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Hoofstukbesprekings en kontekstuele vrae

Proloog
Eckardt Wilken se lewe verander binne ’n aand wanneer hy in die nag wakkerskrik. Hy loop in die donker 
na sy pa se studeerkamer en kry hom waar hy agter die lessenaar met ’n 9 mm-pistool sit. Eckardt kan 
nie verstaan wat aangaan nie. Sy pa lyk vir hom soos een van die monsters waarvan hy as jonger kind 
gedroom het. Sy duidelik moeë pa verslap die greep om die pistool en sit dit dan weg. Hy vra Eckardt om 
nie vir sy ma hiervan te vertel nie. Dit moet ’n geheim tussen hulle bly. Die skok van die aand se gebeure 
bly egter by Eckardt. Sy naam “los op in die donker”. Jare later kies hy vir homself ’n nuwe naam om hierdie 
magteloosheid te verwoord. ’n Naam wat sê hoe dit voel om te wag op antwoorde en net eggo’s uit ’n 
onderwêreld (sy onderbewussyn) te kry. Hy kies vir hom die naam Ekk-0. Met hierdie proloog skop die roman 
se spanningslyn af en leer ons die jong en ontvanklike Eckardt Wilken ken – as dit sy regte naam is!

Lees die volgende uittreksel (bl. 41) en beantwoord die vrae wat daarop volg.

1 Die seun staan net daar, sy een hand steeds op die deurknop.
2 “Dis oukei, ek belowe,” sê sy pa. “Ek . . . ek sal nie . . .” Die stilte word ’n spons wat die woorde moet indrink. 

“Jy moet nie vir jou ma vertel nie. Oukei? Dis ons geheim.” Sy mondhoek trek skeef toe hy probeer glimlag.
3 “Gaan slaap nou.”
4 Die seun se hand gly van die deurhandvatsel af en val langs sy sy. Hy sê steeds niks nie, maar binne in hom 

weerklink sy pa se stem.
5 Toe hy omdraai en kamer toe stap, hoor hy sy pa sê: “Nag. Lekker slaap . . .” Sy pa sê sy naam, maar hy hoor 

dit nie. Sy naam los op in die donker. Verdwyn.
6 Maar dit is goed so, want jare later sou hy vir homself ’n ander naam kies. Een waarmee hy die vrees kon 

uitdryf. ’n Naam wat sê hoe dit voel om magteloos te wag vir antwoorde en net eggo’s uit die onderwêreld 
in ruil te kry.

7 Ekk-0.

Vrae:

1. Wie is die “seun” na wie in die uittreksel verwys word? (1)
 

2. Watter tipe verteller is in hierdie uittreksel aan die woord? (1)

 

3. Gee ’n voorbeeld van beeldspraak in par. 2 en benoem dit. Is dit ’n geslaagde beeld? Motiveer jou antwoord. (2)

 

 

4. “Sy naam los op in die donker”. (par. 5) Verduidelik hoe hierdie sin met die titel en met paragraaf 6 
verband hou. (2)

 

 

5. Gee jou mening oor die eenwoordsin “Verdwyn.” in par. 5. Wat, dink jy, is die funksie daarvan? (2)

 

 

6. Bespreek die innerlike konflik wat die “seun” ervaar na aanleiding van die handeling in hierdie gedeelte. (2)

 

 
[10]
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Hoofstuk 1: 

Sluimerende grys selle, Polyfilla en ringtones
Die vertellershoek verander nou na ’n eerstepersoonsverteller. Die verhaal maak ’n tyd- en pleksprong. Greg 
Owen lê en slaap in sy koshuiskamer by die eksklusiewe seunskool, Lawson Kollege, in die Drakensberge. Sy 
meisie, Nicole, bel hom wakker. Hulle gesels, maar daar is ’n teruggehoudenheid aan Greg. Dit is asof hy nie 
werklik vir Nicole kan vertrou nie. Verneuk sy hom dalk met ander ouens terwyl sy in Johannesburg is? Hy kan 
nie eens vir haar sê hy is lief vir haar nie. Greg moet die oproep kortknip omdat hy laat is. Eckardt het hom nie 
soos gewoonlik wakker gemaak nie. Hy wil Eckardt hieroor aanvat, maar hy is nie in sy kamer nie. Wanneer Greg 
vir Eckardt bel, lui sy selfoon in die kas. ’n Vreemde naam G-4ce flits op die skerm. Met hierdie hoofstuk skuif die 
spanning ’n aks hoër. Die intrige se volgende handelingsmomente kom na vore: Wat gaan aan tussen Greg en 
Nicole? Wie is Eckardt? Hoekom kry Greg hom nie? Wat beteken die vreemde naam op die selfoon?

