
DROOMDELWERS 
LANGVRAAG (2)

LEENDRA, AS HOOFKARAKTER, TOON DUIDELIKE KARAKTERONTWIKKELING
IN DIE ROMAN DROOMDELWERS. BESPREEK LEENDRA SE 
KARAKTERONTWIKKELING IN ‘N VLOEIENDE OPSTEL VAN 350-400 
WOORDE DEUR TE VERWYS NA HAAR INNERLIKE EN UITERLIKE KONFLIK IN 
HAAR GROEI TOT WARE VRYHEID .  (25)

BRON: GIDS PP.47-50,66-67,72-76. 
“DROOMDELWERS” PP.239-240. `



• KYK NA DIE VOLGENDE INLIGTING OOR 
VRAAG 2.

• SKRYF DIE ANTWOORD OOR IN JOU 
BOEK.

• JY MOET REDUSEER.
• NATUURLIK IS DAAR ANDER PUNTE OOK!
• SLEGS 350 – 400 WOORDE!



INLEIDING

BUIG DIE VRAAG  - SKRYF ‘N STELLING!

Leendra as hoofkarakter toon duidelike karakterontwikkeling in die roman Droomdelwers. Leendra
se karakter ontwikkeling deur innerlike en uiterlike konflik. Die konflik dra by tot haar groei tot 
ware vryheid. 



KAPSTOKKE:
• INNERLIKE KONFLIK

• UITERLIKE KONFLIK

• WARE VRYHEID



Leendra se innerlike konflik wat deel vorm 

van haar karakterontwikkeling is ook 

rondom Phil wat in sewe jaar nooit met 

haar kontak gemaak het nie.

Leendra ervaar innerlike konflik wat haar

karakter laat ontwikkel

Die rede

want

dat Phil maak asof hy nie 'n "wafferse  korrespondent is nie" is nie genoeg vir 

Leendra nie, die gevoel wat sy het , is een van "woede”. 

Sy neem Phil kwalik dat hy haar in die "hel van ellende" vir 7 jaar alleen gelos het 

en kry die idee dat hy met sy gul tafelgebed en werksaanbod probeer vergoed.

Leendra se innerlike konflik verdiep as sy 

met Phil bots oor haar pa se finansies

omdat

derhalwe

Phil Leendra onder die indruk probeer bring dat Hendrik se steengroef teen 'n 

verlies gewerk het en hy tot haar ma se antieke orrel moes verkoop.

vlam Leendra se woede teenoor Phil weer op oor die orrel en sy bevestig met oom 

Bontie dat Hendrik nie een was vir skuld nie en Western Mining sou tog nie 'n 

bankrot steengroef wou koop nie.



Samuel dra by tot Leendra se innerlike konflik WANT hy ontstel Leendra omdat hy met selfvertroue teenoor haar optree 
en sy erken dat hy haar "ontsenu" veral as sy uitvind hy is Mario se 
vennoot wat 7 jaar gelede met haar pa onderhandel het.

Leendra is besonder agterdogtig oor Samuel (innerlike 
konflik) en so vasgevang in haar soeke na antwoorde dat sy 
nie besef dat Samuel in haar belangstel nie 

BYVOORBEELD toe hy spesiaal vir haar die foto's van die Kleinkloof saambring van 

die Kaap en haar nooi vir brood, wyn en visbraai. 

Sy voel hy is „ingekruip" by die Redelinghuyse.

Gilbert dra ook by tot Leendra se innerlike konflik wat deel 
vorm van haar karakterontwikkeling. 

DIE REDE IS Leendra se haat. Sy erken aan Boeta dat as sy die dag kon oorkry 

sy Gilbert weer sou skiet.

Leendra ervaar ook innerlike konflik oor haar ouers WANT veral haar pa het nie vir Ferdinand vertrou het nie en hulle nie 

verstaan het hoe sy oor hom gevoel het nie.

Vanuit die verlede kan die leser aflei dat Ferdinand ook 

innerlike konflik by Leendra veroorsaak het.

WANT sy was wel baie lief was vir hom en het verlang na sy aanraking, 

maar die laaste struweling en sy jaloesie het Leendra ook verward 

gelaat.

