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MOTTO EN MANIFES

’n Motto is ’n kort en kragtige sin om ’n sekere gevoel of idee uit druk.  Gewoonlik is 
dit ’n aanhaling uit ’n ander teks. In Onderwêreld is dit ’n aahaling uit ’n werk van 
Dustin Dykes. 
Die motto voor in die boek:
“The adage is true that the security systems have to win every time, the attacker only 
has to win once.” – Dustin Dykes
Hierdie motto suggereer alreeds vir die leser dat die verhaal fokus op sekuriteit- en
rekenaarstelsels, netwerke en kuberkrakers wat spreekwoordelik die stelsel aanval.
Die motto plaas die leser in die wêreld van die kuberruim, met spesifieke verwysing
na die kuberkraker.
Die kuberkraker se manifes wat betrek word met die motto uit The Hacker’s 
Manifesto, verwys na die jeugdige se opstand teen die skool en ouerlike gesag en die 
kuberkraker-generasie aan die ander kant.



VERHAALSTRUKTUUR
Die intrige of verhaallyn is die patroon waarvolgens gebeure plaasvind. 

• Ons kan sê dat die hoofintrige die verdwyning van Eckardt en die soektog na hom (die hede) 
die hoofintrige is. 

Die subintrige is daardie gebeure wat aan die hoofgebeure skakel. Daar kan verskeie subintriges 
wees bv. Greg se verhouding met Nicole, sy ouers ens.

• Die interessantheid van hierdie roman is dat die struktuur (die aanmekaarsit) van die storie 
aanpas by die proses van ’n rekenaar se aan- en afskakel. 



Struktuur van Onderwêreld:

Proloog
Dit is aangedui as die Sign on-deel

Sentrale inhoud
Dit is aangedui as die Ping-deel en beslaan 35 
hoofstukke waarin die hede en die verlede teen 
mekaar afspeel.
Elke hoofstuk van die hede word afgewissel met ’n 
hoofstuk uit die verlede.
Die onewe getal-hoofstukke speel in die hede af.
Die ewe getal-hooftukke speel in die verlede af.
Die verlede se hoofstukke kan ook maklik uitgeken
word deur die log file-aanduiding in die hoofstuknaam

Epiloog
Dit is aangedui as die Log off-deel

‘n Rekenaar se log file teken
alle transaksies wat op ‘n 
rekenaar uitgevoer is, aan. 
Dus sy transaksiegeskiedenis.

Aan die begin van die boek
is die proloog as’t ware die 
aanskakel van die rekenaar.



SKEMATIESE VOORSTELLING VAN DIE VERHAALSTRUKTUUR
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Eksposisie (Proloog, 1,2)

Verwikkeling
(3-6)

Ontwikkeling
(7-30)

Krisis
(31)

Klimaks
(32-35)

Afloop
(Epiloog)



Eksposisie: Eerste kennismaking met 
karakters, ruimte, tyd ens. Die eksposisie
begin met die proloog wat in die verlede
afspeel. In hoofstuk 1 en 2 leer ken ons
Greg se vriendin Nicole. Ons sien ook in 
hierdie gedeelte dat hy glad nie met sy pa 
oor die weg kom nie.  Ons maak ook
kennis met die ruimte van die verhaal nl. 
Lawson Kollege in die Drakensberge. Sien
dit is ’n rykmanskool vir seuns. In dié deel
is ook Greg se ontmoeting met Eckardt.



Verwikkeling: Na aanvang van die 
gebeure volg nog besonderhede vir
die leser.  Die verwikkeling is hoofstuk
3-6. In dié hoofstukke leer ons van 
Eckardt se verdwyning. Ons leer ook
van die Trappers se inlywingseremonie
en Eckardt wat met Greg vriende word 
en begin hom in die “onderwêreld” 
van die kuberruimte in te wy.



Ontwikkeling en krisis: Die leser maak nou kennis
met botsing tussen karakters, opponerende magte
of botsende standpunte.  Daar is toenemende
spanning terwyl die verhaal begin ontwikkel.  Dit is 
hoofstukke 7-32. Hier ontwikkel die verhaal verder. 
Ons lees in die gedeelte van Greg se verandering –
sy botsing met die skoolhoof en sy pa. Hoe hy al 
hoe meer by die kuberkrakery betrokke raak om 
Eckardt op te spoor omdat niemand by die skool
na sy mening help om Eckardt op te spoor nie.  
Die krisis is in hoofstuk 32. Na sy verklaring aan die 
polisie ondergaan Greg introspeksie: Moes hy nie
eerder stilgebly het nie? Hy praat openhartig met 
sy ma en pa en kom agter dat sy pa senuweeagtig/ 
vreemd optree.



