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Die keuse van 

Onderwêreld vir gr. 12

• Die proses

• Kritiek teen die boek

• Pluspunte



Pluspunte

1. Boek word hoog aangeskryf deur kenners.

2. Dit is korter - 200 bl.

3. Boek bereik ‘n groter teikengehoor.

4. Fanie tree graag op by skole.

5. Fanie is besig om YouTube-video’s te maak.

6. Anrich Herbst lees die verhaal voor.

7. Woordelys met nuwe rekenaarterme.



Amanda Botha - commendatio

• Dit is ŉ uitstekend nagevorste verhaal oor ŉ 
vakgebied wat baie jongmense boei. Die 

verhaal word knap verbeeld met ŉ boeiende

storielyn en verrassings in die ontknoping. 

Die verhaal is fyn gekonstrueer met ŉ 
opbouende spanningslyn, en knap 

taalgebruik, wat die leser elke detail van die 

seuns se hacking met opgehoue asems laat

volg en jou meesleur met elke draai van die 

plot.



Prof. Johan Anker - Litnet

Fanie Viljoen se Onderwêreld as voorbeeld van 
die gesag- en magstryd in die jeugroman 

• Tematiese vernuwing in Afrikaanse jeuglektuur, naamlik die jeug se 
betrokkenheid by die kuberwêreld. 

• Kenmerke van ’n jeugroman.

• Die fokus op die tipiese adolessente rebellie teen alle vorme van gesag
soos die skool en ouers. 

• Die magstryd is tipies is van die meeste jeugromans. (die titel, motto, 
intrige, verwysings na die wêreld van die kuberkraker The hacker’s 
manifesto, die proses van sosiale manipulasie en die rol van 
aanlynkommunikasie is voorbeelde van hierdie magstryd in jeugromans .

• Die artikel wil aandui dat adolessente in die lees van jeugromans soos 
Onderwêreld altyd tot die besef sal kom dat hulle, ten spyte van watter 
mag hulle hulle ook al mag verbeel, onderworpe sal wees en beperk sal 
word deur die sosiale strukture waarbinne hulle beweeg. 



Dr. Alet Mihálik

• Polemiek tussen haar en Sonja Loots oor

Onderwêreld in Rapport.



Dr. Alet Mihálik

• ’n Kenmerk van ’n goeie roman: dit moet oortuigend
en geloofwaardig wees. Onderwêreld is oortuigend en
die tienerlesers – seuns en meisies – raak totaal
meegevoer deur die intriges. 

• Skrywers van jeuglektuur trap dikwels in die slaggat
van tienertaal. In Onderwêreld praat die karakters
oorwegend standaardafrikaans, maar met net die regte
sêgoed hier en daar om geloofwaardig te wees.

• “Geweld in taal” (violence in language) is hier van 
toepassing, bv. in die volgende: “Die e-mail glip
cyberspace binne soos ‘n koeël uit ‘n pistol met ‘n 
silencer” (p82).



My toets vir ’n goeie

voorgeskrewe roman

Met elke leesslag

ontdek jy iets nuuts



Fanie by skole

Gr. 12 HT

Gr. 9 EAT                             Gr. 10 EAT Gr. 11 EAT                   Gr. 11 EAT



Fanie oor die ontstaan van die boek

• Viljoen, F. 2015. Youtube-video: Fanie Viljoen 

oor die ontstaan van die boek -

(www.youtube.com/watch?v=Dr2X1Tw-rs0

• Reeks Youtube-video’s oor: omgewing wat dit

afspeel, karakters



www.fanieviljoen.co.za

Fanie Viljoen Flieks

www.fanieviljoen.co.za



Narratief vs intrige

Narratief

Greg Owen is die hoofseun van 
die elite privaat seunskool, 
Lawson Kollege. ‘n Nuwe
leerder, Eckardt Wilken, daag
op in matriek en hy en Greg 
raak vriende. Hy leer Greg om 
rekenaars te hack. Dan 
verdwyn hy en Greg probeer
hom opspoor deur die hacking 
vaardighede wat Eckardt vir
hom geleer het. Dan kom hy af
op groot korrupsie wat sy pa 
en die skoolhoof insluit.