Leendra onthou die laaste aand wat Ferdinand skielik 

"koud" teenoor haar geword het, haar gewantrou en haar 

'n "slet" genoem het

DAAROM is sy agterdogtig  teenoor Samuel in die hede.



Leendra bots UITERLIK met Samuel BYVOORBEELD toe hy sy tent in Kleinkloof opslaan .  Sy dink vreemdelinge hoort nie
daar nie omdat die stukkie aarde so groot deel van haar verlede is.

Leendra baklei met oom Phil (uiterlike konflik) OMDAT ‘n handelaar haar ma se orrel gekoop het.  Sy voel oom Phil het nie die 
reg gehad om sommer iets so kosbaars te verkoop nie.

Jamaina bots met Gerald OMDAT hy haar nie geraadpleeg het oor sy besluit om de beroep na Altantis te
aanvaar nie.

Gilbert baklei met Leendra wanneer hy dink sy
het aan die polisie inligting verskaf om hom in 
die moeilikheid te laat beland

WANT hy dink sy het haar mes vir hom in na alles wat al oor die jare gebeur
het.

Gretel bots met haar familie wanneer sy hoor
van hulle vakansieplannie

WANT haar hart is by die Vlaktevlei-gemeenskap en sy voel haar familie is 
ongenaakbaar.



Geliefdes soos die Bonthuyse en Sielie se 

warmte leer Leendra weer vertrou

BYVOORBEELD As Leendra uit die tronk kom, is sy 'n vreemdeling en voel aanvanklik verstote; sy 

verlang selfs terug na Silwerkruis: "Ek is moeg….Ek wil in die lang blink gang 

afstap na 1288…"

Sielie se aanraking, die mamma-pop wat sy die eerste aand vir haar bring en die 

Bonthuyse se liefde en geborgenheid dra Leendra deur die verhaal in haar soeke 

na die aaklige waarheid.
Gerald, Lucia en Gretel begelei Leendra in haar

stryd om vrede en waarheid te ontdek.

Elk van die karakters word ‘n toevlugsoord vir

Leendra waar sy met raad en ondersteuning

bedien word.

BYVOORBEELD Gerald beklemtoon dat mens byvoorbeeld soms moet terugkeer tot die wonde

van jou verlede wat maak dat Leendra na die Kleinkloof toe stap.

Gretel begelei Leendra om nie by een moment in haar lewe stil te staan nie.

Lucia bemoedig haar om die Rededlinghuyse in die hotel te trotseer.
Leendra ontvlug ook haar omstandighede en

omstuimige gevoel deur te gaan stap of orrel te

speel

WANT In die kerk het sy vrede en geborgenheid ervaar wat haar woede weggevat het.

Leendra se soeke na ware vryheid bereik ‘n 

hoogtepunt met die finansiële state wat sy

bekom met Lucia en Samuel se hulp

DERHALWE het sy die moed om vir Phil te konfronteer oor die onreg wat teenoor haar

familie gepleeg is.



Leendra vind ware vryheid en kan vergewe in die 
slot

WANT sy wou eintlik nooit wraak neem nie, maar slegs die waarheid vind wat Sielie wel onthou
het met die konfrontasie met Phil.

Leendra se karakterontwikkeling word afgerond
met haar huwelik

WANT Leendra leer om weer te vertrou en lief te hê na Ferdinand wat haar koud en agterdogtig
behandel het.

SLOT

Dit is dus duidelik dat uiterlike en innerlike konflik bygedra het tot leendra se karakterontwikkeling.  Elke
karakter het ‘n rol gespeel wat uiteindelik gelei het tot haar groei en tot ware vryheid.  Leendra vind ware 
vryheid deur die waarheid omtrent die verlede te ontbloot en mense wat haar liefhet en ondersteun het se 
wrmte en liefde te ervaar.

Leendra se karakterontwikkeling sluit aan by 

haar "vrylating":na sewe jaar "vrygelaat", maar 

sy voel nie regtig vry nie.

Leendra voel nie vry nie

omdat

want

sy swaar dra aan die "bagasie" vrae oor die verlede en sy in die tronk nagte lank gedink het 

aan dit wat gebeur het. (p.60).

sy vermoed onreg, selfs moord en sê by haar aankoms aan Phil en Ant Sweetie dat sy nooit 

vry sal wees as sy nie "weet wat ek moet weet nie".


