
DROOMDELWERS 

 LANGVRAAG 4 - Bespreek die innerlike en uiterlike konflik wat Gerald Killian ervaar rondom sy rol as pastoor van Vlaktevlei se kerk en die liefdesdriehoek wat 

onstaan tussen hom, sy vrou Jamaina en Rebekka Cupido. Gee ook jou mening oor die geloofwaardigheid  van Gerald se karakter en die ontknoping van die 

liefdesdriehoek. 

In die roman,Droomdelwers, ervaar Pastoor Gerald Killian innerlike en uiterlike konflik rakende sy rol as pastoor van Vlaktevlei se kerk sowel as die 

liefdedriehoek wat tussen hom, Jamaina en Rebekka ontstaan. 

P V I 

   

Innerlike sowel as uiterlike konflik dra by die 
spanning in ‘n verhaal. 

As ‘n karakter met sy omgewing of ander 
karakters bots, is dit uiterlike konflik soos die 
konflik rondom die voortbetaan van Vlaktevlei 

en as dit handel oor ‘n karakter se botsende 
emosies en begeertes is dit innerlike konflik soos 
Gerald se begeerte na Rebekka Cupido 

   

Die liefdesdriehoek speel af teen die agtergrond 
van uiterlike konflik 

naamlik die konflik oor die voortbestaan van van 
Vlaktevlei.  

 En die verdeeldheid tussen Jamaina en Gerald as 
hy besluit om nie meer die beroep na Atlantis toe 
te aanvaar nie. 

   

Jamaina is kwaad vir Gerald as hy Rebekka 
pastorie toe bring nadat Johnny Cupido hulle net 
daar gelos het, 

want dit maak haar onrustig en sy dink Gerald 
koer oor Rebekka. 

As Gerald die aand toenadering by Jamaina soek 
in die slaapkamer skuif sy weg van hom af. 

   

Intussen besluit Gerald om die beroep Atlantis toe 
te aanvaar nie net ter wille van Jamaina nie, 

maar ook om van sy gevoelens vir Rebekka te 
vlug. 

Gilbert Redelinghuys se planne met Vlaktevlei 
veroorsaak egter innerlike konflik by Gerald wat 
daartoe lei dat hy die beroep Atlantis toe opgee 
omdat die mense van Vlaktevlei hom gaan nodig 
kry. 

   

Die besluit om nie meer die beroep Atlantis toe te 
aanvaar nie vererger die situasie tussen hom en 
Jamaina 

want Jamaina wil baie graag terugtrek stad toe en 
die kleindorpse gemeenskap agterlaat.  

Gerald probeer haar te paai deur te sê ‘n kaptein 
spring nie oorboord en laat sy bemanning agter in 
tyd van nood nie 

   

Gerald veg teen sy seksuele begeertes vir Rebekka   want hy bid dat hy nie soos die Bybelse Dawid 
word wat voor die verleidelike Batseba in die bad 
geswig het nie. 

Ironies hy soek antwoorde in die Bybel, maar wil 
nie hoor wat hy daar lees nie. 



   

Gerald besef sy begeertes wat kan lei tot owerspel 
is verkeerd, 

maar hy kan nie ophou hoop dat sy ook iets vir 
hom voel nie. 

Die woorde op die kanselkleed: “My vrede gee Ek 
vir julle “ , is heel ironies rakende die konflik wat 
Gerald ervaar.Hy belowe vir Leendra vrede, maar 
vind dit self nie. 

   

Gerald se innerlike konflik oor die verbode liefde 
word nie wyd openbaar nie, 

want slegs oom Kêppie en Jamaina het begin 
agterkom dat Gerald gevoelens vir Rebekka 
koester. 

Oom Kêppie stel selfs voor dat Rebekka vir ‘n 
kelnerspos by die hotel  aansoek doen sodat die 
sonde nie so maklik binne die bereik van Gerald is 
nie. 