Intrige

Dit begin met die elfjarige

Eckardt se pa se 

selfmoordpoging. Dan word 

die verhaal in die hede – van 

die verdwyning van Eckardt af

– afgewissel met die verhaal in 

die verlede – van die eerste

skooldag in matriek. 



Interessante verhaalstruktuur



Tydlyn

• Leerders kan self een trek en as boekmerk

gebruik.

• Onderwyser sit groot tydlyn op swartbord.

• Die intrige begin met Eckardt se verdwyning

op ‘n Donderdag, op of net ná 6 Mei.



Tydlyn: verlede

Ongeveer 1997 toe 

voëlgriep reeds  miljoene 

voëls en bykans 50 

gedood het.

Proloog

Eckardt is 11 jaar oud. Hy skrik wakker en ontdek sy pa met ‘n pistool by sy 
lessenaar. Sy uitroep stuit die selfmoordpoging.

Wanneer hy uitstap, weet hy hy sal eendag ‘n ander naam kies “om die vrees te 
besweer”.

Waarskynlik 2006 toe 

voëlgriep SA bereik het. Verlede (Log file-hoofstukke)

Januarie

Dag voor skool begin

Eerste skooldag

Paar dae later

Volgende weke

Rina bring Greg koshuis toe. Hy ontmoet Eckardt. Konflik met Eckardt en 

Kwanele.

Trappers in tonnel. Greg red Eckardt. Eckardt help soek.

Eckardt nooi G na “onderwêreld van hacking”. Drink verbode Castle-bier.

Greg slaag challenges 1-5, maar druip Wiskunde-toets.

Februarie / Maart Dring skool se server binne met Tom se hulp. Greg weerstaan versoeking om 

Wisk. punt te verander – kies om White Hat te wees.

Aprilvakansie Eckardt saam met Greg na Jhb. Besoek nagklub en leer van sosiale manipulasie.

Daarna na Jeffreysbaai. Greg betrap Eckardt naby Nicole se kamer. Pa tree 

tussenbeide. Eckardt kyk weg op strandfoto.

Mei

Dinsdag

6 Mei

Greg en Eckardt ry te perd berg-op. Leer mekaar ken en elk wens hy was die 

ander. Skree hul name en hoor eggo.

Besoek die uitstalling van John se prestasies.

Eckardt skryf op sy blog dat “hulle” weet wat hy doen.



Tydlyn: hede

Mei Hede

Donderdag (7 Mei?) Eckardt verdwyn. Boggom rapporteer dit aan mnr. Andersen.

Vrydag Matrieks soek na Eckardt, vrees selfmoord.

Saterdag Rugbywedstryd. Greg weier om te speel, maar niemand volg hom nie.

Greg stuur e-pos aan media. Eckardt se rekord skoongevee.

Greg sluit kamer oop, sien White Hat-foto wat hom lei na www.Ekk-

O.underworld.co.za.

Sondag Koerant bevat niks oor Eckardt, maar sê voëlgriep in SA.

Greg se pa bel, sê hy moet Dok om verskoning vra.

Greg hoor iemand by deur, verdwyn met hysbak.

Sien Eckardt se blog van 6 Mei wat sê “hulle” weet wat hy doen.
Maandag Greg na Dok se kantoor, sien sy wagwoord.

Polisie ondervra hom.

Greg plant RAT op Dok se rekenaar.

Ontdek Project Nursery Rhyme, besef Dok is die Butcher.

Dinsdag Greg vertel TJ van sy vermoedens.

Polisie ondervra Greg weer. Greg ontdek TJ het hom verraai. 

Greg erken hy het gehack.

