
DROOMDELWERS – GRAAD 11 -2016 

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.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. achronologies-  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  

                  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) 



4.RUIMTE / MILIEU 

Die ruimte / milieu  in ‘n verhaal moet aan die volgende voldoen: 

• Dit moet ‘n funksie vervul 

• Dit moet bydrae tot die stemming/atmosfeer of die ontwikkeling van die verhaal 

• Kan ook die motivering wees agter ‘n karakter se optrede ens.  

• Moenie net die inligting op die bladsye volmaak nie. 

SOORTE RUIMTES: 

• FISIES/ WERKLIKE/ VERHAALRUIMTE:  

• =  see- milieu spesifiek die 2 dorpies Soutmansdal en Vlaktevlei.   

• SOUTMANSDAL = fiktiewe dorpie aan die Weskus. Soutmansdal is so twee uur se 

ry vanaf die Kaapstad-stasie. Artefakte bewys dat mense reeds 30 000 tot 125 000 

jaar terug hier gewoon het. So ook die Khoi-San se rotstekeninge en die hope 

skulpe wat vandag nog te sien is. Dit is belangrik vir die grondregte wat op 

Vlaktevlei van toepassing is. Soutmansdal lê tussen die grootpad ( nasionale pad) 

en die see.  

• Die volgende word nie in SOUTMANSDAL aangetref nie: 

              *teerstrate 

              * groot winkels 

        * eie munisipale kantore 

• * Die volgende word wel in SOUTMANSDAL aangetref: 

                      * poskantoor 

          * slaghuis 

          *Algemene Handelaar 

          *banktak 

         *Miss Sweetie se kafee 

 

• VLAKTEVLEI =  is die bruin lokasie reg langs Soutmansdal. 

• Die hart van Vlaktevlei is die oop meent in die middel van die lokasie omring met 

bloekombome. 

• Op die meent is die kerkie , met die pastorie aan die een kant en die skool aan die 

ander kant. Hierdie is die 3 belangrikste plekke en simboliseer hul geloof, 

standvastigheid en samehorigheid. 

• Die Vlaktevleiers leef van die see, die soutpanne en is baie eenvoudige mense. 

• Vlaktevlei is meer as net ‘n woonplek of tasbare ruimte: As jy “op die vlakte sit” 

kan dit ook beteken dat jy arm, werkloos of behoeftig is. Vlaktevlei se gemeenskap 

is dus ‘n arm gemeenskap waar mense  wat arm is ander help wat ook arm is. 



• SOUTMANS HOTEL: net buite Soutmansdal agter die koppe aan die ander kant van 

die grootpad. Word besit deur die ryk Redelinghuyse.Toeriste besoek graag die 

hotel as hulle na die see klippe , bokkoms, soutpanne en flaminke kom kyk. 

• KLEINKLOOF: agter die hotel, word ook besit deur die Redelinghuyse. Dis hier waar 

Leendra se ouers in ‘n ontfloffing dood is. 

• AGTERKLOOF: ongeveer 1km verder en dis waar die waardevolle 

appelkooskleurige graniet ontgin sal word. 

 

• GEESTELIKE RUIMTE:  

 

• Die omstandighede of situasie waarin die karakter hom/haar bevind bv. armoede, 

huweliksprobleme,alleenheid, hartseer, meerderwaardigheid(snobisme) ens. 

 

SPESIFIEKE RUIMTES IN DROOMDELWERS ONTLOK ‘N SPESIFIEKE GEVOEL BY DIE 

HOOFKARAKTER/ PROTAGONIS – LEENDRA VAN HELBERG-  EN DRA DAARDIE ATMOSFEER 

OF SPANNING AAN DIE LESER OOR: 

1. MISS SWEETIE SE KAFEE→ gemoedelikheid, vriendelikheid en dis ‘n heerlike 

huislike atmosfeer. 

2. DIE VAN TONDERS SE HUIS→  Leendra voel aan die begin vreemd, want alles lyk 

anders. Sy vind tog ‘n bietjie vertroosting in haar kamer onderhaar duvet. 

3. DIE SOUTPANNE SE KANTOOR→ Leendra se gemoed word lig gehou deur die harde 

werk en sy wys hier sy is baie soos haar pa. 

4. DIE SEE EN DIE ROTSE → Leendra gaan  hiernatoe as sy wil ontvlug as dinge te veel 

raak.Die see en rotse kalmte en tydelike vryheid en rustigheid. 

5. DER SCHUTZ→ Gretel se ateljee is ‘n wegkruipplek vir Leendra –hier vind sy rus en 

vrede en dit bied haar ‘n skuilplek teen harde ongenaakbaarheid van die lewe. 

6. DIE REDELINGHUYSE SE HOTEL:→ Maak Leendra angstig en gespanne, want dit 

roep aaklige herinneringe uit die verlede op. 

7. DIE VLAKTEVLEI-GEMEENTE:→ Hier kan sy alleen wees  as sy hartseer is. Sys peel 

op die orrel as haar gemoed swaar is en dis ook vir haar ‘n skuilplek. 

8. DIE KLEINKLOOF:→ die ruimte maak Leendra ongemaklik , want dit roep ‘n nare 

verlede op. ( die ontploffing warin haar ouers dood is) Pastoor Gerald voel Leendra 

moet terug gaan na die ruimte om haar wonde te genees en die pyn minder te 

maak. Die ontdekking van die nuwe graniet in die Agterkloof is dalk die kans vir 

Leendra om haar seer en smart nou agter te laat. 

 

 

 

 

 



ANDER KARAKTERS EN WAT SEKERE RUIMTES VIR HULLE BETEKEN:  

(leerlinge moet dit self voltooi soos wat ons lees) 

1. SAMUEL → Die Kleinkloof 

2. PASTOOR GERALD→ op die rotse by die see 

3. RUDIE→ Gretel se ateljee 

4. REBEKKA→ die Groen Hokkie 

5. MARA→ Miss Sweetie se kafee 

6. GILBERT→Vlaktevlei 

7. SIELIE→ die Agterkloof 

8. BOETA→ die sweisstoor 

9. OOM KêPPIES→ Gerald en Jamaina se huis 

10. KOSTER→ die Vlaktevlei- kerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