   

Gerald ervaar selfs wraakgedagtes nadat Johnny 
Cupido vir Rebekka aanrand, 

want as hy afkyk na die slapende Rebekka wat al 
vir drie dae by hulle bly na die aanranding besef 
hy hy het ‘n oorweldigende liefde vir haar. 

Die situasie vererger die uiterlike konflik tussen 
Gerald en Jamaina –sy het hom gewwarsku om die 
Cupido’s uit te los sodat hulle hulle eie problem 
kan oplos. 

   

Die konflik tussen Gerald en Jamaina word net al 
hoe erger na die aanranding van Rebekka, 

want  Jamaina moet Gerald daaraan herinner dat 
mense wat ‘n afspraak gemaak het vir hom by die 
kerkkantoor wag. 

Jamaina sê sarkasties vir Gerald dat Rebekka 
seker vir ‘n rukkie sonder hom kan klaarkom. 

   

Jamaina is onder die indruk dat Gerald die siek 
Dottie van Rooy gaan besoek het, 

maar vind by haar seuns uit hy het ook saam met 
hulle en Rebekka visgevang het. Gerald bring selfs 
vir Jamaina die Steenbras  om gaar te maak. 

Jamaina vererg haar en stel sarkasties voor as 
Rebekka so wonderlik kan visvang, kan sy seker  
die vis so wonderlik vir hom bak ook. 

   

Denver en Dhaggie , Gerald en Jamaina se seuns 
gaan van vis en word van die rotse afgeslaan en 
meegesleur deur die stroom, 

Maar Rebekka duik in en red hulle deur die 
reddingsboeie aan hulle te kry. Sy word egter 
meegesleur en verdrink amper. 

Jamaina ervaar skuldgevoelens rakende Rebekka 
en besef sy was jaloers op haar. Sy is selfs nou 
bereid om Gerald te laat gaan na Rebekka toe  om 
haar dankbaarheid te wys teenoor Rebekka. 

   

Die amperse verdrinking van haar twee seuns lei 
tot ‘n biegoomblik vir Jamaina, 

want sy bieg teenoor Gerald dat sy die R12 000 
wat Gilbert vir die skool gegee het vir haarself  
gebruik het.  

Jamaina vra dat Gerald sal bystaan as sy die 
personeel daarvan gaan vertel en uit haar pos 
bedank. 

   



Nadat Rebekka hulle seuns gered het, vra Jamaina 
vir Gerald of hy Rebekka liefhet. Hy antwoord 
bevestigend (ja). 

Jamaina gee vir Gerald toestemming om by 
Rebekka te wees. Sy is nie meer kwaad of 
verbitterd nie net eensaam, 

want  sy besef  sonder Rebekka sou sy nie meer 
kinders gehad het nie. 

Gerald kry lateraan ‘n hartseer Rebekka by die 
rotse –Johnny het laat weet dat hy haar en 
Tommie wil terughê  

maar sy wil nie teruggaan na Johnny toe veral nie 
nadat hy haar so erg aangerand het nie. 

Sy weet ook egter dat hy sal aanhou tot sy 
teruggaan na hom toe. 

   

Gerald wil nie hê sy moet teruggaan na Johnny 
toe nie 

want hy het onbeantwoorde seksuele gedagtes 
oor haar. Hy trek dan ook ‘n huilende Rebekka 
nader en soen haar. 

Rebekka stoot hom weg  en noem hom vir die 
enigste en eerste keer Gerald. Sy laat ‘n huilende 
Gerald agter wat dan lewensmoeg huis toe stap. 

   

Die volgende dag sê Rebekka aan Gerald dat niks 
goed kan kom van die oomblik van dwaasheid 
tussen hulle nie, 

want hulle het elkeen ‘n gesin – sy vir Johnny en 
Tommie en hy vir Jamaina en die twee seuns. 

Daarom het sy besluit om terug te gaan na Johnny 
toe. 