Lees die volgende uittreksel (bl. 45-46) en beantwoord die vrae wat daarop volg.

1 Almal wat ek in die gang teëkom, is al aangetrek: swart broeke, baadjies. Wit hemde, geel dasse. Die 
skoolwapen met die fakkel op die baadjies se sakke. Bo die wapen is die skool se naam: Lawson Kollege, en 
onder die wapen die skool se leuse: Lux hominum vita.

2 Ek stamp my pad oop deur die bondelende klomp seuns wat op pad is na die eetsaal.
3 “Hei, buddy, lekker verslaap,” roep een.
4 “Is jy nie aan diens by die graadagts nie?” vra een van die VRL’s.
5 Dit ook nog. Ek het vergeet. Ek hoop maar net hulle het nie die plek vanoggend afgebreek nie. En dat almal 

uit die bed is.
6 Nog ’n paar ouens terg, ander wil groet, gesels, vra oor rugby of iets. Maar ek mompel net onhoorbare 

verskonings. Die verdomde Eckardt, vloek ek weer sag. Ná ’n vinnige stort, skeer en tandeborsel, gaan trek ek 
aan. Toe sit ek af met die koshuisgang, systap ’n skoonmaker wat my verbaas agternakyk. Eckardt se kamer is 
net ’n kort entjie van myne af. Ek klop vinnig, pluk die deur oop voor hy kan antwoord. Ruk tot stilstand. Die 
bed is opgemaak, maar dit lyk of iemand daarop gesit het.

7 Venster oop. Een van die gordyne het opgewaai en hang nou oor die lessenaar waarop Eckardt se laptop staan.
8 Waar de hel is hy dan? Eetsaal toe? Die maklikste is om te bel en uit te vind. Ek ruk my selfoon uit my 

baadjiesak, glip deur die nommers.
9 Eckardt. Bel.
10 Oomblikke later klink die bekende ringtone op in die kamer self. Dis ’n ou tune van die Stereo MC’s. 

Connected. My lyf word skielik koud. Die geluid is dof, asof dit binne-in iets toegemaak is. Die geluid kom van 
êrens langs my. Dit kom uit Eckardt se kas. Stadig stap ek nader, die handvatsel is koud onder my vingers toe 
ek die kasdeur oopswaai.

11 Daar, op die netjies opgevoude klere, lê Eckardt se selfoon. Op die skerm flits die naam: G-4ce.

Vrae:

1. Vanuit watter vertellersperspektief word hierdie gedeelte aangebied? (1)

 

2. Wat beteken die skool se leuse? (par. 1) (1)

 

3. Wie is G-4ce? (par. 11) (1)

 

4. In paragraaf 2 tot 6 openbaar Greg se handelinge ’n dringendheid om Eckardt in die hande te kry.
a) Haal bewyse aan vir hierdie stelling. (1)
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b) Wat is jou opinie omtrent Greg se optrede as hoofseun? Motiveer jou antwoord. (1)

 

5. Waarom is Greg kwaad vir Eckardt?  (par. 6)  (1)

 

 

6. In paragraaf 7 tot 9 is die sinne oorwegend kort. Wat dink jy is die rede daarvoor? Gee twee redes. (2)

 

 

7. Wat merk Greg op in Eckardt se kamer wat vreemd is? (2)

 

[10]

Hoofstuk 2: 

Log File: Die dag voor die laaste skooljaar begin
Die roman maak ’n tydsprong na die verlede. Dit is die dag voor die matriekskooljaar begin, en hoofseun 
Greg en sy ma kom by Lawson Kollege aan. Sy onverbiddelike pa, ’n mediamagnaat van Turret Media, het 
hoë verwagtinge van hom. Greg se karakter wys wanneer hy sy rug reguit trek en hom vir sy pa vererg. Sy 
ma verseker hom egter dat sy pa lief is vir hom. Die skrywer laai die intrige, want ons kom agter dat daar iets 
met hierdie gesin gebeur het wat hulle emosioneel geknak het. Greg se gewildheid onder die leerders van 
Lawson Kollege word verder onderstreep in die hoofstuk, maar selfs hier blyk fout te wees, want hy en die 
onderhoofseun, Kwanele Twala, sit vas. Die skool se adjunkhoof, Pete Andersen, maak ook sy verskyning. Hy 
blyk ’n gemoedelike man te wees en spot ligweg met Greg. Die leser kry ’n kort toer van die koshuis wanneer 
Greg daardeur stap. Veral die ontspanningskamer met sy vyf rekenaars sal later belangrik word. Uiteindelik 
duik ’n vreemde gesig op tussen die ander bekendes. Daar is ’n nuweling in die skool: Eckardt Wilken. Greg 
het sommer dadelik ’n weersin in hom, maar hy het alreeds planne om die hardekwas ou op sy plek te sit.