Woensdag Greg kontak Plus Ultra Med en ontdek sy pa en Dok se plan.

Botha vang Greg uit.

Greg ontdek RAT op sy laptop. 

Donderdag Greg lê verklaring af. Polisie arresteer Dok.

Greg en Rina gaan na Clarens. 

Vrydag Eckardt verskyn, vertel alles, baklei.

Tom laai Eckardt op.

Greg se pa kom en vertel alles.

Epiloog

Greg en Rina ry huis toe met sy pa agterna.



Agtergrond en milieu
• Die verhaal speel af teen die agtergrond van 

kuberkrakery, voëlgriep en die tendens in SA om 

eksklusiewe onderwys aan kinders van 

superrykes te verskaf.

• Die milieu - ŉ elite privaat seunskool in die 

Drakensberge: Lawton Kollege.



Verhaal speel af teen die agtergrond van:

kuberkrakery

• 1980 – Psychology today

• 1983 – War games

• 1994 – Suid-Afrika

• 2006 – miljoene uit kliënte

se bankrekenings gesteel

voëlgriep

• 2003 in Asië (veral Hong 

Kong)

• 2005 in Europa

• 2006 in Nigerië



Milieu/ruimte

• Dis gesitueer by ŉ elite privaat seunskool in die 
Drakensberge: Lawton Kollege.

• Drakensberge: legende van draak, Devil’s Tooth, 
uKhahlamba.

• Majestueuse pieke: Cathedral Peake en
Amfiteater.

• Afgeslote, afgesonderde ruimte.

• “godverlate” en “verdwaal se gat”
• Lammervanger wat in lug ronddwaal.



Skoolruimte: Lawson Kollege
• Kontras met arm platteland.

• Alice se Wonderland.

• Teelaarde vir sakeleiers.

• Heilige Grond vs tronk.

• Koshuise na wêreldbekende baanbrekers soos Da Vinci 
vernoem.

• Deftige koshuise: parallel met stalle.

• Lawson Gedenkmuseum.

• Die Tonnels.

• Afgesonderdheid van skool en kunsmatigheid skep ‘n 
atmosfeer waarin boosheid kan gedy. (Heart of 
Darkness en Apocalypse now)



Teken die uitleg van die skoolterrein.

• Let op hoe die binneplein omring word deur die 

skoolgeboue en dié weer deur die Drakensberge.

• Dit vorm ‘n binnekring of arena waarbinne gebeure

afspeel en eggo.

• Die Trappers moet hul pad van buite hierdie ruimte

vind na die binnekring, waar hulle dan as lede van die 

gemeenskap ingelyf word. 

• Let ook op hoe die leerders van die warm, stinkende

ondergrondse tonnels boontoe bevorder word totdat

hulle uiteindelik die eksklusiewe, lugverkoelde

matriekverdieping op die boonste vloer bereik.



Eckardt dring ruimte binne.

• Eckardt skryf homself by Lawson Kollege in (hy
het waarskynlik reeds matriek geslaag, anders
sou sy vorige skool na hom gesoek het).

• Hy dring dan die binneruimte binne soos ‘n virus 
‘n rekenaar binnedring of die voëlgriepvirus die 
menslike liggaam. 

• Greg, as hoofseun, is aanvanklik die held van 
hierdie binneruimte, maar word dan deur Eckardt
daaruit gelok totdat hy as “loser” uitgekryt en as 
buitestaander uitgestoot word.



Greg - protagonis
• tipiese skoolheld

• hoofseun

• eerstespanrugbyspeler

• nege onderskeidings

• onder die oppervlak

• dood van sy broer, John

• extreme sport

• ronde karakter

• laagtepunte

• “Ek is toe nie so bulletproof 
soos ek gedink het nie”

• begin gesagsinstansies
bevraagteken

• ontmasker sy pa en Dok Pienaar



Eckardt - antagonis



Eckardt
• nuweling in matriek

• ongeskeer

• loer van onder donker wenkbroue

• misterieus

• antwoord sarkasties

• hy beteken moeilikheid

• verwys na binêre nommers 0 en 1

• Indiwidu

• buitestander of randfiguur

• intelligent

• briljante manipuleerder

• skep sy eie profiel: foto’s, skoolrekords

• ronde karakter – negatiewe ontwikkeling: 
arrogant, hardegat, selfversekerd

• wat laat hom tiek?



