
DROOMDELWERS 

1.AKTUALITEIT VAN DIE ROMAN

• In Droomdelwers word ‘n hedendaagse/ aktuele probleem aangespreek nl. 

verskuiwing of ontruiming van sekere gemeenskappe na ander gebiede.

• Die mense van VLAKTEVLEI moet ontruim / verskuif word omdat daar ‘n nuwe 

vakansieoord beplan word.

• Die ryk Redelinghuyse besit die grond waarop Vlaktevlei ontstaan het.

• In die verlede is Vlaktevlei aan die munisipaliteit verhuur (huurpag), maar na 99 

jaar sou die huurkontrak verval.

• Nou eis die Redelinghuyse dat die bruin gemeenskap wat daar woon, verskuif 

moet word sodat hulle ‘n luukse vakansieoord daar kan bou.



2. DIE TITEL
• is n samestelling van die woorde “droom” en “delwers”

• “droom” – verwys na hoop vir ‘n beter toekoms, vryheid, geluk en ook drome soos wanneer 

jy verlief is.

• Die karakters in Droomdelwers het almal drome: liefde, geluk, om dinge te behou soos dit is 

om ‘n goeie toekoms te hê ( om bevry te word van ‘n verlede waarin hulle vasgevang is)

• Hierdie “droom” blyk die waarheid te word: Leendra en Samuel 

vind liefde en trou, die Vlaktevleiers is nie aan onmoontlike 

omstandighede uitgelewer nie en die Redelinghuyse het op ‘n 

vredevolle manier ‘n suksesvolle projek geloods.

“delwers” verwys letterlik/ denotatief na die volgende:

1. Na die delfproses om nuwe graniet te vind – Mario Martinelli besluit om die nuwe graniet 

“Dream Dolorosa” te noem omdat dit ooreenkomste met Leendra se voorkoms en geaardheid 

toon.

2. So word die droombeeld in die titel beklemtoon.

2. Hierdie delwery het finansiële voordeel en voorspoed vir die gemeenskap ingehou.



3. ‘n Delwer is die persoon wat na die minerale, gesteentes  ens. grawe bv.:

a. Samuel van der Sandt kom Soutmansdal toe met die doel om graniet te ontgin.

b. Die Vlaktevleiers wat sout op die soutpanne raap = soutdelwers



“delwers”  verwys figuurlik / konnotatief na die 

volgende:
1. Na die delfproses waar die karakters in hulself mekaar, die verlede en hul 

omstandighede in delf op soek na onbeantwoorde vrae , geluk, vryheid en vrede.

2. Omdat die karakters gedelf het na antwoorde binne en rondom hulleself – het hulle by 

beter oplossings uitgekom bv. Leendra grawe diep om die waarheid te ontdek oor wat 

daardie dag gebeur het. ( waarvoor sy tronk toe gestuur is.)

Selfs voordat ‘n mens die roman begin lees, skep die titel ‘n sekere verwagting by die 

leser nl. dat dit moontlik is om jou drome te bereik en waar te maak.



3.TYD

3.1 Tydsvolgorde:

3.1.1. chronologies- verhaalgebeure word in

normale tydsvolgorde vertel 

bv . van Maandag tot Vrydag.

3.1.2. a-chronologies- word nie in normale volgorde

vertel nie. Dit gebeur deur terugflitse 

(die hede word onderbreek deur grepe uit die verlede 

te vertel) =AGTERNAPERSPEKTIEF en ook deur 

vooruitflitse waar die hede onderbreek word deur grepe uit die toekoms te 

vertel.



Hoe is die tydsvolgorde van toepassing op 

DROOMDELWERS?
• Die verhaal word  in die TEENWOORDIGE TYD vertel – die NOU van die verhaal-

word CHRONOLOGIES aangebied dus normale tydsverloop.( van begin tot einde)

• Die verhaal  word egter ook vanuit ‘n AGTERNAPERSPEKTIEF vertel. Die HEDE/ 

NOU  word gereeld deur grepe uit die VERLEDE onderbreek. BV. Hoofstuk 1 begin 

in die HEDE waar oom Kêppies homself in die teenwoordige tyd bekendstel en 

dan die storie begin vertel. Sy vertelling word egter  gereeld onderbreek deur 

TERUGFLITSE  na dinge wat in die verlede gebeur het,bv. voordat Leendra sewe 

jaar tevore tronk toe is.

• Ons kan ook aflei dat  elke hoofstuk op ‘n sekere dag afspeel: bv 

Hoofstuk 1 =Sondag, hoofstuk 4 = Maandag, hoofstuk 6 = op die dag van die 

vergadering by die skool, hoofstuk 9 = Saterdag ens.



3.2. TYDSVERLOOP
• VERTELTYD = die aantal bladsye wat dit neem om die verhaal te vertel. Droomdelwers = 215  bladsye.

• VERTELDE TYD =

die periode of tydperk wat deur die storie gedek word – kan oor dae,

maande selfs jare strek. Droomdelwers  begin op die Sondagoggend toe

Leendra op Soutmansdal aangekom het in die laatwinter en eindig met

die gelykmaak van Vlaktevlei- ‘n onbepaalde tydperk, maar waarskynlik

‘n jaar later, rondom Augustus, die blommetyd aan die Weskus.



ROMANTYD =  verwys na die tyd, jaar of  jare 

waarin die verhaal afspeel. 

LEIDRADE om dit te bepaal moet in die teks gesoek word bv.:
1. Daar  word verwys na selfone, viertrekbakkies, roomys wat R12 kos.

2. Leendra wat uit die tronk vrygelaat word a.g.v. amnestie ( gebeur 

gewoonlik met presidentsverkiesings en –verjaarsdae)

3. Gilbert se oupagrootjie het Vlaktevlei se kerk en skool in 1906 gestig.

4. Die 99 jaar huurpag/ kontrak gaan ook nou tot ‘n einde kom – dus 1906 + 99 = 2005  (jaar waarin die hede 

afspeel)


