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Opsomming 
 

Die primêre doelstelling van hierdie skryfkundige studie is die bestudering van ’n aspek 

van die skryfproses, naamlik die skep van ruimtelike dinamika in ’n roman. ’n Roman, 

naamlik Somersneeu, is geskryf sodat die skep van ruimtelike dinamika in die betrokke 

roman, sowel as in die roman as sodanig, bestudeer kon word. Die genoemde roman is 

in 2010 deur Human en Rousseau gepubliseer.  

In hierdie studie is van praktykgebaseerde en praktykgeleide navorsing gebruik 

gemaak. ’n Kreatiewe skepper registreer intellektueel wat in die skeppingsproses 

gebeur en skep sodoende bykomend nuwe kennis. Die skeppingsproses van ’n 

kunswerk, asook die besinning daaroor, is die grondslag van praktykgeleide navorsing. 

Die skeppingsproses van die artefak soos byvoorbeeld die roman Somersneeu is met 

ander woorde die bron van ’n sekere kennis wat algaande verwoord kan word. 

Sodoende kan ’n ontwerpbeginsel vir die skep van ruimtelike dinamika ontwikkel word.  

Navorsing is aangepak binne ’n oorkoepelende navorsingsbenadering. Literatuurstudie, 

insigte uit verskillende terreine oor die konsep van ruimte, refleksie oor eie 

skryfervaring en die skryfproses van Somersneeu sowel as die insigte van ander 

skrywers het dokumentasie van die skryfproses, asook refleksie daaroor moontlik 

gemaak. Hierdie dokumentasie kan ’n bydrae tot praktykgeleide navorsing in die 

skryfkuns lewer en moontlik teorieë in verband met die skryfkuns verbreed en verdiep.  

Ruimte bestaan inderdaad uit ruimtelike dinamika, aangesien die vele fasette van 

ruimte, konkreet sowel as abstrak, onskeibaar is en direk op mekaar inwerk. Afgesien 

van die konkrete ruimte(s) in ’n roman, is daar die vele abstraksies soos kultuur, 

identiteit, werklikheidsbeeld en die omvattende abstraksie van die menslike psige. 

Hierdie abstraksies is intens wisselwerkend en veroorsaak dinamika in die ruimte – 

beide in die werklike lewe én in ’n roman. 

Die einddoel van die studie is die formulering van ’n ontwerpbeginsel vir die skep van 

ruimtelike dinamika. Om ruimtelike dinamika in ’n roman te kan skep behoort ’n 

skrywer, onder andere, oor ’n sterk sin van plek te beskik. Die uiteindelike skep van 

ruimtelike dinamika bestaan hoofsaaklik uit die transformasie van sin van plek. Dit is 

vanselfsprekend dat ‘n skrywer oor vele ander kreatiewe vermoëns soos byvoorbeeld 

styl en vormgewing behoort te beskik, dog die transformasie van sin van plek vorm na 

my mening die grondslag vir die skep van ruimtelike dinamika in ’n roman. Die essensie 
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van hierdie ontwerpbeginsel is derhalwe die transformasie van sin van plek, 

vormgewing en skryftegnieke.  

Die roman, Somersneeu, asook die vraelys, resepsiedokumente en ’n lys van 
publikasies van die skrywer, word hierby as bylaes ingesluit.  

Sleutelbegrippe:  

Skryfkuns, praktykgebaseerde en praktykgeleide navorsing, roman, ruimte, 
ontwerpbeginsel, die skep van ruimtelike dinamika 
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Abstract 
 

The primary aim of this study in creative writing is research into an aspect of the writing 

process, namely the creation of spatial dynamics in a novel. This objective required the 

creation of an artefact. A novel titled Somersneeu was written in order to examine the 

very process of generating spatial dynamics in this novel in particular, as well as in the 

novel as such. Somersneeu was published by Human & Rousseau in 2010.   

Practice-based as well as practice-led research was fundamental to this study. An 

artistic creator registers intellectually whatever unfolds during the creative process and 

so new knowledge can simultaneously be created. The process of creating a work of 

art as well as the reflection thereon is fundamental to practice-led research. In other 

words, the creative process of an artefact like the novel Somersneeu is the source of a 

certain kind of knowledge that gradually emerges and can eventually be verbalised. 

Therefore a design concept for creating spatial dynamics may be articulated.  

It is a fact that a definite coherence exists between space and spatial dynamics. These 

two concepts are in reality inseparable and this cohesion is what is also being 

investigated in this study. Space actually consists of spatial dynamics since all the 

different facets of space, concrete as well as abstract, have definite and inseparable 

repercussions upon one another, causing a dynamic interaction among all facets of 

space. Apart from concrete or physical space, numerous abstractions of space take 

part in this interplay. These spatial abstractions are, for instance culture, identity, 

zeitgeist and the all-encompassing human psyche. The intense interplay among all the 

facets of space triggers spatial dynamics. This is the case in real life as well as in 

fiction. 

The above mentioned discussion of space and spatial dynamics is followed by an 

intense and heuristic view of the process of creating spatial dynamics. In order to 

create spatial dynamics in a novel, a novelist should have a strong sense of place. The 

essence of creating spatial dynamics in a novel consists mainly of the transformation of 

sense of place. The main aim of this study is then to present a design concept for the 

creation of spatial dynamics in a novel. This design concept may be used by other 

writers in order to create spatial dynamics in a novel. 
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The novel Somersneeu as well as the questionnaire, reception documents and a 
list of publications of the writer are included as appendixes.  

Key concepts 

The writing process, practice-based and practice-led research, novel, space and 
spatial dynamics, concrete and abstract space, sense of place, design concept 
for creating spatial dynamics. 
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Hoofstuk 1 

Kontekstualisering   
  
  
Sleutelwoorde: skryfkuns, praktykgebaseerde en praktykgeleide navorsing, 
ontwerpbeginsel, die skep van ruimtelike dinamika, navorsingsmetodologie.   

  

In hierdie hoofstuk word die leser georiënteer ten opsigte van die probleemstelling van 

en motivering vir hierdie studie. 

 

1.1 Inleiding 
 

Die roman Somersneeu (2010) deur Helene de Kock word deur NB-Uitgewers onder die 

kolofon Human & Rousseau (Edms.) Bpk. gepubliseer. Hierdie studie handel hoofsaaklik 

oor die skryfproses wat deur die skrywer gevolg is om ruimtelike dinamika in ’n roman te 

skep, en om daardeur ’n ontwerpbeginsel (kyk 1.3 en 7.3) vir die skep van ruimtelike 

dinamika daar te stel. 

 

1.2 Kontekstualisering en probleemstelling 
 

In die heel eerste plek behoort genoem te word dat die epiese ruimte onderskei word 

van ruimte in die poësie en in die drama, soos wat Venter (1992:453) dit duidelik stel. 

Hans du Plessis (2012:2) verstaan onder epiese ruimte “die fiktiewe plek in die roman 

waarteen die handelinge van die karakters op ’n bepaalde tyd gebeur. Dit moet 

onderskei word van die werklike ruimte waarop die fiktiewe ruimte gebaseer is”. Die 

werklike sowel as die fiktiewe ruimte (in, onder andere, ’n roman) is inderdaad 

veelvlakkig en uiters gekompliseerd (kyk 3.1.1 en 3.1.2). Dit volg vanselfsprekend dat die 

uitbeelding van ruimte met al sy fasette ook gekompliseerd is. 

 

Betreklik min navorsing bestaan oor ruimte in ’n roman. “(N)arrative space remains a 

relatively unexplored territory” (Ryan, 2009:431). Na my mening is ruimte ’n skeppings-

element wat veel wyer ontgin kan word, aangesien ’n verhaal vanselfsprekend in ’n 

ruimte bestaan en alle handeling en karakterontwikkeling nie alleen binne die ruimte 

plaasvind nie, maar sterk daardeur beïnvloed word. Volgens Ryan (2009:431) is van die 
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areas in tekstuele ruimte wat nog ontgin moet word, onder andere, die volgende: (a) die 

studie van mediumspesifieke tegnieke wat mense in staat stel om mentale visualisasies 

van narratiewe ruimte te konstrueer; (b) empiriese studies oor die belangrikheid van 

mentale visualisasie en kognitiewe kartering om sodoende die plot en die ervaring van 

ruimtelike omvattendheid (immersie) te begryp.  

 

Oor die jare het narratiewe teorie grootliks voorkeur aan tyd bo ruimte geskenk. André P. 

Brink (1989:107) stel dit dat ruimte as skeppingselement in die narratologie afgeskeep 

word. Ten spyte daarvan dat Bakhtin in die twintiger- en dertigerjare van die vorige eeu 

volgehou het dat die topos as konstituent van die narratief eweseer as die chronos 

aandag moet kry, het prominente teoretici soos Ricoeur en Genette feitlik alle 

konsiderasie vir ruimte in hul narratiewe diskoers geïgnoreer (Friedman, 2005:192). Met 

ander woorde, ruimte is steeds gesien as “setting” of plek (milieu) wat as statiese 

agtergrond vir die plot moet dien (Friedman, 2005:192). In die skryfkuns is daar redelik 

onlangs eers werklik aandag aan ruimte as allesomvattende en dinamiese skeppings-

element gegee.  

 

Min navorsing bestaan in die skryfkuns oor die skep van ruimte en nog minder oor die 

skep van ruimtelike dinamika (kyk 4.7). Twee werklik nuttige skryfhandleidings het in 

Afrikaans verskyn naamlik, Die Afrikaanse skryfgids (2012) en Om te skryf (2012) en 

daar word wel daaruit aangehaal waar van toepassing. Die genoemde 

populêrwetenskaplike skryfhandleidings handel egter nie uitsluitlik oor die skep van 

ruimte nie en veral nie spesifiek oor die skep van ruimtelike dinamika nie. Hierdie studie 

gaan oor die skep van ruimtelike dinamika wat by areas soos deur Ryan (2009:431) 

geïdentifiseer is, aansluit. Sowel teksspesifieke tegnieke om ruimte te konstrueer, asook 

die konstruksie van mentale visualisasie en ruimtelike omvattendheid, word ontgin.  

 

Dié studie handel soos genoem oor die skeppingsproses van ’n spesifieke roman, 

naamlik die betrokke ontspanningsroman, Somersneeu. Dr. Etienne Bloemhof van NB-

Uitgewers was die redakteur en die roman is geskryf met sy volle medewete dat dit aan 

’n PhD-studie geknoop sou word. My promotors, prof. Franci Greyling en prof. Hans du 

Plessis, was ook bewus daarvan dat die roman, Somersneeu, spesifiek gekonsep-

tualiseer is met die oog daarop om aan ’n PhD geknoop te word. Die genoemde roman 

is tydens die jare 2008 en 2009 geskryf. Die skryfproses is toe op ’n redelik gereelde 

basis genotuleer met die spesifieke doel om hierdie notulering binne ’n teoretiese 

raamwerk en ’n wetenskaplike konteks te plaas. 
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In die betrokke roman gaan dit tematies oor volwassewording en oor ontydigheid. 

Ontydige, onvoorsiene dinge gebeur in die lewe, soos byvoorbeeld sneeu in die somer 

wat metafories in die titel voorkom. Genoemde ontydigheid veroorsaak, onder andere, 

dat die tekstuur van bekende ruimtes (konkreet en abstrak) verander, en die karakters 

daarvan vervreem. Karakters raak verder vervreem van hul bekende konkrete en 

abstrakte ruimtes (kyk 4.6.1 en 4.6.2)  wanneer hulle byvoorbeeld ‘n sekere ruimte 

verlaat en weer terugkeer om dit grootliks veranderd te vind. 

 

Die roman Somersneeu handel oor verhoudings. Behalwe die liefdesverhoudings tussen 

volwassewordende karakters, is die verhoudings wat ter sprake kom, onder andere, dié 

tussen ’n seun en sy ma, asook sy ma se vriend, en ander vriendskapsverhoudings. Die 

vervreemding wat volg op die verandering van karakters se ruimte (beide konkreet en 

abstrak) is ’n verdere tema. Ander temas wat aangeraak word is, die sosio-politieke 

bestel en die gay-kwessie. Die  roman is ’n “sage oor die stryd van ’n geslag om op hul 

voete te kom” (Nel, 2010:280). Hierdie  roman is vanuit ’n Christelike perspektief geskryf. 

Ronél Nel (2010:280) bestempel die roman dan ook in ’n resensie in die tydskrif Rooi 

rose as ’n Christelike roman.  

 

Wat die konkrete ruimte in die roman betref, word biodiversiteit, asook die wedersydse, 

wisselwerkende invloed tussen mens en omgewing betrek. In die roman is daar verder 

heelwat karakterkonflik. Die hoofkarakter Rouke Bruwer is in stryd met homself. Die 

ruimte in die roman, met al sy wisselwerkende fasette, het ’n bepalende invloed hierop. 

Daarby worstel die ander karakters, nes Rouke, met die druk asook die vryheid wat die 

postmoderne tydgees of werklikheidsbeeld (kyk 4.6.2.3) bied. Somersneeu is ’n roman 

van 509 bladsye en daar is gepoog om al bogenoemde kwessies in die verskillende 

storielyne as konkrete ruimte (kyk 4.6.1) sowel as abstrakte ruimte (kyk 4.6.2) in te werk.  

 

Dié studie sluit aan by die Fokusarea van Tale en Literatuur in die Suid-Afrikaanse 

konteks en handel as sodanig oor ruimte wat ’n tema in die Letterkundesubprogram is. 

Die roman Somersneeu handel, onder meer, oor die dinamiese veranderlikheid en 

vloeibaarheid van ruimte. Die skep van hierdie dinamiek in die ruimte is immers die 

hoofdoel van die studie. Ter wille van duidelikheid moet genoem word dat die fokus in 

hierdie studie die skryfpraktyk is, aangesien dit primêr om die skeppingsproses van 

ruimte met al sy fasette gaan. Die oogmerk is verder om ’n ontwerpbeginsel (kyk 1.3 en 

7.3) vir die skep van ruimtelike dinamika daar te stel.  
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Die bespreking van die volgende begrippe kan lig werp op die konsep van ’n 

ontwerpbeginsel vir die skep van ruimtelike dinamika. Hierdie begrippe, asook 

verwysings daarna, kom deurentyd in die studie voor.  

 

1.2.1 ’n Definisie van ruimtelike dinamika 
Ruimtelike dinamika kom ter sprake wanneer die verskillende fasette of dimensies (kyk 

4.6.1 en 4.6.2) van ruimte (konkreet en abstrak) op mekaar inwerk – wat inderdaad altyd 

is. Konkrete ruimte kan dui op “plek (’n huis ...’n kamer, ’n stad, ’n plaas ...) en/of 

omgewing (landskap, weerstoestande, klimaat, seisoen ...)” (Brink, 1989:118). Abstrakte 

ruimte het vele fasette – onder andere sosio-politieke, ideologiese, religieuse, filosofiese 

en ekonomiese fasette of dimensies. Verder sou “verskillende vorme of ‘grade’ van 

abstrakte ruimte [...] wees: psigologiese, ideologiese, religieuse en filosofiese ‘dimensies’ 

van menslike gedrag en verhoudings” (Brink, 1989:120). Alhoewel hierdie uitspraak oor 

ruimte byna twee dekades gelede gedoen is, bly dit nietemin universeel waar. 

 

Ruimte laat sigself egter nie maklik definieer of analiseer nie. “Space turns out to be an 

extraordinarily complicated key word” (Harvey, 2006:148). Die woord “ruimte” het 

inderdaad soveel veelvoudige determinasies dat nie een van sy spesifieke betekenisse 

ten volle in isolasie begryp kan word nie – dog juis hierdie veelvoudigheid maak dit ryk 

aan moontlikhede (Harvey, 2006:148). Ruimte, ook in die skryfkuns, het inderdaad vele 

betekenisse wat ontvou in konkrete sowel as komplekse abstrakte begrippe. 

  

’n Kort definisie van ruimtelike dinamika (kyk 4.7) sou wees: Die wisselwerking tussen  

verskillende ruimtelike fasette of dimensies, wat op sigself ’n uitwerking op die dinamika 

of werking van ’n teks het. Ruimtelike dinamika het met ander woorde ’n direkte invloed 

op die ander drie skeppingselemente (karakter, handeling en tyd). Abstraksies van die 

ruimte (soos byvoorbeeld die mitologie, kultuur, religie, sosio-politiek en ekonomie) “werk 

bepalend in op die onmiddellike storieruimte van die karakters […] en omgekeerd” 

(Brink, 1989:122). Ruimtelike dinamika vind, onder andere, plaas wanneer karakters van 

die een plek na die ander skuif of verhuis met al die trauma en ontheemding wat 

daarmee gepaard gaan (kyk 4.8.6). Ruimte kan logies beskou, nie sonder lewe of 

beweging en wisselwerking wees nie. Die skeppingselement ruimte per se hou bepaald 

dinamiek in. 

 
1.2.2 Die skep van ruimte  

Die skep van ruimte met al sy fasette (kyk 4.8) word deeglik in hierdie studie bespreek 

om sodoende by die daarstel van ’n ontwerpbeginsel (kyk 1.3 en 7.3) te kom. In dié 
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studie kan bepaald nie van ruimtelike dinamika gepraat word as die skep van ruimte nie 

ook genoem word nie. Die skep van ruimte en ruimtelike dinamika steun sterk op 

teoretiese beginsels wat in die praktyk in die skryfproses toegepas word. 

  

1.2.3 Die representasie van ruimte 

Die sukses van ’n verhaal lê tot ’n beduidende mate in die wyse waarop ’n skrywer ’n 

skeppingselement representeer. Die skep van ruimte en ruimtelike dinamika in ’n roman 

(kyk 4.8) hou derhalwe verband met die voorstelling (kyk 3.2) daarvan. Daarby is ruimte 

as skeppingselement in ’n literêre teks veel meer as net die “setting” waar die handeling 

plaasvind (Viljoen et al, 2004:3). Ruimte is ’n dinamiese skeppingselement waarin 

wisselwerkende dimensies (kyk 4.8) enige statika verhoed. Met ander woorde, ruimte is 

lewendig en vol beweging wat betekenis uit verskeie aspekte van die bestaan van die 

mens (of die karakter) put. Ruimte verkry betekenis uit menslike ervarings en 

herinneringe, asook die verhoudings tussen mense (Viljoen et al, 2004:3). Spesifiek 

hierdie betekenis wat ruimte uit, onder andere, menslike ervarings en herinnering verkry, 

verg dat ruimte as beduidende epiesestruktuurelement, duidelik gerepresenteer behoort 

te word.  

 

Die belangrikheid van ruimte as epiese struktuurelement is trouens al meermale 

beklemtoon. Stilgoe (1994:x) praat byvoorbeeld van “the titanic importance of setting”. 

Na my mening speel ruimte as skeppingselement inderdaad ’n reusagtige rol. Ruimte is 

vir beide mens en karakter ’n totale, allesomvattende en omsluitende ervaring (Du Plooy, 

1992:100). Geen mens of karakter kan hoegenaamd sonder ruimte figureer nie. 

Novakovich (1998:28) formuleer die belang van ruimte só: “Setting = Character = Plot”. 

As karakter en plot inderdaad uit ruimte voortvloei, bewys dit dat veel meer aandag aan 

hierdie skeppingselement gewy kan word. Novakovich (1998:36) meen byvoorbeeld 

verder dat ’n skrywer se representasie van ruimte die toonaard en atmosfeer van ’n 

roman kan skep. Die abstraktheid en gekompliseerdheid, asook die veelvlakkigheid van 

atmosfeer en toonaard, maak dit egter moeilik om ruimte te representeer sodat dit 

karakter en plot effektief en veelseggend kan uitbeeld. 

 

Ruimte as vertelkategorie in ’n roman behoort helder en oortuigend gerepresenteer te 

word aangesien ruimte die verhaal kan verdig en dit die draer kan maak van wyer 

implikasies (Smuts, 1998:43). Die skeppingselemente1, karakter, plot, tyd en ruimte, is 

                                                             
1  Hier kan genoem word dat voorkeur gegee word aan die term skeppingselement  bo die term 
vertelkategorie, aangesien ek vanuit die perspektief van die skrywer werk en dit in hierdie argument oor die 
skeppingselement ruimte gaan. 
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absoluut interafhanklik en derhalwe het die skep van die een ook ’n invloed op die 

sukses van die ander.  

 

Soos reeds genoem, bestaan die skeppingselement ruimte uit vele vlakke en fasette wat 

intensief op mekaar inwerk en ruimtelike dinamika veroorsaak. Die probleem by die skep 

van ruimte en ruimtelike dinamika is egter hoofsaaklik die voorstelling deur middel van 

taal – met ander woorde die representasie van ruimte in ’n teks. “Daar is altyd in die 

literatuur sprake van die voorstelling [...] of nabootsing van die skrywer se interpretasie 

van die werklikheid” (De Lange, 1992a:426).  

 

Om te representeer is om te skep. “Representasie (is) [...] voorstelling self. Dit is 

grondliggend aan ons denk- en definieerprosesse” (Viljoen, 1995:44) en skrywers moet 

ruimte in die werklikheid “naboots [...] simuleer [...] kopieer” (Viljoen, 1995:44). Die 

genoemde simulering en representering van ruimte in die werklikheid is problematies 

omrede die ruimte in die werklikheid weens die kompleksiteit daarvan moeilik 

verstaanbaar is – en om daardie rede moeilik is om te representeer.  

 

Die volgende begrippe rakende ruimte word in detail in Hoofstuk 3 bespreek. Hier word 

slegs ’n paar genoem om sodoende ’n uiteensetting van die skep en representasie van 

ruimtelike dinamika duideliker te maak.  Begrippe wat bespreek word, is byvoorbeeld (i) 

die daarstel van ’n ontwerpbeginsel vir die skep van ruimtelike dinamika, (ii) ruimte in die 

werklikheid, (iii) die geïntegreerdheid en alomteenwoordigheid (allesomvattendheid) van 

ruimte, (iv) ruimte in die narratologie, (v) die verskillende dimensies van ruimte, (vi) die 

verskil (indien enige) tussen ruimte en ruimtelike dinamika.  

 

1.3 ’n Ontwerpbeginsel 
 

Ek het op die term ‘ontwerpbeginsel’ besluit aangesien ’n ontwerpbeginsel nie ’n rigiede 

patroon of ’n enkele, vasgelegde metode of paradigma is nie. Die woord 

‘omtwerpbeginsel’ impliseer dat daar ‘n redelik universele beginsel of grondbegrip vir ‘n 

ontwerp, of ‘n voorlopige plan (HAT, 2005:802) opgestel is waarvolgens te werk gegaan 

word met die oog op die skep van ruimtelike dinamika. Die ontwerpbeginsel of 

voorlopige plan vir die skep van ruimtelike dinamika in ’n roman word in hoofstukke 4 en 

7 volledig bespreek (kyk 4.9, asook 7.3 en 7.4).  

 

’n Ontwerpbeginsel kan inderdaad ’n verweefdheid van verskeie beginsels aangaande 

die skep van ruimtelike dinamika wees. Die probleem is, onder andere, om ’n ontwerp-
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beginsel volgens wetenskaplike metodologieë te ontwerp en te verantwoord. Hierdie 

ontwerpbeginsel is bepaald nié veronderstel om ’n rigiede voorskrif vir die skep van 

ruimtelike dinamika in ’n roman te wees nie. So ’n ontwerpbeginsel of voorlopige plan/ 

grondbegrip kan hopelik aanduidend en rigtinggewend van aard wees wanneer ‘n 

skrywer die skep van ruimte met al sy fasette aanpak. 

  
1.4 Navorsingsvrae 

 
1.4.1 Algemene navorsingsvraag 

Hoe word ruimtelike dinamika in ’n roman geskep? Met ander woorde, hoe besin die 

skrywer oor die skep van ruimte en ruimtelike dinamika in ’n roman? Watter skryf-

tegnieke en werkwyses kan gebruik word om ruimtelike dinamika in ’n roman te skep? 

 

1.4.2 Sekondêre navorsingsvrae  

1.4.2.1 Kan praktykgebaseerde/praktykgeleide navorsing (kyk 1.6) die inligting verskaf 

om strategieë en tegnieke te isoleer, te ontdek, te vind, te ontleed en te verwerk tot 

algemene uitsprake wat nuttig vir skryfkunsteorie en skryfpraktyk sou wees?  

1.4.2.2 Hoe kan die besinning oor en toepassing van skryftegnieke, asook werkwyses, 

bydra tot die postulering van ’n ontwerpbeginsel vir die skep van ruimtelike dinamika in ’n 

roman? 

1.4.2.3 Hoe kan die insigte van ander skrywers in hierdie verband bydra tot die 

daarstelling van ’n ontwerpbeginsel vir die skep van ruimtelike dinamika?  

1.4.2.4 Hoe is daar besin en gereflekteer in verband met die praktiese toepassing van 

skryfteorie tydens die skryf van die roman Somersneeu? Hoe is daar spesifiek in die 

roman, Somersneeu, te werk gegaan om ruimtelike dinamika te skep?  

1.4.2.5 Watter metodes word gebruik om die geslaagdheid van praktykgeleide navorsing 

en die skep van ruimtelike dinamika in Somersneeu te beoordeel? 

1.4.2.6 Watter gevolgtrekkings en aanbevelings tot voordeel van die skryfkunsteorie en 

praktyk kan uit dié studie voortvloei? 

  
1.5 Doelstellings 

 

Hierdie studie het ten doel om: 

1.5.1 ’n Moontlike ontwerpbeginsel vir die skep van ruimtelike dinamika wetenskaplik te 

ondersoek en binne ’n teoretiese raamwerk te formuleer.  
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1.5.2 Om die geldigheid van genoemde ontwerpbeginsel te bepaal deur dit met ander 

skrywers se sienings in verband met die skep van ruimte en ruimtelike dinamika te 

vergelyk. 

1.5.3 Om die skeppingsproses van die roman, Somersneeu, as gevallestudie te gebruik 

ten einde ’n skryfteoretiese ontwerpbeginsel vir die skep van ruimtelike dinamika daaruit 

af te lei 

 
1.6 Resepsiedokumente 

 

Resepsiedokumente (kyk Bylae C) wat in verband met die roman ontvang is, speel ’n rol 

in die navorsing, aangesien dit deels ’n kontrole kan bied vir my eie mening oor die 

kreatiewe proses tydens die skryf van die roman, Somersneeu, asook die geslaagdheid 

daarvan. Hierdie aanvullende dokumente kan moontlik ook aanduidings gee van waar 

die roman sekere norme verskuif of bevestig. Resepsiedokumente wat oor die genoem-

de roman ontvang is, behels onder andere, ’n positiewe keurverslag (Bloemhof, 2010).  

 

Verder het resensies en besprekings van die roman in dagblaaie en op webwerwe 

verskyn: Stephanie Nieuwoudt (2010) het byvoorbeeld in Die Burger se “Boekeblok” oor 

die roman geskryf, asook Adèle Dempers (2010) in Die Volksblad . Die boekeredakteurs 

Ronél Nel (2010) het die roman in Rooi Rose en Phyllis Green (2010) in Sarie 

geresenseer. Die taalkundige en resensent Suzette Kotzé-Myburgh (2010) het op LitNet 

’n resensie oor die roman geskryf. Somersneeu is verder aangewys as finalis in die 

kategorie ”Liefdesverhale” van die ATKV-Veertjietoekennings van 2010 (Rautenbach, 

2011).  

 
1.7 Die metode van ondersoek 

 

Verskeie metodes van ondersoek is tydens hierdie studie in werking gestel.  

 

1.7.1 Die skryf van die roman, Somersneeu  

Die skryf van die roman tydens die jare 2008 en 2009 vorm vanselfsprekend ’n groot 

deel van die navorsingsmetodologie. Die skryfproses, en spesifiek die skep van 

ruimtelike dinamika, word in Hoofstuk 5 en Hoofstuk 6 volledig bespreek. 
 
1.7.2 Literatuurstudie  

’n Studie oor literêre en skryfkunsteorie is gedoen. Kennis in verband met, onder andere, 

die skeppingselemente kan byvoorbeeld meewerk om die ontwerpbeginsel wat ten doel 
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gestel is te vestig. Daar is veral gekonsentreer op literatuur oor ruimte asook die 

literatuur wat oor die skep van ruimte gevind kon word. 

 

1.7.3 Refleksie oor eie praktyk 

Die skryfproses van die betrokke roman is periodiek geboekstaaf en daar is reflektief en 

besinnend te werk gegaan dwarsdeur die hele skryfproses. Met ander woorde, refleksie 

en besinning (kyk 2.2.2) oor die skryfproses en spesifiek oor die skep van ruimtelike 

dinamika, het ‘n beduidende en selfs beslissende rol in hierdie studie gespeel. 

Bogenoemde refleksie en besinning het onvermydelik daartoe gelei dat implisiete kennis 

(kyk 2.2.3.1) eksplisiete kennis (kyk 2.2.3.2) kon word. 
 
1.7.4 ’n Vraelys  

Ander gerekende romanskrywers se menings in verband met die skep van ruimtelike 

dinamika is betrek (kyk Bylae B). Hier kan genoem word dat die vraelys (kyk Hoofstuk 6) 

in werklikheid nie ‘n vraelys is wat geanaliseer moet word nie. Dit is ‘n stel vrae waarop 

skrywers antwoorde gee in verband met hul eie skryfwyses. Skrywers na wie se 

werkswyses gekyk word, is Jeanette Ferreira, Erika Murray-Theron, Wilna Adriaanse en 

Chanette Paul. Aangesien Somersneeu ‘n ontspanningsroman is, het die klem in die 

vraelys (kyk 2.2) op ontspanningsromans geval. 

 

1.8 Basiese hipotese/sentrale teoretiese stelling 
  

Die skep van ruimtelike dinamika kan deur praktykgeleide navorsing beskryf, ontleed en 

gepostuleer word. Hierdie studie wil deur praktykgeleide navorsing aantoon dat 

teoretiese beginsels in die proses van die skep van ruimtelike dinamika by die skryf van 

’n roman toegepas word. Die skep van ’n helder ruimte en die gepaardgaande ruimtelike 

dinamika is van kardinale belang by die skep en voorstelling van die ander 

skeppingselemente. 

 

Die aard van kreatiwiteit is so dat dit ’n proses van ontdekking is. Selfs in retrospeksie  

wanneer die genoemde roman by herhaling herlees is, is nuwe perspektiewe ontdek (kyk 

7.4.1.4). Tydens die werklike skryfproses is daar sprake van implisiete of onverwoord-

bare kennis (Nonaka, 1997:1). Implisiete kennis is subjektief en binne ’n spesifieke 

konteks aan ervaring gebonde. Dit bring mee dat dit moeilik is om onmiddellik ’n 

volronde idee aangaande dieontwerpbeginsel te hê. Namate die studie gevorder het, kon 

ek die ontwerpbeginsel duideliker  omskryf (kyk 7.3 en 7.4).   
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In die Skryfkuns, ’n navorsingsterrein wat onlangs eers akademiese belangstelling begin 

ontvang het (Harper, 2008:163), kan die behoefte aan ontwerpbeginsels aangevul word 

deur ’n studie waar implisiete kennis uiteindelik formeel en eksplisiet verwoord word. 

Sodoende kan die studie ’n bydrae lewer op die gebied van die skryfkunsteorie. 

Praktykgeleide navorsing gee immers volgens Webb en Brien (2011:202) aan kreatiewe 

skrywers die geleentheid om kennis in hul veld op te bou. 

 

1.9 Hoofstukindeling 
 

Hoofstuk 1: Inleiding, oriëntering, probleem- en doelstelling  

Hoofstuk 2: Die navorsingsontwerp 

Hoofstuk 3: Die teoretiese begronding van begrippe 

Hoofstuk 4: Die skryfkunsteorie van ruimte in die roman. 

Hoofstuk 5: Die skep van ruimtelike dinamika in die roman, Somersneeu.   

Hoofstuk 6: Besinning en refleksies oor die praktyk van die skep van ruimtelike dinamika 

Hoofstuk 7: Gevolgtrekkings en ontwerpbeginsel. 

 

Bylaes 

 

Bylae A: Die gepubliseerde roman, Somersneeu  

Bylae B: Die vraelys met skrywers se antwoorde  

Bylae C: Resepsiedokumente  

Bylae D: Die skrywer se publikasielys  
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Hoofstuk 2 

Die navorsingsontwerp 
 

 

In hierdie hoofstuk word die navorsingsontwerp asook die navorsingsmetodologie 

uiteengesit. 

 

2.1 Inleiding   
 

Die aard van kreatiewe skryfkuns is tegelyk eksak (want daar word met woorde gewerk) 

– en vanweë kreatiewe impulse, dinamies veranderlik. Gevolglik werk kreatiewe skrywer-

navorsers selde met eksakte gegewens en moet hulle dikwels vinnig en intuïtief 

improviseer. “Writers take what they need from wherever they can find it” (Webb & Brien, 

2011:199). Dit sou goed wees om hierdie intuïtiewe improvisering te dissiplineer en in ‘n 

vorm te giet. Met ander woorde, die kreatiewe skryfkuns kan ‘n behoefte aan teorie hê. 

Cassandra Atherton (2010:2) van die Universiteite van Melbourne en Deakin, redeneer 

as volg oor dié teorie wat benodig word: “Without theory, creative writing classes run the 

risk of encouraging ‘flashes of inspiration’, as Dawson (2005) argues, with no critical 

basis”. Laasgenoemde stelling kan na die strydvraag lei of kreatiewe skryfkuns wel ‘n 

dissipline is. Bizzaro (2004:308) argumenteer hieroor as volg: “For a subject area to 

assert its independence as a discipline, it must assert its epistemological difference from 

other subjects”.  

 

Bogenoemde argument van Bizzaro kan na my mening suksesvol weerspreek word. 

Trouens, Bizzaro self noem dat die evolusie van kreatiewe skryfkuns in resente Engels 

studies die verskyning van ‘n dissipline demonstreer, maar dat so ‘n verskyning wel sy 

eie karaktertrekke het. Die vraag ontstaan vanselfsprekend oor wat hierdie 

onderskeidende karaktertrekke kan wees. ‘n PhD in skryfkuns, meen Ritter (soos 

aangehaal deur Bizzaro, 2004:299), behoort gekenmerk te word deur ‘merkers’ wat die 

kandidate daarvoor onderskei van kandidate vir ander vakgebiede. Hierdie ‘merkers’ kan 

myns insiens in ‘n stewige teorie ingebou word en wel deur middel van 

praktykgebaseerde en praktykgeleide navorsing (kyk 2.2.1) asook, soos wat Bizzaro 

(2004:3008) dit wel noem, deur middel van besprekings in joernale, konferensies en 

binne departemente. Hierdie besprekings, en na my mening ook die boekstawing van 
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praktykgeleide navorsing wat deur kreatiewe skrywers gedoen word, kan getuienis lewer 

wat verskil van ander vakgebiede soos byvoorbeeld die letterkunde.  

 

Tog word die teorie van die letterkunde en die teorie van die skryfkuns hier nie teenoor 

mekaar gestel nie, maar ek sien dit ook as aanvullend tot mekaar. “As literary studies 

elevates creative writing to the highest level, by studying and analysing creative texts; 

creative writing is similarly enhanced when it is underpinned by theory. This flies in the 

face of the view that theory has no relevance to the needs of contemporary writers” 

(Atherton, 2010:1). Na my mening ontstaan die teorie juis vanuit die skeppende 

handeling mits daar krities na gekyk kan word en dit is immers die wese van 

praktykgeleide navorsing (kyk 2.2.1.2). 

