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Fanie Viljoen is ’n bekende skrywer van kortverhale, radiodramas, gedigte, fiksie en nie-fiksie-boeke. 
Hy is ook ’n illustreerder en ’n skilder. Hy het vele literêre toekennings ontvang onder andere: 
• Die Goue Sanlam-prys (2005) en die M.E.R-prys (2006) vir jeuglektuur vir BreinBliksem.  
• Die M.E.R-prys vir geïllustreerde kinderboeke en die ATKVkinderboektoekenning vir Geraamte in 
die klas in 2007.  
• Die Silwer Sanlamprys (2007) en die ATKV-kinderboektoekenning (2009) vir Onderwêreld. Fanie 
Viljoen is op 2 Januarie 1970 in Welkom gebore. 
 

Die aanhalings uit ander tekste skep die atmosfeer skep waarin die verhaal gaan afspeel.  

Daar is drie aanhalings van verskillende skrywers. Die eerste aanhaling berei die leser voor dat die 

roman se inhoud kan ontstel. 

Die tweede aanhaling is uit George Orwell se boek, 1984. Dit suggereer dat die karakters pyn sal 

ervaar. 

Die derde aanhaling is ’n waarskuwing: Pasop dat jy nie soos die monster raak teen wie jy baklei nie. 

Verwys na die spreekwoord in die roman: “Die ou wat wil wraak neem, moet twee grafte grawe.” 

In Donker Web is die verteller van die proloog en epiloog ’n derdepersoonsverteller. Dié tipe 

verteller is nie een van die karakters nie en kyk van buite na die verhaal.  

Vanaf hoofstuk 1 tot 68 is Greg Owen die verteller. Hierdie tipe verteller word ’n 

eerstepersoonsverteller of ’n ek-verteller genoem. 

Die tydsverloop is chronologies 

Donker Web speel ’n jaar en ’n half later af. Chris Owen (Greg se pa) is in die tronk, terwyl Greg en 

sy ma steeds in Sandhurst, Johannesburg, woon. Greg vertrek einde Januarie na Stellenbosch om 
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Sportwetenskap te studeer. Hy wil die Baker vind want dit is nie regfverdig dat sy pa en Doc Pienaar 

alleen in die tronk moet sit nie en dit dwing hom om met Xander saam te werk. 

Donker Web kan as ‘n tipe reisroman, ’n speurverhaal en misdaadfiksie gesien word. Hy reis van 

Stellenbosch na Istanboel in Turkye en daarna na Italië. 

Die epiloog kom aan die einde van die verhaal. Hier genoem: Dit begin met die rekenaarterm 

“Format” wat gebruik word om alles op ’n rekenaar uit te vee sodat die spasie weer gebruik kan 

word. In die epiloog word die vrae waaroor die leser wonder, beantwoord.. 

Milieu is die ruimte en tyd waarteen die verhaal afspeel. Hier: Stellenbosch, Istanboel Florence, 

Venisië 

Die intrige (raamwerk van gebeure of plot). 

Innerlike- sowel as uiterlike konflik.  

Die karakters in die roman word geken op grond van dit wat die verteller aan hulle meedeel,  

- die karakter se voorkoms,  

- dialoog,  

- gedagtes van die karakter 

- hantering van konflik.  

- Die protagonis (hoofkarakter gewoonlik die goeie karakter): Greg Owens  

- ondergaan karakterontwikkeling en word ’n vol karakter genoem. Hy is die ernstige karakter 

- Newekarakters is die ander karakters wat ’n invloed op die lewe van die hoofkarakter het. 

Plank, is die grapmaker. Ayla, Oom Dirk Schutte. 

- Die antagonis gewoonlik die slegte karakter. Xander Gericke, Die ‘Baker’ 

Randkarakters is nie belangrike karakters nie. Chloe. 

Donker Web is die opvolgroman van Onderwêreld. 

Alhoewel Donker Web as ’n onafhanklike roman gelees kan word, is daar sekere inligting van die 

eerste roman waarvan die leser kennis moet dra .  

Kort opsomming van Onderwêreld. 

Greg Owen was die hoofseun van Lawson Kollege, ’n elite privaat seunskool in die Drakensberge. 

Greg raak bevriend met Eckardt Wilken wat sy eie agenda het. Eckardt leer hom kuberkraak en Greg 

word aan die onderwêreld van kuberkraking bekendgestel.  

Wanneer Eckardt verdwyn, vind Greg ’n leidraad op ’n foto en ’n eienaardige boodskap op Eckardt se 

blog, Ekk-0’s Underworld. Die boodskap impliseer dat Dok Pienaar, die skoolhoof, iets met Eckardt se 

verdwyning te doen het. Deur kuberkraking kom Greg af op Project Nursery Rhyme. Die projek het 

’n hemorargiese virus gekweek wat ’n pandemie kan veroorsaak wat tot die dood van duidende 

mense kan lei.  

Die vaksine vir die virus sal dan verkoop word sodat die drie vennote van die projek baie geld kan 

maak. Hulle staan bekend onder die skuilname, The Butcher, The Baker en The Candlestick-maker. 

Greg vind uit die skoolhoof, Doktor Alex Pienaar, is die Butcher. Hy gee die inligting aan die polisie  

en dit veroorsaak dat sy pa wat deel van die PNR  was en bekend gestaan het as die Candlestick-

maker. Sy pa word gearresteer.  