Andrich Herbst se voorlesing:

• Gebruik vir belangrike momente in die boek, 

bv. Epiloog.

• Beskikbaar op Amazon.

• Skakel vanaf Fanie se webtuiste.



Onmiddellike band tussen Eckardt en

Greg 
• Reeds met die inisiasie van nuwelinge vorm ŉ band 

tussen die twee seuns.

• Eckardt maak hom soggens wakker nadat hy gedraf
het. 

• “Terwyl Zeus, die heerser van Olimpus, slapend gevou
lê in Hipnos se vlerke, strand sy seun, Herakles, se skip 
vandag weer op Kos.”



Eckardt verlei Greg tot die 

onderwêreld van kuberkrakery

• Eckardt erken dat hy ŉ voortreflike kuberkraker is.

• Hy word Greg se mentor.

• Gids wat hom lei tot onderwêreld van 
kuberkrakery.

• Ekk-0.

• Greg is ‘n newbie.

• G-4ce.

• White hats en black hats.



Eckardt se verdwyning

• Met Eckardt se skielike en geheimsinnige

verdwyning begin Greg alles wat hy voorheen

as vanselfsprekend aanvaar het, bevraagteken.

• Eckardt se verdwyning betrek Greg op twee 

vlakke: as moontlike verdagte en later as 

blootlegger van ŉ gevaarlike ondergrondse

projek waarin sy skoolhoof – en ook sy pa -

betrek word.



Project Nursery Rhyme

“Rub-a-dub-dub, three men in a tub,

And who do you think they be?

The butcher, the baker,

The candlestick-maker,

Turn them out, knaves all three”.
• Baker: viroloog

• Butcher: Dok Pienaar

• Candlestickmaker: Greg se pa – hoof van Turrett Media

• Ironies dat die mans ‘n kinderrympie gebruik vir hul
bose projek.



Klimaks
• Die klimaks van albei verhaallyne is wanneer Eckardt 

aan Greg op Clarens verskyn en sy hele 

wraakveldtog, die rede daarvoor en sy strategie van 

sosiale manipulasie aan hom onthul.

• Die klimaks van Onderwêreld kan as ’n ironiese 

wending beskou word. Die verhaal neem ’n 
onverwagse wending of bereik ’n keerpunt wanneer 

Eckardt (wat vermis was) onverwags aan Greg 

verskyn. 

• Ook Eckardt se onthulling is ironies; die leser het 

waarskynlik nie verwag dat hy eintlik besig was om 

Greg sosiaal te manipuleer nie.



Ontknoping

- Greg ry saam met sy ma huis toe. 

- Die onthulling skep ŉ geleentheid tot groter

eerlikheid in onderlinge verhoudinge in Greg se 

ouerhuis.



Motiewe

• ‘n Motief is ‘n element wat herhaaldelik in ‘n 
literêre werk voorkom, bv. die herhaalde
verwysings na eggo, onderwêreld, kastele, 
virusse, ens. en sodoende as bindingsmiddel
dien. 

• ‘n Motief wat ‘n besondere betekenis verkry
of funksie verrig, word ‘n leitmotiv genoem. 

• Motiewe verkry ook dikwels simboliese
betekenis.



Onderwêreld (leitmotief)
1. Tonnels onder die skool.