 

2.2 Navorsingsmetodologie 

 

Daar is beoog om, soos in Hoofstuk 1 genoem, in hierdie studie ‘n ontwerpbeginsel (kyk 

1.3) vir die skep van ruimtelike dinamika in ‘n roman daar te stel. 

 

Verder is gepoog om bogenoemde doelwit deur middel van navorsing deur praktyk te 

bereik. Hierdie praktykgebaseerde en praktykgeleide navorsing behels die volgende: die 

skryf van ‘n roman (Somersneeu), die boekstawing van aspekte van die skryfproses, met 

die klem op ruimteskepping, besinning en refleksie (kyk 2.2.2) asook die eksternalisering 

van implisiete kennis tot eksplisiete kennis (kyk 2.2.3). Met ander woorde, ‘n skrywer se 

ingebedde kennis in verband met die skep van ruimtelike dinamika, word in hierdie 

studie verwoord.  

 

Bogenoemde verwoording of eksternalisering van ingebedde kennis kan vanself-

sprekend glad nie sonder literatuurstudie geskied nie. Net soos in ander dissiplines, is 

daar in die Skryfkuns ‘n sterk verband tussen teorie en praktyk. Teoretiese insigte wat 

vanuit literatuurstudie – primêre literêre en skryfkunsteorie, aangevul deur aanverwante 

literatuur oor ruimte en plek – voortvloei, speel ‘n bepalende rol in die proses om 

implisiete kennis uiteindelik te kan verwoord. Teoretiese insette het derhalwe ook ‘n 

groot gedeelte van hierdie studie uitgemaak. 

 

Ek beskik oor jarelange ervaring van die skryfproses van ‘n roman (kyk Bylae D). 

Uiteraard het hierdie ervaring meegehelp met die hopelik suksesvolle skep van 

ruimtelike dinamika in die roman, Somersneeu, en dit vorm derhalwe grootliks die kern 

van hierdie studie. Ek kon tydens die skeppingsproses deurgaans reflektief en 
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besinnend te werk gaan. ‘n Kritiese bewussyn van ‘n eie skryfproses was deurgaans 

teenwoordig. Ek het immers die skryfproses geboekstaaf en dit het deel gevorm van die 

refleksie tydens die skryfproses sowel as daarna. 

 

Verder is daar gebruik gemaak van ‘n vraelys wat per e-pos aan vier gerekende 

skrywers van fiksie gestuur is. Die betrokke skrywers is Jeanette Ferreira, Erika Murray 

Theron, Wilna Adriaanse en Chanette Paul. Hierdie ervare en bekroonde skrywers is 

uitgesoek aangesien hulle vertroud is met die belang van ruimte in ‘n roman en hulle 

derhalwe begrip sou toon vir die skep van ruimte met al sy fasette (kyk 4.3. en 4.6). Die 

a priori hipotese van die spesifieke vraelys is dit: dat die betrokke skrywers volkome in 

staat sou wees om die vrae aangaande die skep van ruimtelike dinamika sinvol te 

beantwoord juis omdat hulle self al jare lank in die skryfpraktyk staan en ruimte ‘n 

redelike groot rol in hul romans speel. Hier kan weer genoem word dat die fokus op 

ontspanningsromans val. Alhoewel net sekere vrae ‘n oop einde het en ander meer 

preskriptief kan voorkom, is die betrokke skrywers deur middel van informele gesprekke 

gevra om weldeurdagte anwoorde te gee aangesien hulle hul eie werkwyse ten opsigte 

van die skep van ruimtelike dinamika moes weergee. Hulle kon derhalwe nie net ‘ja’ of 

‘nee’ op die vrae antwoord nie. 

  

Die terugvoer op hierdie vraelys is kwalitatief ontleed. Die antwoorde op hierdie vraelys 

dui daarop dat dit tot besinning en refleksie (kyk 2.2.2) asook eksternalisering (kyk 

2.2.3.3) aangaande ruimtelike dinamika by die betrokke skrywers gelei het. Elke 

antwoord is inderdaad ‘n individuele skrywer se persoonlike siening van ‘n eie werkwyse 

om ruimtelike dinamika in ‘n eie roman te skep (kyk Hoofstuk 6). Die betrokke skrywers 

se eie, persoonlike siening en werkwyse kom sterk na vore in die antwoorde. Die 

weldeurdagtheid van hul antwoorde (kyk Bylae B) is daaraan toe te skryf dat elke 

individuele skrywer immers die skep van ruimte met al sy fasette as uniek en eie aan 

haarself ervaar. Dit is wel moontlik om ‘n sekere universaliteit aangaande 

ruimteskepping uit hul antwoorde af te lei (kyk Hoofstuk 6). 

 

Die argument van hierdie studie is derhalwe dat die skep ruimtelike dinamika suksesvol 

verwoord kan word en in ‘n ontwerpbeginsel omskryf kan word (kyk 7.3 en 7.6). 

Ingebedde kennis (kyk 2.2.3.1) kan geeksternaliseer word. Die teorie kan 

vanselfsprekend ook meehelp om hierdie kennis te eksternaliseer. Skrywers in die 

praktyk kan verder moontlik baat vind by die genoemde eksternalisering van kennis 

aangaande die skep van ruimtelike dinamika. Die suksesvolle uitbeelding van ‘n 
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skeppingselement (kyk 3.3.2) soos ruimte met al sy fasette, dra immers by tot die sukses 

van ‘n roman.  

 

Die skryfpraktyk staan derhalwe sentraal in hierdie studie en daar is gepoog om deur 

middel van praktykgeleide navorsing die grondslag van ‘n voorlopige plan, of dan ‘n 

ontwerpbeginsel, daar te stel. Die metodologie gee met ander woorde nie die toon aan in 

navorsing vir die kreatiewe skryfkuns nie – maar die praktyk self gee die toon aan deur 

middel van ’n metode van seleksie. Hierdie metode van seleksie berus op ’n versigtige 

en gesofistikeerde ondersoek na navorsingsmetodologieë en hoe hulle funksioneer 

(Webb & Brien, 2011:199). 

 

Die skrywer-navorser Tess Brady (2000) stel dat sy tydens haar kreatiewe navorsing, 

anders as haar kollegas in ander, meer tradisionele dissiplines, ’n werkende (praktiese) 

in plaas van ’n gespesialiseerde kennis moes verwerf – en daarby nie slegs in een area 

nie, maar in ’n hele paar areas en dissiplines. “I needed to function a little like a 

bowerbird that picks out the blue things and leaves all the other colours.[...] This 

bowerbird researching requires its own skill. The skill to locate quickly, sort through, and 

accurately select all the blue pieces. It is also the skill of knowing where to look, where to 

find the blue pieces in the first place” (Brady, 2000). Volgens Brady (2000) kan 

bogenoemde miskien na ’n eenvoudige metodologie klink, dog dit verg moed, ’n fyn oog 

en ’n magdom kennis om dit deur te voer.  

 

Om toepaslike inligting bymekaar te maak, is dit verkieslik dat die skrywer-navorser in 

staat moet wees om vinnig te werk, asook om die regte vrae te stel om sodoende die 

essensie daaruit voort te bring (Brady, 2000). ’n Skrywer behoort as’t ware ’n alsiende 

oog, fyn insig asook ’n skerp onderskeidingsvermoë te hê. Verder kan ‘n lenige gees en 

‘n soepel ingesteldheid meehelp om kreatiewe denke en wetenskaplike, logiese gevolg-

trekkings met mekaar in ooreenstemming te bring. Dit verg na my mening ‘n stewige 

teoretiese kennis, kreatiewe vermoëns en belangrik, kennis in die praktyk verworwe.  

 

Navorsing in die kunste is werklik gekompliseerd, aangesien vaste riglyne immers nie 

bestaan nie. Borgdorff (2011:61) meen wat wel pertinent belangrik in artistiese navorsing 

is, is dat ons nog nie weet wat ons nié weet nie. Kuns (en bepaald ook die skryfkuns) 

bring mens tot op die drumpel van iets wat nog moet wees. “Art invites us and allows us 

to linger at the frontier of what there is, and it gives us an outlook on what might be” 

(Borgdorff, 2011:61). Wat derhalwe kán wees, behoort geartikuleer te word. Borgdorff 
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(2011:61) konstateer verder dat navorsing wat die kunste betref, meer gerig is op die nie 

weet nie en daarby ook die nog nie weet nie.  

 

Om ’n moontlike bydrae vanuit die praktyk tot die teorie te kan maak moet ’n artefak 

immers eers geskep word. Deur middel van die kunswerk se skeppingsproses kan 

bruikbare besinnings aangaande so ‘n artefak geboekstaaf word. As ‘n voorwerp wat 

deur ‘n kunstenaar-navorser of ontwerper-navorser geskep word, kan ‘n kunswerk ook 

gesien word as ‘n metode om inligting daaromtrent en begrip daarvoor tot stand te bring 

en te preserveer (Mäkelä, 2007:163). 

 

In die kreatiewe skryfkuns waar ’n artefak byvoorbeeld ’n roman kan wees, het mens te 

doen met ’n skrywer wat weet hoe om ’n roman te skryf, maar nie noodwendig weet hoe 

om daardie inherente, kreatiewe kennis, die versweë informasie, te verwoord nie. Die 

kompleksiteit van die probleem lê derhalwe daarin om die inherente, en daarby die 

verworwe kennis, te artikuleer wat met die skryf van die betrokke roman ervaar en 

opgedoen is. Dit kan moontlik deur middel van praktykgebaseerde en praktykgeleide 

navorsing geskied.  

 
2.2.1 Praktykgebaseerde navorsing en praktykgeleide navorsing  

Praktykgebaseerde navorsing 2 het ’n hibriede aard en eklektiese metodes (Greyling, 

2013:5). Juis hierdie uiteenlopende metodes gee aan praktykgebaseerde navorsing sy 

hibriede aard.  
 

Praktykgebaseerde navorsing in die kunste is ’n navorsingsbenadering waar die 

kreatiewe praktyk sentraal staan. Kreatiewe praktyk word deur navorsing so te sê 

gedwing om eie grense te transendeer ─ en hierdie navorsing in en deur die kunste 

maak ’n bydrae tot denkwyses en begrippe (Borgdorff, 2011:44). ’n Verdere bydrae van 

praktykgebaseerde navorsing is dat die akademie weer sý grense oopmaak vir vorms 

van denke en begrip wat met die kreatiewe praktyke verweef is (Borgdorff, 2011:44). 

Hierdie siening kan as ’n kruisbestuiwing tussen die kunste en die akademie beskou 

word wat veel vrug kan dra. 

 

In die tagtigerjare van die vorige eeu is heelwat debat gevoer oor die wenslikheid al dan 

nie, of daar in die kreatiewe kunste hoegenaamd navorsing gedoen moes word (kyk 2.1), 

                                                             
2 Dit is belangrik om te noem  dat die twee terme, praktykgebaseerde en praktykgeleide navorsing, 
dikwels uitruilbaar is en dat die keuse van ’n spesifieke term afhang van hoe dit in die bepaalde bron of 
deur die navorser gedefinieer is. 
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maar Douglas et al. (soos aangehaal deur Combrink & Marley, 2009: 181) meen die 

vraag is nie of daar navorsing in die kreatiewe veld gedoen moet word nie, maar wel hoe 

dit gedoen moet word. “(D)ie eiesoortige kenmerke van kreatiewe werk vra dat 

navorsingsvereistes geherkonseptualiseer moet word in die lig van praktykgebaseerde 

navorsing” (Combrink & Marley, 2009:178). Hier word gepraat van praktykgebaseerde 

navorsing, soos onder andere geformuleer deur Breed en Greyling (2010:86): "Die 

navorsingsmetode erken die verband wat tussen die teorie en die praktyk bestaan, 

asook die relevansie van teoretiese en filosofiese paradigmas vir die kontemporêre 

kunspraktisyn." 

 

In hierdie studie is praktykgebaseerde en praktykgeleide navorsing hoofsaaklik gegrond 

op die skeppingsproses van ’n artefak, die roman, Somersneeu. Borgdorff (2011:46) 

beklemtoon dat kunspraktyk die onderwerp, metode, inhoud en uitkoms van navorsing in 

die kunste is: “We can justifiably speak of artistic research (‘research in the arts’) when 

that artistic practice is not only the result of the research, but also its methodological 

vehicle, when the research unfolds in and through the acts of creating and performing.” 

Volgens Borgdorff (2011:46) is die feit dat dit ’n metodologiese medium is, ’n 

onderskeidende kenmerk van hierdie tipe navorsing binne die raamwerk van 

akademiese navorsing.  

 

Dit word algemeen aanvaar dat die manier om kennis van die kunste te bekom 

proefondervindelik van aard is (Gray & Malins, 2004:1). Kennis word bekom deur die 

praktyk, deur navorsing en deur refleksie op beide die praktyk en die navorsing. Hierdie 

aktiewe en reflektiewe manier van leer lei tot ’n dinamiese verhouding tussen die praktyk 

en navorsing, aangesien die praktyk vrae laat opduik wat deur navorsing ondersoek kan 

word wat dan weer terugwerkend op die praktyk ’n impak het (Gray & Malins, 2004:1). 

 

2.2.1.1 Definisies van praktykgebaseerde navorsing 

Min helder definisies bestaan aangaande praktykgebaseerde navorsing omrede die 

kreatiewe velde vanweë die blote aard daarvan nie op sekerhede, objektiwiteite of 

korrekte antwoorde gebaseer is nie (Combrink & Marley, 2009: 181). Die skryfkuns is 

inderdaad nie ’n eksakte wetenskap nie en die skrywer-navorser behoort ’n sekere 

vryheid te hê om sy kreatiwiteit sy loop te laat neem terwyl hy tegelykertyd logies 

denkend werk. “Praktykgebaseerde navorsing moet ruimte bied vir ŉ ontdekkingsreis” 

(Greyling, 2013:3). Dit is dié ontdekkingsreis wat in hierdie studie ter sprake is. 
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Die oogmerk van formele navorsing is, onder andere, om kennis te kan verwoord en aan 

ander mee te deel. “This means understanding, respecting and adapting the research 

process to enable the discipline to raise appropriate questions and to address them 

through appropriate methodologies” (Douglas et al. 2000). Alhoewel hierdie navorsings-

metodologieë in die kunste veral, nie maklik vasstelbaar is nie, is hulle voortdurend besig 

om te evolueer en te ontwikkel. Dit geskied as gevolg van praktykgebaseerde navorsing. 

 

Praktykgebaseerde navorsing kan by implikasie suggereer dat kunstige aktiwiteit en 

kreatiewe werk as ’n tipe navorsing gesien word (Combrink & Marley, 2009: 181). Dit is 

ongetwyfeld so, aangesien “(k)reatiewe rigtings gekenmerk (word) deur praktyk. 

Kunstenaars ontdek, reflekteer en verstaan deur die proses van skepping. Die argument 

is dat hierdie dinamiese wisselwerking ook op navorsing in hierdie rigtings van 

toepassing behoort te wees” (Greyling, 2009:91). Hierdie skeppingsproses word deur 

praktykgebaseerde sowel as praktykgeleide navorsing in dié studie ondersoek. 

 

Praktykgebaseerde navorsing het bepaald vele fasette. “Practice-based research is like 

an elephant – a large, complex thing, with many different and intriguing parts, textures, 

structures,and movements” (Gray & Malins, 2004:25). Ten spyte van die vele fasette wat 

die praktisyn moet leer begryp, en gegewe die feit dat dit onmoontlik is om geheel en al 

objektief te wees (Gray & Malins, 2004:23), is praktykgebaseerde navorsing waardevol. 

Dit kan, ook na my mening, so gestel word, aangesien die praktisyn, met verwysing na 

die epistemologie, die eintlike navorser is (Gray & Malins, 2004:37).  

 

Enige skrywer kan identifiseer met die ingeligte perspektief van die skryfkunspraktisyn. 

Volgens Gray en Malins (2004:37,38) kan die praktisyn navorsingswaardige probleme in 

die praktyk identifiseer. Selfs al werk ’n skrywer3 inderdaad heeltemal geïsoleerd, ken hy 

sy praktyk en weet hy waar die probleme gesetel is, selfs al is sy perspektief subjektief. 

Werklike objektiwiteit bestaan in alle geval nie in die geesteswetenskappe nie. Tog kan 

’n poging tot objektiwiteit ’n teenvoeter vir ’n te subjektiewe uitkyk op die totstandkoming 

van byvoorbeeld ’n teks wees. In kreatiewe rigtings soos skryfkuns is die praktyk-

gebaseerde navorsingsmetode waardevol ter wille van die integrasie van teorie en 

praktyk. “Research should advance the discipline involved – and practice informed by 

embedded research does this” (Combrink & Marley, 2009:184). 

 

                                                             
3   Hier behoort genoem te word dat die manlike aanspreekvorm deurgaans in die studie gebruik word. Dit 
word bloot gedoen om lompheid in die teks te vermy. 
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Volgens Smith (2011) het Donald Schön praktykgebaseerde navorsing onder andere as 

refleksie in aksie beskou. Iets wat metodies en metodologies georden en bepaal behoort 

te word. Dit word moontlik hier veronderstel dat daar intuïtief skeppend, maar tegelyk 

denkend en reflektief te werk gegaan moet word. ’n Kreatiewe skepper (in hierdie geval 

van ’n roman), registreer intellektueel wat in die skeppingsproses gebeur – en skep 

sodoende bykomend nuwe kennis, afgesien van die blote skep van ’n artefak wat reeds 

’n mate van kennis tot stand gebring het. “In this process, they identify both the ends to 

be sought and the means to be employed” (Schön 1983: 165). 

 

Die ingebedde kennis (kyk 2.2.3.1) waaroor beskik word en wat tot uiting kom tydens ’n 

skeppende proses behoort vanselfsprekend verwoord te word. “Reflection-ON-reflection-

in-action IS an intellectual business, and it DOES require verbalization” (Schön, 

1987:61). Die verbalisering van aspekte van ingebedde kennis waaroor die praktisyn, in 

dié geval ’n skrywer beskik, sal in hierdie spesifieke studie gedokumenteer word. (In 

Hoofstuk 6 word die genoemde ander skrywers kortliks by die navorsing betrek).  

 

Praktykgebaseerde sowel as praktykgeleide navorsing is die aangewese manier om ’n 

ontwerpbeginsel vir die skep van ruimtelike dinamika in ’n roman daar te stel en dit vorm 

derhalwe die basis van die navorsingsmetodologie.  

 

2.2.1.2  Omskrywing van praktykgeleide navorsing  

Die skep van ’n artefak, soos byvoorbeeld ’n roman, lê aan die basis van praktykgeleide 

navorsing. “Practice-led research is based on and characterised by the exploration of 

issues and interests through the production of the artefact” (Marley, 2012). Die 

skeppingsproses van die artefak is met ander woorde die bron van ’n sekere kennis wat 

algaande verwoord kan word. 

 

Linda Candy (2006) verwoord die verskil tussen praktykgebaseerde en praktykgeleide 

navorsing as volg: “If a creative artefact is the basis of the contribution to knowledge, the 

research is practice-based. If the research leads primarily to new understandings about 

practice, it is practice-led”. Barbara Bolt (2006) stel dat daar ’n dubbele artikulasie tussen 

praktyk en teorie is waardeur teorie vanuit ’n refleksiewe praktyk voortvloei op dieselfde 

oomblik wanneer praktyk deur teorie ingelig word. Hierdie dubbele artikulasie staan 

sentraal tot praktykgeleide navorsing.  

 

Nimkulrat (2007) sien praktykgeleide navorsing só: “(P)ractice in practice-led research is 

conscious exploration with the knowledge involved in the making of artifacts”. In 
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praktykgebaseerde navorsing kan die praktisyn se rol moontlik groter wees as dié van 

die navorser, aangesien die klem op die eie praktyk val. In praktykgeleide navorsing dra 

die rolle van die praktisyn en die navorser egter ewe veel gewig (Nimulrat, 2007). Die rol 

wat die skep van ’n artefak tot die vorming van formele kennis speel, behoort na my 

mening nie verder onderskat te word nie. Praktykgeleide navorsing word immers 

gekarakteriseer deur ’n fokus op kwessies, aangeleenthede en belangstellings wat deur 

die produksie van artefakte ondersoek en gemanifesteer word (Mäkelä, 2007:159). 

 

Borgdorff (2011:45) meen verder navorsing in die kunste kan gesien word as ’n vorm 

van navorsing wat kennis oopsluit. Borgdorff (2011:46) stel dit as volg: “Embedded in 

artistic and academic contexts, artistic research seeks to convey and communicate 

content that is enclosed in aesthetic experiences, enacted in creative practices and 

embodied in artistic products”. Die kreatiewe produk, dit wil sê die artefak, is derhalwe 

net so belangrik as enige kennis wat daarin beliggaam is (Scrivener & Chapman, 2004). 

  

Alhoewel praktykgebaseerde navorsing en praktykgeleide navorsing nie werklik geskei 

kan word nie, word die term praktykgeleide navorsing nou hoofsaaklik in hierdie studie 

gebruik. Dit word so gedoen, aangesien die betrokke artefak, naamlik die roman, 

Somersneeu, nie soseer die bydrae is nie, maar wel die kennis wat opgedoen is tydens 

die skryfproses van die roman en dan spesifiek in verband met die skep van ruimtelike 

dinamika.  

 

Praktykgeleide navorsing, asook die wisselwerkende, navorsinggebaseerde praktyk in 

verband met die skryfproses van die betrokke roman, word gebruik met die oog daarop 

om ’n moontlike ontwerpbeginsel vir die skep van ruimtelike dinamika daar te stel. Die 

kruks van die saak is dat ’n artefak ’n stem behoort te kry wat vanselfsprekend impliseer 

dat die artefak vertolk moet word en binne ’n teoretiese konteks geplaas moet word 

(Mäkelä, 2007:157). Die betrokke artefak in hierdie studie is die genoemde roman en 

slegs ’n aspek van die totstandkoming daarvan word bestudeer. Daar is egter ‘n sekere 

problematiek verbonde aan praktykgeleide navorsing wat hierdie studie kenmerk. 

 

Kim Lasky (2013:14) som die problematiek inherent aan praktykgeleide navorsing (kyk 

2.2.1) as volg op: “One of the key challenges of creative writing research lies in 

successfully articulating the relatonship between the creative work and the critical 

context, thinking, and outcomes associated with its production”. Ek gaan akkoord 

hiermee aangesien so ‘n artikulasie van die verhouding tussen ‘n artefak, en die kritiese 

beskouing van die totstandkoming daarvan, na my mening moeilik maar wel moontlik is.  
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Lasky (2013:14) gebruik die konsep van poëtika (poetics) as die wyses waarop skrywers 

van alle genres ‘n kritiese siening en houding ten opsigte van hul werk formuleer. 

Insiggewend is dat Lasky (2013:14) verder meen dat die genoemde formulering ‘n wye 

spektum van invloede erken: die tradisies waarbinne en waarteen skrywers skryf, 

relevante literêre, sosiale en politiese kontekste, en die prosesse van komposisie en 

revisie wat onderneem word. Dit is duidelik dat navorsing in verband met die skryfproses 

en ‘n kritiese beskouing daarvan op sigself ‘n hoogs gekompliseerde proses is. 

 

Om die kompleksiteite van bogenoemde proses te vergemaklik, verwys Lasky (2013:22) 

byvoorbeeld na die drieluik of triptiek van praktykgeleide navorsing. Dit bestaan uit drie 

panele: KRITIESE EN TEORETIESE INSETTE EN GEVOLGTREKKINGS, POËTIKA, 

KREATIEWE WERK. Wat bogenoemde drieluik kenmerk, is die skarniere of hingsels 

tussen die drie panele. Dit laat soepel en konnektiewe beweging toe. “Out of this 

connected process, writers can formulate a statement of poetics that might underpin the 

discourse that accompanies a piece of creative work” (Lasky, 2013:22). Hieruit is dit vir 

my duidelik dat die sukses van praktykgeleide navorsing op die plooibaarheid en 

veerkragtigheid tussen die genoemde drie “panele” berus. 

 

Desnieteenstaande die kompleksiteit van praktykgeleide navorsing, kan die 

eiesoortigheid van kreatiewe werk soos wat dit byvoorbeeld in die skryfkuns deur 

skrywers ervaar word ─ asook die dokumentasie van die skryfproses en refleksie 

daaroor, ’n bydrae tot praktykgeleide navorsing in die skryfkuns lewer. Verder kan dit 

inderdaad teorieë in verband met die skryfkuns verbreed en verdiep.  

 

Tydens die skryfproses kom daar vanselfsprekend soms ’n besinnende hantering van 

die stof voor, byvoorbeeld die joernaalhouding tydens die skryfproses en daarna, die 

dokumentasie van die werklike skryfproses en die bestudering van onderhoude, die 

refleksie op geskrewe prosagedeeltes van (in hierdie studie) ’n roman, ensovoorts. Ek 

vermoed die refleksie tydens aksie en die refleksie oor aksie speel by benadering ewe 

gewigtige rolle in hierdie studie. Verder vermoed ek dat die refleksie tydens aksie asook 

die refleksie oor aksie by Lasky se voorstelling van “skarniere” tussen die bogenoemde 

“panele” aansluit. 

 

Verder wil ek oor praktykgeleide navorsing die volgende stel: die besinnende hantering 

van die reeds geskrewe werk bring ongetwyfeld nuwe insigte en perspektiewe in 

verband met die skep van ruimtelike dinamika. ’n Skrywer se begrip van die wêreld spruit 

immers voort uit sy ervaring daarvan. Vanuit die gereelde besinnende hantering van die 
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reeds geskrewe stof, het inderdaad insigte voortgespruit, aangesien ek primêr en intuïtief 

met die teks omgegaan het ─ en soos alle ander skrywers iets uit niks moes voortbring. 

Ek moes die wêreld (ruimte) vanuit my verkose fokalisators se oogpunt benader en 

vertolk, en dit in woorde transponeer.  

 

Volgens die perspektief van Heidegger (soos aangehaal deur Bolt, 2006), leer ons die 

wêreld eers teoreties ken terwyl ons dit deur fisieke of konkrete hantering begin begryp. 

As gevolg van die hantering van die wêreld is ons begrips- en bevattingsvermoë nie 

gewoon net rasioneel of perseptueel nie (Bolt, 2006). Nuwe waarnemings en logiese 

begrippe versmelt om nuwe begrippe te vorm wat die teorie kan versterk.  

  
2.2.1.3 Die rol van die navorser in praktykgeleide navorsing 

Die rol van die praktisyn of beoefenaar van praktykgeleide navorsing kom 

vanselfsprekend hier ter sprake. Die navorser in praktykgeleide navorsing is in der 

waarheid die beoefenaar of praktisyn van hierdie tipe navorsing, en dit impliseer dat sy 

rol baie fasette het (Gray & Malins, 2004:20). Hierdie verskillende fasette van die 

praktisyn beteken ook dat hy die genereerder van die navorsingsmateriaal is en gevolglik 

deelneem aan die kreatiewe proses soos byvoorbeeld in skryfwerk (Gray & Malins, 

2004: 20). Dit is immers wat ek met die skryf van die roman, Somersneeu, gedoen het. 

  

Die navorser – in hierdie studie die skrywer – is iemand wat sigself waarneem deur 

refleksie tydens handeling en ook deur middel van refleksie oor die handeling (Combrink 

& Marley, 2009: 186). Dit is inderdaad wat ’n navorser-skrywer doen, aangesien 

selfwaarneming en waarneming van die skryfproses, asook die besinning oor die 

geskepte werk ’n belangrike aspek van die studie van die skryfproses is. “Practice-led 

research in the field of art and design usually involves a study of the interplay between a 

researcher-practitioner and her artistic work in process” (Nimkulrat, 2007:1).  

 

Die verskillende rolle wat die skrywer-navorser gedurende die skryfproses vervul, is nou 

vervleg. “While playing the researcher’s role, the practitioner-researcher may use 

reflections on the artifacts and elements from the artistic production process to facilitate 

the inquiry she is interested in” (Nimkulrat, 2007:4). Dit is duidelik dat die skrywer-

navorser se rol(le) wisselbaar is. Die praktisyn se rol neem byvoorbeeld ’n keer weer oor 

en die proses gaan aan sodat die twee rolle alternatiewelik gespeel word totdat die 

proses stabiele antwoorde op die navorsingsvrae ter sake oplewer (Nimkulrat, 2007:4).  
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Die waarneming van ander praktisyns van praktykgebaseerde navorsing deur die 

navorser-praktisyn is belangrik om sodoende die navorsing in konteks te plaas en om 

nuwe perspektiewe te bekom (Combrink & Marley, 2009:186). In hierdie studie word 

ander skrywers se skryfprosesse byvoorbeeld bestudeer deur middel van vraelyste aan 

die skrywers gerig (kyk Hoofstuk 5). Alhoewel hierdie skrywers nie navorsingspraktisyns 

is nie, kon hul eie besinning oor hul werkwyses wel lig op my navorsingsvrae werp.  

 

2.2.1.4 Sieninge aangaande die plek en belang van praktykgeleide navorsing in die 

akademie 

Die idee dat die praktyk ’n vorm van navorsing kan wees, is besig om ’n veranderende 

omgewing in die akademie te skep (Smith & Dean, 2009:35). Praktykgebaseerde 

navorsing het alreeds ’n redelike groot mate van akademiese erkenning ook in die 

skryfkuns verwerf. “Daar is ’n toenemende bewuswording van die belangrikheid en plek 

van die eiesoortige navorsingsbehoeftes en -metodes in skeppende rigtings soos 

skryfkuns” (Greyling, 2009:91).  

 

Ek stem saam met Greyling dat daar bepaald ’n behoefte bestaan aan 

gedokumenteerde metodes en ontwerpbeginsels in die skryfkunsteorie. Die skryfkuns 

gaan immers oor die vermoë om, onder andere, ’n verhaal te kan skep – derhalwe 

behoort daar dokumentasie aangaande hierdie proses beskikbaar te wees. Hierdie 

dokumentasie kan vir voornemende skrywers lig werp op die skeppingsproses van ’n 

verhaal. Dit behoort dan dokumentasie te wees wat die teorie nader aan die praktyk 

bring. 

 

Die bewuswording van die belangrikheid van eiesoortige navorsingsbehoeftes, vind 

inderdaad neerslag in vele proefskrifte. Volgens Graeme Harper (2008:161), ‘n 

hoogleraar aan die Oakland Universiteit in Michigan en ereprofessor in die Verenigde 

Koninkryk, is daar ongeveer 400 studente per jaar wat doktorale studies in kreatiewe 

skryfwerk doen en duisende kreatiewe skrywers in die akademie wat jaarliks 

konferensies, wat verband hou met praktykgebaseerde navorsing, bywoon. “There is 

now a strongly developing body of understanding about the nature of creative writing 

research, its knowledge base and understanding” (Harper, 2008:161).  

 

‘n PhD in skryfkuns word dikwels met skeptisisme bejeën, hoofsaaklik as gevolg van die 

vraag wat ontstaan of skryfkuns inderdaad aangeleer kan word (Harper, 2007:345). Na 

my mening kan die vermoë om kreatief te skryf nié aangeleer word nie, maar wanneer 

daar wel skryftalent teenwoordig is, kan studies in die skryfkuns inderdaad op vele 
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aspekte van die skryfproses lig werp. Daar kan vanselfsprekend veel meer oor 

skryftalent gesê word en ook oor hoe dit bepaal kan word, maar ek volstaan hiermee.  

 

Hier kan verder genoem word dat daar in Suid-Afrika verskeie Skryfkunsprogramme 

bestaan wat met ‘n redelike mate van sukses gepubliseerde skrywers oplewer. In ‘n 

onlangse artikel van Pieterse (2013:11,12) oor die stand van skryfopleiding in SA, wys 

hy daarop dat Skryfkuns inderdaad ’n groeipunt aan Suid-Afrikaanse universiteite is: 

“Met betrekking tot groei en publikasie-uitkomste, sluit Suid-Afrikaanse Skryfkuns by ’n 

wêreldwye tendens van vooruitgang in universiteitsgebaseerde Skryfkunsprogramme 

aan. Die getalle afgelewerde studente en publikasies van dié studente en hul dosente 

dra ongetwyfeld by tot ’n kragtiger Suid-Afrikaanse letterkundelandskap”. Die gehalte 

van werk by hierdie instansies kan verder geensins betwyfel word nie. Oor byvoorbeeld 

die Universiteit van KwaZulu-Natal, stel Moolman (soos aangehaal deur Pieterse, 

2013:4) die volgende: “Toegang tot al die nagraadse kursusse word streng op grond van 

’n portefeulje skeppende werk hanteer. Die PhD is slegs beskikbaar vir kandidate wat 

bewys kan lewer van vorige prestasies met betrekking tot publikasie of van ’n lang 

verbintenis met skryfwerk”.  

 

My oortuiging is inderdaad dat ‘n PhD in Skryfkuns veel kan bydra tot die praktyk van die 

skryf van byvoorbeeld ‘n roman. Ek gaan akkoord met Harper (2007:350) se stelling in 

verband met ‘n PhD in kreatiewe skryfkuns: “The conceptual thrust of creative writing 

Doctorates is such that they encourage a writer to delve more widely and deeply into 

knowledge of their field, and to show this clearly. Their intention is to contribute both to 

the development of the individual writer and to the holistic site of knowledge and 

engagement with the world that is defined by the term ‘creative writing’”. ‘n Doktorale 

studie in Skryfkuns verryk nie alleen die skrywer self nie, maar kan ‘n beduidende bydrae 

tot die vakgebied van die skryfkuns lewer aangesien kreatiewe ervaring en praktyk-

geleide navorsing (kyk 2.2.1.2) hand aan hand kan gaan. Skryfkuns is bepaald ‘n 

vakgebied wat toenemend by gedokumenteerde inligting baat. “Creative writing is now 

an academic pursuit with a documented history that shapes its current theories and 

practices” (Swander et al, 2007: 21). 

 

’n Praktykgebaseerde proefskrif kan verder as ’n hibriede teks gesien word. Dit is minder 

teoriegebonde, meer gefokus op die praktiese oplossing van ’n probleem (Hughes, 

2006). Hierdie studie wil ’n basiese, universele ontwerpbeginsel vir die skep van 

ruimtelike dinamika daarstel. Gedeeltes van die roman, Somersneeu, word hier ter 

illustrasie gebruik aangesien dit verder lig kan werp op die dokumentering van die 
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skeppingsproses van ruimtelike dinamika. Die betrokke roman word derhalwe in hierdie 

proefskrif gekontekstualiseer om sodoende by die daarstel van ’n ontwerpbeginsel (kyk 

1.3 ) vir die skep van ruimtelike dinamika uit te kom. Dit is immers wat van ‘n 

praktykgeleide/praktykgebaseerde PhD verwag word. “Practice-based doctoral 

submissions must include a substantial contextualisation of the creative work. This 

critical appraisal or analysis not only clarifies the basis of the claim for the originality and 

location of the original work, it also provides the basis for a judgement as to whether 

general scholarly requirements are met” (Frayling et al. 1997 :14).  

 

Soos genoem, word hierdie skryfkundige studie vergesel van ’n artefak. So ’n artefak of 

kreatiewe kunswerk kan bydra tot die sukses van ’n proefskrif wat sy grondslag in 

praktykgeleide navorsing het. Michael Biggs (2004) van die Universiteit van Hertfordshire 

meen inderdaad “some artefacts in some circumstances may provide evidence of the 

process or outcomes of research”.  