Lees die volgende uittreksel (bl. 47 en 48) en beantwoord die vrae wat daarop volg.

1 Terug op Heilige Grond, dink ek daardie dag toe ek en my ma by Lawson Kollege se skoolhekke inry. Dit 
is maande voor die dag dat ek Eckardt se selfoon in sy kas kry. Dit is die dag, vroeg in Januarie, toe ek vir 
Eckardt die eerste keer ontmoet het.

2 My laaste skooljaar het aangebreek. Jy dink dit kom nooit nie. Maar dan, op ’n dag, is dit daar en jy besef dit 
was eintlik bitter gou.

3 “Wat is jou planne vir die pylvak?” kom my pa se vraag van die vorige aand weer by my op terwyl ek daar in 
die 4 x 4 langs my ma sit. Pa se streng oë het my vasgepen.

4 “Pylvak?”
5 “Donder, tog, Greg, jy is in die beste skool in die land en jy weet nie wat ‘pylvak’ is nie?”
6 “Ek weet, dis net . . .” Ek het my rug reguit getrek. My eintlik vererg.
7 “Jy het nie planne vir die jaar nie.”
8 “Sal dieselfde wees as verlede jaar. Pa weet tog.”
9 “Dis nie goed genoeg nie,” het hy die woorde deur sy lippe geforseer. “Verlede jaar is verby. Wat doen jy dié 

jaar?”
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10 “Ek is hoofseun en –”
11 “En wat?” Ek het hom nie geantwoord nie. “As ek vanjaar by Turret Media dieselfde doen as verlede jaar, haal 

my mededingers my in en kan ek volgende jaar deure toemaak.”
12 Turret Media. My pa se magtige mediamasjien. Sy lewe draai om die plek, en hy reken myne moet ook.

Vrae:

1. Hierdie uittreksel sluit direk aan by die vorige hoofstuk wat in die hede afspeel. Hoe word die twee 
hoofstukke aan mekaar geskakel? (1)
 

 

2. Gee ’n voorbeeld van die terugflitstegniek in die teksgedeelte. (1)
 

3. In die eerste paragraaf verwys Greg na Lawson Kollege as “Heilige Grond”. Waarom noem hy dit só? (2)
 

 

4. Haal twee bewyse uit die teks aan dat Greg sy pa nie as ’n tipiese vaderlike figuur ervaar nie.  (1)
 

 

5. Beskryf Greg en sy pa se verhouding in drie sinne volgens die aangehaalde teks. (2)
 

 

 

6. Waarom voltooi Greg nie sy sin in par. 10 nie? (1)
 

 

7. Sê in jou eie woorde wat Greg se pa se siening van sy eie besigheid is volgens par. 11. (2)
 

 

 

[10]

Hoofstuk 3: 

Boeke en Boggom
Dit lyk of slegs Eckardt se hardloopskoene weg is; daarom is Greg nie nou te veel bekommerd nie. Sy vriend 
draf moontlik nog buite en sal later terug wees. Dit is egter nie die geval nie, want wanneer Greg later 
teruggaan koshuis toe, is Eckardt steeds weg. Greg beskryf Eckardt as ’n intense ou wat onder andere van goed 
soos kwantumteorieë, binêre syfers en Qubits weet. Tekens van Greg se emosionele worsteling wys wanneer hy 
besin oor die druk wat sy pa op hom plaas. Greg voel spyt, want hy het ook die lewe eers vir Eckardt so moeilik 
gemaak totdat hy iets van sy broer John in Eckardt gesien het. Greg bring Eckardt se afwesigheid onder die 
wiskundeonderwyser se aandag. Meneer Bill Eden neem dit verder en gaan spreek die adjunkhoof oor Eckardt. 
Plank vermoed dat Eckardt se ouers hom in die loop van die aand as gevolg van ’n familiekrisis kom haal het, 
maar Greg wonder of Eckardt sy skootrekenaar en selfoon sou los. Met hierdie hoofstuk voer die skrywer 
die leser versigtig ’n paar brokkies inligting om die spanning te laat oplaai. Die leser weet nie of Eckardt se 
verdwyning werklik so ’n groot krisis is nie. Is dit dalk net die begin van ’n groter kopseer vir Greg?
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