Klimaks: Die spanning bereik ‘n breekpunt/ 
hoogtepunt en besluite moet geneem
word. Die klimaks is in hoofstuk 33-35 
wanneer Greg uiteindelik die waarheid
uitvind.  Dat Eckardt wraak wou neem en 
dat hy deel is van sy sosiale manipulering
om wraak te neem, omdat Greg se pa en 
Dok Pienaar verantwoordelik was vir die 
ondergang van sy pa.  Hy vind ook baie
meer uit oor Project Nursery Rhyme en sy
pa se betrokkenheid daarby.



Ontknoping: Die verhaal neem ’n 
wending, ’n oplossing word gevind
en daar is ’n duidelike afname in 
spanning. Greg en sy ouers is op 
pad terug na Johannesburg. Greg 
se tyd vir grootword het 
aangebreek. Hy kan nou uit die 
donker onderwêreld van 
kuberkrakery kom en vreesloos sy
toekoms tegemoet gaan.



VERTELLER: 
‘n Literêre teks word vanuit ’n bepaalde perspektief vertel.
Die handeling/gebeure/ intrige word vanuit twee tipes
vertellersperspektiewe aangebied, naamlik:

Eerstepersoons- of ek-verteller:
• Dié tipe verteller is subjektief betrokke by die 

gebeure, want die gebeure word vanuit sy
oogpunt oor sy lotgevalle en insigte vertel.

• Die eerstepersoonsverteller (ook ek-verteller) is 
Greg Owen, die hoofseun van Lawson Kollege. 
Die leser ervaar die intrige vanuit sy oogpunt en  
ervarings. 

• Die eerstepersoonsverteller is aanwesig in die 
35 hoofstukke van die sentrale deel van die 
roman.

Derdepersoons- of eksterne verteller
• Dié tipe verteller is objektief, maar nie ’n 

karakter in die verhaal nie. 
• Die derdepersoonsverteller gee vir ons ’n 

blik van buite op ’n groep karakters en 
gebeure.

• Dié tipe verteller dring alle karakters se 
gedagtes, gevoelens en motiewe binne en 
is nie aan tyd en ruimte gebonde nie.

• Die derdepersoonsverteller tree in die 
proloog en epiloog op.



KARAKTER EN KARAKTERISERING
In verhaalkuns praat ons gewoonlik van ’n ronde karakter of ’n plat karakter.  Die ronde karakter is 

multidimensioneel en ontwikkel in die verloop van die verhaal –hy/sy is gewoonlik nie dieselfde
aan die einde van die verhaal as aan die begin nie. Die plat karakter is een- of tweedinelsioneel, 
oppervlakkig en ondergaan geen karakterontwikkeling nie.

Hoofkarakters Bykomende karakters

• Staan sentraal in die storie.
• Hulle is betrokke by die meeste of die 

belangrikste konflikte.
• Ons leer hulle baie goed ken.
• Hulle karakters groei gewoonlik.
• Ons sê ook hulle is ronde karakters.

• Hulle rolle kan wissel van belangrik tot 
onbelangrik.

• Hulle maak soms net ’n klein deel uit
van die verhaal.

• Dit is nie altyd vir ons nodig om hulle
ten volle te leer ken nie.

• Hulle karakters groei nie.
• Hulle is gewoonlik plat karakters.

Die volgende twee tipes karakters word in Onderwêreld onderskei: 



Karakterisering: Hoe skep ’n skrywer ’n karakter? 

Skrywers doen dit op die volgende maniere:
• Die direkte beskrywing van karakters deur die verteller.
• Die beskrywing van die karakters se handeling.
• Wat die karakters sê en dink, hul dialoog en gedagtegang.
• Naamgewing.
• Hoe ander karakters met hulle praat: Greg se pa sê hy moet ’n ruggraat ky.

Hiermee word geïmpliseer dat Greg ruggraatloos is.
• Hoe ander van hul praat: Toe Greg die seuns aanpot om vinniger kamers toe te

beweeg, noem een hom ‘n “loser”.
• Skrywers maak soms gebruik van die bewyssynstroomtegniek om ’n karakter se 

innerlike gedagtes en gevoelens uit te beeld. 



Greg (protagonist - Die protagonis is die “goeie ou” of 

die held in die verhaal.)