 

Alhoewel daar steeds verskillende sieninge aangaande praktykgebaseerde en 

praktykgeleide navorsing en die kunste is, is daar getuienis dat die dokumentasie van 

die praktyk – in hierdie geval van die skryfkuns – besig is om nuwe teorieë in verband 

met laasgenoemde daar te stel. Die getuienis sover wys dat die twee vorme nie net 

integraal bestaan nie, maar dat navorsers in die kunste gevind het dat die geskrewe 

element ’n groter diepte, persepsie en dimensie aan die hele navorsingsproses verleen 

(McLeod & Holridge, 2002).  

 

Die teorie wat deur literatuur daargestel word, is vanselfsprekend instrumenteel tot die 

formulering van ’n toepaslike metodologie. Doktorale studies in die kunste het egter al 

hierdie bestaande teorieë uitgedaag deur toepaslike metodologieë vir kreatiewe werk 

daar te stel (Mcleod & Holridge, 2002). Dit is inderdaad moontlik om kuns en wetenskap 

in dieselfde asem te noem. “(I)n the creative artefacts themselves – it is often possible to 

identify an approach to knowledge that does not rely on magical thinking, ‘mere’ intuition 

or affect” (Webb & Brien, 2011:190).  

 

Wanneer die kreatiewe skrywer aan die werk is, is hy bewus van onsekerheid, want hy 

werk met die onbekende wat bekend moet word – en daarby in woorde gerepresenteer 

moet word. Onsekerheid is derhalwe nie ’n vreemde aspek van die kreatiewe skrywer se 

werk nie. Webb en Brien (2011:193) meen ’n kreatiewe skrywer is moontlik minder 

gefrustreerd oor onsekerhede as byvoorbeeld ’n navorser in die geesteswetenskappe. 

Webb en Brein (2011:193) stel dit verder so: “W)e know [...] that knowledge can never 
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be full or final; and so we are perhaps more willing than other researchers to linger at the 

point of analysis, and to accept gestures and notions rather than facts”. Na my mening is 

talmende refleksie kenmerkend van die skrywer se skeppende werk en derhalwe is hy 

redelik gewoond aan onsekerhede. 

 

Navorsing in die kreatiewe skryfkuns, praktykgeleide navorsing soos wat dit is, blyk 

inderdaad ’n vloeibare, ontdekkende navorsingsveld te wees wat toenemend deur die 

moderne akademie verstaan word (Harper 2008:171). Harper (2008:171) meen verder 

dat praktykgebaseerde navorsing toenemend ontwikkel en laasgenoemde word versterk 

deur wêreldwye belangstelling en die verbintenis tot die ontwikkeling van verdere kennis 

in verband hiermee.  

 

Kritiese analise is moontlik weens die feit dat die skeppende skrywer, afgesien van sy 

kreatiewe praktyk, ook ’n spesifieke aktiewe en kritiese begrip daarstel wat gebaseer is 

op die ontwikkeling van sy kunsvorm, ’n stel vaardighede wat toepasbaar, prakties en 

pragmaties is (Harper, 2006:161). Skeppende skryfwerk is immers ’n kritiese proses 

onderworpe aan deurdagtheid. Objektiewe beskouing, sowel as subjektiewe belewenis, 

word hierby betrek. Indien kreatiewe skryfwerk ’n terrein van kennis okkupeer, is dit 

redelik en logies om te stel dat die akademie die aard, benadering en dimensies van 

hierdie terrein kan deurvors (Harper, 2006:161).  

 

Bogenoemde tipe navorsing word om ’n grondige rede aangepak, omrede in kreatiewe 

rigtings soos skryfkuns, is die praktykgebaseerde, en daarby die praktykgeleide 

navorsingsmetode waardevol ter wille van die integrasie van teorie en praktyk. 

Navorsing behoort die betrokke dissipline te bevorder – en ’n praktyk wat deur 

ingebedde navorsing gevoed word, doen presies dit (Combrink & Marley, 2009:184).  

Analise is nie die enigste kritiese proses in die akademie nie. Skryf, alhoewel kreatief 

van aard, is ook ’n kritiese en selfs analitiese proses (Harper, 2006: 161). Die skryfkuns 

is nie alleeen kreatief van aard nie, dit is ondersoekend sowel as ontdekkend. “The 

creative writer engages in, and constructs alongside their creative practice, an active 

understanding of a specific kind” (Harper, 2006:161). Die skryfkuns per se is aktief. 

Hierdie aktiewe begrip van ’n kreatiewe praktyk is deels gebaseer op die ontwikkeling 

van ’n vakmanskap, ’n stel vaardighede en bekwaamhede wat prakties, toepaslik en 

pragmaties is (Harper, 2006:161).  

  

Praktykgeleide navorsing in die skryfkuns begin met die erkenning dat daar iets is wat 

onbekend is, maar ontwikkel deur die erkenning van die getuienis beskikbaar vir beide 
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empiriese en teoretiese navorsing (Harper, 2008:164,165). Webb en Brien (2011:195) 

stel die volgende: “Practice-led research in writing [...] begins at the point of practice; and 

practice begins with an idea, a context, a set of questions and a body of knowledge”. Met 

ander woorde die skryfpraktyk hang nie in die lug nie. Die doel van navorsing in die 

skryfkuns is derhalwe sekerlik om ondersoek in te stel en kennis in verband met die 

kreatiewe skryfkuns te ontdek – kennis wat die individuele skrywer-navorser kan 

onderskraag in sy poging om ’n projek te voltooi (Harper, 2008:170).  

 

Barbara Bolt (2006) is verder van mening dat die genoemde hantering van die wêreld 

rondom die skrywer ’n vorm van implisiete kennis (kyk 2.2.3.1) na vore laat kom. Dié 

implisiete kennis kan ’n identifiseerbare, omskryfbare manier van dink word, veral as die 

kunstenaar-skrywer sigself spesifiek instel om bewustelik na ’n “denkweg” (Du Plooy, 

2009:238) te soek. ’n Gedagte wat sterk in die filosofie van Heidegger voorkom, is dié 

van ’n nuwe denkweg, asook die vind van ’n nuwe denkweg (Du Plooy, 2009:238).  

  

Praktykgeleide navorsing verg diep en logiese nadenke en gedetailleerde besinning van 

’n skrywer. Heilna du Plooy (2009: 238) haal Heidegger aan wat spesifiek oor die vind 

van ’n nuwe manier van dink die volgende sê: “Yet releasement towards things and 

openness to the mystery never happen of themselves [...] Both flourish only through 

persistent, courageous thinking.” Hierdie volharding en vernuwende denke is van 

toepassing tydens die skryfproses wanneer daar deur middel van praktykgebaseerde 

navorsing ’n weg gesoek moet word om die een of ander ontwerpbeginsel vir die 

skryfkuns daar te stel.  

 

Bogenoemde denkweë ontstaan nie net tydens die skryfproses self nie, maar ook 

agterna wanneer daar refleksiewe denke (kyk 2.2.2.1) toegepas word. Die genoemde 

dinamiese wisselwerking tussen die ontdekking, refleksie en begrip inherent aan die 

praktiese proses van skepping, is ook van toepassing op navorsing in kreatiewe rigtings 

(Greyling & Marley, 2009:5). Harper (2008:165) meen die bewyse van die skryfproses lê 

in die kreatiewe skryfaktiwiteit van die individu.  

 

Na my mening lê die daarstelling van ’n ontwerpbeginsel (kyk 1.3) vir die skep van 

ruimtelike dinamika in die kreatiewe skryfaktiwiteit wat plaasgevind het tydens die skryf 

van die roman, Somersneeu, maar ook tydens die skryf van ander werke soos dié van 

byvoorbeeld Jeanette Ferreira, Erika Murray-Theron en ander skrywers (kyk Hoofstuk 6). 

Alhoewel kreatiewe skryfpraktyk en die skryfkunsteorie in ŉ sekere sin teenoor mekaar 

staan, is daar volgens Smith en Dean (2009:25) nie noodwendig ’n teenstrydigheid of 
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kontradiksie tussen teorie en die kreatiewe praktyk nie – die kombinasie van die 

genoemde twee kan waardevol wees. Die kreatiewe produksieproses vind bewustelik 

plaas en is redelik en reflektief (Scrivener, 2004).  

 

Bolt (2007:29) redeneer dat daar ’n baie spesifieke soort kennis uit en deur die kreatiewe 

praktyk kan ontstaan. Terselfdertyd meen Bolt (2007:33) dat om vanuit die praktyk te 

teoretiseer ’n heel ander siening is as om die teorie op die praktyk toe te pas. Volgens 

Bolt (2007:33) impliseer dit verder dat praktykgebaseerde navorsing notulering van die 

bevindings in die kreatiewe praktyk moet bevat sodat dit in dialoog kan tree met 

bestaande teorieë en praktyke. Smith en Dean (2009:7) sien dokumentasie van die 

artistieke proses, die notulering daarvan, asook die teoretisering daaroor as 

deurslaggewend vir die vervulling van ál die funksies van navorsing. Scrivener (2004) 

argumenteer verder dat kuns as sodanig ten doel het om insig in emosies, die menslike 

kondisie en menslike verhoudings, asook die mens se plek in die wêreld inter alia te 

bevorder.  

 

Verskillende en ook ooreenstemmende sieninge bestaan derhalwe aangaande 

praktykgeleide navorsing. Praktykgeleide navorsing in die skryfkuns kan egter by uitstek 

’n wyse wees om by ’n ontwerpbeginsel vir die skep van ruimtelike dinamika uit te kom. 

In die kunste is dit immers die praktiserende kunstenaars wat nuwe weë baan: die 

kunskultuur het nog nie ’n spesifieke, vasgestelde praktyk van vordering geïdentifiseer 

nie (Scrivener, 2004). Hierdie praktyk van bevordering sluit by praktykgeleide navorsing 

aan, aangesien ’n skrywer sy skeppingsproses en implisiete kennis navors én verwoord. 

Ingebedde kennis word derhalwe as teoretiese kennis eksplisiet  beskikbaar gemaak. 

 

Ten slotte kan genoem word dat navorsing in kreatiewe skryfwerk nie ’n teleologiese 

oriëntasie as doelwit het nie, aangesien skrywers nie kan demonstreer of bewyse soos in 

die wetenskap lewer nie – maar skrywers kan wel die skryfkuns ondersoek en sodoende 

nuwe perspektiewe daarop, asook stimulerende feite in verband daarmee, aanbied 

(Webb & Brien, 2011:195). Bepaalde kennis aangaande ’n aspek van die skryfkuns is 

inderdaad tydens die skryfproses van die betrokke roman opgedoen. “By defining, 

reflecting, intuiting, paying attention, and experimenting [...] it is possible to make an 

original contribution to knowledge” (Webb & Brien, 2011:195). 
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2.2.1.5 Die metodologie van praktykgebaseerde navorsing  

’n Formele, geordende metodologie behoort vanselfsprekend tydens praktykgebaseerde 

navorsing gevolg te word sodat daar wetenskaplik gefundeerde resultate bereik kan 

word. In dié studie sou die metodologie wees die daarstelling van ’n ontwerpbeginsel vir 

die skep van ruimtelike dinamika in ’n roman. 

 

Harper (2008:165) is van mening dat die metodologie van praktykgebaseerde navorsing 

onder andere die volgende kan insluit: die skryf en herskryf van ’n manuskrip; die 

notulering van die skryfproses; navorsing wat betref die konkrete plek waar die verhaal 

afspeel, waarnemings, die studie van ander skrywers se skrywes aangaande hul werk; 

die analise van ander skrywers se uitbeelding van ruimte in hul werk. Al dié genoemde 

aspekte hou getuienis en bewyse in van die skryfproses. Volgens Harper (2008:165) lê 

die bewyse van die skryfproses, met ander woorde materiaal wat ondersoek kan word 

om nuwe kennis te openbaar, bepaald in die kreatiewe skryfaktiwiteit van die individu. 

Die skrywer kan derhalwe self sy eie prosesse objektief navors en beskryf, analiseer en 

evalueer, aangesien dit net hy is wat presies weet hoe die skryfproses van die spesifieke 

boek verloop het.  

 

Om bogenoemde rede is dit belangrik dat die skryfproses van Somersneeu, met die 

klem op die skep van ruimtelike dinamika, in dié studie verhelder word. Hierdie 

skryfproses en spesifiek die skep van ruimtelike dinamika sal, soos reeds genoem, met 

die skryfmetodes van ander skrywers vergelyk word ten einde universele raakpunte te 

vind (kyk Hoofstuk 5). 

 

Volgens Harper (2008:163) is dit vanselfsprekend dat praktykgebaseerde navorsing in 

verband met die skryfkuns met vrae soos die volgende sal begin: Wat weet ons van die 

skryfkuns? Waarvan in hierdie vakgebied dra ons geen of min kennis, maar sal ons 

graag wil ondersoek? Watter differensiële kwessies in verband met kultuur, geskiedenis, 

teks en individualiteit kom na vore? Watter metodes is beskikbaar om ontdekkings te 

vergemaklik?  

 

Bogenoemde vrae word hopelik bevredigend aangeraak in hierdie studie.  

 

2.2.1.6  Bricolage as ’n hibriede manier van praktykgebaseerde navorsing 

Die term bricolage is oorspronklik gebruik deur Claude Lévi-Strauss, ’n Franse 

antropoloog en etnoloog, en hy definieer die term in ’n antropologiese sin as ’n spontane, 
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kreatiewe handeling wat enige moontlike beskikbare metode gebruik om ’n begeerde 

doelwit te bereik (Yee & Bremner, 2011). Bricolage word deur Yee en Bremner (2011) 

self soos volg gedefinieer: “The bricolage method consists of combining methods from 

the social sciences, humanities, and hard sciences to derive a suitable model of inquiry”. 

In hierdie studie is gevolglik van verskillende dissiplines sprake om sodoende ’n slotsom 

in verband met die skep van ruimtelike dinamika te kan bereik. Alhoewel Yee en 

Bremner hier van navorsing in verband met ontwerp praat, kan hul benadering bepaald 

ook op die skryfkuns van toepassing wees. 

 

Tydens navorsing, en spesifiek in dié studie wat gebaseer is op praktykgebaseerde 

sowel as praktykgeleide navorsing, word daar noodwendig grense oorgesteek. Galloway 

(2008:13) argumenteer dat metodologiese bricolage spesifiek geskik is om die vaagheid 

en die toevalligheid of gebeurlikheid van sosiale, maatskaplike en kulturele kennis te 

ondersoek. Dit kan sekerlik ook die geval in die ondersoek na die kunste, by name die 

skryfkuns, wees. 

 

Yee (2010) haal Kincheloe aan wat die term bricolage in verband met ontwerp as volg 

definieer: “(A) method that ‘does not simply tolerate difference but cultivates it as a spark 

to researcher creativity [...]’. Sensitive to complexity, bricoleurs use multiple methods to 

uncover new insights, expand and modify old principles, and re-examine accepted 

interpretations in unanticipated contexts”. Dit volg dat die bricoleur grense sal oorsteek – 

selfs van een vakgebied na ’n ander in sy navorsing om nuwe insigte in verband met 

byvoorbeeld die skryfkuns te genereer. Ontwerpstudies stem byvoorbeeld tans ooreen 

met tradisionele akademiese navorsing, waarvan die doel is om by te dra tot die 

intellektuele tradisie en oeuvre van kennis (Yee, 2010). 

 

Grense word verder tussen die dinkfase en die skryffase in hierdie studie oorgesteek, 

aangesien daar terselfdertyd besin, herbesin en geskryf word. Dink en doen raak 

bepaald onskeibaar verweef. Die gebruik van bricolage as ’n navorsingsbenadering 

plaas die navorser se diskoers en praktyke binne-in ’n ander ruimte (space), tussen die 

praktisyn en die produk, die vervaardiger en die gehoor, die teorie en die praktyk sodat 

dit die ruimte vir refleksie, kontemplasie en openbaring word (Stewart, 2006:5).  

 

Skrywers is inderdaad bricoleurs. Yardley (2008) haal Lincoln en Denzin aan wanneer sy 

konstateer dat sy, as ’n navorser, ’n bricoleur [...] ’n wewer van stories, ’n samesteller 

van montage is waardeur sy betekenis konstrueer en oordra volgens ’n narratiewe etiek 

– ’n benadering tot navorsing wat nie naïef humanisties of romanties impulsief is nie. 
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Verder meen Yardley (2008) dat om betekenis te konstrueer en oor te dra volgens ’n 

narratiewe etiek, geensins maklik is nie. Ainslie Yardley is, onder andere, ’n skrywer van 

fiksie, en ek gaan akkoord met haar siening van bricolage as ’n manier van kwalitatiewe 

navorsing. 

 

Volgens Yardley (2008) maak bricolage dit, onder andere, moontlik om tegelyk in meer 

as een domein te vertoef – en om beide die navorser en deelnemer te wees, asook die 

een wat nagevors word deur die insluiting van eie kreatiewe produkte. Met ander 

woorde, die skep van ’n artefak met die doel om ’n bydrae tot die teorie te maak, skep 

ook die geleentheid om beide navorser te wees en die een wat nagevors word. 

 

As navorser, is die bricoleur geposisioneer in die grensgebiede tussen tyd en ruimte, 

persoonlike praktyk en die praktyk van ander, immer speurend na die geskiedenis van 

die dissipline en die veranderende kulturele konteks en inhoud daarvan (Stewart 

2008:5,6). Die proses van bricolage bied derhalwe die geleentheid om as’t ware ’n 

plakskildery (collage) van ervaring te maak en daarby kwessies soos kennis, begrip, 

tegnologie, konsep, persepsie, talent en kulturele asook dissiplinêre ervaring in te sluit 

(Stewart, 2008:5,6). 

 

Die metodologiese proses van bricolage stel die bricoleur in staat om tussen dissiplines 

te beweeg om sodoende nuwe kennis te genereer en te vestig. So word daar deur die 

proses van produksie, asook dokumentasie en interpretasie, ’n toepaslike brug gebou 

tussen die estetika en ervaring (Stewart 2008:5,6). Dié studie poog om juis dit te doen – 

om deur middel van praktykgebaseerde en praktykgeleide navorsing wat bricolage 

insluit, ’n ontwerpbeginsel vir die skep van ruimtelike dinamika in ’n roman daar te stel.  

  
2.2.2 Besinning en refleksie 

Besinning en refleksie speel ’n deurslaggewende rol in praktykgeleide navorsing. Die 

navorsingsmetodologie in hierdie studie is nie simplisties nie, aangesien die navorsing 

van beide subjektiewe, inherente kreatiwiteit én gestruktureerde, objektiewe teorie 

gebruik maak. Veral refleksie oor die teorie, asook die kreatiewe skryfpraktyk, vervul ’n 

belangrike rol. Die navorser-kunspraktisyn ondervind inderdaad ’n bewustelike erkenning 

van die kreatiewe proses sowel as ’n voortdurende refleksie tydens die skeppende 

proses asook refleksie daaroor. “Through reflection, he can surface and criticize the tacit 

understandings that have grown up around the repetitive experiences of a specialized 

practice, and can make new sense of the situations of uncertainty or uniqueness which 

he may allow himself to experience” (Schön,1983:61).  
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Refleksies is iets wat feitlik vanselfsprekend met ’n skrywer gebeur wanneer hy ’n 

oomblik terugsit en oor die skryfwerk dink waarmee hy besig is. Hierdie denkproses 

gebeur terwyl hy aan die skryf is en ook ná hy geskryf het en oor pasgeskrewe werk 

dink. Nadenke en besinning oor die skryfproses is derhalwe onvermydelik, selfs al sou 

die proses nie onmiddellik (of selfs hoegenaamd) in die skrywer se gedagtes verwoord 

word nie. Met ander woorde, ingebedde kennis word opgeroep en dien in ’n mate as 

maatstaf vir die reeds verwoorde skryfwerk. In die kreatiewe skryfproses is daar 

wisselwerking (of interne gesprek) tussen implisiete kennis en die artefak wat gestalte 

kry. 

 

Schön (1983:78,79) stel dat die kreatiewe proses gesien kan word as “a conversation 

with the materials of the situation”, asook dat hierdie gesprek reflektief van aard is. In 

antwoord op die kreatiewe situasie “the designer reflects-in-action on the construction of 

the problem, the strategies of action [...] which have been implicit in his moves” 

(Schön,1983:79). Die reflektiewe proses is verweef met die skeppingsproses, aangesien 

daar wel bewustelike refleksie en retroaktiewe besinning tydens die proses sowel as 

daarna is. 

  

2.2.2.1 Refleksiewe en retroaktiewe besinning 

Alhoewel refleksiewe en retroaktiewe besinning deel vorm van die metodologie van 

praktykgeleide navorsing word dit hier apart bespreek, aangesien dit ’n kardinale vorm 

van die praktykgeleide navorsing is waarop die studie grootliks berus. 

 

Die kreatiewe proses is, soos reeds genoem, reflektief en wisselwerkend van aard. In 

antwoord op die kreatiewe situasie kom refleksie tydens aksie oor die konstruksie van 

die probleem, die handelingstrategieë [...] wat implisiet in sy doen en late teenwoordig 

was (Schön,1983:79). ’n Stewige, ingebedde kennis (kyk 2.2.3.1), en verder ’n (soms 

heel onbewustelike) refleksie daaroor, is trouens altyd teenwoordig terwyl die skrywer-

navorser werk. 

 

Wat refleksie tydens aksie betref, is daar van deurdagtheid en besinning sprake. “If 

common sense recognizes knowing-in-action, it also recognizes that we sometimes think 

about what we are doing” (Schön, 1983:54). Die skryfproses vind derhalwe nie geheel en 

al instinktief plaas nie, aangesien ’n skrywer besinnend te werk gaan. ’n Kunstenaar kan 

met ander woorde dink oor wat gedoen word terwyl dit gedoen word (Schön, 1983:54). ’n 

Siftingsproses vind, onder andere, gedurende refleksie tydens aksie plaas. Dit impliseer 
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verder dat daad by gedagte gevoeg word en veranderings tydens die skeppingsproses 

van ’n artefak aangebring word. 

 

Schön (1983:50-69) maak egter ’n onderskeid tussen konsepte rakende refleksie. In die 

eerste plek verwys hy na kennis tydens aksie (knowledge-in-action). Kennis tydens aksie 

is inherente, intuïtiewe, nievoorbedagte kennis in verband met alledaagse take. Hier is 

nie van besinning sprake nie. Tweedens is die konsep (reflection-in-action) refleksie 

tydens aksie vir ’n kunstenaar (’n outeur, in hierdie geval) van belang.  

 

Derdens is refleksie oor aksie (reflection-on-action) van belang. In die geval van refleksie 

oor aksie is die proses bepaald meer kompleks, aangesien reflekterende denke, logiese 

besinning, asook eksperimentering daarin voorkom. ’n Navorser-kunspraktisyn kan 

miskien reflekteer oor die implisiete kennis wat in sy werk voorkom, asook die waardes 

onderliggend aan ’n oordeel oor die strategieë en teorieë implisiet teenwoordig in ’n 

patroon of vorm (Schön, 1983:62). 

 

Refleksiewe en retroaktiewe besinning is wanneer daar reeds ’n mate van eksplisiete 

kennis (kyk 2.2.3.2) ingetree het, aangesien daar meer objektief en los van die 

aanvanklike kreatiewe proses na ’n stuk skryfwerk gekyk word. Derhalwe is daar reeds 

’n mate van afstand van die artefak geneem. Refleksiewe besinning kan wel tydens die 

skryfproses ook gebeur wanneer daar refleksief na ’n afgehandelde stuk werk gekyk 

word en/of dit kan plaasvind wanneer die werk (roman) reeds voltooi is en daar in ’n 

redigerende, retrospektiewe proses na die voltooide werk gekyk word.  

 

Dié retrospektiewe proses is gekompliseerd. Stewart (2008:9) haal Irwin in verband met 

refleksie aan: “Through attention to memory, identity, reflection, meditation, story telling, 

interpretation and representation practitioners who share their lived experiences are 

searching for new ways to understand their practice as artists who research”. ’n 

Belangrike verdere punt betreffende praktykgebaseerde navorsers is dat hierdie 

navorsers eintlik topografiese navorsers is, aangesien hulle hul vrae, praktyke en 

ontkiemende begrippe in kreatiewe analitiese tekste representeer (Irwin, soos aangehaal 

deur Stewart 2008:9). Ek meen veral die refleksie en herbesinning aangaande ’n 

kreatiewe taak is belangrik omrede dit vanweë die afstand wat gehandhaaf word tydens 

herbesinning, nuwe insigte kan bring. 

 

Volgens Irwin (soos aangehaal deur Stewart 2008:9) is praktykgebaseerde navorsers se 

werk beide wetenskap en kuns – maar dit beweeg as sodanig nader aan kuns, 
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aangesien hulle eerder betekenis as sekerhede beklemtoon. Praktykgeleide navorsers 

visualiseer, skep, verbeel, en representeer interpretasies en aksies op maniere wat hul 

geskrewe tekste komplementeer of teëgaan. Die doel van hierdie studie is onder andere 

om as’t ware ’n collage te bou van ervaring, opgedoen deur die skryf van die roman, 

Somersneeu. Die boekstawing van visualisering, refleksie en interpretasies tydens die 

skryfproses word hier ingesluit om sodoende ’n ontwerpbeginsel (kyk 7.3) in verband 

met die skep van ruimtelike dinamika in ’n roman te vergestalt. 

 

In dié studie is van kennis in aksie, refleksie in aksie, asook refleksie oor aksie (Schön, 

1983:50-69) gebruik gemaak. Refleksie tydens aksie het bepaald tydens die skryf van 

die betrokke roman ’n beduidende rol gespeel. Schön (1983:69) beweer dat vir sommige 

reflektiewe praktisyns refleksie tydens aksie inderdaad die kern van die praktyk is. 

Refleksie tydens aksie kan moontlik bydra tot bestaande teorieë, aangesien ’n praktisyn 

immers elke artefak uit niks skep – en sodoende veel uit refleksie tydens aksie kan leer 

wat eksplisiet verwoord kan word. Wanneer iemand tydens aksie reflekteer, word hy ’n 

navorser in die konteks van die praktyk – hy is derhalwe nie afhanklik van die kategorieë 

van die gevestigde teorieë en tegnieke nie, maar konstrueer ’n nuwe teorie vir die unieke 

situasie of saak (Schön, 1983:68). Dit kan gebeur wanneer ’n skrywer sy skryfproses 

tydens of na die proses notuleer.  

 

Retroaktiewe besinning vind plaas hoofsaaklik tydens die skeppingsproses self. 

Retroaktiewe besinning dra grootliks by tot die toename in kennis in verband met die 

skep van ’n kunswerk –  in hierdie geval ’n roman. Die retroaktiewe benadering bestaan 

uit verskeie terugskouings, en derhalwe groei en verdiep die kennis en begrip kumulatief 

(Mäkelä 2006: 78 soos aangehaal deur Mäkelä, 2009). 

 

Bogenoemde retroaktiewe proses kan vanselfsprekend ook tydens die skryf van ’n 

proefskrif (en derhalwe tydens die skryf van hierdie studie) plaasvind. Gevolglik word die 

retroaktiewe proses tydens die navorsingsproses gevorm en op hierdie wyse funksioneer 

die retroaktiewe benadering soos ’n hermeneutiese sirkel: dit wil sê kennis en begrip 

vorder en verdiep namate die spirale proses van interpretasie verdiep (Mäkelä 2006:78, 

soos aangehaal deur Mäkelä, 2009). 

 

Dié retrospektiewe en retroaktiewe benadering hou in dat die gevolglike oorsigtelike 

beskouing van die skeppingsproses van ’n kunswerk (wat tydens dié navorsingsproses 

geskep is), help om ’n konneksie tussen kuns en navorsingspraktyke te skep (Mäkelä 

2009). Dit volg dat die kennis en begrip klaarblyklik beskikbaar raak deur artefakte en/of 
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die skeppingsprosesse daarvan te interpreteer (Mäkelä, 2009). Vermoedelik is dit 

moontlik om deur middel van die bestudering van die skeppingsproses van ’n artefak 

soos ’n roman, kennis beskikbaar te stel wat die skeppingsproses van ander skrywers 

kan belig. 

 

Refleksie oor aksie het, soos die term aandui, ná die skryfproses van die betrokke roman 

plaasgevind en daaruit kon ’n bydrae gelewer word in verband met die skep van 

ruimtelike dinamika, aangesien dié terugskouing bepaald nuwe perspektiewe gebring 

het. Die studie berus inderdaad grootliks op die refleksiewe en retroaktiewe besinning 

oor ’n kunswerk (roman) wat deel uitmaak van praktykgeleide navorsing.   

 

2.2.2.2  Besinning oor dokumentering as ’n manier van praktykgeleide navorsing 

’n Te bewustelike waarneming van die skryfaktiwiteit kan inhiberend inwerk (De Kock 

2008:12). Aucamp (2004) meen eweneens dat ’n alte bewuste “program” in enige genre 

die vrye vloei van kreatiwiteit kan belemmer, en dit is eers wanneer ’n skrywer terugkyk 

op sy werk dat daar helderder patrone na vore kom. Dit is in die geval van die 

skryfproses van die roman, Somersneeu, bepaald waar. 

 

Alhoewel daar tydens die skryfproses gereeld joernaal gehou is, asook notas oor die 

roman gemaak is, het ek ná die skryfproses veel helderder insigte in verband met die 

skryfproses bekom deur die herlees en ook die proeflees van Somersneeu. Tydens die 

werklike skryffase kom die probleem van implisiete kennis ter sprake (Nonaka 1997:1), 

aangesien daar onverwoordbare kennis teenwoordig is. Tydens die werklike skryffase is 

dit feitlik onmoontlik om hierdie implisiete kennis (kyk 2.2.3.1) akademies te verwoord. 

Aangesien dié inskrywings die momentum van die skryfproses vertraag, is die inligting in 

die joernaal derhalwe haastig en informeel aangeteken. Die meeste inligting is tydens 

die redigeerfase aangestip en selfs dít is in der haas gedoen omrede dit inbreuk gemaak 

het op die redigeringsproses.  

 

Daar is weer by herhaling refleksief na die roman gekyk, aangesien die refleksies en die 

notulering daarvan nou verder op ’n ander, meer geordende vlak plaasvind. In hierdie 

studie is sprake van die oordrag van implisiete kennis na eksplisiete kennis, aangesien 

die skryfervaring wat binne ’n spesifieke konteks plaasvind, nou getransformeer is na 

verwoordbare, formele en objektiewe kennis (kyk 7.3).   

 

Refleksies wat tydens die studie plaasvind, is in hierdie stadium, ná die voltooiing van 

die roman, gebaseer op ’n basis van bykomende insigte wat teoretiese navorsing bring. 
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Kritiese refleksie is vir die teoretisering van die skeppingsproses en ook vir die skep van 

ruimtelike dinamika gebruik. Hierdie refleksie loop dan uit op ’n eksternaliseringsproses 

(kyk 2.2.3.3) waartydens implisiete kennis (kyk 2.2.3.1) verwoord word.  

 

Bewustelike waarneming tydens die skryfproses is, soos reeds genoem, ten spyte van 

die feit dat dit soms hinderlik kan wees, nietemin altyd tydens die skryfproses 

teenwoordig. Dit kan inderdaad nie weggeredeneer word nie dat daar ’n kritiese 

bewussyn dwarsdeur die skryfproses teenwoordig is en ook tydens die skryf van hierdie 

roman teenwoordig was. Hierdie onwillekeurige, subjektiewe bewustheid van die 

skryfproses en die uiteindelike, objektiewe eksplisiete notulering daarvan, kan meewerk 

om ’n ontwerpbeginsel vir die skep van ruimtelike dinamika daar te stel. 

 

Dat daar altyd ’n besinningsgesprek met betrekking tot ’n probleem, of in hierdie geval, ’n 

artefak of kunswerk is, kan met redelike sekerheid gekonstateer word. ’n Spesifieke 

artefak (die roman, Somersneeu) is immers deur kreatiwiteit geskep. Verder is ’n 

spesifieke aspek (die skep van ruimtelike dinamika) van die metode wat gebruik is om 

die artefak te skep sistematies nagevors. “Research involves systematic, controlled, 

valid and rigorous exploration and description of what is not known and establishment of 

associations and causation that permit the accurate prediction of outcomes under a 

given set of conditions” (Kumar 2011:24). Deur sistematies en gekontroleerd sowel as 

intuïtief te werk te gaan, is kennis in verband met die skep van ruimtelike dinamika 

bekom en geëksternaliseer (kyk 7.3).  

 

Sistematiese navorsing het bestaande kennis bevestig en terselfdertyd nuwe kennis 

gegenereer. “It (research) also involves identifying gaps in knowledge, verification of 

what is already known and identification of past errors and limitations. The strength of 

what you find largely rests on how it was found” (Kumar 2011:24). Ek het ongetwyfeld 

meer van die skryfproses (en spesifiek van die skep van ruimtelike dinamika) te wete 

gekom en kon dit verwoord (kyk 7.3). 

 

2.2.3 Implisiete kennis en eksplisiete kennis 

Die kreatiewe praktisyn kan bewustelik op verskeie maniere te werk gaan en 

terselfdertyd intuïtief sowel as reflektief metodologieë volg wat teoretiese kennis tot 

stand bring. Scrivener (2004) stel dit so: “The creative-production process is self-

conscious, reasoned and reflective”. Die blote logiese en refleksiewe bewustheid van die 

skryfproses kan uiteraard tot nuwe bevindinge aangaande die proses lei.  
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Op die gebied van, onder andere, die kuns, byvoorbeeld in die skryfkuns of skilderkuns, 

is daar sprake van ’n ingebedde of versweë kennis wat deur taal na vore gebring behoort 

te word. ’n Skrywer behoort derhalwe woorde te gebruik om ’n sekere tipe kennis aan die 

lig te bring.  “One must use words to describe a kind of knowing, and a change of 

knowing, which are probably not originally represented in words at all” (Schön, 1983:59). 

In hierdie studie geskied dit hopelik so dat implisiete kennis na vore gebring word as 

eksplisiete, verwoordbare kennis om sodoende ’n ontwerpbeginsel vir die skep van 

ruimtelike dinamika in ’n roman daar te stel.  

 

Die kloof tussen implisiete en eksplisiete kennis (kyk 2.2.3.2)  is moeilik om te oorbrug 

en dit is ten diepste waaroor dié studie gaan – om inherente, onverwoordbare kennis 

duidelik teoreties verwoordbaar te maak.   

 

2.2.3.1 Implisiete kennis 

Implisiete kennis is subjektief en binne ’n spesifieke konteks aan, onder andere, ervaring 

gebonde. Kreatiwiteit behels ’n proses van ontdekking – ook in retrospeksie, wanneer 

die betrokke roman by herhaling deur my herlees is. Tydens die werklike skryfproses is 

daar sprake van implisiete of onverwoordbare kennis [tacit knowledge] (Nonaka, 

1997:1). 

 

Michael Polanyi (1967:4) stel in sy boek, The tacit dimension, die volgende 

kernstandpunt:  “(W)e can know more than we can tell”. Die term wat Polanyi aan hierdie 

denkfase vooraf of prelogiese, intuïtiewe fase van kennis toeken, is implisiete kennis 

(implicit knowledge) – en dié implisiete kennis bestaan uit ’n reeks konseptuele en 

sensoriese informasie en beelde wat saamgevoeg kan word tot ’n bepaalde teorie. 

