwikkeling 

• Innerlike en uiterlike konflik 

• Temas: opstand 

• Ironiese wending 

• Invloed van ruimte 

 


