
DROOMDELWERS  

 ANATOMIE VAN ‘N ROMAN 

In enige roman is daar karakters wat in ‘n spesifieke  tyd en ruimte handelend ( 
alles wat karakters doen en sê , dit hou direk verband  met koflik, die intrige en die tema) 

met mekaar optree. Die interaksie tussen karakters, tyd en ruimte lei tot die 

gebeure.Die gebeure word deur ‘n verteller aan die leser oorgedra. Die struktuur van 

die gebeure lei tot die intrige ( die volgorde van die gebeure). Die intrige  / goeie 

verhaallyn het ‘n sterk spanningslyn wat bestaan uit drie fases : 1. die 

motoriese moment – die spesifieke oomblik in die verhaal waar die konflik begin – 

dit sit die verhaal aan die gang. 2.Die spanningslyn  word ook tot ‘n klimaks 

(hoogtepunt/ keerpunt/ finale, onvermydelike krisis) geneem. In die klimaks bereik die 

konflik ook dan ‘n hoogtepunt. 3.Die derde fase van die spanningslyn is die 

ontknoping – dis die finale deel van  die verhaal waar die konflik opgelos word en die 

spanning verlig word. Onthou sommige verhale het oop eindes met geen antwoord of 

oplossings nie. 

 

1.KARAKTERS 
 

• Is die “wie” ( of “wat” -  diere, ruimtewesens ens.) in die verhaal. 

• Ons onderskei tussen die PROTAGONIS, ANTAGONIS en TRITAGONISTE en ook die 

BUITESTANDER. 

• Ons moet ook kan onderskei tussen RONDE en PLAT karakters. 

 

PROTAGONIS ANTAGONIS TRITAGONISTE 

Is ‘n hoofkarakter Is ook ‘n hoofkarakter Hulle kleur die 
verhaalgebeure in. 

Is die held in die verhaal Is die teenspeler van die 
protagonist – antiheld 

Hulle kies kant tussen die 
protagonis en antagonis. 

Oorheers  die verhaal van 
begin tot die einde. 

Hou die grootste bedreiging 
in vir die protagonis. 

Hulle kan bv. die konflik 
veroorsaak of selfs ‘n 
versoenining bewerkstellig 
tussen die protagonis en 
die antagonis.  



 Die antagonis laat 
worsteling, konflik by die 
protagonis ontstaan. 

Hulle is die 
NEWEKARAKTERS. 

DIE BUITESTANDER RONDE KARAKTERS PLAT KARAKTERS 

Is ‘n karakter wat nie tot ‘n 
groep behoort nie. 

VOL karakters VLAK karakters 

Word nie aanvaar deur die 
groep nie/ word verwerp 
deur die groep 

Multidimensioneel Een – of tweedimensioneel 

OF hy isoleer hom / 
haarself van die groep / 
voel afgesluit van die 
wêreld rondom hom/haar. 

Hulle ontwikkel/ verander 
in die verloop van die 
verhaal. 

Oppervlakkig en ondergaan 
geen karakterontwikkeling 
nie. 

Verloor gewoonlik hulle 
greep op tyd en ruimte – 
bly heeltyd soekend. 

Is dus nie dieselfde aan die 
einde van die verhaal nie. 
Die verandering kan 
goed/sleg wees. 

Bly dieselfde verander nie 
deur die loop van die 
verhaal nie. 

Kom in opstand teen 
magsposisies en 
gesag.Verwerp  orde en die 
saambeweeg saam met ‘n 
groep.Lewe in ‘n wêreld 
sonder waardes. 

Neem belangrike besluite 
en moet die gevolge van 
die besluite dra. 

Neem geen belangrike 
besluite nie en is baie keer 
voorspelbaar. 

Sien hom/haarself as ‘n 
wanaangepaste, ontwigte, 
afsydige mens :Wat maak 
ek hier? ens. word baie 
gevra. Lei tot 
onbetrokkenheid .  

  

Ervaar ‘n identiteitskrisis – 
Wie is ek? Het gewoonlik ‘n 
negatiewe selfbeeld. 
Is meestal nie – 
kommunikatief (praat min) 

  

 

 

  

 KARAKTERISERING/KARAKTERBEELDING 

 

• Dit is hoe die karakter aan die leser bekendgestel word. 

• Daar is verskeie karakteriseringstegnieke  wat gebruik word om die karakter 

bekend te stel 

•  



1. DIREKTE BESKRYWING  2. INDIREKTE UITBEELDINGSTEGNIEKE 

Hoe beskryf die verteller die karakter? Verhoudings tussen karakters 

Hoe beskryf die ander karakters die 
karakter? 

Reaksie van karakters op mekaar se 
handeling of dialoog ( gesprekke / 
wisselwerking tussen karakters)   

Hoe beskryf die karakter hom- / haarself? Hoe karakters tydens konflik optree. 

Die karakter se aard / persoonlikheid, 
optredes en handelinge word beskryf. 

NAAMGEWING: Karaktername kan die 
karakter beskryf. 

Beskrywings deur verteller en ander 
karakters = EKSPLISIET (van buite beskou) 

Tyd en ruimte waarin die karakters 
beweeg kan ook die karakters verder aan 
ons openbaar.  

Beskrywings deur karakter self = IMPLISIET 
(innerlik / van binne) 

BEWUSSYNSTROOMTEGNIEK: Die skrywer 
gebruik die karakter se innerlike gedagtes 
/innerlike monoloog/ selfbeskouing  en 
gevoelens om ons as leser die denke van 
die karakter direk te laat ervaar. 
Hierdie tegniek stel die leser in staat om 
direk deur te dring tot die innerlike lewe 
van die karakter sonder dat die skrywer dit 
vir ons as leser moet verduidelik.  

  

 

OPDRAG  

Gebruik nou die aantekeninge  om die karakters   in te deel volgens protagonis, antagonis 

en tritagoniste.  Beskryf ook of hulle ronde/ plat karakters is. Gee ook voorbeelde van die 

karakteriseringstegnieke. 

Bladsyverwysings is belangrik. 

Volledige beantwoording is noodsaaklik, want dan sal jy enige langvraag oor karakters kan 

beantwoord. 