Verskeie menings aangaande implisiete kennis (kyk 2.2.3.1) moet hier in berekening 

gebring word. (Smith, 2003). Polanyi (1967:4) stel byvoorbeeld dat implisiete kennis 

(tacit knowledge), wat hoofsaaklik uit tradisie, oorgeërfde praktyke, vooroordele en 

geïmpliseerde waardes bestaan, in die kern van wetenskaplike ontdekking lê.  

 

Morgan (2008) argumenteer soos volg oor implisiete en eksplisiete kennis: “Michael 

Polanyi presented two fundamentally different kinds of knowledge. First was explicit 

knowledge. Words, numbers, diagrams, and other symbols can be used to express this 

knowledge. The second type of knowledge was tacit knowledge. Individuals possessing 

it are not aware that it exists”. Polanyi se siening is inderdaad dat implisiete (tacit) kennis 

die primêre bron van alle kennis is en dat dit logies onmoontlik is om oor eksplisiete, 
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verwoordbare kennis te beskik sonder ’n bepaalde vorm van implisiete kennis (Gill, soos 

aangehaal deur Morgan, 2008). 

 

Niedderer (2008:15) beklemtoon die onskatbare belang van implisiete kennis wanneer 

hy stel dat die verstaan van kennis in navorsing en kennisbestuur ondersoek is. Die 

bevinding is dat dit inderdaad holisties is met ’n samevallende, gelyklopende eksplisiete, 

asook implisiete dimensie. Volgens Niedderer (2008:15) laat hierdie bevinding verder die 

veel gesogte erkenning van implisiete kennis in navorsing toe. In byvoorbeeld die 

skryfkuns is dit na my mening ’n gegewe dat kreatiwiteit gepaard gaan met beduidende 

ingebedde kennis wat geformuleer behoort te word, aangesien dit ’n bydrae tot die 

skryfkunsteorie kan lewer. Hierdie ingebedde kennis staan heel moontlik sentraal wat 

praktykgebaseerde navorsing betref, aangesien die verwoording van versweë kennis 

immers die doelwit van dié navorsing is. Smith (2003) stel dit soos volg: “Significantly, 

his (Polanyi’s) attention to passions and commitments throws fresh light on the praxis 

(informed, committed actions) that stand at the heart of informal education”.  

 

Implisiete of versweë kennis en die toepassing daarvan bestaan uit ingewikkelde 

prosesse. Komplekse kognitiewe prosesse is die basis van die skep van ’n narratiewe 

wêreld (Herman, 2009:37). Dit is die genoemde implisiete prosesse wat as’t ware 

gekarteer moet word om sodoende die skep van ruimtelike dinamika teoreties eksplisiet 

daar te stel. Sonder die eksplisiete verwoording van versweë kennis, kan byvoorbeeld 

die kunste en by name die skryfkuns, veel armer daaraan toe wees. Niedderer (2008:15) 

beklemtoon inderdaad die groot belang van implisiete kennis: “(W)e have investigated 

and determined the understanding of knowledge in research and knowledge 

management as holistic with a concurrent explicit and tacit dimension, which allows for 

the much-needed recognition of tacit knowledge in research.”   

 

2.2.3.2 Eksplisiete kennis  

Dit is met ander woorde die verwoording van implisiete kennis. Eksplisiete kennis sluit 

verder teoretiese benaderings, probleemoplossings, handboeke en databasisse in 

(Nonaka, 1997:1).  

 

Dit is moontlik om implisiete kennis na eksplisiete kennis oor te dra (Nonaka, 1997:1) 

omrede die skryfervaring wat binne ’n spesifieke konteks plaasvind, nou getransformeer 

word na verwoordbare, formele en objektiewe kennis. Die proses waarin onverwoord-

bare kennis akademies verwoord word, is eksternalisering (kyk 2.2.3.3). Idees, beelde 
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en die totale kreatiewe proses word dan formeel geartikuleer in woorde, metafore en 

analogieë (Nonaka, 1997:1).   

 

Bewustelike waarneming tydens die skryfproses is, ondanks die feit dat dit soms 

hinderlik kan wees, nietemin altyd tydens die skryfproses teenwoordig. “Mapping words 

onto worlds is a fundamental [...] requirement for narrative sensemaking” (Herman, 

2009:37). Hierdie “mapping words onto worlds”, of dan die verteenwoordiging van 

wêrelde deur woorde, geskied myns insiens bewustelik, selfs al sou die proses self 

tydens die werklike skryffase onverwoordbaar of implisiet wees.  

  

Verder kan genoem word dat die skryfproses ’n voortdurende en bewustelike keuring en 

evaluering van woorde behels. “Die artistieke proses is ’n proses van voortdurende 

aanvaarding en verwerping, probeer en hersien; kortom van evaluering” (Viljoen, 

1992:115). Alhoewel Viljoen hier van literêre evaluering praat, is bogenoemde stelling 

ook op die skryfproses van toepassing. ’n Skrywer is inderdaad tydens die skryf van 

byvoorbeeld ’n roman besig met aanhoudende evaluering van eie werk. Ek beskou so ’n 

evalueringsproses en ’n gepaardgaande siftingsproses as integraal deel van die 

skryfproses. 

 

Na aanleiding van bostaande kan dit nie weggeredeneer word nie dat ’n kritiese 

bewussyn deurentyd in die skryfproses teenwoordig is. Smith en Dean (2009:25) praat 

van ’n “self-critical awareness which is always a part of creating an artwork”. Die 

onwillekeurige, subjektiewe bewustheid van die skryfproses en die uiteindelike, 

objektiewe eksplisiete notulering daarvan kan meewerk om ’n ontwerpbeginsel vir die 

skep van ruimtelike dinamika daar te stel. 

 

2.2.3.3 Eksternalisering  

Die proses waardeur implisiete kennis duidelik verwoord word sodat dit eksplisiete 

kennis word, word eksternalisering genoem. Eksternalisering behels dat daar deur 

middel van byvoorbeeld dialoog met ander mense ’n artikulasie van eie implisiete kennis 

– dit wil sê, idees en beelde in woorde, metafore en analogieë – eksplisiete kennis 

geskep word (Nonaka, 1997:2). Na my mening kan dialoog met die self verder lei tot die 

eksternalisering en die daaropvolgende internalisering van kennis. ’n Tweede vorm van 

eksternalisering is dat mens as’t ware poog om ander mense se implisiete kennis in 

woorde te transponeer sodat dit redelik verstaanbaar is. Dialoog kan hier ook gebruik 

word (Nonaka, 1997:2).  
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Die probleem in hierdie studie is dat eie, interne en onverwoordbare kennis aangaande 

die skep van ruimte en ruimtelike dinamika wat by my as skrywer ingebed is, 

verwoordbaar na vore gebring moet word. Die doel van die studie is immers om ’n 

ontwerpbeginsel vir die skep van ruimtelike dinamika duidelik te omskryf en wel binne ’n 

raamwerk van eksplisiete kennis (2.2.3.2). ‘n Probleem is verder dat die skryfkuns die 

mees abstrakte kunsvorm is wat bestaan, aangesien dit in die skrywer se gedagtes 

begin en in die skrywer se gedagtes voltrek word (De Kock, 2008: 30). Dit bly derhalwe 

kompleks om die genoemde abstraksie onder woorde te bring. 

 

2.3 Slotsom 
 
Die navorsingsmetodologie in hierdie studie word in hierdie studie hoofsaaklik deur die 

skryfpraktyk asook praktykgeleide navorsing gerig. Alhoewel ander skrywers ook betrek 

is, vorm die skryfproses van die roman, Somersneeu, en spesifiek die skeppingsproses 

van ruimtelike dinamika wat vanuit ingebedde kennis geskryf is, die grondslag van 

hierdie studie.  
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Hoofstuk 3 
Die teoretiese begronding van begrippe 

 

 

In hierdie hoofstuk word ruimte en ruimtelike dinamika binne die teoretiese raamwerk 

geplaas.  

 
3.1. Inleiding 
 

’n Teoretiese begronding waarbinne ruimte geplaas kan word, is bepaald hier van 

belang. Sodoende kan ’n ontwerpbeginsel later makliker vir die skep van ruimte en 

ruimtelike dinamika, omskryf word (kyk Hoofstuk 7). Begrippe behoort gevolglik 

opgeklaar te word om die teoretiese konteks van ruimte te belig. Sleutelbegrippe wat in 

hierdie hoofstuk bespreek word, is die volgende: fiksie, woordkuns, kreatiwiteit, 

skryfkuns, skeppingselemente, deiksis, deiktiese sentrum, ruimte.   

 

Ter inleiding behoort fiksie heel eerste ter sprake kom, aangesien hierdie skryfkundige 

studie oor die skeppingsproses van fiksie gaan. Dit handel oor die skep van ’n sekere, 

spesifieke aspek van fiksie, naamlik die skeppingselement ruimte met al sy 

wisselwerkende fasette. Om daardie rede is dit van wesenlike belang om die term fiksie 

nader te omskryf. 

 

Dit is moeilik om ‘n spesifieke funksie aan fiksie toe te dig (Du Plooy, 1992:129). 

Aristoteles het geskiedenis en poësie teenoor mekaar gestel deur te sê dat poësie (as 

verbeelde kunswerk), meer ernstig en filosofies is as die feitelikheid wat die geskiedenis 

kenmerk aangesien dit met “universele” waardes te doen het (Du Plooy, 1992:129). Na 

my mening is dit steeds waar omdat fiksie soms gewigtiger waarhede as die formele 

feite van geskiedenis kan oordra. Fiksie as sodanig moet dan egter kwalifiseer as “’n 

voortreflike fiksionele teks” (Du Plooy, 1992:129). Met ander woorde ‘n goedgeskrewe 

fiksionele teks kan effektief waarhede verkondig. Sedert Aristoteles het daar vele 

sieninge aangaande fiksie na vore gekom. 

 

Marita Wenzel (2007:46) sien fiksie soos volg: “Fiction (and the novel in particular) 

promotes a means of “connecting” with reality; of forming perceptions of belonging”. By 

implikasie is daar derhalwe in fiksie abstraksies van ruimte (kyk 4.6.2) soos byvoorbeeld 
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identiteit, kultuur en religie teenwoordig. Juis as gevolg van die teenwoordigheid van 

hierdie ruimtelike abstraksies, kan daar ’n aansluiting of identifisering met die werklikheid 

wees.  

 

Fiksie impliseer dat ’n verhaal/storie en gevolglik ook ruimte en ruimtelike dinamika 

geskep word. Iets word geskep of vorm gegee. Du Toit en Kloppers (1989:17) stel dit so: 

“Die woord fiksie is afgelei van die Latyn fingere, wat beteken: om te maak, te boetseer 

of vorm te gee”. Die term fiksie is egter kompleks. Alhoewel die Latynse substantief 

fictum “versinsel’ of “leuen” beteken, word fiksie nie gesien as teenstellend tot “waarheid” 

nie, maar eerder as teengestelde van “feite” of die reële “ervaringswerklikheid” ofte wel 

“time-and-space existence” (Johl, R., 1992:130). 

 

Die term fiksie is nogtans nie maklik definieerbaar nie, aangesien fiksie in die praktyk ’n 

vae en algemene term bly en wanneer daar na fiksie verwys word, dui dit hoofsaaklik op 

die aard van ’n teks wat “ontstaan het uit ’n bepaalde soort kreatiewe aktiwiteit” (Du 

Plooy, 1992:129). Heilna du Plooy (1992:129) meen verder, in aansluiting tot 

bogenoemde, dat fiksie met ’n sekere siening of beeld van die werklikheid te doen het, 

maar nie in die “gewone sin van die woord ‘waar’ is nie”. Fiksie is derhalwe waar maar 

ook tog nie waar nie. Myns insiens het dit ’n delikate konneksie met die werklikheid. 

Hierdie konneksie word deur die skrywer se verbeelding (kyk 3.1.2) gespin en 

vasgeknoop. 

 

Brink (1989:38) beskou fiksie verder as ’n tusseninwêreld ─ met ander woorde, nie 

heeltemal waar nie en ook nie onwaar nie omrede die teks self die leser nie toelaat om 

te dink dat die “daar” in fiksie dieselfde is as die “daar” in die werklikheid nie. “Dit gebeur 

omdat die fiksie nie ’n lineêre ‘natuurlike’ voortsetting (of produk) van die sg. buitenste 

werklikheid is nie; nie sonder meer ’n afkaatsing of nabootsing daarvan nie, maar ’n 

maaksel, ’n fabrikasie, ’n vormgewing” (Brink, 1989:38). 

 

Fiksie is fabrisering plus die vermoë van die verbeelding om feitelike inligting, ervaring 

en herinnering interessant en opwindend, dog gemuteer, aan te bied. Novakovich 

(1995:6) meen: “Fiction is a lot like lying. You start from something real but for some 

specific purpose [...] you change at least one key element of the account”. Verbeelding 

omvorm gevolglik die feitelike gegewe. Bell (2008: 14,15) gee selfs ’n formule vir fiksie: 

’n konsep of idee, plus karakters en konflik, plus ’n x-faktor wat al drie hierdie elemente 

verryk, is gelyk aan ’n suksesvolle roman.  
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Skryfhandleidings van Dibell (1988) en Rozelle (2005) praat populêr wetenskaplik oor 

verskillende aspekte van die skryfkuns sonder om die term fiksie werklik akademies te 

omskryf. Brooks (2013:20) beskryf fiksie eweneens in populêre terme wanneer hy stel: 

“With fiction, art without craft isn’t enough”. Fiksie is ’n kunsvorm wat tot ’n groot mate ’n 

fyn en geslypte ambagtelikheid bevat. Anders kan dit nie fiksie wees nie. 

 

Skrywers self sukkel egter om die term se aard met ’n mate van eksaktheid te bepaal. 

Laasgenoemde is te wyte aan die aard van fiksie self: “Al hoe meer word storie vir my ’n 

entiteit buite die skrywer; iets geheimsinnigs [...] wat nie altyd redelik begryp kan word 

nie” (Aucamp, 1986:183). Aucamp (1986:184) gaan selfs so ver om te beweer dat 

teoretiese uitsprake oor fiksie altyd “minder as finaal” sal wees aangesien nuwer 

sieninge voortdurend bykom.  

 

Fiksie kan verder gesien word as ’n mutasie van die werklikheid. Met ander woorde, die 

werklikheid of die waarheid muteer en word anders, moontlik meer verteerbaar vir die 

leser en selfs vir die skrywer. Fiksie bly nietemin ’n ingewikkelde begrip. Die genoemde 

misterie van fiksie kan verhelder word, aangesien fiksie wel intieme verbande met beide 

die werklikheid en die mens se verbeelding en sy kreatiwiteit het waaruit byvoorbeeld die 

roman ontstaan. Fiksionalisering is immers “een process dat de buitentekstuele 

werkelijkheid verandert in een tekstuele” (Van Gorp et al., 1984:113). 

 

Heilna du Plooy (2009:236) meen dat verbeelding nie net tot fantasie beperk is nie, maar 

dat alle mense verbeelding het. “(K)reatiewe mense is diegene wat die verbeelding 

opskerp, ontgin, ontwikkel, stimuleer en gebruik” (Du Plooy, 2009:236). Fiksie bestaan 

derhalwe uit meer as net ’n skeut verbeelding. Dit berus, ten spyte van feitelike inligting 

wat ingevoer word om dit meer geloofwaardig te maak, grootliks op die skrywer se 

verbeelding. Selfs die sogenaamde “faction” het heelwat verbeelding (kyk 3.1.2) nodig 

om dit uit die feitelikheid van verslaggewing te lig. 

 
3.1.1 Fiksie en die werklikheid 

Alhoewel fiksie ’n komplekse begrip is – ook vir die skrywer self – kan ’n eenvoudiger 

definisie daarvan gegee word. Fiksie is niks anders nie as die fiktiewe voorstelling van 

die werklikheid. Die volgende kan egter in gedagte gehou word: die volle werklikheid in 

al sy menigte besonderhede kan hoegenaamd nie in ’n fiktiewe stuk werk weergegee 

word nie. Om daardie rede kleef daar aan fiksie ’n sekere onvolledigheid. “(T)he text of a 

fiction cannot be expected to fully specify a world [...] there are always going to be gaps 
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and indeterminacies in the interpretative construction of fictional worlds” (Walsh, 

2005:153). Die genoemde onvolledigheid maak staat op die leser van die werk se 

vermoë om dié onvoltooidheid aan te vul en sinvol te verwerk.  

 

Die onvoltooidheid van die nagebootste werklikheid word juis deur fiksie voltooi. Dit vind 

plaas deurdat fiksie, deur middel van die kreatiwiteit van die skrywer, die werklikheid in 

kunsvorm giet en dit volledig afrond. Die realiteit word aan die leser gekommunikeer 

deur middel van die kunsvorm wat fiksie inderdaad is. Die gapings wat daar in fiksie is 

vergeleke by die werklikheid word inderdaad deur die leser verwerk, aangepas en aan 

gestalte gegee (Rossouw, 1992:427). Fiksionele representasies bestaan met ander 

woorde nie net nie, maar word gekommunikeer (Walsh, 2005:154). 

 

Na my mening kan die volgende nou gekonstateer word: Dit is nie nodig of selfs moontlik 

om ’n absoluut volledige agtergrond van narratiewe besonderhede (presies soos wat dit 

in die werklikheid voorkom) te verskaf wanneer daar fiksie geskryf word nie. Detail kan 

verskaf word deur kontekstuele aannames wat deel is van die genoemde 

kommunikatiewe situasie. Sodoende bied fiksie direkte kommunikatiewe voordele 

(Walsh, 2005:162,163). Veel meer kan gesê word in verband met die sogenaamde 

onvoltooidheid wat kenmerkend van fiksie is, maar vir die doel van hierdie studie word 

hiermee volstaan. 

 

Fiksie kan tydens die voorstelling van die werklikheid op verskeie wyses gestalte kry. 

Kunstenaars skep ’n kunswerk wat in der waarheid ’n namaaksel van die werklikheid is. 

Byvoorbeeld, ’n skilder skep ’n fiktiewe landskap op doek of op watter medium ook al. 

Beeldhouers doen beeldhouwerk wat werklike figure of konsepte naboots, selfs al sou dit 

in abstrakte vorm wees. Die draaiboekskrywer gebruik dialoog en visuele, filmiese 

voorstellings van die werklikheid om sodoende fiksie te skep.  

 

Die prosaskrywer gebruik woordkuns (kyk 3.2) om sy beeld van die werklikheid fiktief te 

skep.  In dié studie word die skep van ’n tekstuele werklikheid van nader bekyk en word 

fiksie as woordkuns behandel. Die term fiksie en die verband tussen fiksie en die 

werklikheid, asook fiksie en verbeelding, word hier nader bekyk. 

 

Fiksie kan die lewe namaak en is derhalwe na aan beide die waarheid en die 

werklikheid. Fiksie kan ook as’t ware heen en weer deur die werklikheid vleg, raakpunte 

daarmee hê maar dit tog tot ’n beduidende mate ontglip. Fiksie kan sigself as’t ware 

vanuit die werklikheid en die lewe voed. Juis aangesien fiksie so na aan die werklikheid 
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beweeg (omrede dit realiteit soms in die fynste besonderhede naboots), hou fiksie 

verband met die mens se leefwêreld en ook met sy wêreldbeskouing en 

werklikheidsbeeld (kyk 4.6.2.3).  

 

Die werklikheid speel ’n definitiewe rol in fiksie en gevolglik ook in die skep van ruimte en 

ruimtelike dinamika wat in hierdie studie ter sprake is. Novakovich (1998:4) beskryf die 

verhouding tussen die werklikheid en fiksie so: “The best source of fiction is the zone in 

which knowledge and the lack of knowledge meet, where you wonder.” Fiksie kan as ’n 

liminale sone tussen die werklikheid en verbeelding gesien word. Dit is egter nie so 

simplisties nie. Volgens Dorrestein (2001:98) is die verhouding tussen fiksie en realiteit 

altyd gespanne. “Bij het schrijven van fictie gaat het om het oprekken van de wetten van 

mogelijkheid en waarschijnlikheid” (Dorrestein, 2001:98).  

 

Dit wat kan wees en dit wat reeds is, kan gevolglik deur die fiksieskrywer se verbeelding 

só omvormword dat die fiksie vir die leser verteerbaar en geloofwaardig word. Sonder 

geloofwaardigheid is fiksie inderdaad soos sout wat verslaan het. Dit het dan geen impak 

nie. Om die verhaal geloofbaar te kry behoort daar verkieslik ’n fyn ewewig tussen 

intellek en emosie bewerkstellig te word. “Goede fictie appelleert aan zowel emotionele 

als intellectuele logica” (Dorrestein, 2001:69).  

 

Desondanks die gespanne verhouding tussen fiksie en die werklikheid, kan die skrywer 

in gedagte hou dat die karakters in sy verhaal oortuigend en geloofbaar moet wees, 

aangesien fiktiewe karakters immers dieselfde verbintenis met, asook beperkinge van, 

die menslike kondisie het as wat die mens in die werklikheid het (Ricoeur, 1991:78). Dit 

beteken egter nie dat die skrywer bloot die werklikheid probeer naboots nie, maar dat 

“die skrywer getrou bly aan die wette van die fiksiewêreld wat hy geskep het” (Du Toit & 

Kloppers, 1989:17). Met ander woorde, die fiksie wat geskryf word, moet waarheids- en 

werklikheidsgetrou wees, maar ook aan ’n estetiese vereiste voldoen. Selfs al word die 

werklikheid getrou nageboots, sou dit goed wees as hierdie nabootsing steeds as kuns 

beskou kan word.  

 

Die werklikheid is egter moeilik om na te boots, juis omdat die waarheid nie altyd soos 

die waarheid klink of “voel” nie. Die werklikheid en die waarheid kan dikwels vergesog 

klink, selfs al is dit werklik waar. Werklike persoonlike ervaring van die skrywer behoort 

gevolglik versigtig hanteer te word. Braine (1974:41) stel dit as volg: “(F)iction is more 

than reportage [...] the experience is transmuted when given to your character”. Fiksie 

bestaan grotendeels uit hierdie transmutasie van die skrywer se ervaring, asook van sy 
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herinnering en drome. Tydens die transmutasie tree die herverbeelding en die 

herskepping van dit wat waargeneem is in. 

  

Alhoewel fiksie ’n namaaksel van die werklikheid is, verkry dit spoedig ’n lewe van sy eie. 

Sodra die proses om die werklikheid na te boots ’n aanvang neem, tree die skrywer se 

kreatiwiteit en verbeelding in en vind lewenskragtige veranderinge plaas. Feite en 

verbeelding raak magies vermeng. “There is always a mixture of fact and invention in 

writing fiction” (Novakovich,1995:8).  

 

Die bogenoemde mengsel van feit en fantasie (verbeelding) is van so ’n aard dat dit die 

werklikheid herskep en ’n eie, unieke gestalte daaraan gee. “Fiction is so nearly like life 

that a good fiction nearly always changes under your hands, takes on an atmosphere, a 

feel, a will of its own” (Dibell, 1988:3). Dit is hierdie besondere kwaliteit van fiksie, die 

lewe en wil van sy eie wat dit ’n magiese kwaliteit gee en daarmee saam ’n onwerklike 

aspek. Fiksie is die skep van ’n onwerklike werklikheid deur middel van die woordkuns 

(kyk 3.2). Fiksie is verder die uitvloeisel van ’n sekere vorm van kreatiwiteit. “Fiksie is wat 

’n skrywer se kreatiwiteit en sy taalvermoëns van die lewe máák. ’n Skrywer neem 

elemente uit die werklikheid en vervorm dit woord vir woord tot ’n fiktiewe, dog 

geloofbare verhaal” (De Kock, 2008:28).  

 

’n Fiktiewe verhaal kan vloei uit die herinneringe, drome en verbeelding, asook die 

ervaring van die skrywer en het raakpunte met die skrywer se persoonlike werklikheid – 

al is dit soms geheel en al versin. Hierdie persoonlike werklikheid maak dit nietemin 

ingewikkeld om oor fiksie as ’n produk van kreatiwiteit te praat en derhalwe kan daar nie 

voorskriftelik te werk gegaan word nie. “Skryf is ’n kreatiewe daad, en sekerlik sal die 

temperament en omstandighede van die skrywer meepraat in sy benadering tot skryf” 

(Aucamp, 1994:28). Fiksie is juis so kompleks, aangesien dit deurspek is met 

persoonlike sienings en benaderings. 

 

Weens die kompleksiteite en konflikterende aspekte van skrywers se persoonlikhede en 

ervarings, is dit as’t ware of daar ’n skerm-en-stoot-spel (parry and thrust) tussen die 

werklikheid en die skrywer se herinneringe, drome en fiktiewe vermoëns is. Dit, terwyl 

daar boonop oorvleueling tussen die werklikheid en die verbeelding plaasvind. Die 

werklikheid word derhalwe op ’n byna magiese wyse deur die verbeelding ingeklee. 

Hierdie inkleding sal bes moontlik nie die hele wese van die realiteit kan (of wil) weergee 

nie, maar dit kan ’n verhelderende afskynsel daarvan wees. Fiksie en die werklikheid is 

hier bespreek, aangesien die mens se werklikheid alles met sy ruimte te maak het.  
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3.1.2 Fiksie en verbeelding 

Die begrip verbeelding behoort gekwalifiseer te word, omrede dit ’n onlosmaaklike 

verweefdheid met fiksie het. Die skrywer se verbeelding speel ’n onweglaatbare rol in die 

skep van fiksie en gevolglik die skep van ruimte en ruimtelike dinamika. “Die term fiksie 

word in die algemeen gebruik om tekste aan te dui wat versin is, wat uit die verbeelding 

en deur die verbeelding van ’n outeur ontstaan het” (Du Plooy, 1992c:129). In die 

liminale sone tussen die skrywer se binnekant (kreatiwiteit en verbeelding) en sy 

buitekant (die werklikheid) ontstaan ’n verhaal, want wanneer ’n roman geskep word, is 

dit die “verbinding van die kreatiewe talent – van verbeelding – met binne- en 

buitewêreld wat die ‘tekswêreld’ tot stand bring” (Weideman, 1992:13).  

 

Selfs navorsing, wat ter wille van die feitelike korrektheid van inligting in ’n verhaal 

gedoen word, is ondergeskik aan die verbeelding, aangesien die tekswêreld “die plek (is) 

waar intuïsie en vormkennis mekaar komplementeer” (Weideman, 1992:13). Die klem in 

hierdie studie val op ’n aspek van die skeppingsproses (die skep van ruimte en 

ruimtelike dinamika) self. Om daardie rede kan die skrywer se verbeelding en sy reaksie 

op die werklikheid, asook die manier waarop informasie in die verhaal geïntegreer word, 

in harmonie met mekaar wees. Met ander woorde, die skrywer se ervaring en siening 

van die werklikheid, sowel as die skrywer se verbeelding, doen so steeds 

verantwoording aan die estetiese eise wat in die prosa gestel word. 

 

Verbeelding is een van die X-faktore in die skryfproses, aangesien dit ’n uiters abstrakte 

begrip is en moeilik is om in woorde vas te pen. Allen (2003:31) haal Wordsworth as volg 

in verband met verbeelding aan: “‘Imagination’ sees ‘ordinary things [...] in an unusual 

way’[...] it puts us in ‘a state of excitement’. This ‘excitement’ causes ‘our feelings and 

ideas’ to become ‘associated’ or united. And when this happens, we see life anew, and 

can discover its true meaning for us.” Vanselfsprekend is daar, veral by kreatiewe 

mense, ’n fusie van gevoelens en intellek. Dit kan nie anders nie, aangesien juis dít 

skeppingskrag is ─ en dit is wat verhale deur middel van die woord voortbring. Deur die 

fusie van emosie en intellek word ook ruimte en ruimtelike dinamika (kyk Hoofstuk 4) 

geskep. 

 

Wanneer ons gevolglik sterk emosies ervaar én daaroor nadink, raak die emosies en die 

intellek verweef (Allen, 2003:31). Hierdie mengsel van gevoelens en logiese, dog 

sensitiewe gedagtes lei myns insiens tot verbeelding. “Wordsworth calls this fusion of 

thoughts and emotions the ‘feeling intellect’ [The Prelude, XIV, 226]. And the ‘feeling 

intellect’ is, in essence, the imagination as Wordsworth defines it” (Allen, 2003:31). 
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Verbeelding bestaan derhalwe uit elemente van die menslike gees – elemente wat 

geskei kan word, dog as dit saamsmelt, kan dit aan ’n alledaagse, universele werklikheid 

die betowering van fantasie gee.  

 

Roazen (1977: 415) meen dit is tipies van Wordsworth om, wat ander mense as die 

prosaïese detail van die lewe beskou, deur middel van die verbeelding te transformeer 

en verhelder. Wordsworth meen verder verbeelding voed sigself met belangrike 

herinneringsbeelde (Roazen, 1977: 416). Verbeelding kan waarskynlik geensins sonder 

ervaring en herinnering funksioneer nie – ook nie wanneer die skrywer ruimte in ’n 

verhaal wil skep nie.  

 

Die skrywer se herinnering speel ’n bepalende rol in die hele skeppingsproses van ’n 

roman/kortverhaal wanneer sy verbeelding in werking tree, aangesien dit so is dat ’n 

skrywer uit herinnering skryf. Dit kan kwalik anders omrede dit die skrywer se 

ervaringswêreld is waaruit hy die meeste insig en ook detail put. “Skrywers leef op 

onthou, op stukkies nostalgie en op pynlike brokstukke bestaan wat hulle saamdra om 

terloops hier en daar – in ander gedaantes – in stories weer lewend te maak” (Du 

Plessis, C.V., 2006:5).  
 

’n Interessante voorbeeld van ’n mengsel van herinnering en verbeelding, is die 

volgende: Etienne van Heerden (soos aangehaal deur De Vries, 2011), praat hier van 

die huis in sy roman, Dertig nagte in Amsterdam, “waar ek as kind gewoon het en wat 

my ouma se huis was, en wat ek fabulerend gebruik – let op my formulering – as ruimte 

in die roman”. Dit was ’n werklike huis (konkrete ruimte) waar die skrywer sy verbeelding 

konstruktief gebruik het om die fiktiewe verhaal te pas.  

 

Herinnering en verbeelding vermeng op ’n fassinerende manier tydens die skryfproses. 

Mieke Bal (1997:147) sê die volgende aangaande bogenoemde: “Memory is the joint 

between time and space”. Herinnering alleen kan egter nie tyd en ruimte by mekaar laat 

aansluit nie – wel ’n mengsel van herinnering en verbeelding. Die verbeelding van die 

mens het verder ’n geneigdheid om hom van die werklikheid te wil laat ontvlug. Male 

sonder tal verbeel die mens hom dat hy op ’n ander, beter plek is of deur ander, beter 

mense en omstandighede omring word. Verbeelding is ’n meganisme wat die mens 

gebruik om te ontsnap na waar hy ook al wil. So ontstaan, onder andere, romans. 

 

Na aanleiding van bogenoemde is verbeelding derhalwe ’n meganisme om die 

werklikheid te omvorm soos wat dit hom pas. Poovey (1980:334) stel dit dat die mens se 
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ego beïnvloed word deur die verbeelding se verlange om fundamentele menslike 

beperkinge te ontken. So kan ’n skrywer se verbeelding ook ingespan word om 

byvoorbeeld boeiende fantasieverhale te skryf wat in ’n fabelagtige ruimte afspeel en 

weinig verband hou met die werklikheid. In die geval van fantasieverhale kan in gedagte 

gehou word dat daar deur die byna oormatige gebruik van verbeelding wel van die 

werklikheid afgewyk word, maar dat daar tog herkenbare en universele raakpunte met 

die werklikheid is. 

 

Die verbeelding van ’n skrywer wat meer realistiese verhale skryf word gedissiplineer om 

’n afbeelding van die werklikheid te konstrueer waarby lesers aanklank kan vind, of ook 

waardeur lesers van die werklikheid afgeskrik kan word (soos byvoorbeeld in rillers en 

misdaadfiksie). Hoe die skrywer se verbeelding ook al ingespan word, dit het ’n 

onlosmaaklike verbintenis met fiksie. Fiksie is baie intiem verweef spesifiek met die 

skrywer se verbeelding omrede dit “die verdigsel van gebeurtenisse; verbeeldingskuns” 

(Meij et al., 1969:178) is. Fiksie is versinsel wat op ’n kunstige en vakkundig 

gedissiplineerde manier aangebied word, aangesien die illusie van ’n werklikheid of dan 

’n onwerklike realiteit, voorgehou word. 

 

Fiksie is, soos genoem, versinsel – dog dit is versinsel wat op universele realiteite 

gebaseer is. Om universele feite en realiteite soos byvoorbeeld binne die ruimte in ’n 

roman te vergestalt, verg ’n spesiale proses waarin verbeelding ’n deurslaggewende rol 

speel. Die genoemde skryfproses om ruimte tot stand te bring is nie uniek aan die skep 

van ruimte nie. Karakters, handeling en tyd word ook deur ’n kreatiewe mengsel van 

inligting, herinnering en verbeelding geskep. In hierdie studie is dit belangrik om te noem 

dat verbeelding ’n onontbeerlike rol in die skep van ruimte as skeppingselement speel –  

selfs al word daar nougeset navorsing gedoen om die konkrete en abstrakte ruimte so 

helder moontlik voor te stel.  

 

Verbeelding bly problematies en kompleks om te verduidelik. Dit sluit aan by die 

kognitiewe narratologie wat die neksus van narratief en intellek – ook gemoed, 

sienswyse, binneste, verstand, gees – omsluit (Herman, 2009:30). Kognitiewe 

narratologie kan verder gesien word as die studie van die intellektuele en 

geestesverwante aspekte van narratiewe praktyke (Herman, 2009:30). Die skrywer se 

emosies en verstand of intellek werk nou en gekompliseerd saam wanneer daar tot die 

skryfproses oorgegaan word.  
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Komplekse kognitiewe prosesse is trouens die basis van die skep van ’n narratiewe 

wêreld (Herman, 2009:37). Verbeelding is deel van die genoemde kognitiewe prosesse 

tydens die skryfproses. ’n Skrywer wend byvoorbeeld sy verbeelding bewustelik aan om 

ruimte en ruimtelike dinamika te skep (kyk Hoofstukke 4, 6 en 7) – en dit is altyd ’n 

komplekse proses.  

 

’n Konsep soos herverbeelding bestaan ook (Scott, soos aangehaal deur Du Plessis, 

1996:29). Wanneer die skrywer sy waarnemings klaar gedoen het, kom daar ’n moment 

wanneer daardie waarnemings weer opgeroep word. Waarnemings word derhalwe 

herverbeel en herskep sodat daaroor besin en geskryf kan word (Scott, soos aangehaal 

deur Du Plessis, 1996:29). Herverbeelding is vanselfsprekend dan deel van die werklike 

skryffase wanneer daartoe oorgegaan word om waarnemings neer te pen wat vroeër 

gemaak is. Tydens die neerpen van herverbeelde waarnemings kan verdere, meer 

vormende verbeeldingsprosesse ook nog plaasvind wat die hele skryfproses wat 

verbeelding betref, nog meer kompleks maak. Laag op laag verbeelding kry gestalte in 

woorde.  

 

By aanvanklike waarnemings en herverbeelde waarnemings kan nog detail verbeel 

word. Dit word hier genoem, aangesien daar in die skep van ruimte dikwels byverbeel 

word by die reeds herverbeelde waarnemings. Sodoende kry ’n werklike plek wat 

eerstens impressionisties onthou word, nog besonderhede by wat dit ’n verbeelde plek 

maak – al kon dit werklik gewees het. Andersyds bly die konkrete ruimte wat die skrywer 

skep, steeds ’n werklike plek, maar met verbeelde detail daarby.  