Greg besef dat Eckardt hom sosiaal gemanipuleer het om die lede van Project Nursery Rhyme te 

ontmasker. Eckardt wou wraak neem op die persone wat sy pa, ’n regter, vermoor het.  Greg besef 



 

 

dat Eckardt hom van die begin af misbruik het om sy wraak te neem op die lede van die PNR. Hy vind 

uit dat Eckardt ’n skuilnaam gebruik het en dat sy regte naam Xander Gericke is. Eckardt Wilken 

verdwyn spoorloos en niemand weet waar die Baker is nie. 

    ************************* 

Die proloog is ’n voorwoord om die leser in te lig oor die agtergrond waarteen die verhaal afspeel.  

Hier genoem: Reboot/ om te herbegin. 

Terugflits: 

Dit begin met Xander Gericke wat daardie verskriklike aand onthou toe hy sy pa in die studeerkamer 

kry. Daar was ‘n geel koevert en ‘n 9mm- pistool op die tafel. Sy pa se gesig is natgehuil. Toe was hy 

11 jaar oud. 

Ses maande later toe hy twaalf geword het, is hy weer in sy pa se studeerkamer. Papiere is oral 

rondgestrooi. Hy laat weet sy pa dat daar twee mans by die deur is om sy pa te sien. Hulle sê dat 

‘Dok’ hulle gestuur het. 

Sy pa skrik en sê vir Xander dat hy moet gaan wegkruip. Sy ma gil. Xander hardloop by die gang af. 

Xander hoor ‘n vuishou en sien sy pa inmekaarsak. 

Vrae:  

1. Hy was elf jaar oud. In watter toestand vind hy sy pa? 

____________________________________________________________________ 

 
2. Hoe het Xander die situasie in die studeerkamer interpreteer? Motiveer jou antwoord. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
3. Hoekom was die pa in die toestand? Lees die boek en keer  terug na die vraag. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
4. Ses maande later het die pa ‘n besoek gekry. Van wie en wie het hulle gestuur? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
5. Watter opdrag het die pa aan Xander gegee?  

_____________________________________________________________________ 

 
6. Wat, dink julle, het gebeur? 

_____________________________________________________________________ 
Die begin van die sentrale inhoud van die roman word aangedui deur “Recovery Drive”. Donker 

Web se inhoud bestaan uit 68 hoofstukke wat chronologies op mekaar volg.  



 

 

Elke hoofstuk word in html-formaat aangedui en het ’n opskrif wat die leser ’n aanduiding gee van 

die inhoud van die hoofstuk.  

     ******************* 

Hoofstuk 1 <h1Skree</h1 

Tyd: Einde van die boek. 
         Hede 
Ruimte:  Sandhurst. 

• Die hoofstuk begin by die einde: 

• Greg Owen is oorlede. Hy was in Venisië waar die hoofkanaal soos ‘n reuse slang deur die 

stad kronkel.  

• Daar was 5 persone. Dit is hulle storie wat volg. 

******************** 

• Greg se ouerhuis was in Sandhurst. 

• Dit is nou ‘n donker depressiewe plek en as jy dit binnegaan lê die swaar gevoel binne jou 

soos ‘n opgekrulde slang. 

• Greg is in die middel van die jaar weg van Lawson Kollege. ‘n Jaar en ‘n half gelede. 

• Alles is nou verby – skool, my pa se hofsaak. 

• Môre is die tyd vir ‘n nuwe begin. 

• Greg gaan by die Stellenbosch Univrsiteit studeer. Hy voel soos ‘n verraaier. Hy staan bekend 

as die ou wat sy eie pa vir die wolwe gevoer het. 

• Hy gaan vir oulaas na sy broer John se kamer om afkeid te neem. Sy broer wat selfmoord 

gepleeg het deur ‘n bottel vol pille te drink. Sy broer van ekstreme sport gehou het. 

• Maar die gedagte aan sy broer het begin vervaag. Die Mexikane sê dat elke mens drie dode 

sterf. Die eerste dood is wanneer jy sterf. Die tweede dood is wanneer jy begrawe word en 

die derde dood is wanneer niemand jou meer onthou nie. 

• Greg se ma is hartseer want almal vir wie sy lief is word van haar weggeneem. 

Vrae: 

1.1 Wat is die simboliek van ‘n slang in die Bybel volgens Christen en Joodse tradisie? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
1.2 Kan diie simbool as net negatief gesien word? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Wat simboliseer 'n slang in die Christendom? 
Dit kan dood, vernietiging, boosheid, of gif verteenwoordig. In die Christelike tradisie het Satan (in 
die gedaante van die slang) die sondeval begin deur Eva te mislei om God se opdrag te verbreek. So 
kan die slang versoeking, die duiwel en verraad voorstel. 
http://websites.umich.edu › ~umfandsf › symbolism.html 
 

Histories verteenwoordig slange vrugbaarheid of 'n kreatiewe lewenskrag. Soos slange van hulle vel 
ontslae raak, is hulle simbole van wedergeboorte, transformasie, onsterflikheid en genesing.  
 
Die ouroboros is 'n simbool van ewigheid en voortdurende vernuwing van 
lewe.https://en.wikipedia.org › wiki ›  
 
Sien ook Jesus Christus; Moses 
’n Koperslang wat deur Moses gemaak is op God se bevel om die Israeliete te genees wat deur giftige slange 
gebyt is in die woestyn (Núm. 21:8–9). Hierdie koperslang was aan ’n paal vasgemaak “en opgehef sodat wie 
ook al daarna kyk, mag lewe” (Alma 33:19–22). 
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https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/gs/moses?lang=afr
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