   

Gerald bely nou sy sonde teenoor die Here en vra 
vir vergifnis 

en ook die krag om weer sy lewe met Jamaina en 
die seuns op te bou. 

Hy sien dan ook die flaminke wat grasieus opvlieg 
na sy belydenis as ‘n teken dat hy nou vry is van 
Rebekka.  

   

Na sy belydenis loop hy huis toe en  omhels Jamaina en vertel haar hy wil altyd by 
haar wees, wat ook al gebeur. 

H yen Jamaina dans op ‘n vrolike deuntjie wat oor 
die radio speel. Hulle lag kliphard en terg mekaar. 
Die pad na vergifnis en versoening begin hier vir 
hulle. 

   

Die noodlot tree egter weer in, want Rebekka word doodgeskiet deur Vince 
Makuba en sy opstokers. 

Hulle wou eintlik vir Rudie Redelinghuys 
doodgeskiet het oor die uitelike konflik wat 
ontstaan het oor die voortbestaan van Vlaktevlei. 

   

In Gerald se preek by Rebekka se begrafnis kyk hy 
hulpsoekend na Jamaina van die preekstoel af. 

Hy preek dan uit 1 Korinthiërs 13 oor hoe mens 
niks sonder die liefde is nie, 

want die kyk in Jamaina se oë gee hom die krag 
om die boodskap van liefde aan die gemeente oor 
te dra. 

   

   

   

   



   

   

   

NB TWEE OPSIES KAN AS SLOT GEBRUIK WORD 

OPSIE 1 

Ten slotte kan ons sê die ontknoping van die liefdesdriehoek  tussen Gerald en Rebekka is nie heeltemal oortuigend/ geloofwaardig nie, want as Gerald werklik 

diep gevoelens vir Rebekka gehad het, sou hy nie harder vir haar geveg het nie? Haar redding van sy kinders, haar besluit om terug te gaan na Johnny toe en 

haar onverwagse dood, help baie gerieflik vir Gerald om verdere versoeking te vermy. Hy behoort ook uit sy ervaring as pastoor te weet dat mans wat hulle 

vrouens mishandle nie sommer van karakter verander nie.Dit voel of hy net te maklik oor sy sondige gevoelens kom en weer die ware herder word wat sy 

gemeenskap met Rebekka se begrafnis inspirer tot versoening en vergifnis. Die versoening tussen home n Jamaina oortuig ook dus nie heeltemal nie. Hy is dus 

nie so vroom as die openbare indruk wat mense van hom het nie. 

 

 

OPSIE 2 

 

Ten slotte kan ons sê dat die ontknoping van die liefdesdriehoek  en Gerald se optrede geloofwaardig en oortuigend is, want selfs ‘n held het voete  van klei. Dit 

sluit aan by die temas van skuld en onskuld – niemand is nie net goed of sleg nie – en selfs ‘n pastoor kan foute maak, niemand is onfeilbaar nie – almal maak 

foute en God vergewe  almal se foute as jy om vergifnis vra.Leendra van Hellberg  maak ook in ‘n mate Gerald se las- sy worsteling met verbode liefde en dat 

hy as leier soos ‘n mislukking voel – draagbaar.  Sy hom vertel dat haar pa altyd gesê het God het ‘n sagte plek vir die wat worstel met dinge in die lewe, want 

as ons ophou worstel soek ons nie meer antwoorde nie – dan het ons God nie meer nodig nie. Ons as mense het almal skuld en ‘n sondige natuur – so ons 

moenie ander mense veroordeel nie. 

 

WOORDE : ongeveer 1283 

 

Jy pas hierdie nou aan om by jou woordbeperkings  te pas (350 -400 woorde) – maksimium 450  woorde. (GRAAD 12) 
 
ONTHOU JOU FINAAL IS IN OPSTELFORMAAT GEEN PVI’S (kolomvorm) nie. 



 