 

Na my mening is dit inderdaad onmoontlik dat ’n plek nét as ’n konkreetheid kan 

bestaan. Die rede hiervoor is dat die mens instinktief en intuïtief verhoudings met die 

blote konkreetheid van ’n plek(ke) vorm. Al sou die plekke so drasties soos die haard 

van ’n huis en die algehele kosmos verskil, komplementeer hierdie plekke mekaar wel 

omrede die mens aan albei geheg raak en na albei hunker (Yi-Fu Tuan, soos aangehaal 

deur Kort, 2004:196).  

 

Verbeelding is derhalwe ’n belangrike, in werklikheid onweglaatbare element van die 

skep van ’n roman en gevolglik ook van die skep van ruimte en ruimtelike dinamika. 

Alhoewel ’n skrywer onder andere van feite, spesifieke inligting en informasie gebruik 

maak wanneer ruimte geskep word (byvoorbeeld feite in verband met die konkrete 

omgewing en ook die abstrakte omgewing soos die tydgees), is dit die skrywer se 

vermoë om hierdie inligting verbeeldingryk in die roman te integreer wat werklik die skep 
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van ruimte kan laat slaag. Annemarie van Niekerk (2011:3) meen byvoorbeeld: “Eco se 

romans wys dat dit wat waar is nie van feitelike bewyse afhang nie, maar van die 

oortuigingskrag waarmee ’n verhaal opgedis word.” Genoemde oortuigingskrag is myns 

insiens niks anders as sterk en effektiewe verbeeldingskrag nie.  

  

3.2 Woordkuns 
 

Fiksie is ’n uitvloeisel van die mens se vermoë om hom in taal uit te druk. Ondanks die 

“hiaat tussen taal en werklikheid” (Scholtz, 1992:443), bly taal die enigste manier waarop 

fiksie en by name die roman, gestalte kan kry. Taal, woordkuns en fiksie is 

onafskeidbaar. Soos wat Walsh (2005:150) dit onomwonde stel: “Language, I take it, is 

what makes fiction possible [...] fictions in any medium are equally dependant upon a 

language, a representational code, and not merely upon cognitive illusion”. 

 

Taal is derhalwe die onweglaatbare – ook wat fiksie betref. “So sien Ricoeur ‘taal’ as 

beide die fondament én die ontwerp van mens se ontmoeting met realiteit. Taal is die 

poging om sin te maak van die wêreld” (Bartlett-Möhl, 2013). Fiksie is bepaald ’n skrywer 

se manier om deur middel van taal sin te maak van die wêreld (ruimte) wat hom omvou. 

Al sou die fenomenologiese filosoof Ricoeur beweer dat die lewe in stories nie dieselfde 

is as die werklikheid nie, en dat die teks nie die werklikheid kan representeer nie 

(Bartlett-Möhl, 2013), kan die skrywer hom tot geen ander medium wend nie. Taal is die 

medium waardeur sy stories tot stand kom.  

 

Dit sou egter nodig wees om te noem dat taal nie geheel en al verteenwoordigend van 

byvoorbeeld, iets soos die mens se verhouding met sy konkrete ruimte(s), kan wees nie. 

Taal skiet te kort wanneer dit by, onder andere, ’n abstraksie soos die mens se 

ingewikkelde verhouding met plek kom. “Place-relations, in their physicality and 

spirituality, outstrip the archeological and teleological directions of language, including 

narrative” (Kort, 2004: 189). Nietemin kan ’n mens niks sonder taal representeer nie. 

Narratiewe maak ’n mens bewus van die spesifieke hoedanigheid en betekenis van 

plekke (Kort, 2004:189). 

 

Fiksie kom verder tot stand deur die skrywer se kreatiwiteit, ervaring, herinnering en 

verbeelding – en al die genoemde aspekte kan slegs deur middel van taal vorm kry en in 

’n verhaal uitkristalliseer. “Belewenisse en herinneringe kom dus tot stand in taal en 

bestaan voort in taal. Die vormende inwerking van die verbeelding, wat belewenisse 
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sinvol maak, gebeur ook in taal, want in taal begin verbeelding en in verbeelding kom die 

mens tot bestaan” (Du Plooy, 2002:50).  

 

Fiksie, verbeelding, herinnering, kreatiwiteit en taal is geheel en al onskeibaar. Heilna du 

Plooy (2002:42) haal Bachelard aan as sy sê “(h)erinnering is [...] die metaforiese en dus 

poëtiese weergawe van ’n mens se verlede, en in hierdie herinneringe koester ’n mens 

die geluk van die verlede of rekonstrueer ’n mens die verlede tot fiksionele drome van 

geluk”. Na my mening word herinnering en verbeelding deur taal tot fiksie 

gerekonstrueer. 

 

Die mens het begin om die ruimte rondom hom, beide konkreet en abstrak (kyk 4.6.1, 

4.6.2), in taal uit te druk om dit sodoende vir hom verstaanbaar te maak. Geluide en 

klanke het woorde geword en woorde het in verhale uitgemond. Die verwoording van die 

werklikheid wat die mens omring en deurdring, kan gesien word as die reaksie op sy 

ingebore behoefte om ’n greep op die werklikheid te kry. Verder kan dit gesien word as 

die mens se ingebore begeerte om die wêreld, asook sy eie eksistensiële syn en 

vermoëns, te probeer begryp.  

  

Gaandeweg, saam met die ontwikkeling van die mens as beskaafde wese, het die 

woordkuns en verhaalkuns ontwikkel. Dit het in werklikheid kuns geword. “(K)reatiewe 

skryf veronderstel immers woordkuns” (Du Plessis, 2008:24). Du Plessis (2008:24) meen 

verder dat die woordkuns “veel meer met die kuns as met die woord te make (het) [..]  

Dit gaan immers om “die kuns van woorde, nie die woord van kunste nie” (Du Plessis, 

2008:24).  

  

Bogenoemde woordkuns het verder ontwikkel en vertak in genres soos drama, prosa, 

poësie en liriek. In hierdie studie is prosa ter sprake. Onvermydelik kom representasie 

dan onder die loep. Deur middel van die woordkuns, die taal, word die werklikheid deur 

die skrywer in die een of ander vorm gerepresenteer – in hierdie geval die prosa. Hierdie 

representasie is dan “die proses wat deur ’n skrywer gebruik word om sy subjektiewe 

interpretasie van en oordeel oor die ‘werklikheid’ te transformeer tot ’n taalmatige objek 

bestaande uit ’n nuwe bewussyn van die werklikheid” (De Lange, 1992:426). In hierdie 

studie gaan dit oor prosa wat die draer is van dié nuwe bewussyn. 

 

3.2.1 Prosa 

Onder woordkuns word verstaan prosa, poësie, ensovoorts. Onder prosa ressorteer 

sketse, vertellings, sekere rubrieke en verhalende woordkuns soos byvoorbeeld 
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kortverhale, novelles en die roman. Hier volg ’n kort bespreking van die roman, 

aangesien ruimte met al sy wisselwerkende fasette ’n onweglaatbare rol in die roman, 

net soos in die kortverhaal, asook die novelle, speel. 

 
3.2.2 Roman 

Die skeppingsproses van ruimte (net soos die skeppingsproses van die ander 

skeppingselemente) is ten diepste met die roman gemoeid. Die roman kan nie sonder 

ruimte bestaan nie vanweë die feit dat die skeppingselemente (karakter, ruimte, 

handeling en tyd) uiteraard die integrale en volkome verweefde bestanddele van ’n 

roman is. 

 

‘n Roman is na my mening ‘n besonderse vorm van kommunikasie wat deur die 

kreatiewe skryfkuns vergestalt word. Harper ( 2010:ix) sien enige vorm van kreatiewe 

skryfwerk as volg: “It is one thing to speculate on communication and another to 

speculate on art. Creative Writing offers an instance of both, almost exclusively built of 

the most common of human communicative tools – words – adopting and adapting these 

to a purpose that seems at once universal and selective, simultaneously”. Die roman kan 

derhalwe gesien word as ‘n kunsvorm waardeur kommunikasie plaasvind en hierdie 

kommunikasie kan slegs deur woorde geskied. Hierdie woorde word deur die skrywer se 

persepsie van die werklikheid sowel as sy verbeelding gevorm en geboetseer totdat dit 

oplaas ‘n verhaal tot stand bring.  

 

Die roman kom met ander woorde deur taal tot stand, omrede taal in die roman 

vanselfsprekend die enigste vorm van kommunikasie is. Om daardie rede is dit 

problematies om aan die werklikheid absoluut getrou te bly. Laasgenoemde word gesê 

van die eksperimentele roman (Scholtz, 1992a: 442–443), maar kan ook vir ander 

genres en subgenres van die roman, byvoorbeeld liefdesverhale, spanningsverhale of 

verhoudingsverhale geld. Dit is so aangesien bogenoemde verhale wel op die 

werklikheid gegrond word, maar tog ’n element van die vreemde bevat.  

 

Taal is, soos genoem, die skrywer se enigste instrument of representasiemiddel. Dit is 

derhalwe ewe moeilik vir ’n skrywer om die plaasroman en die stadsroman of 

verhoudingsroman, ensovoorts, te vergestalt, aangesien aspekte soos byvoorbeeld 

atmosfeer maklik deur taal verdun of aangedik kan word. Om die absolute essensie van 

die werklikheid tydens die skryf van ’n roman te behou is kwalik moontlik. “Vanweë die 

arbitrêre verhouding tussen taal en werklikheid is die woord grootliks verantwoordelik vir 

die vervreemding tussen die self en die buitewêreld” (Scholtz, 1992a: 443). Woorde kan 
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in werklikheid nooit die werklikheid bevat of weergee nie en die beste wat ’n skrywer kan 

doen, is om intensief en doelgerig daarna te streef om die werklikheid neer te pen soos 

wat hy dit ervaar of verbeel of onthou. 

 

Die roman is in wese gekompliseerd en om dié rede sê die meeste definisies nie veel 

meer nie as net dat die roman ’n fiktiewe prosawerk is (Smuts, 1998:6). Boonop beskou 

Van Gorp et al., (1984:270) die roman as die mees vormlose van alle genres. Forster 

(1971:13) noem die roman selfs ’n formidabele, amorfe massa. Laasgenoemde siening 

van die roman het intussen ingrypend verander. ‘n Roman hoef nie vormloos van aard te 

wees nie; dit kan inderdaad heel gestruktureerd wees. 

 

Om ’n duidelik afgebakende definisie van ’n roman te gee, bly egter kompleks. 

“Romandefinisies is gewoonlik te algemeen van aard om werklik informatief te wees en 

onderskei nie die roman doeltreffend van ander epiese subgenres nie” (Scholtz, 

1992a:438). Verder is dit nie wenslik om te voorskriftelik met die roman om te gaan nie, 

aangesien romans, selfs al behoort hulle tot dieselfde genre, in wese eintlik uniek is – 

hoewel daar universele kenmerke is. Elke nuwe roman is ’n oorspronklike skepping in 

taal en derhalwe anders as sy eweknieë of voorgangers. Om daardie rede daag elke 

nuwe roman die voorskrif uit (Smuts, 1998:7). 

  

’n Verdere rede waarom dit moeilik is om ’n roman eenvoudig te definieer is die feit dat 

dit ’n hibridiese aard het en dominante kenmerke toon wat hulle tot uiteenlopende tipes 

kan laat behoort (Scholtz, 1992a:439). Hierdie dominante kenmerke plaas die roman 

binne ordeningskriteria, en hier kan vier hoofkategorieë genoem word: die 

avontuurroman, die ontwikkelings-, eksperimentele en tydroman (Scholtz, 1992a:439). 

Subkategorieë van die roman sluit onder ander in die realistiese roman, die sosiologiese 

en filosofiese roman. 

 

’n Paar ander sieninge oor die roman gee wel ’n helderder blik op die term. Volgens Du 

Plooy (1986:246) is ’n roman “’n reeks van vertelde gebeurtenisse en situasies”, en 

bevat om daardie rede altyd ’n storie. Die roman kan ook gesien word as “’n lang verhaal 

in prosavorm waarin die avonture of innerlike belewenisse van karakters aan die 

individuele leser vertel word” (Roos, 1992b:98). Volgens Henry James (soos aangehaal 

in Du Plooy, 1986:18,19) kan die verhaal egter nie as ’n isoleerbare onderdeel gesien 

word nie, maar as ’n draer van die kerngedagtes, die tema en die karakterisering. Die 

verhaal kan ook draer van ander aspekte van ’n roman wees. 

 



54 
 

Die roman kan verder ingedeel word volgens tematies strukturele en vormlik strukturele 

gronde (Van Gorp et al. 1984:270). Die tematies strukturele bevat al die skeppings-

elemente soos karakter, ruimte, tyd, en handeling; onder tematies strukturele val 

byvoorbeeld ’n historiese roman wat ’n tydbeeld uit die verlede oproep, asook die 

stadsroman wat ’n sekere tydbeeld oproep. Onder die vormlik strukturele val die 

streekroman, die plaasroman en die stadsroman en ander onderafdelings van die 

roman, soos verhoudingsromans en spanningsromans wat as genre geklassifiseer kan 

word. Laasgenoemde romansoorte het as gemene deler die probleme waarmee die 

mens gekonfronteer word, asook sy vrese en drome en hunkering (Scholtz,1992a:442). 

By die vormlik strukturele indeling is die vertelinstansie, die perspektief, die voorstelling 

van tyd en ruimte van belang (Van Gorp et al., 1984:270).  

 

Forster (1971:27) evalueer die roman as volg: “(T)he novel’s success lies in its own 

sensitiveness, not in the success of its subject matter”. Forster (1971:31) is verder van 

mening dat die roman sewe aspekte het: die storie, die mense (karakters), die plot; 

fantasie en profesie; patroon en ritme. Die menslike aspek van die roman moet verkieslik 

nie buite rekening gelaat word nie. Die roman is deurweek van menslikheid (Forster, 

1971:31) en is ook soms ’n weerkaatsing van die werklikheid.  

 

Dit is gevolglik verkieslik dat ‘n skrywer die inligting aangaande die werklikheid wat in ’n 

roman vervat word, met omsigtige taalvaardigheid hanteer. Na my mening is dit juis in sy 

menslikheid asook sy taalvaardigheid dat die skrywer alle inligting wat in die roman 

vervat word, op ’n kunssinnige wyse prosesseer en representeer. Laasgenoemde 

representering kan so geskied dat dit as sinvol en geloofwaardig beleef word. Onder die 

genoemde representering val vanselfsprekend ook die representering van ‘n 

geloofwaardige en funksionele ruimte. 

  

In ’n roman word daar altyd iets vertel (Du Plessis, 1996:30). Hierdie “vertelling” is ’n 

kernkenmerk van die roman. Roos (1992:98) stel dit so: “Die roman is ’n lang verhaal in 

prosavorm waarin die avonture of innerlike belewenisse van karakters aan die 

individuele leser vertel word”. Die roman beweeg, omdat dit in wese fiksie is en fiksie op 

die werklikheid geskoei is, baie na aan die werklikheid. Du Plooy (1986:47) meen dat die 

“noue verband tussen die roman en die werklikheid, as die bron van die materiaal 

waaruit die verbeelde wêreld van die roman herskep word [...] nie buite rekening gelaat 

(moet) word nie”.  
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Margaret Atwoord (soos aangehaal deur Harper, 2010:xv) stel die nou verband tussen 

roman en werklikheid so: “A novel is always the story of an individual, or several 

individuals; never the story of a generalized mass”. Verder meen Atwood (soos 

aangehaal deur Harper, 2010 xvi), dat wat ‘n mens ook al doen in tyd ingebed is - en tyd 

verander nie net die mens nie maar ook die mens se perspektief. Dit is derhalwe 

vanselfsprekend dat ‘n skrywer se perspektief op tyd en ruimte in ‘n roman 

gerepresenteer word.  

 

Net soos dit die geval is in enige ander literêre genre, stel die roman spesifieke eise aan 

die skrywer. Vanweë die feit dat die roman na aan die werklikheid beweeg (Du Plooy, 

1986:47) en die skrywer daarvan gevolglik ’n duidelike konsep van die werklikheid moet 

hê, kan die skrywer die werklikheid ook duidelik in sy roman vergestalt – selfs al word 

daar byverbeel. Dit volg vanselfsprekend dat die ruimte in ’n roman wat in die werklikheid 

afspeel, ook as werklik ervaar kan word, selfs al sou so ’n ruimte (’n verbeelde plaas, 

dorp of stad, byvoorbeeld) nie werklik bestaan nie. 

 

Dit blyk uit al bogenoemde duidelik dat verskillende sieninge oor jare heen, nog nie 

werklik die essensie van die roman kon vasvat nie. Vergelyk die volgende siening wat 

redelik onlangs verwoord is: “What is a novel? The word has come to suggest any 

fictional narrative, on any subject, so long as it is written in prose (usually) and is of some 

length – say, 40,000 words at a minimum” (Rain, 2007:56). Na my mening is ‘n roman se 

storie die faktor wat die lengte en die struktuur van die roman bepaal. Die storie self kan 

byvoorbeeld die roman in ‘n sekere genre plaas. Vergelyk byvoorbeeld die simplistiese 

storie van ‘n romanse teenoor die veel meer komplekse en werklikheidsgebonde storie 

van ‘n liefdesverhaal. Die blote storie van ‘n roman kan dit ook moeilik maak om dit te 

tipeer as byvoorbeeld suiwer net ‘n spanningsverhaal of suiwer net ‘n liefdesverhaal.  

  

Hier kan genoem word dat die roman Somersneeu waarskynlik nie maklik getipeer word 

nie omrede die karakters binne soveel verskillende konkrete ruimtes beweeg dat die 

abstrakte ruimtes (kyk 4.6.2) ook betekenisvol verander. “Die kernprobleem van veral 

romantipologieë is dat romans weens hul hibridiese aard kenmerke vertoon wat hulle tot 

verskillende tipes kan laat behoort” (Scholtz, 1992:439). Dit geld waarskynlik vir enige 

roman, aangesien die betrokke roman ’n verhoudingsroman is maar plek-plek kenmerke 

toon wat by beide oorgangsromans en spanningsverhale voorkom. Verder is die 

karakters in Somersneeu lief vir die grond en die plaas, en al is daar by hulle ook (soos 

in die plaasroman) die “vrese, sorge en drome van die mens wat naby aan die natuur 

lewe” (Scholtz, 1992:442), is die roman steeds nie in wese ’n plaasroman nie. Dit bly 
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meer ’n verhoudingsroman wat direk by die kontemporêre leefwêreld aansluit. Die 

karakters in die roman is deel van die postmodernistiese tyd gemaak om die genoemde 

tydgees of werklikheidsbeeld (kyk 4.6.2.3) weer te gee.  

 

Ondanks die karakters in Somersneeu se liefde vir die grond en sterk Afrika-bewustheid, 

bly dit derhalwe steeds ’n verhoudingsroman wat onder andere op die platteland, in die 

Boland, in die stad en ook in Europa afspeel. Somersneeu kan egter ’n tydroman 

genoem word, aangesien dit ’n sekere tydperk (1998-2011) uitbeeld. “De term tijdroman 

word ook gebruikt als algemene benaming voor romans die hoe dan ook een tijdsbeeld 

oproepen, weze dit uit het verleden, het heden [...] of de toekomst” (Van Gorp et al., 

1984:313). ’n Tydroman is verder nie slegs ’n refleksie van die tydgees nie, aangesien 

die tydvak waarin ’n roman afspeel in woorde uitgebeeld word. Omrede ’n skrywer se 

woorde merendeels subjektief is, kan die uitbeelding van ’n sekere tydgees nie objektief 

wees nie. Dit is verder so aangesien ’n tydroman ’n vertolking van die skrywer se 

persoonlike lewensiening en sy werklikheidsbeeld is (kyk 4.3.4). Die skrywer se eie, 

subjektiewe vertolking in woorde veroorsaak ’n “krisis in representasie” (Du Plooy & 

Pilon, 2006:119).   

 

Bogenoemde krisis in representasie word veroorsaak deur die “onvastheid van die 

betekenis van woorde, die emotiewe en ideologiese assosiasie van woorde, die 

hantering van narratiewe tegnieke soos die fokalisasie [...] die verteltempo [...] 

herhalings, invul van karakters [...] die weergawe van herinneringe en verslae wat 

inligting tweede- en selfs derderangs maak” (Burger, Ricoeur, White, Jenkins, Foucault, 

Gadamer en Ankersmit, aangehaal deur Du Plooy & Pilon, 2006:119).  

 

Eweneens bly dit waar dat ’n roman, wat fiksie is en tog na aan die werklikheid beweeg, 

wel ’n helder blik kan bied op die werklikheidsbeeld van die tydperk waarin die roman 

afspeel. Dit kan gebeur aangesien werklike gebeure en die lewensgeskiedenisse van 

karakters in ’n kontemporêre roman, nes in ’n historiese roman, ’n liminale ruimte tussen 

fiksie en die werklikheid skep. Dit geskied vanselfsprekend wanneer die skrywer moeite 

doen om die werklikheid van die betrokke era ook as ’n “bron van outentisiteit” (Scholtz, 

1992:442) te beskou  – en ten spyte van ’n eie subjektiewe siening, tog dié tydgees uit 

die roman na vore laat tree. Hier kan genoem word dat die tydgees in Somersneeu 

moontlik as postmodern wordende post-postmodern gesien kan word.  

 

Wanneer ’n skrywer individuele siening en universaliteit (wat werklikheidsbeeld betref) 

laat harmonieer, slaag die skrywer gewoonlik daarin om sinvolle en duidelike 
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representasie in sy roman te bewerkstellig. Dit volg dan ook dat, indien die skrywer 

bogenoemde regkry, die liminale sone (kyk 4.6.2.5) tussen die werklikheid en fiksie 

smaller word. 

 

Veel meer kan oor die roman gesê word, maar vir die doel van hierdie studie word 

hiermee volstaan. Wat in gedagte gehou kan word, is dat die ruimte, net soos karakter, 

tyd en handeling in ’n roman sterk en onontbeerlik figureer en dat die skep van ruimte 

met al sy fasette die sukses van die roman kan bepaal. 

 

3.2.3 Kreatiwiteit 

Kreatiwiteit het alles te make met die skryf van ’n roman. Sonder die kreatiwiteit van die 

skrywer sal geen roman, of die skeppingselemente waaruit die roman bestaan, gestalte 

kry nie. Die kreatiwiteit van die romanskrywer vind uiting in taal wat weer ’n hele fiktiewe 

wêreld representeer. “Literatuur is onder meer een uiting van de creativiteit; de woorden 

van de romancier roepen een fictieve wereld in het leven” (Weisgerber,1974:151).  

 

Kreatiwiteit as sodanig word nou kortliks van nader beskou. Kevin Brophy (1997) stel dat 

kreatiwiteit nooit eenvoudig is nie. “It operates with and through signs that have social, 

cultural and historical values. It operates as a code which is compromised and 

contradictory. It operates as a strategy, subtle or crude, in manoeuvres over influence, 

significance and ownership”. Vir Brophy (1997) is kreatiwiteit ’n reeds gekarteerde 

handeling wat in imitasie gewortel is, maar tog kan kreatiwiteit steeds benader word as ’n 

oomblik van beide angs en opwinding omdat dit die moontlikheid van die totaal 

onverwagte inhou. So kom uit kreatiewe skryfwerk romans voort. Die roman laat hom 

egter nie voorsê nie en die skrywer behoort in wese vry te voel om sy kreatiwiteit vrye 

teuels te gee – selfs al sou hierdie kreatiwiteit in nabootsing geanker wees. 

 

Beduidende eise word aan die skrywer se kreatiwiteit gestel wanneer daar ruimte in ’n 

roman geskep word. Weliswaar is die eis ewe groot met die skep van karakters en 

handeling en tyd, maar ruimte se allesomvatendheid en durendheid het tot gevolg dat 

die skrywer van kreatiewe vryheid gebruik kan maak om die ruimte so oortuigend en 

lewend moontlik te skep. Dié ruimte word alleenlik deur woorde geskep. Juis om hierdie 

rede is dit kompleks, aangesien die skrywer se woorde die ruimte so helder kan uitbeeld 

dat die leser die ruimte as’t ware self ervaar. Die ruimte wat die skrywer in ’n roman 

representeer, kan nie sintuiglik waargeneem word nie en word slegs deur woorde 

opgeroep – woorde wat net in die bewussyn van die verteller en leser teenwoordig is 

(Weisgerber,1974:5). 
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In wese gaan die romanruimte veral oor oorspronklike skepping (Weisgerber, 1974:153), 

en dit is wat kreatiwiteit is. Oorspronklikheid behoort die wagwoord en motto van enige 

skrywer te wees – ook tydens die skep van die romanruimte. Vanselfsprekend kom die 

kreatiwiteitsgraad ook in hierdie studie ter sprake. Dit is egter nodig om eers kortliks ’n 

definisie van die begrip “teks” te gee, aangesien die roman, wat ’n stuk kreatiewe werk 

is, beslis ook ’n teks is.  

 

3.2.3.1 Die teks en kreatiwiteitsgraad 

Die term teks kan op verskillende wyses gedefinieer word. Van Gorp et al., (1984:310) 

definieer teks as ’n sinvolle opeenvolging van sinne wat as ’n eenheid funksioneer en 

hieronder val verskillende tekste soos joernalistieke tekste, literêre tekste, ensovoorts. In 

hierdie studie word slegs met die literêre teks gewerk en wel spesifiek met die skep van 

’n romanteks. Volgens Ronél Johl (1992:530) word teks “onder die invloed van veral die 

Peirceaanse Semiotiek, taamlik algemeen gesien as ’n stuk taalgebruik wat sintakties, 

semanties en pragmaties ’n samehangende eenheid vorm”.  

 

Dit is belangrik om te noem dat teks hier in die eng sin van die woord gebruik word. 

Hierdie studie onderskryf verder Hans du Plessis se teorie/siening oor die 

kreatiwiteitsgraad van ’n teks. Du Plessis (2000:135) redeneer dat die “kreatiwiteitsgraad 

van ’n teks gebruik (word) om die teksheid van ’n teks te bepaal”. Teksheid kan verband 

hou met die kreatiwiteitsgraad van ’n gegewe teks waar kreatiwiteit bepaal word deur die 

duidigheidsgraad van die teks (Du Plessis, 2000:135). Kreatiwiteit en duidigheid is 

volgens du Plessis (2000:135) nietemin veranderlikes wat ter wille van ’n teoretiese 

stelling gebruik word. Tekste beskik met ander woorde oor verskillende grade van 

kreatiwiteit en die teksheid van ’n teks dui op die kreatiwiteitsgraad van ’n spesifieke teks 

terwyl die kreatiwiteit (kyk 3.2.3) weer bepaal word deur die duidigheidsgraad van die 

teks (Du Plessis, 2000:135). 

 

Alhoewel die dissiplines, taalkunde, letterkunde en skryfkuns taal as bindende faktor het, 

is taal ’n baie wye begrip en betrek dit buitendien verskeie ander dissiplines soos die 

psigologie (Du Plessis, 2000:134). Om daardie rede word teks in hierdie studie as 

bindende faktor tussen die dissiplines taalkunde, letterkunde en die skryfkuns gesien. In 

ag behoort geneem te word dat daar ’n beduidende verskil tussen die letterkunde en die 

skryfkuns is omrede die benadering van hierdie twee vakgebiede tot die teks so verskil.   

 

Tekste moet duidelik gegradeer word, want indien die teks as objek van studie vir al die 

taaldissiplines gepostuleer word, behoort die aard en konteks van elke dissipline te 
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verskil (Du Plessis, 2000:140). Die graad van kreatiwiteit wat by ’n romanteks betrokke 

is, bepaal die aard en ook die plek daarvan binne die letterkunde. ’n Teks word 

“gradeerbaar met verwysing na teksheid” (Du Plessis, 2000:135). Derhalwe is daar 

sprake van ’n graad of skaal van kompleksiteit. Die skaal van kompleksiteit het egter niks 

met kwaliteit te make nie. Dit het wel daarmee te doen dat dit nodig is om uit reekse 

uiteenlopende tekstipes sistematiek te vind in die verskillende tekstipes asook hul 

kontekste (Du Plessis, 2000:140,141).  

 

Die opvallende verskil tussen ’n inkopielys, ’n koerantberig en ’n roman, is duidelik. 

Nietemin is al drie tekste. Die graad van ’n teks se kreatiwiteit kan as objekonderskeiding 

gebruik word (Du Plessis, 2000:140). Die duidigheidsvlak kan die kreatiwiteit van ’n teks 

beïnvloed – en Du Plessis (2000:141) meen verder as “duidigheid die een veranderlike 

op die horisontale as (is), dan bepaal dit die kreatiwiteitsgraad van die teks op die 

vertikale as”. ’n Teks is gevolglik ook ’n kommunikasiemiddel wat op verskeie vlakke 

funksioneer. Die inkopielys sou op die laagste vlak kommunikeer terwyl die literêre teks 

ongetwyfeld bo aan die kommunikasievlak is. 

 

Du Plessis (2000:142) stel dat “die duidigheidsvlak van ’n teks verband hou met die 

kreatiwiteitsgraad van ’n teks”. Waar ’n inkopielys derhalwe eenduidig sou wees, sou ’n 

teks van Etienne Leroux “meer teks”, gekompliseerd en meerduidig wees (Du Plessis, 

2000:142). Dit is vanselfsprekend dat romangenres vanuit bogenoemde bespreking van 

tekste nou ter sprake kom. 

 

3.2.3.2 Romangenre 

Die romangenre word onder kreatiwiteit bespreek, aangesien hierdie studie, onder 

andere, die kreatiwiteitsgraad van die subgenres van die roman aanraak. Die subgenres 

van die roman soos hieronder bespreek, stel net sulke hoë eise aan die kreatiewe 

vermoëns van die skrywer as enige literêre roman. Dit is waarskynlik so aangesien 

goedgeskrewe romans van alle genres sekere kwaliteite gemeen het. Die skrywer van ’n 

roman subgenre sou sy roman se “sin vir skaal en proporsie betrek: vir patroon; vir 

tekstuur” (Aucamp, 1992:38). In só ’n goedgeskrewe roman sou daar ’n sin vir die 

sielkundige samestelling en ritme van karakters, ’n sin vir ’n goeie verhaallyn, woorde en 

sinsritme moet wees (Aucamp,1992:38). 

 

Dié studie gaan oor die ruimteskepping in ’n roman, en die volgende is hierop van 

toepassing indien dit ’n goedgeskrewe roman wou wees: “’n Goedgeskrewe roman moet 

ook van so ’n aard wees dat dit die ruimte waarin dit afspeel as’t ware transendeer. Dit 
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beteken dat die karakters wat in die ruimte geplaas word aan daardie ruimte die kleur 

van die lewe moet gee” (De Kock, 2008:133). Na aanleiding van bogenoemde kom dit 

daarop neer dat die subgenres van die roman nie aan die estetiese mag tekort skiet nie, 

aangesien dit die kreatiwiteitsgraad daarvan sou ondermyn.  

 

Die romangenre het heelwat verskillende en selfs uiteenlopende subgenres. Die 

subgenres hier ter sprake is liefdesverhale, romanses, verhoudingsverhale en 

spanningsverhale. Soos reeds genoem, volg dit vanselfsprekend dat hierdie subgenres 

goed geskryf moet wees en Hennie Aucamp (1992:330) beskou ’n boek wat goed 

geskryf is as een “wat jy uit vrye wil weer ’n slag wil lees”. Oor ‘esteties skryf’ en 

‘goedgeskrewe werk’ kan vanselfsprekend veel meer gesê word, maar dit is nie die 

doelstelling van hierdie studie nie. 

 

Aucamp (1992:33) meen verder dat die skrywer van die populêre boek (waaronder 

hierdie subgenres val) ’n besondere verantwoordelikheid teenoor die leserspubliek het, 

aangesien die skrywer van een van hierdie genoemde subgenres “nie alleen die modes 

en sedes van sy massapubliek (reflekteer) nie, maar dit ook in ’n hoë mate (bepaal)” 

(Aucamp, 1992:33).  

 

Verder is dit uiters belangrik dat ’n roman uit een van die genoemde subgenres oor ’n 

sterk storie beskik. Sonder ’n stewige storie is die boek heel waarskynlik nie goed 

geskryf nie. Dit volg dat so ’n storie verkieslik in keurige taal geskryf moet wees. Aucamp 

(1992:34) beweer ’n goedgeskrewe boek moet ’n hartklop hê, ’n innerlike wêreld wat die 

leser dwing om weer daarna terug te gaan. Steenberg (1992:145) is verder van mening 

dat ’n egte wêreld in ’n verhaal opgebou moet word. Verwysings na regte “name van 

plekke, organisasie en lewensbeskouings plaas nie net die verhaal ruimtelik nie, maar 

gee so ’n sterk werklikheidsillusie dat die leser georiënteer word ten opsigte van die 

aktualiteit van gebeure” (Steenberg, 1992:147,148). ‘n Helder ruimte kan wel so 

opgebou word maar na my mening hoef detail soos plekke natuurlik nie werklik te wees 

nie. Dis hier waar verbeelding die ruimte in ‘n roman ryklik kan inkleur. 

 

Alhoewel daar verskille is tussen die roman se subgenres, is daar universele raakpunte 

soos hier bo genoem. Die verhale moet verkieslik ’n kern hê wat standhoudend bekoor 

en interesseer en daarby moet ’n goedgeskrewe boek uit die genoemde subgenres “’n 

sin vir storie, woorde, sinsritme [...] die sielkundige ritme van karakters” (Aucamp, 

1992:38) toon. Laasgenoemde bly waar ten spyte van die verskille tussen die genoemde 
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subgenres, aangesien daar duidelik afgebakende verskille tussen sommige van die 

subgenres is soos wat hieronder verduidelik word. 

 

Die verskil tussen ’n romanse en die liefdesroman (romantic novel) is redelik duidelik. 

Romanse ontken nie die werklikheid nie, maar ignoreer dit grootliks omrede dit hier net 

om die verhouding tussen ’n man en ’n vrou gaan (Paul, 2000:100,103). Die 

liefdesroman hanteer die werklikheid soos byvoorbeeld onreg, geweld en struikelblokke 

wat deel is van die mens se ervaringswêreld (Paul, 2000: 100,102, 103). Na my mening 

kan ’n liefdesroman ’n stewige stuk prosa wees wat aan al Aucamp se vereistes vir ’n 

goedgeskrewe roman voldoen. Ek gaan verder akkoord daarmee dat die skrywer van ’n 

roman (in hierdie geval ’n ontspanningsroman) ’n sekere verantwoordelikheid ten opsigte 

van sy leserspubliek se taalgebruik, en morele sieninge het. 

 

In spanningsverhale vier plot die botoon terwyl menseverhoudinge, alhoewel dit 

hoegenaamd nie in die slag bly nie, minder belangrik en tog onmisbaar is. Stewige 

karakterisering en ook perspektiefwisseling is hier van groot belang om die formule van 

die genre teë te werk (Aucamp, 1992:40). Dit is gebruiklik in misdaadfiksie om 

byvoorbeeld ’n sterk koalisie tussen die leser en ’n betroubare karakter soos die 

speurder op te bou om sodoende die verhaal te verstewig en dit ’n goedgeskrewe werk 

te maak (Steenberg, 1992:149). 