2. Wêreld van die adolessent.

3. Onderwêreld van klubs, seks en dwelmmiddels
waaraan tiener blootgestel word.

4. Wêreld van misdaad.

5. Onderwêreld van geld.

6. Kuberkrakery is die onderwêreld van 
rekenaargebruiers.

7. Dood of doderyk. Hades is die god van h/d 
onderwêreld. Poorte word bewaak deur die helhond, 
Kerberos.

8. Alice se Wonderland. Alice het immers in ‘n gat geval
en ondergronds dié wêreld beleef.



Ander belangrike motiewe

• Eggo’s
• Lig en donker

• Rituele of inisiasie

• Verraad



Rituele of inisiasie
• ‘n  Tipiese Rites of Passage Story, oftewel ‘n oorgangs- deurgangs- of grootwordstorie.

• Rituele wat die oorgang van een groep of lewensstadium na ‘n nuwe merk of vier - die Franse

etnograaf, Arnold van Gennep, se publikasie,  Les rites de passage. 

• Drie fases: die losmaak of lossny van die bekende (bv. deur jou hare af te sny) , dan die drumpel- of 

tussenfase (in tienerlektuur dikwels ‘n soeke na identiteit soos in ‘n verdwaal-insident, die spartel

deur ‘n oerwoud of diep water, of ‘n stadium van bedwelming, chaos, bewusteloosheid, ens.

• Die derde fase is die rituele inlywing by die nuwe groep of stadium, waar die individu nou ‘n nuwe

identiteit of status verwerf, bv. die ontvangs van ‘n ring, kroon, kleurbaadjie, ens.

• Trappers. Boesmantekeninge.

• Greg se inisiasie in die onderskeie Onderwêrelde (kuberkraak, seks, geld en verraad). 

• Hy betree die arena as naïewe, verkose hoofseun en eerstespan-rugbyspeler en verlaat dit as 

ontnugterde, jong man op die drumpel van die ongenaakbare grootmenswêreld. 

• Eckardt inisieer Greg in die wêreld van kuberkrakery. Hy is sy mentor en onderwerp hom aan toetse.

• Seks: Hy word ook deur die listige Nicole en haar twee soet-klinkende vriendinne, Candy en Clarissa, 

ingewy in die onderwêreld van Gomorra se nagklubs met die bedwelmende ligte en Ecstacy en proe

hy soos Adam aan die verbode vrugte van Kennis van Goed en van Kwaad. Die nagklubtoneel

herinner aan Etenne Leroux se orgie-tonele, waar karnavaleske chaos ‘n nuwe orde inlui. (Let op hoe 

water, in hierdie geval reën, dikwels ‘n nuwe fase aandui.)

• Geld.

• Verraad.



Eggo’s
• Die rekenaars eggo met die “ping” dat opdragte ontvang is. 

• Ekk-O kan gelees word as “echo”, die Engelse uitspraak van 
eggo. 

• Eckardt eggo John se “kyk” om Greg te manipuleer. 

• Die seuns by Lawson Kollege word klone of eggo’s van hul pa’s. 
• Greg kan tot heel aan die einde nie vir Nicole sê hy het haar lief

nie, maar eggo net háár woorde met “selfde”.
• Selfs syfers word ge-eggo: Eckardt is 11 (1 eggo 1) wanneer sy pa 

wou selfmoord pleeg en die twee tydlyne ontmoet in hoofstuk
33 (3 eggo 3) met die opskrif “Eggo”. 

• Wanneer die elfjarige Eckardt sy naam verruil vir ‘n naam “wat 
sê hoe dit voel om magteloos te wag vir antwoorde en net 
eggo’s uit die onderwêreld in ruil te kry”, herinner dit sterk aan
Ingrid Jonker se gedig, ‘Bitterbessie dagbreek” en die woorde: 
“Eggo is geen antwoord”.



Verraad
• Eckardt verraai sy “vriendskap” met Greg. Greg ontdek te laat dat hy net 

‘n werktuig was om sy eie en sy pa se ondergang te bewerkstellig. 

• TJ verraai Greg. Hy stel sy lojaliteit aan sy oupa se skool bó sy vriendskap
met Greg.