Eckardt

• Hoofseun

• Greg is ’n goeie rugbyspeler- vleuel vir 1ste rugbyspan. 

• Intelligent – pa verwag dat hy 9 onderskeidings kry.

• Sy pa verwag dat hy soos John moet wees.

• Hy is sy pa se skouperd.

• Hy is populêr

• Emosionele knak- John se selfmoord en druk van sy

pa om te presteer.

• Rebelleer teen gesag – word ‘n kuberkraker – begin 

akademies swak vaar – doen nie meer sport – praat

terug met Dok – wat hy nie voorheen sou doen nie.

• Kinders begin hom “loser” noem.

• Ontbloot die waarheid oor die korrupsie – word 

ontnugter – het egter gegroei deur die roman – ronde 

karakter.

• Sy pa is korrup, hy beplan virus om mense dood te

maak sodat hul geld kan maak.

Antagonis - Die antagonis is die “slegte ou” in die verhaal; 

vyand; opponent. Hy bied teenstand teen die protagonis.

Hy is gewoonlik:

• Nuut

• ’n Buitestander

• Hy/sy meng met niemand.

• Hy/sy neem nie aan spansport deel nie – draf op sy

eie. Nie populêr-omdat hy met niemand meng nie.

• Emosionele knak- pa se selfmoord – daarom neem hy

wraak op die Owens-gesin.

• Rebelleer teen gesag – slim kraker- probeer Dok en 

Greg se pa ondermyn.

• Donker, misterieus/geheimsinnig ag.v. sy verlede.

• Verander glad nie in roman nie – plat karakter- kry reg 

om wraak te neem.

Eckard se pa is ook korrup, want hy het as regter

omkoopgeld van Greg se pa en Dok Pienaar aanvaar.



Eckardt as buitestander:
Die kenmerke van buitestanders is die volgende:
➢ Hulle is sensitiewe mense met ’n diep insig op 

die wêreld se gebeure.
➢ Hulle sien dikwels eerder die chaos as die orde

in die wêreld
➢ Hulle voel vervreemd van ander mense of 

groepe.
➢ Hulle aanvaar dikwels nie die lewe en die 

bestaan van die individu binne die 
gemeenskap nie.

➢ Hulle kies soms om nie deel van die groep te
wees nie, of hulle word uitgestoot.

➢ Hulle is soms ontwrigte of wanaangepaste
mense.

➢ Hulle worstel met probleme soos “wie is ek?” 
en “wat maak ek hier?”

➢ Hulle weet soms nie hoe om op te tree in 
sosiale omstandighede nie.

➢ Hulle praat en doen soms min.
➢ Hulle kom geslote voor vir ander mense.

Voorbeelde uit die roman:
✓ Hy is ’n sensitiewe persoon wat meer sien

en weet as ander jongmense van sy
ouderdom. Greg beskryf hom as “stil, op sy
plek, half eenkant.”

✓ Eckardt is oorwegend nie-kommunikatief.  
Hy praat min, selfs met Greg. 

✓ By die koshuis meng hy nie met die ander
nie en sit eenkant en alleen.

✓ Hy neem nie deel aan ’n spansport nie, hy
gaan draf soggens alleen.

✓ Hy is nie ‘n “party animal” nie, hy is ’n 
“loner”, altyd stil en op sy plek.

✓ Hy het diepe insig, hy sê vir Greg dat hulle
almal klone van hul ouers is.

✓ Tipies van ’n buitestander ervaar Eckardt ’n 
identiteitskrisis. Hy beleef norme en 
waardes as sinloos en openbaar ’n 
negatiewe selfbeeld.

✓ Hy het ‘n nuwe identiteit “Ekk-0”, maar dit is 
nie sy ware “ek” nie.  Sy nuwe identiteit is ’n 
manier om uitdrukking aan homself te gee.



INNERLIKE EN UITERLIKE KONFLIK

Uiterlike konflik Innerlike konflik

Dit is ’n botsing tussen die karakters. Dit kan
ook die geweld, argumente en botsings tussen
’n karakter en sy omgewing, omstandighede of 
die natuur wees.

Dit is ’n karakter se innerlike botsing van 
emosies, begeertes, drange, ambisies, ens.
Karakters ervaar dit wanneer hulle moeilike
besluite moet neem of voor keuses te staan
kom.

✓ Die woordewisseling tussen Greg en Eckardt
in Jeffreysbaai.