 

In ’n verhoudingsverhaal, asook wordingsroman soos Somersneeu, word die werklikheid 

hanteer met die klem op verhoudings tussen byvoorbeeld ouers en kinders, 

vriendskapsverhoudinge en ook sterk liefdesverhoudings wat die wel en wee van die 

liefde in die werklikheid uitbeeld. Om hierdie subgenre interessant te hou kan daar, nes 

by die speurverhaal, teen formules in gewerk word. Alles hoef nie patroonmatig te 

verloop nie; dit kan wel bevredigend verloop. Sterk karakterbeelding is van die maniere 

waarop ’n patroonmatigheid teëgewerk kan word (Aucamp, 1992:40).  

 

Die ruimte waarin die karakters in ’n verhoudingsverhaal beweeg, is verder van uiterste 

belang, aangesien die konkrete ruimte, asook die abstraksies van ruimte (kyk 4.6.1 en 

4.6.2), dikwels verreikende invloede op verhoudings het. Die uitwerking van ruimte se 

vele aspekte op verhoudings gee stukrag aan die handeling van ’n verhoudingsverhaal. 

Dit is egter nie te sê dat ’n verhoudingsverhaal nie ook ’n stewige spanningslyn kan hê 

nie. In hierdie studie gaan dit egter hoofsaaklik oor die skep van ruimte en ruimtelike 

dinamika in ’n verhoudingsroman.  
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3.3 Skryfkuns 

3.3.1 Inleiding  

Selfs al het die dissiplines letterkunde en skryfkuns albei direk met die teks te maak, is 

daar beduidende verskille tussen die genoemde twee dissiplines. ’n Kort bespreking van 

die twee dissiplines en hul benadering tot die teks, kan hierop lig werp. 

 

3.3.1.1 Letterkunde 

Hierdie afdeling het nie ten doel om uitsprake oor die letterkunde as sodanig te gee nie, 

maar om die konsep van letterkunde slegs kortliks te bespreek sodat ’n vergelyking met 

die skryfkuns getref kan word.  

 

Oor die letterkunde kan daar baie geredeneer word, aangesien dit nie skyn asof daar ’n 

definieerbare identiteit aan verbonde is nie. Van Coller (1990:102) meen dat “die begrip 

‘letterkunde’ hipoteties van aard is en tyd- en plekgebonde is”. Wat op ’n gegewe tyd 

moontlik as prulwerk beskou kan word, kan dalk in ’n volgende era as letterkunde 

bestempel word. Van der Merwe en Viljoen (1998:28) stel weer dat literatuur ’n “vae 

begrip” is, daarom is daar “eintlik net skrywers en boeke”.  

 

Die letterkunde is ’n kreasie van taal. Dit is “taalkuns, woordkuns” (Van der Merwe & 

Viljoen, 1998:51), verhul in misterie en daarom nie simplisties om uit te lê nie. Hier word 

nietemin gepoog om kortliks ’n omskrywing van die letterkunde te gee. Letterkundige 

tekste (kyk 3.2.3.1) van verskillende kreatiwiteitsgrade word hierby ingesluit. 

 

Letterkunde is verhul in misterie omdat dit “’n produk van die kreatiewe menslike gees” 

en tegelykertyd “’n ingewikkelde sosiale verskynsel” is (Van der Merwe & Viljoen, 

1998:28, 29). Letterkunde kan egter beskryf word as dienende “die skoonheid, maar die 

inhoud dra ook inligting oor wat groter insig en kennis van die mens en die wêreld 

meebring” (Du Plooy, 1986:39). Die letterkunde bevat onderskeidende kenmerke wat op 

sigself kompleks is: verbeeldingrykheid, hegtheid van struktuur, die mate van 

oorspronklikheid in die teks en dieper betekenislae (Van der Merwe en Viljoen, 1998:32). 

Hierdie onderskeidende kenmerke is egter nie altyd deurslaggewend om die verskil 

tussen letterkunde en nieletterkunde te tref nie, en die vae onderskeiding maak 

letterkunde net meer kompleks om te definieer.   

 

As gevolg van bogenoemde kompleksiteite, asook verskille in kreatiwiteitsgraad is die 

letterkunde ingewikkeld. Tog is die letterkunde ’n weerspieëling van die lewe self en 
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daarom nie geheel en al onbegryplik nie. Die antropologiese teorieë van Van Gennep en 

Turner beskou literêre tekste as rituele handeling – en hierdie handelinge beeld nie net 

die verskillende fases van rituele uit nie, maar beliggaam dit ook. So gesien, is 

letterkunde nie “’n esoteriese besigheid van weiniges vir weiniges nie, maar ’n 

onlosmaaklike deel van die lewe – een van die rituele waarmee ons sin maak en sin gee 

aan die wêreld rondom ons; ’n ritueel wat lesers meevoer in liminale ruimtes in waar 

hulle ook, sy dit dan plaasvervangend, transformasies kan ondergaan waardeur hulle 

perspektief op sake kan verander en ’n nuwe soort communitas dalk kan ontwikkel” 

(Viljoen & Van der Merwe,2006:xxiii).   

  

Müller (1992:5) is van mening dat letterkunde nie iets is wat apart staan van die lewe nie. 

Philip John (2005:148) meen verder dat “letterkunde tradisioneel gesien (word) as ’n 

kulturele instelling waarin en waarmee sosiale en psigiese kompleksiteit, teenstrydigheid, 

dubbelsinnigheid, onstabiliteit, onsekerheid, ensovoorts, ondersoek kan word.” Die 

letterkunde het derhalwe ten nouste met die lewe self te doen omrede al bogenoemde 

aspekte te make het met die menslike kondisie wat in romans en verhale gestalte kry. 

Om dié rede is dit belangrik om te poog om die begrip letterkunde te presiseer juis omdat 

die lewe sy neerslag in ’n skrywer se werk vind, ook in sy skep van ruimte en ruimtelike 

dinamika.  

  

Die begrip of term letterkunde is verder vloeibaar en daarom nie maklik om vas te pen 

nie. Dit is veranderlik soos die mode. “Daar is in die literatuur soos op ander terreine 

(vgl. kleredrag) gewoonweg modes” (Cloete, 1992a: 257). Hierdie wisselende modes 

bring verandering sowel as veranderlikheid. Selfs die taal waarin die literêre werk geskryf 

word, verander soos wat tye verander (Cloete,1992a:257).’n Werk wat as letterkundig 

goedgeskrewe beskou word, kan egter “alle waardes en funksies vir die leser hê – 

polities, moreel, ens. – maar dit moet primêr literatuur wees, d.w.s. aan bepaalde literêr-

artistieke kriteria voldoen” (Cloete, 1992a:257).  

 

’n Literêre teks kan verder as multikommunikatief beskou word juis omdat dit “probeer 

om een saak op soveel moontlike maniere te sê” (Cloete, 1992a:258). Die literêre werk 

onderskei hom ook deur middel van sy struktuur en organisasie wat totaal verskil van die 

struktuur van byvoorbeeld ’n joernalistieke artikel of ’n feitelike verslag. “Die tektoniek 

van ’n literêre werk is ’n kommunikatiewe feit en nie net ’n verpakking van ánder feite 

nie” (Cloete, 1992a:259). Dit is moontlik waarom dit kompleks en moeilik is om ruimte en 

ruimtelike dinamika in ’n teks te skep omrede dit nie die blote weergee van ’n ruimte is 
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wat waargeneem word nie – dit behels die inkleding van ’n geskepte ruimte met ander, 

verbeelde skeppingselemente soos byvoorbeeld karakters en handeling. 

 

Philip John (2005:148) beskou die letterkunde as volg: “Letterkunde word by uitstek 

beskou as ’n ‘dissipline’ waar die ‘donkerder’ dele van die menslike bestaan en ervaring 

aan die lig gebring word, waar elemente van die bestaan belig word wat nie elders belig 

kan word nie, as gevolg van verskeie redes.” Die letterkunde kan ewe suksesvol die 

“ligter” aspekte, of dan die meer “romantiese” fasette van die lewe met erns en genot 

oordra. Petra Müller het by geleentheid gesê dat dit ’n beskouingsfout is om ’n verskil 

tussen erns en genot te maak wanneer dit letterkunde raak (De Kock, 1992:115). Die 

balans van tevredenheid tussen erns en genot in ’n roman is bepalend vir die sukses 

daarvan.  

 

Na aanleiding van bogenoemde is die wyse waarop inhoud in die letterkunde gehanteer 

word van groot belang. “In a work of literary art the ‘motivation’ must increase the illusion 

of reality: that is, its aesthetic function” (Wellek & Warren, 1973:218). Die letterkunde is 

“taalkuns, woordkuns” (Van der Merwe & Viljoen,1998:51). In der waarheid wil enige 

skrywer esteties skryf, aangesien dit bevredigend is.   

 

Die literatuur word ook “(ge)sien en waardeer as blote lokutiewe taalhandeling” 

(Cloete,1992b:527). Dit is derhalwe ’n “taalperfomans” (Cloete, 1992b:527) en “niks 

meer nie as die skouspel van die taalhandeling” (Cloete, 1992b:529). Taalhandelinge is 

’n hele taalkundestudieveld. Taalhandeling, (speech act) of performatief, beteken dat die 

betrokke stuk taal juis die handeling self is. Wolska (2007) haal Austin aan wanneer hy 

sê sinne soos: “I now pronounce you man and wife” impliseer dat iets gedoen word en 

nie net gesê word nie. “Such sentences Austin dubbed performatives in contrast to 

constatives” (Wolska, 2007). Daarby kan die stelling van Austin (1976:6) gevoeg word: 

“The term performative [...] is derived, of course, from ‘perform’ the usual verb with the 

noun ‘action’: it indicates that the issuing of the utterance is the performing of an action”.  

 

Die filosoof John Searle (soos aangehaal in Smith, 2003:1) is egter van mening dat 

filosofiese probleme nie per se opgelos kan word deur die blote hantering van 

woordgebruik nie. “(H)is study of the realm of language in Speech Acts constitutes just 

one initial step in a long and still unfinished journey embracing not only language but 

also the realms of consciousness and the mental, of social and institutional reality, and, 

most recently, of rationality, the self, and free will”. Bogenoemde stellinge in verband met 

taalhandelinge in die letterkunde sluit aan by die skep van ruimtelike dinamika (kyk 4.8) 
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in die skryfkuns, aangesien geen skeppingselement sonder taalhandelinge kan ontstaan 

nie. 

 

Taalhandeling of -performatief lê aan die kern van die letterkunde en ook die skryfkuns. 

Literêre taal laai sy woorde met allerlei sê-moontlikhede en slyp hulle, sodat ons deur die 

taalstruktuur gevoelens en die werklikheid ervaar, wat dan weer tot die leser spreek op 

verstandelike, wilskragtige en emosionele manier (Pretorius,1980:18,19). Veel meer kan 

aangaande taalhandeling gesê word, maar vir die doel van hierdie studie word hiermee 

volstaan. 

 

Letterkunde beskik oor ’n sekere diepgang, asook verskeie betekenislae wat moontlik 

nie in ontspanningslektuur teenwoordig kan wees nie. Eweneens is diepgang, soos 

reeds genoem, nie per se afwesig nie in subgenres van die roman soos byvoorbeeld ’n 

verhoudingsverhaal. Die roman se subgenres kan suksesvol inligting oordra wat insig en 

kennis van die mensdom aan die leser daarvan verskaf. Soos in die letterkunde kan 

ontspanningsromans die werklikheid, verbeeldingryk aangebied, aan die leser oordra.  

 

Rosslyn (aangehaal deur Wenzel, 2005:81), sê die volgende oor die direkte verband 

tussen literêre werk en die werklikheid soos wat mense dit ervaar: “Literature is, in a 

sense, a record of the human experience thus far, and it reassures us that whatever 

trials we find ourselves facing, they are known, and named.” Laasgenoemde kan van ’n 

goedgeskrewe verhoudingsroman eweneens waar wees.  

 

Uit bogenoemde is dit duidelik dat die letterkunde met die klaar geskepte teks werk. Die 

teks (roman) is reeds tot stand gebring en nou word dit geanaliseer en gekritiseer en 

vanselfsprekend ook bestudeer. “Die literêre teorie bepaal hom by die teks en kan slegs 

oor die skrywer spekuleer” (Greyling, 1999:158). 

 

3.3.1.2 Skryfkuns 

Die skryfkuns as wetenskap word hier van nader beskou. Dit is op sigself ’n ingewikkelde 

onderwerp, aangesien daar nie werklik beduidende grense tussen dissiplines soos die 

taalkunde, die letterkunde en die skryfkuns is nie. Al is dit so dat taal die grondslag is 

van wetenskappe soos die letterkunde en die skryfkuns, meen T.T. Cloete (1992b:529) 

dat dit “niks meer nie as die skouspel van taalhandeling” is.  
 

Wanneer na die skryfkuns gekyk word, kom die teks noodwendig weer ter sprake. Hier 

kan moontlik genoem word dat teks hier in die eng sin van die woord gebruik word. 
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Alhoewel Du Plessis (2000:134) taal as “logies bindende faktor” beskryf, meen hy dit is 

’n te breë konsep en sien hy teks eerder as die bindende faktor. “Teks bind die taal-, 

letterkunde, skryfkuns en die preskriptiewe taalkunde, maar die teksheid van die teks 

onderskei hierdie dissiplines weer van mekaar” (Du Plessis, 2000:135). Al drie die 

genoemde dissiplines kan gesien word as uiteenlopende manifestasies van die teks (Du 

Plessis, 2000:143). ’n Sambreelterm, naamlik “tekswetenskappe” word vir al drie die 

dissiplines gebruik (Du Plessis, 2000:144).  
 
Binne die skryfkuns word daar veel minder “oor die term teks geteoretiseer [...] omdat dit 

binne hierdie wetenskap veel meer gaan om die beginsels en die elemente wat gebruik 

word om die teks tot stand te bring” (Du Plessis, 2000:139). In hierdie studie gaan dit 

uitsluitlik oor die totstandkoming van ’n sekere aspek van die teks, naamlik die skep van 

ruimtelike dinamika in ’n fiktiewe teks. 

 

Soos genoem, werk die letterkunde met die reeds geskepte teks. “Die skryfkuns wil die 

kreatiewe teks skep” (Du Plessis, 2000:143). Kortweg gestel, is dit die basiese verskil 

tussen letterkunde en die skryfkuns. “In die skryfkuns is die outeur en die 

skeppingsproses egter die beginpunt vanwaar ’n teks ontwikkel” (Greyling 1999:158). In 

die skryfkuns val daar ’n sterk kollig op skrywer, teks én leser en is daar ’n dinamiese 

wisselwerking tussen skrywer, teks en leser. Die skryfkuns is skeppingskuns teenoor die 

analise van die letterkunde. 
 

Dit is verder belangrik om te besef dat die skryfkuns ’n veel vroeër vertrekpunt in die 

proses as die letterkunde het. Die skryfkuns begin naamlik by die skrywer en sy 

skeppingsdrang. Die impetus of skeppingsidee het sy ontstaan in die skrywer se kop en 

vandaar voltrek die hele skryfproses hom. Vanaf en vanuit die impetus of stimulus 

ontwikkel die hele skryfproses wat ’n volledige teks tot stand bring. Hierdie groeiproses 

vanaf die oorspronklike idee tot by die voltooide teks is nie altyd voorspelbaar nie 

(Weideman, 2000:40).  

 

Die kreatiewe teks behoort in die skryfkuns in die kern te staan aangesien dit die skep 

van die kreatiewe teks is wat hier die studieveld is. “Die teks is/bly die sentrum waarin 

verskillende taalkodes mekaar ontmoet [...] (A)s intertekstuele organisme demonstreer 

die (teks) oneindige moontlikhede van betekenisse” (Hambidge, 1992:532).” Uit 

Hambidge se aanhaling kan afgelei word dat die skep van die teks ook ’n studieveld is.  
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Taal en teks is die essensie van die skryfkuns net soos wat dit die essensie van die 

letterkunde is. ’n Skrywer kan immers alleenlik deur woorde (taal) sy leefruimte begryp 

en artistiek gestalte daaraan gee. “Net soos ons toegang tot ’n romanwêreld alleen deur 

die woord is, is ook ons toegang tot ons leefwêreld slegs deur woorde” (Burger, 

2006a:5).  
 

Die skryfkuns het derhalwe die totstandkoming van die teks as studieveld, omrede ’n 

teks eers deur ’n skrywer tot stand gebring word voordat enige studie van die teks kan 

plaasvind. Volgens Du Plessis (2000:143) werk die skryfkuns hoofsaaklik met die 

kreatiewe teks en die skryfkuns beoog daarby die kreatiewe totstandkoming van die 

teks; die skryfkuns wil dit met ander woorde skep terwyl die letterkunde die reeds 

geskepte teks wil ontleed.  
 

Smuts (1998:11) is van mening dat die skrywer in die kommunikasieproses (wat 

beduidend deel is van die skryfproses) belangrik is, want alle “kommunikasie bestaan uit 

’n boodskap wat ontstaan by ’n sender wat [...] ’n skrywer is, en gerig is op ’n ontvanger 

[...] die leser.” Die skrywer en sy kreatiewe kuns is onweglaatbaar uit die 

kommunikasieproses.  
 

Die skryfkuns stel egter hoë vereistes aan ’n skrywer. Volgens Cameron (2004:15) 

behoort ’n skrywer ’n kunstige, ryk en diverse lewe te leef anders sal sy skryfwerk arm 

wees. ’n Skrywer moet verkieslik ’n stewige greep hê op die essensiële bewussyn van sy 

lewe, “the essential thread of our consciousness, the ‘I’ that gives us the eye to behold” 

(Cameron, 2004:15). Laasgenoemde stellings deur Cameron is vanselfsprekend 

aanvegbaar aangesien skrywers soos byvoorbeeld Jane Austen dit immers nie kon doen 

nie. Die skrywer, al leef hy nie ‘n avontuurlike lewe nie, kan ongetwyfeld fyn insig 

ontwikkel by name in sy eie werklikheidsbeeld of tydgees asook sy eie identiteit, religie 

en kultuur.  
 

Die skrywer behoort verkieslik verder oor die vermoë en die talent te beskik om die 

realiteit in verband te bring met “dit wat voor sy geestesoog afspeel, asook sy vermoë 

om hierdie persoonlike en tog universeel toepasbare persepsie van die werklikheid 

onder woorde te bring” (De Kock, 2008:25). Die skrywer is in ’n posisie om ’n sekere 

waarheid oor sy eie, en ook die universele realiteit, te verwoord. Die skrywer spreek ’n 

algemeen menslike, tydlose waarheid oor die werklikheid uit (Pretorius, 1980:18).  
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Die skryfkuns bestaan, wat die skryf van ’n verhaal betref, uit die skep en voorstelling 

van die vier skeppingselemente: karakter, ruimte, tyd en handeling. Dit is belangrik om 

dit hier te bespreek, aangesien ruimte (en ook die skep daarvan) nie sonder karakter, tyd 

en handeling kan funksioneer nie. 

 

3.3.2 Die skeppingselemente  

Sonder die skeppingselemente4 kan ’n roman vanselfsprekend nie geskryf word nie. “Die 

basiese narratiewe elemente waarmee ’n verhaal opgebou word, is karakters, 

gebeurtenisse, tyd en plek” (Du Plooy, 1992a:101). Die genoemde skeppingselemente 

word hier bespreek, aangesien dié vier skeppingselemente karakter, tyd, ruimte en 

handeling die elemente is waarmee die skrywer in die skryfkuns werk om ’n teks tot 

stand te bring. In hierdie studie is dit die roman wat as kreatiewe teks bestudeer word. 

Die fokus is op die skepping van een van hierdie skeppingselemente, naamlik ruimte, 

met al sy fasette en hul inwerking op mekaar (kyk 3.8).  
 

Al vier die skeppingselemente word kortliks hier bespreek, aangesien hulle volkome 

geïntegreerd in ’n roman bestaan en aangesien ruimte (en derhalwe die skep van 

ruimtelike dinamika) hoegenaamd nie sonder die ander skeppingselemente kan 

funksioneer nie. Ruimte en al sy aspekte kan ook nie geskep word sonder om deeglik 

aan die ander drie skeppingselemente aandag te skenk nie. 

 

Die ander drie skeppingselemente werp voortdurend lig op ruimte spesifiek vanweë die 

verweefdheid van die vier skeppingselemente. “Uit die interaksie van die ruimte met 

ander aspekte van die storie kan die ruimte ook nader belig word” (Brink:1989:117). Dit 

vind plaas vanweë die onlosmaaklike verband tussen ruimte en die ander drie 

skeppingselemente. Alhoewel die skeppingselemente hier apart bespreek word, is ál die 

skeppingselemente wanneer ’n roman geskryf word, so intiem verbonde soos liggaam 

en siel.   
 

Na aanleiding van bogenoemde is dit eintlik vanselfsprekend dat geeneen van die 

skeppingselemente apart kan bestaan of figureer nie. Hierdie studie gaan oor die skep 

van ruimte en ruimtelike dinamika, maar ruimte kan kwalik bespreek word sonder om 

van die ander drie skeppingselemente melding te maak. Dit is so aangesien daar ’n 

“funksionele integrasie en ko-kommunikasie” (Du Plooy, 1986:24) tussen al vier die 

                                                             
4  In die skryfkuns word van skeppingselemente gepraat, terwyl in die letterkunde daarna as narratiewe 
elemente verwys word. 
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skeppingselemente is. Die skeppingselemente word hier kortliks bespreek ter aanduiding 

van hul belangrikheid wanneer ruimte en ruimtelike dinamika in ’n roman geskep word. 
 
3.3.2.1 Karakter 

Dit is belangrik om karakter en karakterisering kortliks te bespreek vanweë die feit dat 

verskillende menings daaromtrent bestaan. “Karakter is die figuratiewe motief in die 

storiegedeelte van die vertelteks wat deur die karakterisering kontoere verkry” (Johl, 

J.H.,1992a:199). Tot onlangs is karakterisering byvoorbeeld beskou as die proses 

waartydens psigologiese of sosiale trekke aan ’n karakter toegeken word, maar in der 

waarheid ken tekste allerlei soorte kwaliteite aan karakters toe, insluitende fisiologiese 

en lokatiewe (dit wil sê tydruimtelike) kenmerke (Jannidis, 2009:21). Die kruks van 

karakterisering is watter informasie die leser met die karakter as lid van ’n storiewêreld 

kan assosieer en ook wat die bron van informasie is.  
 

Die skrywer Hennie Aucamp (1988:28) is van mening dat “’n boekkarakter altyd, en 

onvermydelik, saamgestel is – ’n komplekse versmelting van ’n skrywer se ervaring van 

baie mense met sy eie menswees”. ’n Karakter in ’n verhaal is dan ’n ‘persoon’ wat deur 

verskillende prosesse vervorm word totdat die karakter in die verhaal pas. Dit is 

inderdaad so dat medemense ’n invloed het op die skrywer en dis onvermydelik dat 

hierdie invloede op die een of ander wyse neerslag in die skrywer se karakters en 

gevolglik ook in die geskepte ruimte sal vind. 

 

Volgens die skryfhandeling van Novakovich (1998:51–55) is daar verskillende maniere 

van karakterbou. Hy meen die verbeelde karakter, “a purely intellectual creation”, is die 

ideale karakter of dan die ideale manier om karakter te bou. Novakovich (1998:51–55) 

noem ook ander metodes waardeur karakters opgebou kan word byvoorbeeld die 

outobiografiese metode, die biografiese metode en allerlei bronne soos handboeke en 

ander leeswerk. Leeswerk en bronne soos die sosiale media, koerante en tydskrifte 

asook romans wat deur ‘n skrywer gelees word, is interessante bronne waaruit geput 

kan word wanneer daar karakterisering plaasvind. ‘n Skrywer maak nie direk van hierdie 

bronne gebruik nie maar dit het sekerlik ’n invloed op sy siening van mense en derhalwe 

op sy karakteriseringsprosesse.  
 

Die prosesse van karakterisering sluit naamgewing, skepping van eienskappe en 

kenmerke, maniërismes, ensovoorts in. Volgens Brink (1989:74) begin ’n karakter “as ’n 

‘oop ruimte’ in die teks, benoem deur ’n naam; daarvandaan word daar algaande [...] 

eienskappe, attribute, ens. in- en aangevul waarvolgens die leser ’n geheelbeeld opbou”. 
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Algaande word so ’n karakter dan hopelik volrond en driedimensioneel. Die bogenoemde 

oop ruimte, of dan oop plekke, is ‘n kernbegrip vir die resepsie-estetika soos 

gekonseptualiseer deur Jaussen en Iser (Rossouw, 1992:428).  

 

Dit is nodig om te onderskei tussen die karakter wat die skrywer skep en die karakter wat 

deur die leser herskep word. Volgens Brink (1989:27) het die leser ’n belangrike en selfs 

bepalende rol “te speel in die aktivering van die narratiewe wêreld”. ’n Karakter kan as ’n 

heel “nuwe” persoon in die leser se kop bestaan as die een wat die skrywer beoog het 

om in sy roman voor te stel. Die rede hiervoor is dat die leser nie onaktief bly nie vanweë 

sy vermoë om te interpreteer. Karakters kan kenmerke en eienskappe hê wat raakpunte 

het met die leser s’n terwyl dit ’n ander leser moontlik kan irriteer. Hoe dit ook al sy, die 

leser vervul ’n “konstituerende funksie” (Brink, 1989:28) in die lees van ’n roman. Die 

leser dekodeer as’t ware die karakters in die narratief terwyl die karakters self ’n 

dekoderende funksie het.  

  

Aangesien die leser aktief aan die leesproses deelneem, is dit duidelik dat daar ’n 

besliste wisselwerking tussen die leser en die karakters is. Die karakters wat die skrywer 

skep, moet derhalwe mens in die werklikheid kan wees (Du Plessis, 1993:31) sodat die 

leser met die karakters kan identifiseer of hulle kan verwerp op grond van universele 

kenmerke wat goed of kwaad kan wees. “How readers relate to a character is a matter of 

empirical analysis, but it is important to bear in mind that the way the text presents a 

character is highly influential on the relation between character and reader” (Jannidis, 

2011). Van die grootste belang is derhalwe dat ’n skrywer erns maak met sy 

representasie van karakters.   

 

Verder is dit vanselfsprekend dat die leser ook ’n wisselwerking tussen sigself en die 

ruimte in ’n verhaal sal ervaar. Hoe karakters ruimte ervaar, vind verder weerklank in die 

leser se gemoed en emosies. Uit bogenoemde blyk weereens die onderlinge 

verbondenheid tussen karakter en ruimte en hoe albei die leser beïnvloed. ’n Leser 

“reageer beslis ook op ’n teks deur emosioneel betrokke te raak, en hierdie reaksie moet 

deur die teks uitgelok en beheer word [...]” (Du Plooy, 1986:104). 
 

Dit is problematies om karakters te skep wat aan bogenoemde vereistes voldoen én wat 

die boek vól staan (Forster, 1971:63). Die karakters in ’n verhaal moet derhalwe 

multidimensioneel wees (Meij et al., 1969:37). Volronde karakters is nie eendimensio-

neel nie, hulle is allesbehalwe “volmaak” en is daarby vol teenstrydighede (Novakovich, 
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1995:51). Dit is verkieslik dat die geskepte karakters in ’n romanteks sinvol optree.  

“Menslike handeling (innerlik of uiterlik van aard) het sin” (Du Plooy, 1986:22).   
 

Die bogenoemde multidimensionaliteit en sinvolheid wat die karakters se handeling 

betref, kan hoegenaamd nie ontwikkel indien die karakter nie intens by sy ruimte 

betrokke is nie. Dit is ’n gegewe dat ruimte karakter omsluit. Karakter word omvou en 

geabsorbeer deur plek namate plek self perspektief aantoon of aanwys (Schirmeister, 

1990:5). Die feit dat plek karakter omvou en absorbeer bewys klaar dat ruimte ’n 

toonaangewende rol in enige verhaal het. 

 

Ruimte sluit vanselfsprekend die ervaringswêrelde van die karakters in. Dit is trouens die 

ervaringswêreld van die karakters. Smuts (1998:50) meen “’n verhaal gee vir ons primêr 

die lotgevalle van en ervaringswêrelde van persone”. Franci Greyling (1999:154) stel dit 

so: “Stories handel oor mense. Karakter is so verweef met die verhaal as geheel dat ’n 

poging om dit te isoleer en afsonderlik te beskou tot oorvereenvoudiging van ’n 

verwikkelde verhouding kan lei”.  

 

Bogenoemde stelling dui weereens op die onskeibaarheid van byvoorbeeld karakter en 

ruimte. ’n Karakter kan immers nie oor ’n ervaringswêreld beskik as daar nie ’n ruimte is 

waarbinne hy dit beleef nie. Die ooreenkoms tussen die ervaringswêreld van die mens in 

die werklikheid en dié van karakters in ’n roman (selfs in fantasieverhale) is die absolute 

verbondenheid aan hul ruimte. 

 

Karakters se ervaringswêrelde is waaroor hierdie studie handel, omrede dié 

ervaringswêrelde die ruimte met al sy dinamiese fasette is wat deur ’n skrywer geskep 

word. “Ruimtebelewing kry jy wanneer ’n personasie op die ruimte reageer en hom 

openbaar deur sy reaksie daarop” (Smuts 1998:53). Dit is duidelik dat karakters slegs 

binne hul ruimte kan funksioneer en binne tyd optree.   

 

Die karakters se ruimtebelewing openbaar die vele aspekte van die ruimte van ’n verhaal 

(kyk 4.6.1 en 4.6.2). Om daardie rede is geloofwaardige karakterbeelding ook van groot 

belang vir die skep van ruimte en ruimtelike dinamika. Die volgende stelling van Smuts 

(1998:53) bevestig hierdie siening: “Hoe sterker die belewing van tyd en ruimte, hoe 

ronder is die karakter.” Met “rond” word hier bedoel ’n karakter wat volgens Forster 

(1971:76,77) nie “plat”, karikatuuragtig en eendimensioneel is nie, maar verrassende 

ontwikkelingsmoontlikhede het en driedimensioneel is. Karakter is egter veel meer 

kompleks en daar is bepaald meer tipes karakter wat in ’n roman figureer. Karakters in ’n 
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roman wat op die werklikheid gegrond is, het dieselfde universeel humane eienskappe 

as ’n mens self en juis daarom is karakter, asook karakterisering uiters kompleks. 
                                                                                                                                                                     

Karakters in fiksie moet dieselfde gebondenheid aan die menslike kondisie as die mens 

in die werklikheid hê (Ricoeur, 1991:78). Dit volg verder dat karakters wat in ’n teks 

gebaseer op die werklikheid figureer, geloofwaardig geskep en voorgestel kan word. Die 

skrywer Hennie Aucamp (1988:28) sien karakters ook as intiem verbonde aan die mens 

in die werklikheid en wel as “’n ekstrak [...] van menslikheid” [...] en daarby is hulle altyd 

’n samestelling. Karakters word deur skrywers gebou en saamgestel deur die boustene 

van sy eie menswees en sy ervaring van baie ander mense se menswees”. 

Laasgenoemde lei tot die moontlikheid dat leser met karakters kan identifiseer, 

aangesien daar universele raakpunte tussen lesers en karakters kan ontstaan. 

  

Volgens Jannidis (2011) reken die meeste lesers dat karakter die belangrikste aspek van 

’n narratief is. Hoe lesers egter op ’n karakter reageer, is ’n saak van empiriese analise – 

maar dit is belangrik om in gedagte te hou dat die manier waarop ’n teks ’n karakter 

aanbied, ’n sterk invloed het op die verhouding tussen karakter en leser. 

 

Jannidis (2011) meen drie faktore in verband met die presentasie van karakter is 

relevant: (a) die oordra van perspektief (b) die leser se affektiewe ontvanklikheid teenoor 

die karakter wat op sigself weer beïnvloed word deur: (i) die karakter se emosies, of dit 

beskryf word of implisiet oorgedra word; (ii) die leser se reaksie op sy geestelike 

simulasie van die karakter se posisie; (iii) die uitdrukking van emosies in die presentasie 

– en (c) die evaluasie van die karakters in die teks self – dít juis omdat karakters sulke 

sterk emosie by lesers ontlok.  

 

Volgens Jannidis (2011) is die emosie wat karakters by lesers ontlok ’n probleem, want 

identifikasie is ’n psigologiese proses wat buite die gebied van die narratiewe analise val. 

Identifikasie kan hoogstens bevredigend beskryf word as simpatie met die karakters, 

empatie met ’n karakter in ’n soortgelyke situasie as die leser en attraksie tot ’n karakter. 

Verder kan die leser natuurlik, soos reeds genoem, ’n aversie teenoor sekere karakters 

ontwikkel. Hoe dit ook al sy, geloofwaardige karakters het ’n verreikende invloed op 

lesers en kan sterk reaksies uitlok. 

  

Die feit dat karakters so ’n besliste en soms verreikende invloed op lesers het, 

beklemtoon die noodsaak om karakters oortuigend en geloofwaardig uit te beeld. Dit 

volg vanselfsprekend dat die ruimte waarin die karakters leef en figureer verkieslik met 
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net soveel sorg geskep moet word, anders sal die leser nie intuïtief of intellektueel op die 

karakters reageer nie. Dit is so aangesien die karakters nooit buite hul ruimte kan optree 

nie en intiem en onlosmaaklik daaraan verbonde is. 

 

Die skep en voorstelling van karakters durf nie ’n meganiese, luiterse proses word nie. In 

sy skryfhandleiding meen Card, (1999:2) “(e)ffective characterization requires careful 

attention at every stage in the writing of fiction”. Verder kan dit ongetwyfeld ‘n verskil 

maak as die skrywer soveel moontlik met sy karakters besig is. Met ander woorde, die 

skrywer kan in sy gedagtes as’t ware met hulle kommunikeer. “(T)he more you get to 

know them, the better you will work with them” (Novakovich, 1998:54). Dit is ’n gegewe 

dat die skrywer die ruimte van die karakters nie net behoort te ken nie maar ook as’t 

ware moet aanvoel en begryp, anders sal die karakters hul ruimte bepaald nie kan 

aanvoel of begryp nie. Die begrip of betrokkenheid van die karakters vir of met hul ruimte 

is noodsaaklik vir die sukses van enige roman.  

 

Karakters beleef hul ruimte onvermydelik op verskeie en verskillende maniere. Met 

ander woorde die skrywer kan die karakters nie skep as hy nie op die volgende let nie: 

karakters neem hul ruimte visueel, ouditief en taktiel waar (Du Plooy, 1992a:103). 

Wanneer die karakters geskep en voorgestel word, sou dit goed wees as die skrywer in 

ag neem dat hul ruimte ook in sulke fyn detail gepresenteer kan word.  

 

Die noukeurigheid waarmee karakters geskep word, het gevolglik ’n direkte effek op die 

skep van ruimte en ruimtelike dinamika. “Om karakter te skep, is om ruimte te skep want 

geen karakter kan in ’n vakuum bestaan nie [...] Waar die karakters geplaas word en wat 

met hulle gebeur, hulle handeling, ensovoorts, bepaal ook hulle eienskappe” (De Kock, 

2008:64). Dit is inderdaad vanselfsprekend dat karakter dan nêrens los van ruimte kan 

figureer nie en dat beide karakter en ruimte binne tyd bestaan. 