• John verraai sy bewonderende jonger broer deur selfmoord te pleeg en
Greg van sy held en vertroueling te ontneem.

• Dok Pienaar en Greg se pa pleeg verraad teenoor hupbehoewende
pasiënte wat desperaat na ‘n kuur vir die dodelike virus soek.

• Greg verraai sy eie pa deur ‘n polisieverklaring af te lê wat sy aandeel in 
die virus-projek blootlê.

• Greg wantrou Nicole omdat hy vermoed sy het hom verraai deur by 
Eckardt te slaap. Ook haar dreigement om selfmoord te pleeg kan as 
verraad beskou word . 

• Die ergste verraad is dié van Greg se ma wat inligting omtrent haar seun
aan Eckart verskaf.

• En uiteindelik verraai die outeur die leser deur hom te manipuleer om 
Eckardt te vertrou.



Hooftemas

1. Kuberkrakery.

Subtemas:

1. Witboordjiemisdaad.

2. Die potensiële mag van 

reusemaatskappye (farma-

seuties en media).

3. Verleiding van geld.

4. Bedreiging van 

pandemies soos voëlgriep. 

2. Ontwikkeling van adollessent wat 
voor groot uitdagings te staan kom.

Subtemas:

1. Identiteit.

2. Groepsdruk.

3. Druk van ouers op tieners

om te presteer.

4. Rebellie van tieners teen 

gesagstrukture.

5. Tienerselfmoord.

6. Verraad.



Boodskap

1. Tieners mag  en kan wanpraktyke in die 

volwasse wêreld aan die kaak stel.

2. Selfmoord mag na ‘n oplossing vir probleme

lyk, maar kan ook baie probleme agterlaat.

3. Moenie deur nuuskierigheid verlei word tot 

kuberkrakery nie.



Argetipiese reis van held – hero’s 
quest

• 1.  Bekendstelling van held.

• 2.  Oproep tot avontuur.

• 3.  Aanvanklike afwysing van oproep.

• 4.  Bekendstelling van mentor.

• 5.  Oorsteek van drempel na nuwe wêreld.

• 6.  Toetse aan held gestel.

• 7.  Naderkom van die groot toets.

• 8.  Groot toets (wat selfs held se dood kan beteken).

• 9.  Die beloning.

• 10. Die gevaarlike pad terug.

• 11. Die heropstanding: die held word gesuiwer en die probleem
opgelos.

• 12. Die terugkeer huis toe met die insig wat die held verwerf het.



Klassieke tragedie
• Soos die klassieke tragiese held is Greg verhewe bo sy

eweknieë.

• Soos die klassieke tragiese held bewerkstellig hy sy eie
ondergang ondanks waarskuwings of vermanings. 

• Soos in die klassieke tragedies, waar die waarskuwing dikwels
verhul of raaiselagtig is, is hierdie waarskuwing in die vorm van 
‘n raaisel waarmee Eckardt Greg elke oggend wakkermaak: 
“Terwyl Zeus, die heerser van Olimpus, slapend gevou lê in 
Hipnos se vlerke, strand sy seun, Herakles, se skip vandag weer
op Kos.” 

• Herakles, oftewel Herkules, die grootste en sterkste Griekse
held, was die seun van Zeus en ‘n mensvrou, Alkmene. 

• In die slottoneel (p221) lees ons dan: “Die maatskappy (Turret 
Media) het …” / “…gesink soos ‘n klip.” Greg het die raaisel nie
verstaan nie en daarom, onbedoeld, die ondergang van sy pa, 
die maatskappy en homself bewerkstellig.



Ander mitologiese verwysings

• Trojaanse perd

• Hades

• Janus



Janus

“Ek wens ek was jy”



- GREG

- SY PA

- ECKARDT SE PA

Faust-legende

“jy verkoop jou siel aan die duiwel”



R80









Woordelys