✓ Die bakleiery tussen Greg en Eckardt in 
Clarens.

✓ Greg argumenteer met Dok Pienaar oor
Eckardt se verdwyning.

✓ Greg argumenteer met sy pa oor sy hoe 
verwagtinge van hom.

✓ Greg en Kwanele kom nie oor die weg nie.

✓ Die druk wat Greg se pa op hom plaas om te
presteer.

✓ Greg ervaar diep emosies oor sy broer se 
dood.

✓ Hy voel skuldig teenoor sy ma en Nicole 
omdat hy hulle afskeep.

✓ Hy voel skuldig oor die kuberkrakery en die 
leuens wat hy vertel.

✓ Aan die einde kom hy voor die keuse te
staan of hy Dok Pienaar aan die polisie moet
uitlewer en hoe hy teen sy pa moet optree.

✓ Eckardt se sterk emosies na sy pa se dood.



TEMA 

• Die tema van ’n verhaal is die sentrale idee of hoofgedagte.  Dit is ook die sterkste
saambindende faktor in ’n verhaal- as jy die tema verstaan, sal jy die 
funksionaliteit van al die ander strukturele elemente (intrigue, verteller, 
karakterisering, ruimte) verstaan. 

• ’nTema is universieel en is nie tyd-ruimte of karaktergebonde nie. 
• Die boodskap van ’n verhaal is die lewenswaarhede wat ons daaruit leer – die les 

wat ons leer.
• Die tema in Onderwêreld is sosiale manipulering, kuberkrakery en die 

bevraagtekening van gesagsverhoudings. 

Hiervolgens is die sentrale tema ’n uitspraak oor mense en mensewaardes, en kritiek
op die sameleweing.



Die volgende temas kom in Onderwereld voor: 

Verlies Plaasvervanging Protes

• Eckardt verloor sy onskuld.
• Greg verloor sy broer.
• Greg se ma verloor haar kind.
• Greg se afdaal na die kuber-

onderwêreld gaan gepaard
met ‘n verlies van waardes.

• Die karakters se byname en die 
aanneem van ’n ander persona 
wanneer hulle sosiale
manipulering toepas, dui op ’n 
verlies van identiteit.

• Verlies van lewens a.g.v die 
virus.

• Die twee hoofkarakters vervang
hul name met byname.

• Eckardt word ’n plaasvervanger
vir John.

• Greg word sy pa se 
plaasvervanger vir John.

• Eckardt vervang sy ou lewe met 
’n nuwe identiteit Ekk-0).

• Eckardt verander sy stemtoon
wanneer hy met sosiale
manipulering besig is.

• Greg besef dat die wêreld
van geld boos is.

• Ryk mense se ignorering
van armes wanneer hulle
na vakansieoorde ry.

• Ryk mense wat eerste
gehelp sal word met 
entstowwe sou ’n 
epidemie uitbreek.

• Plank se veragterlike
verwysing na die koop
van posisies op die 
leerlingraad.

• Eckardt wat sê dat hulle
klone van hul ouers
geword het.



MOTIEF (ook genoem leitmotiv)
• ’n Motief is enige saak, bv. ’n karakter, ’n gebeurtenis, voorwerp of meer abstrakte idee, wat 

periodiek in die loop van die verhaal na vore gebring word. 
• Motief dui ook soms op die sentrale tema of onderliggende idee in ’n werk.

Onderwêrelde: Rituele/gebruike

Rituele kom op die volgende maniere na vore in Onderwêreld:
• Greg vind vastigheid in daaglikse rituele.  Die omvêrgooi van hierdie rituele skep innerlike

konflik by hom.
• Die tonnel-ritueel behels die inburger van nuwe leerders by Lawson Kollege.
• Daar is ’n verwysing na ou Boesmanrituele wanneer Greg en Eckardt op rotstekeninge

afkom.
• Eckardt beskryf die ritueel om ’n kuberkraker te word wanneer jy jou eie krakerprogramme

begin skryf en bereid is om inligting te deel.
• Die ritueel van rou: Greg en sy ma worstel met skuldgevoelens waneer hulle gelukkig is of 

lag. Greg se pa verbied hom om te huil oor John, maar uiteindelik voltrek hy die rou-ritueel
wanneer hy in die epiloog huil.