 

3.3.2.2 Ruimte 

Ruimte word in Hoofstuk 4 volledig bespreek. Hier word dit net kortliks genoem. Hierdie 

studie gaan oor die skep van ruimte en al die fasette daarvan. Wat moontlik weer 

genoem kan word, is dat ruimte as skeppingselement nie in die narratiewe teorie die 

aandag kry wat dit verdien nie. Ruimte word steeds dikwels as bloot die plek of die 

agtergrond bespreek, terwyl ruimte as skeppingselement van kardinale belang is vir die 

sukses van ’n roman. “Space in narrative poetics is often present as the ‘description’ that 

interrupts the flow of temporality or as the ‘setting’ that functions as static background for 

the plot, or as the ‘scene’ in which the narrative unfolds in time” (Friedman, 2005: 
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192,193). Hier kan daarop gewys word dat ruimte geensins staties is nie en nooit sonder 

dinamika bestaan nie.  

 

Ruimte bevat soveel fasette beide konkreet en abstrak (kyk 4.6.1. en 4.6.2) dat hierdie 

skeppingselement nie anders kan as om lewendig en dinamies in ’n romanteks te 

figureer nie. “(S)pace is not passive, static, or empty; it is not, as it is in so much 

narrative theory, the (back)ground upon which events unfold in time” (Friedman, 

2005:195). Ruimte funksioneer lewendig en aktief in ’n roman. Dit is geheel en al 

selfstandig, ten spyte van ruimte se intieme verbintenis met tyd.   

 

3.3.2.3 Tyd 

Tyd en ruimte is onskeibaar. Dit is ’n komplekse begrip, aangesien tyd sowel as ruimte 

dinamies aktief is in enige verhaal. Tyd is in der waarheid in ’n “vennootskap” met ruimte 

omdat beide as generatiewe kragte in ’n romanteks optree (Friedman, 2005:195). Van 

die skrywers in Engels voeg ruimte en tyd saam onder die term “setting” (plasing) wat 

bydra tot atmosfeer. Novakovich (1998:27) stel dit byvoorbeeld as volg: “Of the 

journalist’s six questions – who, what, when, where, how and why – (a good piece of 

fiction strives to substantiate as much as a good piece of journalism does) – setting 

answers two – where and when – and therefore is extremely important”. Plasing is myns 

insiens veel meer as bloot die waar en die wanneer. Die waar en die wanneer tree 

byvoorbeeld in werking met mekaar en laat ’n magdom ander abstraksies daaruit 

voortvloei wat op hul beurt verder aan die ruimte uitbou (kyk 3.6 en 3.7). Hierdie 

verweefdheid tussen tyd en ruimte is egter nie simplisties nie. 

  

Definisies van tyd is uitgesproke aangaande die verwikkeldheid en kompleksiteit 

daarvan. Volgens Keuris (1992a:543) is tyd ’n struktuurelement van die literêre werk. 

Tyd is ’n “belangrike en terselfdertyd ’n besonder verwikkelde aspek van ’n verhaal” 

(Smuts, J.P., 1998:16). Die Franse strukturalis Genette onderskei drie hoofaspekte in 

verband met tyd naamlik “volgorde, duur en frekwensie” (Smuts, J.P. 1998:16).  

 

Die mees kenmerkende aspek van tyd is die durendheid daarvan. ’n Roman ontvou in 

tyd en gee as gevolg van sy taalaard ’n opeenvolging van gebeure in die tyd weer 

(Smuts, 1998:17). Alhoewel tyd en ruimte onlosmaaklik verbonde is (ook met karakter en 

handeling) is daar ’n verskil tussen tyd en ruimte. “Anders as die ruimte is die tyd ’n 

ewigdurende stroming en dit verander dus aanhoudend” (Keuris, 1992a :544). Ruimte is 

egter ook nes tyd baie veranderlik (alhoewel nie noodwendig eenselwig durend nie), 

omrede karakters van die een ruimte na ’n ander vertrek. Daardeur verander hul 
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sieninge en word hulle beïnvloed deur die veranderende abstraksies van hul ruimte, 

ensovoorts (kyk 4.6.2).   

 

Tempo is ’n aspek van die durendheid van tyd. Gebeure besit ’n definitiewe tempo 

(Keuris,1992a:544) en tyd in die prosa het ook ’n spesifieke tempo en dit word deur 

Genette (in Smuts, 1998:16) gesien as deel van sy durendheid. ’n Pouse kan wel die 

tempo van die tyd vertraag. ’n Versnelling van die tydsduur kan verkry word deur in ’n 

paar woorde, frases of sinne ’n lang tydsduur te dek. In die prosa kan duur ook simbolies 

voorgestel word deur byvoorbeeld die vinnige, onrustige kabbeling van ’n stroom. Hier 

kan genoem word dat ruimte altyd en oral ’n faktor is omrede dit, onder andere, gebruik 

kan word om tydsduur momentum te gee. Ruimte kan verder atmosfeer en spanning 

skep, asook as karakteriseringsmiddel dien en so simboliese waarde verkry wat die 

roman verdiep (Smuts, J.P. en R. 1982:152,154).   

 

Die skrywer kan ook poog om tydsduur in sy tegniek te vergestalt soos byvoorbeeld in 

die bewussynstroomtegniek (Keuris, 1992a:544). Fludernik (2009:150) beskryf ‘n 

bewussynstroom as volg: “The simulation of associative mental processes in the 

representation of consciousness using interior monologue, free indirect thought and 

psycho-narration. Stream of consciousness  [...] characterizes a type of consciousness 

and/or a manner of depicting the mind of a character”. Die bewussynstroomtegniek 

ontbloot as’t ware die binnelewe van die mens aangesien sy gedagtes as synde vloeiend 

gerepresenteer word. Om hierdie tegniek verder te belig: die bewussynstroomtegniek 

behels in der waarheid die registrasie van “verbystromende” gebeure van oomblik tot 

oomblik in ’n karakter se bewussyn (Scholtz, 1992b:41). Dit volg vanselfsprekend dat die 

bewussynstroomtegniek ’n ervaring en waarneming van die ruimte van die karakters 

insluit. 

 

Dit is verder belangrik om die volgende te noem: Die frekwensie-aspek van tyd word 

waargeneem as die verhouding tussen die kere wat iets in ’n storie gebeur en die male 

wat dit in die verhaal aangebied word (Rimmon-Kennan in Brink, 1989:103). Veel meer 

kan oor die genoemde frekwensie-aspek gesê word, maar vir die studie is bostaande 

voldoende. 

 

Verder is dit nodig om die bekende verskil tussen verteltyd en vertelde tyd wat Günter 

Müller gemaak het, kortliks te bespreek. Die verskil tussen verteltyd en vertelde tyd het 

te make met die duur en tempo van gebeure (Keuris, 1992: 544). Van Gorp et al., 

(1984:330) stel dit so: “Verteltijd is de tijd die de lezer nodig heeft om een verhaal 
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(fragment) te lezen [...] De vertelde tijd is het tijdsverloop van het geschiedenis die 

verteld word.” Verteltyd is derhalwe die tyd waarin die leser die werk gelees kry. ’n Leser 

kan byvoorbeeld ’n werk wat oor vyf jaar afspeel (vertelde tyd) binne drie dae (verteltyd) 

lees. 

 

Vanselfsprekend kan daar veel meer oor tyd gesê word, en dit word dan vollediger in 

Hoofstuk 5 in die bespreking van die skep van ruimtelike dinamika betrek. Hier gaan dit 

hoofsaaklik om die verhouding tussen tyd en ruimte. “’n Koppeling van die tyd met ruimte 

[...] skep die moontlikheid van ’n hoogs dinamiese wisselwerking tussen dié 

meervoudige narratiewe dimensie en die karakters en gebeurtenisse daarbinne” 

(Brink,1989:106). 

 

3.3.2.4 Handeling 

Heelwat definisies bestaan aangaande handeling en plot. Daar kan egter nie geheel en 

al ’n rigiede klassifikasie van plot gemaak word nie omdat die term, net soos die literêre 

teorie, steeds ontwikkel (Du Plooy, 1992b:386,387). Handeling is ook nie bloot ’n 

opeenvolging van gebeure nie. Dit is veel meer gekompliseerd. ’n Paar definisies van 

handeling en plot kan moontlik lig werp. 

 

Heilna du Plooy (1992:384) meen plot dui die artistieke en verhalende struktuur van ’n 

verhalende teks aan. Tussen handeling, plot en gebeure kan redelik simplisties 

onderskei word. Plot is meer as handeling omrede plot ook struktuur impliseer. Struktuur 

word opgebou deur plotpunte en dan nie noodwendig chronologies nie. Handeling is die 

karakters se optrede – en gebeure is dinge wat plaasvind. Plot kan handeling en 

gebeure wees wat georden word. Nietemin bestaan ’n verskeidenheid menings 

aangaande plot.  

 

Volgens Dibell (1988:5) word plot in ’n storie vergestalt deur betekenisvolle 

gebeurtenisse. Die gebeurtenisse dra betekenis, aangesien hulle belangrike gevolge het. 

Heilna du Plooy (1986:47) stel dit “oper”, menende dat sy dit sien dat daar verskillende 

definisies van plot voorkom. Dit is volgens Du Plooy beter om vir elke nuwe roman dan ’n 

nuwe definisie oor plot daar te stel omdat elke roman uniek is. Plot word egter ook as ’n 

narratiewe struktuur gesien wat uit klein strukture of episodes of insidente bestaan 

(Wellek en Warren (1973:217).  

 

Sodra die term plot gedefinieer word, is dit belangrik om die begrippe storie en 

geskiedenis te betrek. ’n Onderskeiding kan getref word tussen dié twee begrippe: “Die 
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reeks narratiewe elemente, georden volgens die beginsels van chronologie, logika en 

kousaliteit, kan die storie genoem word. Die term geskiedenis word dan gesien as ’n 

omvattender begrip” (Du Plooy, 1992h:151). Die geskiedenis is gevolglik ’n 

sambreelterm wat impliseer “dat alle verhoudinge tussen die narratiewe elemente op die 

vlak van die geskiedenis realiseer en ondersoek kan word” (Bremond, aangehaal deur 

Du Plooy, 1992h:151). 

 

Teoretici maak verder ’n onderskeid tussen storie en geskiedenis, plot en storie, fabula 

en sjuzet. Fabula word gedefinieer as die “versameling gebeurtenisse soos wat hulle 

wedersyds inhoudelik in ’n chronologiese en kousale verband tot mekaar staan” (Du 

Plooy, 1992g:120). Die fabula kan derhalwe beskou word as die aspek van ’n verhaal 

wat op ’n logiese manier vertel kan word. Fabula is die storie en dié storie “is gebonde 

aan tyd en kousaliteit. Dit is die fabula in ’n teks wat aanduiding gee van oorsaak en 

gevolg” (Du Plooy, 1986:105). 

 

Dit is nodig om fabula en sjuzet verder te omskryf: die fabula is die inligting of gegewens 

waarmee die skrywer sy verhaal in aanvang laat neem. Die sjuzet is weer die fabula 

(oorspronklike gegewe) soos wat die skrywer dit in die teks vervorm – byvoorbeeld die 

rangorde in die voorstelling van karakters of gebeurtenisse en dan ook ’n gewysigde 

volgorde van episodes (Brink, 1989:15). Die fabula bevat die gebeurtenisse in ’n verhaal 

en dit is nie van belang waar in ’n teks dit verskyn nie. Die sjuzet orden weer die 

gebeurtenisse in ’n verhaal op ’n artistieke wyse. 

 

Die fabula sowel as sjuzet bestaan verder uit die motiewe wat in ’n teks voorkom (Du 

Plooy, 1992g:120). Motiewe is “elemen(e) wat herhaaldelik in literêre werke voorkom” 

(Du Plooy, 1992c:326). Bekende motiewe is vloeiende water wat die verloop van tyd kan 

vergestalt of geel asters wat byvoorbeeld hartseer of dood kan simboliseer. Heilna du 

Plooy (1992g:121) stel dat fabula, sjuzet en plot as begrippe op dieselfde vlak lê. “Plot 

kan gevolglik beskou word as die spesifieke, artistieke samestelling van die 

verhaalelemente” (De Kock, 2008:70). 

 

Storie is bepaald van groot belang, want sonder ’n storie, kan daar kwalik handeling of 

plot wees. Storie vloei voort uit die karakters se reaksie (handeling) op hul ruimte. Die 

struktuur van die storie is verder ’n belangrike faktor wat die sukses van die plot betref. 

 

Forster (1971:93) definieer storie as “a narrative of events arranged in their time-

sequence. A plot is also a narrative of events, the emphasis falling on causality”. Dit is uit 
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bogenoemde duidelik dat oorsaaklikheid van groot belang is in ’n plot – en ook dat plot ’n 

organisme van ’n hoër orde is. Forster (1971:95) stel verder dat ’n element van 

verrassing en misterie van groot belang is vir ’n plot. Verrassing en misterie kan 

impliseer dat ’n plot ’n stewige spanningslyn moet hê, wat weer impliseer dat dit ’n 

element van misterie en verrassing moet bevat. (Dit is van baie romans waar, alhoewel 

daar romans is wat nie so ’n sterk spanningslyn benodig nie omdat dit moontlik op die 

onderlinge verhoudings tussen karakters staatmaak om momentum aan die storie te 

gee). 

 

’n Plot kan moontlik vooraf ten volle uitgewerk word sodat dit vanuit die karakters se 

optrede ontspring, maar terselfdertyd die leser aan die lees hou. Plot kan egter, indien dit 

vooraf in te veel detail beplan word, spoedig kunsmatig van aard word – en die leser sal 

dit agterkom. Die skrywer kan dit voorkom deur te besef dat plot en handeling feitlik net 

so vloeibaar is soos tyd en ruimte. Dit is verkieslik dat handeling nie stokkerig, styf en 

patroonmatig voorkom nie. Dit wil sê, selfs al sou daar ’n resepverhaal soos byvoorbeeld 

’n romanse geskryf word, kan die handeling spontaan en natuurlik gebeur en dit binne ’n 

ruimte wat daarby pas. Met laasgenoemde word bedoel dat die handeling op geen ander 

konkrete plek of in ’n ander psigiese sfeer sou kon plaasvind nie. Dié sinchronisering van 

handeling en ruimte verseker geloofwaardigheid.  

 

Die raamwerk van die handeling en ook van die plot kan wel in ’n mate vooraf beplan 

word, maar namate die karakters verlewendig, kan die raamwerk miskien verval of 

verander om sodoende geloofwaardigheid te behou (De Kock, 1992:117). Dit is egter 

kompleks om die ideale plot te bedink en nog meer kompleks om ’n ideale plot te 

verwoord, met ander woorde om die plot in die verhaal te laat vorm aanneem. Dit is 

trouens ’n “verwikkelde proses van seleksie en kombinasie” (Brink, 1989:47). In hierdie 

proses van seleksie word elke klein of groot handeling gelaai met betekenis. Die “hele 

gebeurevlak in ’n verhaal (word) geaktiveer om betekenisse los te laat, omdat daar in die 

proses van seleksie en kombinasie diskrepansies tussen storie en teks ontstaan” (Brink, 

1989:47).   

 

Dit is belangrik om weer stil te staan by die definisie van handeling en ook die 

aanbieding daarvan. Forster (1971: 96, 98) reken dat ’n ideale plot esteties kompak moet 

wees. Om dit reg te kry moet fabula sjuzet word in die spesifieke estetiese aanbieding 

van die plot. Die artistieke aanbieding maak dan van ’n storie ’n verhaal en van ’n fabula 

die sjuzet.   
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Elke handeling in ’n plot behoort betekenis te dra. Byvoorbeeld: elke insident moet as’t 

ware uit die karakters spruit en daardeur kan die karakters getransformeer word. 

Karakters ontwikkel, onder andere, deur middel van handeling. Plot is dan nie net ’n 

reeks artifisiële en geprakseerde gebeure nie, maar “natuurlike” gebeure wat betekenis 

by die roman as geheel voeg. In die handleiding van Dibell (1988:5) oor die skep van ’n 

plot stel hy: “Plot is built of significant events in a story – significant because they have 

important consequences”.  

 

Plot of handeling is verder nie net kliniese gebeure, gedagtes of woorde wat tot dade lei 

nie, maar is op waardes gebaseer. “Plot clearly depends on basic values” (Novakovich, 

1995:72). Daar kan gestel word dat plot ook van die werklikheidsbeeld (kyk 4.6.2.3) van 

die karakters afhanklik is. Plot of handeling binne ’n sekere tydgees kan na my mening 

vir konflik sorg wat weer op sigself die spanningslyn stywer trek. Konflik ontstaan 

byvoorbeeld aangesien daar karakters is wat in opstand teen ’n heersende tydgees kom 

omrede hul lewenswaardes daarvan verskil. Ander karakters voel dit weereens met ’n 

heersende tydgees (wat weer ’n aspek van ruimte is) – en uit dié genoemde verskille 

spruit konflik wat die plot ’n belangrike hupstoot kan gee.  

 

Konflik tussen karakters, of tussen karakters en hul ruimte, is belangrik vir die plot van 

enige verhaal. Die konkrete of abstrakte ruimte (kyk 4.6.1, 4.6.2) in ’n verhaal kan 

byvoorbeeld vyandig staan teenoor die karakters en konflik wek wat innerlike of uiterlike 

handeling tot gevolg het. Innerlike en uiterlike handeling het ’n intieme verband met 

ruimte. Innerlike en uiterlike handeling bring verder die handelingskategorieë ter sprake. 

 

Volgens Brink (1989:48) is die handelingskategorieë (a) nieverbale handeling 

(byvoorbeeld iemand wat wakker word en opstaan), (b) verbale handeling, waarby die 

hele gegewe van die interaksie of kommunikasie, en ook die gebrek daaraan, betrek 

word. Daar is ook (c) handeling van gedagtes. Laasgenoemde sluit waarneming, 

nadenke, en reaksie van denke in, asook (d) gemoedsbeweging, waaronder emosionele 

en intellektuele aktiwiteit ressorteer.  

 

Bogenoemde handelingskategorieë verbind karakter vanselfsprekend met tyd, konkrete 

en abstrakte ruimte (kyk 4.6.1, 4.6.2) sowel as handeling. Hier word nou ’n paar 

voorbeelde genoem om dié stelling te staaf. Karakters beweeg fisies deur die konkrete 

ruimte en word daardeur omsluit. Karakters se gemoedsbelewenisse op sigself beset die 

abstrakte ruimte feitlik elke oomblik, en ook andersom. Karakters se dialoog (verbale 

handeling) verhelder die ruimte, ensovoorts. 
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Ruimte en plot is derhalwe, nes karakter en ruimte, onskeibaar, al word dit hier apart 

bespreek. Vir Novakovich (1998:71) is plot, om dit organies te stel, die senustelsel van 

die roman wat al die ander elemente konnekteer en laat verlewendig. Plot en intrige teer 

as’t ware op konflik. “The conflict suggests escalation of struggle into a climax” 

(Novakovich, 1998:75). Dit is belangrik om te noem dat ’n karakter se verhouding met sy 

ruimte, en veral sy konflik met die ruimte, dikwels ’n plot of agtergrond vir ’n plot 

instigeer.  

 

Richardson (2005:167) vat verskeie menings aangaande plot as volg saam: Plot, as ’n 

essensiële element van narratief, is ’n teleologiese opeenvolging van gebeure wat deur 

die een of ander beginsel van oorsaaklike verband saamgesnoer word; dit wil sê die 

gebeure of handelinge word verbind in ’n baan (trajek) wat tiperend tot ’n vorm van 

oplossing of sameloop lei.  

 

Bogenoemde omskrywing van plot, meen Richardson (2005:167,168, 174) verder, is 

egter aanvegbaar omdat vele narratiewe van die twintigste eeu fragmentaries en sonder 

plot is. Herhaling van gebeure kom byvoorbeeld voor eerder as opeenvolging daarvan ─ 

of dieselfde tonele word vanuit verskillende perspektiewe bekyk. Gevolglik is dit nie altyd 

te sê dat toneel 2 noodwendig op toneel 1 sal volg nie. Gebeure in ’n roman volg nie 

noodwendig ’n tradisionele trajek of spoor nie. Chronologie moet egter gepaardgaan met 

die leser se behoefte aan logiese opeenvolging (Brink, 1989:60).  

 

Alhoewel handeling of gebeure in groepe en reekse plaasvind wat ekstern verband hou 

met chronologie, logika en kousaliteit, is dit nie verpligtend of noodsaaklik om ’n verhaal 

chronologies te skryf nie (Brink, 1989:59). Die chronologie kan myns insiens op vele 

interessante wyses verander of versteur word om die verhaal meer boeiend aan te bied. 

Brink (1989:61) meen die interne gronde vir reeksvorming of groepering van 

gebeurtenisse het te make met motivering of oortuigingskrag, asook spanning. 

 

Om gebeure achronologies in ’n romanteks aan te tref is nie vreemd nie. Tog kan logika 

en oorsaaklikheid in balans bly. “Selfs wanneer chronologie omgekeer word, kan logika 

(en kousaliteit) dus nog funksioneer in die opbou van reekse of groepe gebeurtenisse” 

(Brink, 1989:61). Oortuigingskrag behoort teenwoordig te wees in ’n reeks 

gebeurtenisse, veral in die gebeurtenisse se verhouding tot die ander verhaalelemente 

soos karakter en ruimte. Dit is so, omrede motivering met laasgenoemde te doen het en 

motivering spanning voortbring (Brink, 1989:61).  
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Plot is uiters kompleks, aangesien narratief definitief ontwikkel. Eintlik kan ’n skrywer ’n 

plot op enige moontlike manier aanbied, chronologies of achronologies, herhalend of 

dieselfde gebeure uit verskillende perspektiewe – dit is die leser se “taak” om die 

handeling te begryp en die plot te ontsyfer. “Een en dieselfde handeling kan ’n hele 

reeks verskillende implikasies in ’n vertelteks hê: en dít is waarom die leser nooit anders 

as vraagstellend kan lees nie” (Brink, 1989:64). Selfs al word ’n roman op die breër mark 

gerig, kan ’n plot so aangebied word dat dit die leser prikkel en uitdaag. 

 

Soos genoem, is daar verskillende en selfs komplekse manifestasies van handeling of 

plot, maar tog is daar eenvoudige vorme van plot wat by herhaling suksesvol gebruik 

word. ’n Plot hoef nie geweldig kompleks te wees om te boei nie. ’n Tradisionele plot 

werk goed indien die karakters geloofwaardig, die ruimte helder uitgebeeld en die 

spanningslyn stewig is. 

 

Die basiese konsep van ’n tradisionele plot sou moontlik wees: eenheid van ontwerp, 

onontkombare ontwikkeling en ’n definitiewe konklusie (Richardson, 2005:176). In die 

romanfokus van Somersneeu is laasgenoemde tipe plot hoofsaaklik ter sprake. Alhoewel 

daar ’n achronologiese greep aan die begin van die roman as proloog dien, speel die res 

van die roman chronologies af. Die gebeure van die roman word egter hoofsaaklik vanuit 

twee verskillende perspektiewe gesien. 

 

Indien aangeneem word dat die verteller die primêre fokaliseerder in die roman is, is hier 

verder van ‘n hele paar perspektiewe sprake: verteller-fokalisator, asook drie karakter-

fokalisators. Daar is vanselfsprekend ook miniperspektiewe soos wanneer ŉ ander 

karakter aan die woord is. Benewens die verteller as primêre fokalisator, word die 

romangebeure hoofsaaklik uit die perspektiewe van twee sentrale karakters gesien.  

 

Die ervaringswêreld van karakters word in ’n roman uitgebeeld en dit is belangrik dat die 

ervaringswêreld van die karakters hul ruimte ten volle insluit. Alles wat die karakters in 

hul konkrete sowel as abstrakte ruimtes (kyk 4.6.1 en 4.6.2) ervaar, is hul 

ervaringswêreld. ’n Ervaringswêreld impliseer dat iets ervaar word en dat daar iets 

gebeur. Genoemde gebeurtenisse is die handeling wat uit ’n reeks of reekse noukeurig 

geselekteerde en georganiseerde gebeurtenisse bestaan (Smuts, 1998:80).  

 

Handeling is net soos karakter, onlosmaaklik aan die ander skeppingselemente 

verbonde. Gebeure vind immers plaas wanneer ’n karakter binne sy ruimte op ’n gegewe 

tyd begin figureer. Handeling is hoogs kompleks – ’n “verwikkelde proses van seleksie 
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en kombinasie” (Brink, 1989:47), waardeur die “hele gebeurevlak in ’n verhaal geaktiveer 

word om betekenisse los te laat, omdat daar in die proses van seleksie en kombinasie 

diskrepansies tussen storie en teks ontstaan” (Brink, 1989:47). Dit volg dat handeling 

ook gekompliseerd is om te skep en dat die handeling in ’n roman prikkelend behoort te 

bly om sodoende die leser se belangstelling te behou. Handeling kan ’n redelik stywe 

spanningslyn volg, selfs in ’n verhoudingsroman. 

 

Na aanleiding van die noem van ’n spanningslyn is dit egter nie te sê dat handeling altyd 

dramaties hoef te wees nie. Handeling kan ontstaan uit iets so gering soos die gebaar, 

woord of gedagte van ’n karakter of ’n verandering in die konkrete of abstrakte ruimte 

(kyk 4.6.1, 4.6.2), byvoorbeeld ’n storm in die natuur of ’n beduidende skudding in die 

politiek of religie.  

 

Handeling kan uiterlik of innerlik van aard wees. “Dikwels is die innerlike handeling in ’n 

roman, dit wil sê die karakters se innerlike monoloë, hul stryd en worsteling, veel 

interessanter as dramatiese uiterlike optrede” (De Kock, 2008:71). Handeling (beide 

uiterlik en innerlik) kan ’n manier wees om karakter uit te beeld, omrede daar geen 

handeling sonder karakter kan wees nie. “’n Wisselwerking tussen gebeurtenisse en 

karakter is onvermydelik. Alle gebeurtenisse moet dus in konteks gelees word” (De 

Kock, 2008:71). Verder kan genoem word dat daar net soveel wisselwerking tussen 

karakters en ruimte is as wat daar tussen handeling en karakters is.  

 

In handeling bestaan daar ’n hiërargie van gebeurtenisse. Brink (1989:52) meen 

bepalende gebeurtenisse “wat die keusemomente van ’n verhaal aandui”, val hieronder. 

Hierdie gebeurtenisse kan die verloop van ’n verhaal bepaal of ’n ander wending laat 

neem. Daar is verder verbindende gebeurtenisse wat die “keusemomente” aanvul, en 

ook brûe slaan tussen keerpunte in die roman (Brink 1989:52). 

 

Handeling in ’n roman is intiem verbonde aan die storie en volgens Du Plooy (1986:27) 

bly die storie altyd die basis van die roman. Gevolglik funksioneer handeling in ’n verhaal 

“nooit net op sigself as gebeurtenisse of reekse of groepe gebeurtenisse nie, ewe min as 

wat enige ander narratiewe impuls sonder die res kan bestaan” (Brink, 1989:62). Die 

storie is ongetwyfeld noodsaaklik, aangesien handeling se noue verbintenis met verloop 

van tyd by die werklikheid aansluit – en hierdie band met die realiteit verseker dat die 

roman verstaanbaar bly (Du Plooy, 1986:27).  
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Handeling bly nietemin ’n literêre konsep wat nie maklik omskryf word nie omrede die 

“mens homself en sy wêreld, en dus ook die roman, op verskillende maniere ervaar en 

lewensbeskoulik beoordeel onder die invloed van die tydsgees waaraan die mens 

blootgestel is” (Du Plooy, 1986:46). Onderskeie sieninge van handeling en plot word 

gevolglik op ’n gegewe tydstip deur die mens se werklikheidsbeeld en die tydgees 

beïnvloed. Die roman moet egter in sy totaliteit begryp word voordat die plot begryp kan 

word en die hele roman moet beskryf word sodat die plot behoorlik beskryf kan word (Du 

Plooy, 1986 :47). 

 

Handeling of gebeurtenisse (afgesien van die onderlinge verweefdheid) is voortdurend 

met ruimte en vanselfsprekend ook met die ander skeppingselemente in wisselwerking 

en daar vind wedersydse beïnvloeding plaas – soos wat in hierdie studie aangedui word 

(kyk Hoofstukke 4 en 7). Aangesien die gebeurtenisse en handeling in ’n verhaal nooit 

apart van die ander skeppingselemente bestaan nie, volg dit vanselfsprekend dat 

handeling ’n sterk invloed op ruimte uitoefen en andersom. 

 
3.3.3 Ruimte binne die teoretiese raamwerk  

Ruimte het, soos die ander skeppingselemente, ’n teoretiese raamwerk. Om te begryp 

waar ruimte inpas, is dit nodig om deiksis en ook die deiktiese sentrum te bespreek.  

 
3.3.3.1 Deiksis 

Die woord ‘”deiksis” het sy oorsprong in die Griekse woord “deiktikos” wat weer 

afkomstig is van die Latynse “demonstrare” oftewel demonstratief (De Klerk, 

1978:71,72). Die Griekse werkwoord van “deiktikos” is “deiknuoo”, wat beteken om die 

karakter of betekenis van iets deur visuele of ouditiewe metodes of gebare bekend te 

maak, te demonstreer of te wys (Louw & Nida, 1989:55,340,405). Die klem lê hier op 

verduideliking – om iets vir iemand duidelik te maak deur iets te wys, uit te lê of te 

beskryf. Deiktiese uitdrukkings is dus uitdrukkings wat wys na bepaalde aspekte van die 

gespreksituasies waarin hulle gebruik word […] en kan daarom nie geïnterpreteer word 

los van die situasies waarin hulle gebruik word nie” (De Stadler,1989:377). 

 

Deiksis kan ook as volg gedefinieer word: “(D)eixis: the function of certain words 

(demonstrative pronouns, definite articles, temporal adverbs) to locate referents in place 

and time relative to the speaker’s location” (Phelan & Rabinowitz, 2005:543). Deiksis is 

derhalwe ’n taalhandeling, aangesien dit deur middel van taal is dat die spreker (die 

vaste verwysingsentrum) verwys na alles rondom hom. Die spreker is gevolglik die 

deiktiese sentrum van al die kategorieë (kyk  3.3.3.3). 
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Lyons (1979:637) stel ook dat deiksis die plek (sentrum) en identifikasie van persone, 

voorwerpe, gebeure, prosesse en handelinge is waarvan gepraat word, of na verwys 

word, in verhouding tot die tydruimtelike konteks. Deiksis is uiteraard egosentries omdat 

die spreker in die tydruimtelike kern staan en aan homself die rol van ego toeken en 

daarom alles in verhouding tot sy eie oogpunt sien (Lyons, 1979:638). Laasgenoemde is 

vanselfsprekend, aangesien enigiemand wat praat, in verhouding tot homself praat as 

synde die middelpunt van alles wat is en wat gebeur. “Elke mens sien die wêreld slegs 

deur sy eie oë” (De Klerk, 1978:73).  

 

Verskillende deiktiese kategorieë bestaan – soos byvoorbeeld persoonsdeiksis, 

plekdeiksis en tyddeiksis. In hierdie studie word daar net aandag geskenk aan 

plekdeiksis, aangesien ruimte, onder andere, die deiktiese sentrum kan wees. Wanneer 

daar van ‘deiktiese terme’ gepraat word, word daarmee bedoel “die formules waardeur 

die ontstaan van die teks in tyd en ruimte ‘geplaas’ word (‘gister’,’vandag’, ‘’n jaar 

gelede’...)” (Brink, 1989:145). 

 

So word ruimte onder andere deur middel van die egosentriese spreker vergestalt, 

aangesien Mieke Bal (1980:107) meen die beeld van die persone sowel as die beeld van 

die ruimte wat die leser aangebied word, uiteindelik bepaal word deur die wyse waarop 

die persone en die karakters gesien word. Deiksis is vanselfsprekend ’n taalhandeling, 

aangesien die egosentriese spreker taal gebruik om te wys en te vertel. 

  

3.3.3.2 ’n Taalhandeling 

Taal is die enigste wyse waarop ’n verhaal in die prosa kan ontvou. “Mapping words onto 

worlds is a fundamental – perhaps the fundamental – requirement for narrative sense 

making” (Herman, 2009:37). Die skeppingselemente kan eweneens slegs deur middel 

van taal in ’n verhaal figureer. Die skep van ruimte is gevolglik ook ’n taalhandeling. 

Etienne van Heerden (2011) meen “(o)ns gee via taal op gebroke manier gestalte aan 

die werklikheid, ook die werklike gebeure van die verlede, en ook aan ruimtes/ 

omgewings waarbinne daardie gebeure plaasgevind het. Te meer so as die verbeelding 

bykom by die fabuleerder. Dan word dit natuurlik konstruksie en daardie konstruksie 

bestaan uit taal”. 

 

Ruimte in die prosa bestaan alleenlik binne die taal en deur middel van die taal, omrede 

ruimte deur woorde opgeroep word (Weisgerber, 1974: 151–153). De Klerk (1978: 84) 

stel dit eweneens dat die mens se waarneming gebonde is “aan driedimensionele ruimte 

en tyd en op die een of ander wyse moet hierdie waarneming sy neerslag vind in die 
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wyse waarop hy praat”. Net so kan die verteller-fokalisator sy waarneming van ruimte in 

taal in die prosa laat neerslag vind. So kom, onder andere, ruimte en ruimtelike dinamika 

in die prosa tot stand. “Deiksis het dus direk te make met die totstandkoming van die 

konteks van die taalhandeling” (Anker, 2003:129). 

 

Weisgerber (1974:156) praat van die “taalruimte” van die roman, en sentraal in hierdie 

taalruimte staan die individu wat vertel en wat nie alleen die ruimte van die omringende 

wêreld ervaar nie, maar ook die “taaleie” ruimte en die ruimte van die woord in die 

geskrewe teks. Hierdie siening van Weisgerber beklemtoon verder die feit dat ruimte 

absoluut ’n taalhandeling is. Dit benadruk ook die feit dat deiksis die teoretiese raamwerk 

of bed is waarbinne ruimte hanteer word. 

 

Die ruimtelike sentrum van deiksis is, met ander woorde, ’n plek (konkreet of 

psigologies) waarmee die spreker tydens taaluitinge identifiseer. ’n Deiktiese sentrum 

veronderstel ’n storiewêreld wat op sigself weer die tydruimtelike koördinate waarin die 

storie ontvou, verskaf (Zubin & Hewitt, 1995:130). ’n Kort uiteensetting van die deiktiese 

sentrum met die klem op plekdeiksis is hier van pas. 

 

3.3.3.3 Die deiktiese sentrum 

Alle fiksie skep ’n fiktiewe deiktiese sentrum omrede dit sy eie, unieke ruimte skep – 

aangesien dit per definisie fiksie is. De Stadler (1989:379) noem die sprekersrol die 

“deiktiese sentrum”. Die spreker se plek en tyd is die vaste verwysingspunt ten opsigte 

van persoon, tyd en plek. Deiksis figureer wanneer die skeppingselemente figureer. 

Deiksis figureer gevolglik wanneer ruimte figureer omrede plekdeiksis verder die 

lokalisering en die identifikasie van die ruimtelike verwysings wat relatief is tot die 

uitgangspunt van die spreker, behels (De Stadler, 1989:136).  

 

Volgens Anker (2003:133) kom daar in ’n prosateks ’n deiktiese ruimte tot stand. Hierdie 

deiktiese ruimte figureer “in die wisselwerking tussen outeursteks en leser, vertelteks en 

leser, en persoonsteks en leser binne die deiktiese verwysingsveld (deiktiese konteks) 

wat bestaan uit die verwysings na persoon, plek en tyd binne die gekonstrueerde en 

gerekonstrueerde konteks”.  

