
DROOMDELWERS – Esta Steyn 
 

VRAAG 1: DROOMDELWERS – KONTEKSTUELE VRAAG 

Lees die uittreksels hieronder aandagtig deur en beantwoord die vrae wat volg. 

TEKS A 
 

 

1.1 In watter breër verhaalruimte/kontrei speel die gebeure in hierdie 
uittreksel af?          (1) 

 
1.2 Wie is die verteller in reël 1–9 en wat is sy funksie in die onderstreepte gedeelte in 

reël 3–5?           (2) 
 
1.3 Van watter karakteriseringstegniek maak die skrywer in die onderstreepte gedeelte 

in reël 1 gebruik? Wat lei jy moontlik hierdeur omtrent dié karakter af?  (2) 
 
1.4 Die verwysing na die soutmyn in reël 6 en 12 roep die simboliek van sout in die roman op. 

Verklaar die gebruik van sout asook die simboliese waarde daarvan binne konteks  
van die verhaalgebeure.         (2) 

 
1.5 Watter karaktertrek van ant Sweetie kom duidelik in reël 14 na vore? Sou dit korrek wees 

om te sê Leendra het ŉ goeie verhouding met hierdie karakter?  
Motiveer jou antwoord met TWEE bewyse uit die roman.    (3) 

 
1.6 Herlees reël 20–21. 

 
Hoekom lyk Leendra so verwaarloos? Waaroor ervaar Leendra innerlike 

  konflik wanneer sy hier uit die motor klim? Noem TWEE sake.    (3) 

 
EN 

 
 

Phil se motor draai in by ŉ groot oop stuk grond wat soos ŉ plaaswerf 
lyk. Die naambord by die oop hek blink in die son. Van Hellberg 
Soutmyn. Daar is bome, buite-geboue en ŉ groot ou huis aan die 
linkerkant. Aan die oorkant staan ŉ kleiner huis. Dis hier waar ant 
Sweetie agter die kantgordyn uitloer en agtertoe roep: “Bontie! Kom kyk! 
Hulle het gekom!” 

“Kom weg van die venster af, Sweetie! Hulle sien vir jou!” Oom Bontie 
verskyn met krom skouers agter haar. 

“Hulle sien my nie,” sê ant Sweetie en probeer haar groot lyf eenkant 
hou, maar haar oë bly om die draai loer, vasgenael op Leendra wat uit 
die motor klim. “Jitte, kyk hoe lyk die kind, uitgeteer. En kyk hoe hang die 
hare. En daar klim Phil ook nou uit. Ewe vol smiles”. 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

Ou Hennerik Rooihel se meisiekind het daai Sondagmiddag op die dorp 
aangekom. Sy was saam met Phil van Tonder innie mouter in. Ek konnie 
haar gesig sien nie. Net die bos rooi hare. Ek het opgekyk na die koppe. 
Na die Kleinkloef. Tja, die Kleinkloef. Maar anie storie van die Kleinkloef 
wou ek nie toe dink nie. Nee. Ek het gekyk hoe die mouter na die 
soutmyn se kant toe swaai. Wat maak sy hier? het ek gewonner. Het sy 
dan klaar gesit? Het hulle haar dan gouer laat ytkom? Ek het nie gewiet 
nie. Al wat ek gewiet het, was dat haar aankoms ŉ beroerte oppie dorp 
sou afgee. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEKS B 
 

 

 

1.7 Teen watter agtergrond speel die gebeure in die uittreksel af? Noem ook hoe  
dié gebeure by die titel van die roman aansluit en motiveer met TWEE redes  
hoekom jy dink die titel op konnotatiewe vlak by Leendra aansluit.  (4) 

 
1.8 Hoe dra Mario aanvanklik tot Leendra se onsekerheid in die roman by?  (1) 

 
1.9 Hoekom noem Mario Leendra in reël 20 Miss Dolorosa? Is dit ŉ gepaste 

naam vir haar? Motiveer jou antwoord.      (2) 
 
1.10  Is die Leendra wat die leser in TEKS B ervaar anders as die Leendra in 
          TEKS A? Gee ŉ rede vir jou antwoord.      (1) 

 
1.11 Hoe verander die gebeure in hierdie uittreksel eindelik die lot van Western Mining,  

die Redelinghuyse en die Vlaktevleiers onderskeidelik?    (3) 
 

1.12 Wat is die hooftema van Droomdelwers?      (1) 
 
1.13 Noem enige vyf maniere hoe Leendra deur die loop van die roman  

karakterontwikkeling ondergaan. Motiveer jou stellings deur dit  
volledig te verduidelik.         (5) 

TOTAAL: [30] 

 

LET ASB. OP: 
Stapelvrae m.a.w. ‘n vraag bv. no. 7 wat uit meer as een vraag bestaan, moet 
onder mekaar geskryf word. 
 
 

Sy lig haar dun arm op, swaai die bottel aan die tou omhoog en kap dit 
dan met ŉ kragtige haal teen die groot blok. Die bottel spat aan skerwe en 
die sjampanje loop bruisend oor die appelkooskleurige graniet. 

Almal klap hande en juig. “On Dream Dolorosa!” roep Mario luid met ŉ 
glas sjampanje omhoog. 

En toe klim Samuel ook op die lorrie. Hy slaan sy arm om Leendra se 
dun middel. Voordat sy weet wat gebeur, trek hy haar nader. Sy sterk 
arms is om haar nek. Hy buk af en soen haar op haar mond daar op die 
platbed-lorrie, ten aanskoue van almal wat juig en hande klap, terwyl 
Mario die kamera laat flits. Die skok van sy aanraking laat haar kop 
duisel, terwyl haar rooi hare oor sy wang waai. 

“Sjoe,” sê oom Bontie, “dis nou vir jou ŉ ding!” 
“Thank you! An excellent job!” roep Mario opgewonde terwyl Samuel 

haar in sy arms oplig en haar van die lorrie aftel. 
“My pleasure, Mario,” sê sy hees met ŉ kloppende hart. 
“No, it was my pleasure,” sê Samuel en kyk ondeund na haar. 
Daar word nog sjampanje geskink en Mario lig sy glas: “On a perfect 

crystalline texture. On a deposit that is not known to exist in Southern 
Africa or elsewhere in the world. On Dream Dolorosa!” Hy kyk na 
Leendra. “And on Miss Dolorosa!” 

ŉ Rukkie later staan Leendra by oom Bontie wat skoon aangedaan 
van opwinding is. “Leentjies, ek wens jou pa kon vandag hier wees...” 
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