Eggo’s: Talle verwysings na eggo’s kom voor in Onderwêreld
❖ Ekk-0 se naam.
❖ Werklike eggo’s wanneer Greg en Eckardt met perde teen die berg uitklim. Hulle

name uitroep en dit terugeggo.
❖ Die eggo van die gebeure uit die verlede in die hede. Eckardt se wraak.
❖ Die weerkaatsing van gesigte in die winkel- of museumuitstalvensters kan gesien

word as eggo’s
❖ Die antwoorde op vrae bly ontwykend in die proloog en word beskryf as eggo’s

uit die onderwêreld.

Rykdom teenoor armoede: Greg merk telkens op hoe die lewensstyl van ryk en arm 
verskil:
❖ Die rykmanskool Lawson Kollege, se moderne geboue lang waglys, verwysing na

klasverskille kom vroeg na vore.
❖ Plank verwys na die leerlingraadswapen op Greg se baadjie as ’n kwitansie vir die 

ou wie se pa die skool se begroting die grootste hupstoot kan gee.
❖ Greg sien homself as iemand met ’n hoër stand as die terreinbestuurder.
❖ Greg praat van rykmansmotors wat verby arm kinders ry op pad na duur

vakansieoorde in die Drakensberge.
❖ Geld is sentraal in die Owen-gesin en skeur hul uiteindelik ook uitmekaar.



Lig en donker
✓ Die skoolwapen het ’n fakkel. Bo die fakkel is die skool se naam en onder dit die leuse: Lux 

hominum vita” wat beteken “Lig is die lewe”.
✓ Elke Trapper het ’n klein flitsliggie in sy sak gehad. Die flitsliggie bring lig in die donkerte. 
✓ Wanneer Greg die helder motorligte op die pad sien, kom die skoolleuse “Lux hominum vita “ 

weer op. “Lig is die lewe vir die mensdom” kry ’n dieper betekenis deurdat die lig (die 
waarheid) uiteindelik ’n mens se redding uit die donkerte word.

✓ Eckardt word met donkerte geassosieer. “Toe trek ek hom uit die donker gat”. (bl. 63).
✓ Die elfjarige stap “af, af met die donker gang…”(bl. 39)

Voëlgriep
➢ Die nuus van Eckardt se verdwyning het soos ’n griepepidemie versprei.
➢ Die Sondagkoerant het ’n storie oor die “verdomde voëlgriepding” i.p.v. Eckardt se 

verdwyning geplaas.
➢ TJ en Plank praat weer oor die voëlgriep-onderwerp.
➢ Dok Pienaar, die Butcher is deel van die beplanning om ’n nuwe virus te kweek wat hulle gaan

versprei om geld te maak uit die griepstof wat hulle vervaardig.



Verteltyd en vertelde tyd

Die verteltyd is die tyd wat die vertel van ’n verhaal, of dele van die 
verhaal, neem.  In Onderwêreld is dit sowat 246 bladsye.

Verteldetyd: die periode wat die storie vertel word, dek.  In 
Onderwêreld sluit dit terugflitse in.  Die hoofverhaal speel oor agt dae
af, van Donderdagoggend tot die daaropvolgende Vrydagaand, maar 
die totale tydsverloop strek oor jare, van Eckardt se ondervinding as 
elfjarige tot hy by Lawson Kollege, as matiekleerder, aansluit.



Milieu (ruimte en tyd)
Omgewing of ruimte sluit die plek in waar karakters hulle bevind. Maar dit strek ook verder na die 
plekke waaraan die karakters dink. In Onderwêreld speel die sentrale gebeure af in die 
Drakensberge, en dan spesifiek by die elite privaat seunskool Lawson Kollge.  Die verteller neem 
ons na die skoolsaal, klaskamers, gedenkmuseum, skoolhoof se kantoor en self tot binne in die 
privaat ruimtes van die koshuiskamers.

Ander ruimtes: 
• Eckardt se pa se kantoor;
• Jeffreysbaai se strand en strandhuis;
• Johannesburg se nagklubs.
• Op straat in ’n skilderagtige kunsdorpie Clarens.

Die afgesonderde omgewing speel beslis ’n rol in die karakters se optrede en denke, Greg en 
Eckardt maak selfs melding van die skool se ingehoktheid en inperking van hulle vryheid.

Die rekenaarwêreld word ook in Onderwêreld ingespan as ’n alternatiewe omgewing. Dit is die 
wêreld van nulle en ene, volgens Eckardt. Dit is ook die ruimte wat vir Greg ’n ontvlugtingswêreld
word. Dit bied nuwe uitdagings , maar die donkerkant daarvan sluk hom emosioneel in en laat sy
vriendskappe verwaarloos. 