 

’n Deiktiese ruimte, soos afgelei uit beginsels van die semantiek en pragmatiek, sluit 

direk aan by die kommunikasiesituasie wat deur ’n prosateks geskep word en verder 

deur die lees van die teks tot stand gebring word (Anker, 2003:141). Nie net die skrywer 

nie, maar ook die leser speel ’n belangrike rol in die wordingsproses van ruimte en 
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ruimtelike dinamika in ’n roman, aangesien die skrywer die ruimte met al sy fasette skep 

en dit in die roman voorstel sodat die leser (binne sy eie ervaringsveld wat moontlik van 

die skrywer s’n kan verskil) die ruimte interpreteer. 

  

Na aanleiding van bogenoemde skrywers- en lesersrol is dit duidelik dat “(d)eiksis [...] te 

doen (het) met die feit dat elke taaluiting tydruimtelik gebonde is” (De Klerk, 1978:71). In 

die prosa is daar altyd ’n boodskapper (spreker of verteller) en ’n ontvanger (leser). 

Hierdie spreker of verteller is die een wat wys, met ander woorde, die deiktiese sentrum. 

“A narrative consists of someone telling someone else that something happened, and no 

such act can be imagined without a sender-narrator position” (Margolin, 2009: 352).  

 

Die persoon (karakter of verteller of bron van narratiewe informasie) wat vertel of wys, 

vervul ’n werklik onmisbare rol in die roman. “The position occupied by this presumed 

inner-textual originator of the discourse functions as a logico-linguistic center for all 

spatio-temporal and personal references occuring in the discourse, i.e. as highest level 

of the discourse” (Margolin, 2009:351).  

 

Die abstrakte outeur en verteller/fokalisator rapporteer gevolglik aan die leser hoe die 

ruimte vertoon en/of aangevoel en ervaar kan word. “Wat de taalruimte van de roman 

betreft: centraal staat hier steeds het individu dat vertelt [...] die niet alleen de ruimte van 

de omringende wereld ervaart, maar ook de aan de taal eigen ruimte en de ruimte in 

woorden van de geschreven tekst” (Weisgerber,1974:156). In die leessituasie vorm al 

die fasette (naamlik die niveau van die verteller en van die taal wat gebruik word en van 

die leser, ensovoorts) ’n onafskeidbare geheel, maar telkens opvallend is die gerigtheid 

van die romanruimte op een gesigspunt: hetsy van die verteller, van die taalgebruiker, 

van die karakters of van die leser (Weisgerber, 1974:156).  

 

Indien aangeneem word dat die verteller (bogenoemde een gesigspunt), byvoorbeeld die 

primêre fokaliseerder in die roman Somersneeu is, is hier van ‘n paar primêre 

perspektiewe sprake: verteller-fokalisator, asook drie karakter-fokalisators. Die verteller 

as sodanig verg hier ’n kort bespreking, aangesien die verteller wel soms in die roman 

Somersneeu funksioneer. Die ekstradiëgetiese verteller funksioneer onder andere 

omrede hy die personasies ken, homself as verteller aanwesig of afwesig stel (Venter, 

1992b:564). Die fokalisasie in die betrokke roman wissel derhalwe tussen karakter-

fokalisasie en verteller-fokalisasie. 
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Uit hierdie gerigtheid van die romanruimte op ’n enkele gesigspunt is dit derhalwe 

duidelik dat ruimte immer en oral teenwoordig is, en altyd te doen het met “het 

allerindividueelste levensgevoel” (Weisgerber, 1974:161). Ruimte, met al sy fasette, (kyk 

4.6.1 en 4.6.2 ) is trouens subjektief en word in die storiewêreld uiters persoonlik beleef 

deur beide die konkrete en abstrakte outeur of vertellers, asook die leser. Die 

storiewêreld verskaf die algemene tydruimtelike koördinate waarvolgens ’n verhaal 

ontvou (Zubin & Hewitt, 1995:130). Die basiese elemente van die deiktiese sentrum, met 

ander woorde die WIE, WAT, WAAR en WANNEER, is hierdie koördinate waarvolgens 

’n verhaal ontplooi. In die studie gaan dit om die WAAR as deiktiese sentrum, al is die 

onbetwisbare neksus of samehang van die vier skeppingselemente altyd ter sprake.  

 

Die WAAR van die deiktiese sentrum is die ruimtelike struktuur van die narratief. Die 

inhoud van die WAAR is die ruimtelike toneel wat ook abstrakte besonderhede insluit 

wat nie noodwendig spesifiek in die teks genoem word nie. Laasgenoemde sluit in die 

tydgees, die psigologiese ruimte waarin die karakters leef en optree, die kulturele 

omgewing, die religieuse oortuiging, ensovoorts. Die oorsprong van die WAAR is die 

perspektief waaruit die “toneel” beskou word.  

 

Die WAAR is ook “path-connected”, aangesien daar “paaie” gekonstrueer word van een 

ruimtelike “toneel” na ’n ander. (Zubin & Hewitt, 1995:135,136, 137). By “toneel” word 

hier bedoel die blik op die ruimte en dit op ’n gegewe moment. Die blik op die ruimte 

verskuif vanselfsprekend, aangesien die ruimte vloeibaar is.  

 

Bogenoemde deiktiese verskuiwing vind noodwendig in ’n roman plaas, aangesien alle 

handeling nie op een plek of in dieselfde ruimte plaasvind nie. “(N)arrative 

comprehension (is characterized) in terms of deictic shifts, whereby interpreters shift 

from the spatiotemporal coordinates of the here-and-now to various cognitive 

vantagepoints that they are cued to occupy by textual signals distributed in narrative 

discourse” (Ryan & Werth, soos aangehaal deur Herman, 2009:35). 

 

Die deiktiese sentrum verskaf ’n uitsig of blik op die omgewing of plek (konkreet en 

abstrak) deur middel van die WIE, oftewel die spreker of verteller. “Every act of utterance 

– every locutionary act – occurs in a spatio-temporal context whose centre, or zero-point, 

can be referred to as the here-and-now [...] The deictic context [...] is centred upon the 

speaker’s here-and-now” (Lyons, 1983:230).  
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Net soos wat ’n mens in die werklikheid egter ’n beperkte en persoonlike uitkyk op die 

konkrete en abstrakte lewe rondom hom het, het die deiktiese sentrum in ’n roman ook ’n 

beperkte uitsig, baie soos ’n bewegende venster is wat ’n perspektief daarstel waardeur 

en waaruit gebeure in die storie bekyk word (Zuben & Hewitt, 1995 :131). Volgens 

Banfield (aangehaal deur Zubin & Hewitt, 1995:131) is die kenmerk van ’n suksesvolle 

storie juis wanneer lesers die illusie van die fiksionele wêreld direk ervaar en sodoende 

die deiksis van die deiktiese sentrum onbewustelik as hul eie aanvaar. Wanneer ruimte 

as deiktiese sentrum derhalwe so direk en eerstehands deur die leser aanvaar word dat 

hy dit as absoluut werklik aanvaar, volg dit dat die ruimtelike beelding in ’n roman 

geslaagd was. 

  

Om op te som: Die skeppingselemente, karakter, ruimte, tyd en handeling, is die vier 

elemente van die deiktiese sentrum en dié vier skeppingselemente skep ’n deiktiese 

sentrum waarvan ruimte een van die elemente is. Ruimte is die skep van ’n fiktiewe 

deiktiese sentrum. Ruimte is derhalwe ’n vaste verwysingspunt van plek en leefwêreld 

(beide konkreet en abstrak). Ruimte is verder die atmosfeer van die roman en ook van 

die fiktiewe wêreld. Beduidend meer kan aangaande deiksis en die deiktiese sentrum as 

teoretiese raamwerk van ruimte gesê word, maar volgens die oogmerke van hierdie 

studie, word hiermee volstaan. 

  

3.4 Slotsom  

Dié hoofstuk poog om ruimte as deiktiese sentrum uit te wys en om die teoretiese 

raamwerk te bespreek waarbinne ruimte as skeppingselement figureer. In Hoofstuk 4 

word ruimte met al syfasette, asook die wisselwerking van hierdie fasette (die dinamika 

daarvan), bespreek. 
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Hoofstuk 4 

Teoretiese konsepte oor ruimte en ruimtelike dinamika 
  

 

In hierdie hoofstuk word besin oor die teoretiese konsepte in verband met ruimte en 

ruimtelike dinamika. 

 

4.1 Inleiding 
  

In dié hoofstuk word gepoog om ruimte vanuit ’n kreatiewe, skryfkundige perspektief te 

behandel ten einde ’n ontwerpbeginsel daar te stel vir die skep van ruimtelike dinamika 

(kyk 4.8) wat in skryfkundige teorieë ingebed is. Soos in hoofstuk 1 genoem, is daar nog 

relatief min oor ruimte as skeppingselement 5  geskryf. Na my mening bly ruimte ’n 

skeppingselement wat met vrug ontgin kan word. Daar is inderdaad leemtes in verband 

met teorie oor die skep van ruimte met al sy dimensies (kyk 4.7). Ek kon nie veel artikels, 

proefskrifte of handleidings opspoor waarin ruimte as skeppingselement eksklusief 

nagevors word nie. Nog minder is daar uitvoerig oor die skep van ruimte en ruimtelike 

dinamika geskryf.  

 

Literatuurstudies en soektogte op databasisse oor die skep van ruimtelike dinamika in ’n 

roman het getoon dat daar ’n leemte is in verband met die onderwerp. Heelwat studies 

bied analitiese blikke en ideologiese beskouinge op ’n reeds geskepte ruimte, maar nie 

een bied ’n uitvoerige studie oor die skep van ruimtelike dinamika nie. Onder die 

tersaaklike proefskrifte en tesisse is dié van Venter (1982), Bischoff (1985), Mulder 

(2009) en Roux (2009). Al die bogenoemde kyk oorkoepelend, aan die hand van 

bepaalde werke, na aspekte van ruimte, maar is letterkundig van aard – nie skryfkundig 

nie. Op internasionale gebied kon ek eweneens nie veel literatuur vind wat spesifiek op 

die skep van ruimtelike dinamika fokus nie. Flitterman-King (1980) en Piehler (2001) 

behandel byvoorbeeld net aspekte van ruimte in uitgesoekte tekste, maar dit is ook nie 

skryfkundig van aard nie. Wesley Kort (2004) se akademiese werk oor ruimte, Place and 

space in modern fiction, is weereens nie skryfkundig nie, maar analities van aard.  

                                                             
5 Die term wat vir die konsep ruimte gebruik word in die narratologie, is “vertelkategorie”. Die 
vertelkategorieë van die narratologie word in die skryfkuns “skeppingselemente”. In hierdie studie wat ’n 
skryfkundige studie is, word oorwegend skryfkunsterme gebruik selfs al word ander terme vir ruimte in 
ander dissiplines gebruik.   
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Vanuit ’n skryfkunsperspektief is daar min werklik omvattende skryfhandleidings oor die 

skep van ruimte. Die skryfhandleiding van Rozelle (2005) behandel wel die skep van 

ruimte, maar is populêr wetenskaplik geskryf en daar word nie spesifiek aandag gegee 

aan die skep van ruimtelike dinamika nie. Bickham se handleiding, Setting, hanteer wel 

die skep van ruimte maar eweneens op ’n populêr wetenskaplike wyse. Bickham 

(1994:73) sê self: “A thoroughly detailed study of writing techniques in presentation of 

story setting is well beyond the scope of this book”.  

 

Nie een van die genoemde werke behandel die skep van ruimtelike dinamika nie. 

Relatief min navorsing is eweneens oor die skep van ruimte gedoen (vergelyk 1.2). 

Novakovich (1995) wy een hoofstuk in sy skryfhandleiding aan die skep van ruimte, 

maar dis nie uitgebreid genoeg vir iemand wat werklik ’n studie van die skep van ruimte 

wil maak nie. In die opvolgwerk van Novakovich (1998) wy hy slegs twee hoofstukke aan 

die skep van ruimte.  

 

Dekades gelede het Weisgerber (1974:148) die opmerking gemaak dat studies in 

verband met ruimte in hul kinderskoene is. Alhoewel ruimte sedert die vorige eeu meer 

omvattend in plaaslike en internasionale literatuur soos proefskrifte, artikels en 

skryfhandleidings bespreek word, word dit nie uitsluitlik as skeppingselement bespreek 

nie. In die narratologie word daar aan ruimte as vertelkategorie eweneens min aandag 

gewy. Marie-Laure Ryan (2009:420) stel dit so: “(M)ost definitions, by characterising 

stories as the representation of a sequence of events, foreground time at the expence of 

space.” Oor jare heen is daar klaarblyklik nie veel oor ruimte as skeppingselement 

geskryf nie. Nog minder is daar oor die skep van ruimtelike dinamika besin.  

 

Die verband tussen ruimte en ruimtelike dinamika (kyk 4.7) word nou kortliks bespreek 

om sodoende die verskil, indien enige, tussen ruimte en ruimtelike dinamika aan te dui. 

Dié kort bespreking word gedoen sodat daar vroeg in hierdie studie ’n helder uitleg van 

die verbintenis tussen ruimte en ruimtelike dinamika daargestel word. Daarna word 

ruimte, asook ruimtelike dinamika volledig behandel. 

 

4.2 Die verband tussen ruimte en ruimtelike dinamika 
 

Ruimte (kyk 4.3) is per definisie nie staties nie. Dit kan nie staties wees nie, aangesien 

die verskillende fasette en dimensies van ruimte elk ’n eie, unieke lewe het en dinamies 

op mekaar inwerk. “Space, much like identity, is not static, but rather changeable and 

dynamic” (Viljoen et al., 2004:15). Dinamiek, energie en lewe is derhalwe eie aan ruimte. 
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In werklikheid is daar geen verskil tussen ruimte en ruimtelike dinamika (kyk 4.7) nie. 

Ruimte bestaan uit ruimtelike dinamika. Ruimte, soos genoem, is op sigself dinamies 

van aard, aangesien die verskillende dimensies en fasette (kyk 4.6.1 en 4.6.2) waaruit 

ruimte bestaan, voortdurend en lewendig in wisselwerking met mekaar is.  

 

Met ander woorde, die konkrete (kyk 4.6.1) sowel as die abstrakte ruimtes (kyk 4.6.2) in 

’n verhaal, werk dinamies op mekaar in. Konkrete ruimtes sluit byvoorbeeld in die huis, 

werkplek, landskappe, ensovoorts. Die abstraksies van ruimte soos byvoorbeeld kultuur, 

politiek, die sosio-ekonomie, die religie, ensovoorts, tree feitlik dadelik in wisselwerking 

met die konkrete ruimte en ook met mekaar. Die genoemde wisselwerking tussen al die 

fasette of dimensies van ruimte, is ruimtelike dinamika. 

 

Ruimte, met al sy dimensies en fasette, sowel as ruimtelike dinamika, word nou volledig 

bespreek. 

 

4.3 Ruimte 
 
4.3.1 Die geïntegreerdheid en alomteenwoordigheid (allesomvattendheid) van 

ruimte 
Om die konsep “ruimte” te probeer definieer is sekerlik om verlore te raak in ’n labirint 

(self ’n interessante ruimtelike metafoor) van komplikasies (Harvey, 2006:119). Die 

konsep van ruimte is allesbehalwe simplisties te verklaar. Materiële, metaforiese, 

liminale (kyk 4.6.2.5), persoonlike (kyk 4.8.4) sosiale en psigiese ruimtes (kyk 4.6.2.7) 

bestaan waar die betekenis van die konsep ruimte afhang van die konteks waarin dit 

genoem word (Harvey, 2006:119). Verder is daar byvoorbeeld ruimtes van geopolitiese 

spanning, ruimtes van hoop en van herinnering en ruimtes van angs, asook ruimtes van 

kosmologie en ekologiese wisselwerking, om maar net ’n paar uiteenlopende konsepte 

aangaande ruimte te noem (Harvey, 2006:119). Die konsep ruimte stel sigself as’t ware 

oop vir ’n menigte definisies of uitsprake. 

 

Ruimte is na my mening dinamies, wisselwerkend en selfs uitdyend van aard. Tegelyk is 

dit plooibaar en vloeiend en pas ewe goed in die materiële wêreld in as in die abstrakte, 

virtuele of fiktiewe wêreld. Die materiële ruimte is vir die mens egter doodeenvoudig die 

wêreld van taktiele en sintuiglike interaksie met die fisiese of konkrete (matter) – dit is 

naamlik die ruimte van ervaring (Harvey, 2006:131). Die probleem (vir ’n skrywer) sou 

wees hoe om hierdie ruimte met al sy kwaliteite in woorde te representeer.  
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Lefebre, net soos Benjamin, hou vol dat die mens immers nie as materiële atome in ’n 

materialistiese wêreld ronddryf nie, maar verder oor verbeelding, drome emosies, 

psigiese attribute en fantasieë beskik – en dit is juis hierdie belewenisse wat 

gereprensenteer behoort te word (Harvey, 2006:121). Die genoemde ruimtes 

(herinnering, drome, ensovoorts) is deel van ons daaglikse lewe en ’n skrywer kan dit in 

woorde representeer. Ander kunstenaars poog byvorbeeld om dit in beelde of grafika 

vas te vang. Al hierdie representasies van, onder andere, verlange, herinneringe, 

ensosovoorts, het egter ’n alledaagse teenwoordigheid in absolute ruimte en tyd 

(Harvey, 2006:131). Met absolute ruimte bedoel Harvey ( 2006: 121) die volgende: 

“Absolute space is fixed and we record or plan events within its frame”. Met ander 

woorde, dit is ’n res extensa (soos wat Descartes dit gestel het) en dit sluit alle 

fenomene, ook menslike individue in (Harvey, 2006:121).  

 

Tyd-ruimtelikheid is derhalwe ’n konsep waraan die mens gebonde is en wat hy 

noodwendig op allerlei wyses kan representeer. ’n Skrywer doen dit deur middel van 

taal. Die filosofie van Kant beskou tyd en ruimte as die twee fundamentele kategorieë 

wat die menslike ervaring struktureer (Ryan, 2009:420). Die mens kan nie buite tyd en 

ruimte beskou, bestudeer of selfs benader word nie, omrede ruimte sowel as tyd in die 

werklikheid ’n geïntegreerde, absoluut onvermydelike deel van sy bestaan is. 

  

Dit bly universeel waar en “wetenskaplik bewysbaar dat die menslike ervaring temporeel 

en ruimtelik bepaal en beperk is” (Du Plooy, 1992:100). Ruimte en tyd omvat en 

deurdring alles wat die mens fisies, psigies, emosioneel en geestelik beleef. Heilna du 

Plooy (1992:100) stel dit trouens dat die mens homself as “ingesluit in ’n ruimte ervaar”. 

Hierdie ingeslotenheid van die mens in sy ruimte is ’n eksistensiële feit net soos wat 

asem lewe is. 

 

Viljoen, Lewis en Van der Merwe (1994:1) stel die volgende in verband met die mens en 

sy persepsie van sy ruimte: “(H)uman spatial perception is changeable and continually 

shifting. Secondly [...] it is intimately tied to emotional values humans attach to certain 

spaces and places. And thirdly [...] as inner space folds into outer space (and vice versa) 

people need a sense of belonging, of being at home somewhere”. Hierdie stelling is na 

my mening blywend en universeel waar – dit bewys dat die mens se ruimte sy hele 

bestaan raak en affekteer.  

 

Die sielkunde se sisteemteorie waarmee Capra veral vereenselwig word, sluit by 

bogenoemde aan in die sin dat die holistiese en ekosistemiese konsep die wêreld as ’n 
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oop, lewende sisteem sien. Capra (1982:298) konstateer die volgende oor die mens en 

sy geïntegreerdheid met sy ruimte: Om die menslike natuur te begryp bestudeer ons nie 

net die mens se fisiese en psigologiese dimensies nie, maar ook sy sosiale en kulturele 

manifestasies. Volgens Capra (1982:298) neem die mens, meer as enige ander spesie, 

deel aan kollektiewe denke en daardeur skep hy ’n wêreld van kultuur en waardes wat ’n 

integrale deel van sy natuurlike omgewing word. 

 

Die sisteemteorie beklemtoon die interaksie en interafhanklikheid van alle fenomene, wat 

impliseer dat die individuele organisme altyd met sy fisiese en sosiale omgewing in 

interaksie is. Die mens is by uitstek dié fenomeen of organisme wat nie alleen interaksie 

met sy ruimte en die wêreld het nie, maar integraal deel is daarvan. Capra (1982:246) 

sien dit so: “The systems view looks at the world in terms of relationships and 

integration. Systems are integrated wholes whose properties cannot be reduced to those 

of smaller units”.  

  

Bogenoemde teorie van Capra in verband met die mens en sy ruimte word bevestig deur 

Le Grice (2009:30,31) wanneer hy stel dat denkers soos Capra, Bohm en Sheldrake 

baie gedoen het om ’n meer holistiese en komplekse wêreldsiening te bevorder. Le 

Grice (2009:3031) bestempel dié wêreldsiening as volg: “(A) view that recognizes the 

fundamental interconnectedness of all phenomena”. Met ander woorde, die mens en sy 

ruimte is fundamenteel en universeel verbonde en wel tot so ’n mate dat daar nie van 

mens en ruimte as synde apart sprake kan wees nie.  

 

Die mens se werklike ruimte, as lewende sisteem, omvat en deurdring hom dermate dat 

dit selfs innerlik (psigies, geestelik en emosioneel) beslag op hom lê. Hy reageer 

bewustelik en soms teen wil en dank daarop in gedagte, woord en daad. Die filosoof 

Marthinus Versfeld, (soos aangehaal deur Marais, 2009:15) praat van “die Umwelt (die 

omgewing), die Mittwelt (die verhoudingswêreld) en die Eigenwelt (die eie innerlike 

wêreld)”. Hierdie wêrelde is in dinamiese wisselwerking met mekaar (kyk 4.7). Die mens 

se mikrokosmos en sy makrokosmos (kyk 4.7) is onskeibaar geïntegreer en werk 

boonop direk en dinamies op mekaar in. 

 

Al verskil ruimte in die werklikheid van ’n getransformeerde ruimte in die narratologie, is 

ruimte, sowel in die werklikheid as in die narratologie, absoluut van deurslaggewende 

belang (Du Plooy, 1992a:100). Ruimte is van die uiterste belang, aangesien tyd en 

ruimte essensieel deel uitmaak van mens se hele lewe en die verlies aan tyd en ruimte 

die mens selfs kan disoriënteer (Du Plooy, 1992a:100). Ruimte is verder, volgens Heilna 
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du Plooy (1992a:100), ’n totale ervaring wat “visuele, ouditiewe, taktiele waarneming 

in(sluit), sowel as reuk- en smaakgewaarwordinge. Intuïsie en aanvoeling, bewustheid 

van temperatuur en beweging, van ruimtelike plasing en nog veel meer kan hierby 

gevoeg word”. Hierdie stellings van Heilna du Plooy aangaande die aard van ruimte is, 

myns insiens, universeel waar. 

 

 ’n Geldige afleiding kan wees dat die mens in der waarheid onskeibaar van sy ruimte is 

en ook interafhanklik daarvan is. Die mens se hele wese word deur sy ruimte beïnvloed 

en terselfdertyd het dié mens ’n geweldige invloed op sy ruimte en al die fasette 

daarvan. Dit kan gesê word dat die mens se ruimte tot ’n sekere mate sy eie maaksel is 

– al word dit in ’n kollektiewe verband genoem. Die mens neem op kulturele, religieuse, 

asook sosio-politieke wyses besluite wat sy eie, asook ander se ruimte affekteer. 

 

Die mens is vanselfsprekend sintuiglik van sy konkrete ruimte afhanklik om sy weg deur 

die wêreld te vind. Verder is dit voor die hand liggend dat hy psigies aangewese is op sy 

insig en aanvoeling vir die wyer spektrum van die abstraksies van ruimte (kyk 4.6.2) om 

sodoende figuurlik ’n weg deur die lewe te vind. Die mens het verder ’n dwingende 

behoefte om sy ruimte op verskeie vlakke te ken en te beheers – al is dit nie altyd 

volkome moontlik nie. 

 

Ruimte is vroeg in ’n mens se bestaan ’n geïntegreerde deel van sy primêre 

ervaringsveld. Alhoewel ’n mens eers op ’n later stadium in sy lewe bewustelik op sy 

ruimte reageer, het hy, myns insiens, ’n ingebore drang om sy ruimte te kan beïnvloed 

en selfs te kan beheers. Selfhandhawing en selfgelding is immers vorme van die 

hantering van ’n mens se ruimte.  

 

Hoe die mens sy omgewing hanteer, het ’n verreikende impak daarop. Marthinus 

Versfeld (soos aangehaal deur Jordaan, 2012:12) stel dit so: “(A)lles wat in die wêreld 

van persoonlike verhoudings gedoen word, het betrekking op die omgewing; en alles wat 

die heelheid van die innerlike wêreld van die persoon verbrokkel, spreek ’n doodvonnis 

oor die [...] omgewing uit”. Sodoende werk mens en ruimte onskeibaar op mekaar in. 

 

Die mens kan hom verder ook nieruimtelike begrippe as ruimtelik voorstel (Lotman, 

aangehaal deur Venter,1982:13). ’n Voorbeeld van laasgenoemde stelling is dat die 

Afrikaner se fisiese ruimte in die post-1994-konteks nie meer dieselfde psigiese 

betekenis dra en dus nie meer dieselfde psigiese geborgenheid bied nie. Aan die ander 

kant bied die nuwe Suid-Afrika vir die groter bevolkingsgroep moontlik’n stewiger 
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psigiese geborgenheid as voor 1994. Die Afrikaner se psigiese ruimte is die afgelope 

byna twee dekades beduidend aangetas. Sedert die nuwe regering in 1994 aan bewind 

gekom het, het daar “’n groot en dramatiese sosio-politieke oorgang plaasgevind, maar 

die veranderingsproses is nog nie afgeloop nie en die situasie het nog steeds trekke van 

’n interregnum” (Viljoen & Van der Merwe, 2006:x). Die genoemde interregnum 

beïnvloed tot ’n groot mate die Afrikaner se identiteit as gevolg van die eksistensiële 

angs wat die genoemde interregnum meebring.  

 

Bogenoemde faktore dra daartoe by dat sommige Afrikaners se werklike ruimte vir hulle 

al hoe vreemder raak. Te meer nog omrede die Afrikaanse taal die afgelope tyd onder 

geweldige druk gekom het en steeds die gevaar loop om veral deur Engels as’t ware 

omvorm te word. Dit op sigself tas die Afrikaner se identiteit aan, aangesien taal nie van 

identiteit en kultuur, en dus die Afrikanerruimte, te skei is nie.“Talen zijn dus niet zomaar 

inwisselbaar. Elke taal bepaalt in grote mate de identiteit die gedeeld wordt met de 

taalgenoten” (Beheydt, 2002).  

 

Die gevolg van hierdie aantasting van die Afrikaner se taal en kultuur is dat onsekerheid 

meesal die botoon in die werklike ruimte van die Afrikaner voer. “Die vraag: wie is ek? 

staan nog steeds in die brandpunt, aangesien die ou maniere waarop identiteit omskryf 

is, in diskrediet geraak het” (Viljoen & Van der Merwe, 2006:xi). Die mens is duidelik 

fisiek sowel as psigies baie afhanklik van die welsyn en “heelheid” van sy werklike 

ruimte. Verder is dit belangrik vir ’n skrywer om, wanneer ruimte met al sy dimensies in 

’n roman geskep word, bewus te wees van ruimte se uitwerking op die mens en gevolglik 

ook op karakters. 

 

Die werklike ruimte waarin die mens hom bevind, het ’n verreikende impak op die psige 

van die mens. Volgens Jung (1959:81) heg die mens kwalifiserende, simboliese waarde 

aan konkrete plekke deur plekke as moedersimbole te eerbiedig. Konkrete voorwerpe 

(soos huise) word later vir die mens in die werklikheid die plek waar abstraksies van 

herinneringe en drome gelokaliseer word (Bachelard, 1994:8). Die mens se woonhuis 

huisves byvoorbeeld veel meer as net sy fisieke self. Alhoewel ’n woonhuis ’n konkrete 

plek is, word dit algou ook ’n abstrakte begrip, aangesien dit terselfdertyd die mens se 

drome, herinneringe, ideale en ervarings huisves. Hierdie abstraksies kleur as’t ware die 

woonhuis in, beklee dit met besonderhede wat nie vir die oog sigbaar is nie, maar wat 

die inwoner(s) van die huis ten seerste raak. Dié abstraksies vergesel die mens 

gewoonlik dwarsdeur sy hele lewe. 
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So omvat die werklike ruimte die mens in sy geheel, insluitend sy liggaam, sy gees en 

gemoed, sy drome en herinneringe. Konkrete plekke raak verweef in die mens se 

abstrakte belewenisse daarvan en algaande is die konkrete ruimte wat betref die mens 

se belewenis daarvan nie werklik te skei van die mens se abstrakte ruimte nie. Ruimte is 

allesomvattend en alomteenwoordig en wanneer ruimte in ’n roman uitgebeeld word, is 

dit sekerlik van net soveel belang as in die werklikheid, aangesien ook karakters 

hoegenaamd nie sonder ruimte kan figureer nie. André P. Brink (1989:107) meen dat 

daar emipiries aangeneem word dat geen persoon (of karakter) kan lewe of wees sonder 

die ruimte waarin dit gesitueer is nie. 

 
4.3.2 Konkrete omgewing as deel van die mens se werklike ruimte 

’n Mens se konkrete ruimte is vanselfsprekend vir hom belangrik. Die aard van die 

konkrete ruimte, byvoorbeeld die weersomstandighede, kan lewensbedreigend of 

verfrissend en lewensonderhoudend wees. Selfs al sou die mens by tye onbewus van sy 

konkrete ruimte leef, het dit steeds ’n bepalende invloed op sy liggaam, gees, gemoed 

en handeling. Die konkrete plek waar ’n mens hom bevind, is byvoorbeeld plekke soos ’n 

kamer, wat as ’n subruimte van ’n huis gesien word (Ryan, 2009:421). Die konkrete 

ruimte is vanselfsprekend ook ’n huis, die dorp of stad, die werkplek, die natuur, 

ensovoorts. Al hierdie konkrete plekke het ’n onontkenbare impak op die mens se 

gemoeds- en geesteslewe en natuurlik ook op die fisieke teenwoordigheid van die mens 

binne sy konkrete plek.  

 

Na aanleiding van die invloed van ’n konkrete plek op die mens, is interessante 

ondersoeke gedoen. Kwalitatiewe ondersoeke in die veld van die Sielkunde, asook dié 

van Stads- en Streekbeplanning en Omgewingswetenskappe het byvoorbeeld getoon 

dat die mens intens op die natuur reageer en dat daar ’n duidelike verband is tussen 

fisieke en geestelike gesondheid en die ervaring van die natuur (Roos et al, 2011:69). 

Net so is die mens se ander konkrete leefplekke soos byvoorbeeld die huis, kerk en werk 

vir hom van onskatbare belang. Dit is trouens ’n onvervangbare komponent van die 

weefsel van ’n mens se lewe (Du Plooy, 1992:105). In die narratologie is dit ook so met 

karakters in ’n roman wie se konkrete ruimte, al word dit nie noodwendig volledig en in 

die fynste besonderhede in ’n roman beskryf nie, wel ’n bepalende invloed op die 

karakters het. 

 

Die konkreetheid van die mens se werklikheid bly egter nie lank nét konkreet nie. Die 

mens se intens persoonlike belewenis van plekke maak dit vir hom byvoorbeeld sakraal 

of misterieus of vreesaanjaend (Viljoen, 2007:193). Hein Viljoen (2007:193) meen verder 
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dat konkrete plekke vir die mens heilig kan word as gevolg van sekere ervarings wat 

daaraan geknoop word, byvoorbeeld hoë plekke waar die mens transendentale 

belewenisse (soos byvoorbeeld ’n ontmoeting met God) gehad het. 

 

Uit persoonlike ervaring weet ek dat die strand van Umhlanga Rocks vir my altyd ’n 

sakrale plek sal wees, want daar het ek tien jaar gelede die tyding gekry dat my oudste 

kind dood is ─ en meer onlangs (op dieselfde plek) – dat my skoonsuster en neef saam 

in ’n motorongeluk gesterf het. Die meeste vakansiegangers sal daardie strand bloot as 

’n speelplek beskou. Vir my en my gesin sal dit in ’n mate ’n heilige plek wees waar ons 

met die afsterwe van geliefdes gekonfronteer is, maar ook met die wete dat ons 

waaragtig deur die genade van God in die Opstanding glo. Plekke word as sakraal 

gesien wanneer sterk persoonlike betekenisse aan hulle geheg word (Viljoen, 2007:194).  

 

Hein Viljoen (2007:194) kwalifiseer konkrete plekke wat as gevolg van sekere gebeure ’n 

sakrale betekenis verkry, as volg: “The places where you habitually go to have tea or a 

drink after work, let alone where you go to pray, meditate or worship can become sacred 

in this way”. Konkrete plekke bly vir die mens nie bloot konkreet nie, en psigiese 

waardes en emosies word daaraan geheg wat sulke plekke verhewe bo die konkreetheid 

daarvan maak. Die konkreetheid van sulke plekke kan bykans verdwyn terwyl dit 

ingeklee word met byvoorbeeld ervarings, assosiasies, drome, herinneringe en gebede. 

Ervarings van allerlei aard beklee die mens se konkrete ruimte met die abstrakte.  

 

4.3.3. Kultuur as deel van die werklike ruimte 

Kultuur is al op verskeie maniere gedefinieer afhangende van die skrywer, die 

benadering en die era waarin die definisie gemaak is (Zidarich, 2002). In die vyftigerjare 

het die antropoloë Kroeber en Clyde (soos aangehaal deur Zidarich, 2002) 164 definisies 

van kultuur in hul boek Culture: A critical review of concepts and definitions gegee. 

Voorkeur word egter geskenk aan die konsep dat kultuur ’n abstraksie van menslike 

gedrag is. Rebeca Calderón en Elvira Infante (soos aangehaal deur Zidarich, 2002) 

meen kultuur is ’n kombinasie van tradisies, kennis en reëls wat ’n groep mense 

karakteriseer – en dit bepaal die manier waarop hulle hul omgewing en ruimte en hul 

onderlinge verhoudings sien. 

 

Kultuur kan verder beskryf word as die algemene kernwaardes waarvolgens ’n groep 

mense handel. J. Smolicz (soos aangehaal deur Beheydt, 2002) definieer kernwaardes 

as fundamentele komponente van ’n groep se kultuur. Hierdie kernwaardes verteen-
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woordig die hartland van die ideologiese sisteem en tree op as identifiserende waardes 

wat simbolies is van die groep en die lidmaatskap daarvan.  

 

Kultuur is vanselfsprekend ’n vorm van ruimtelikheid waarin die mens hom bevind. Geen 

mens kan geheel en al los staan van die kompleksiteit van kultuur nie, aangesien dit 

integraal deel van sy omringende en deurdringende ruimte is. Hier kan verder verwys 

word na die sosiale ruimte van die mens en ook dié van karakters, asook die mens se 

private ruimte (kyk 3.8.4) as deel van die kulturele ruimte. “One is incorporated, valued, 

and enriched by a relation to or participation in social space. And one is restored, 

particularized, and deepened by relation to personal or intimate space” (Kort, 

2004:200,201). Kultuur is derhalwe geweldig omvattend, aangesien dit die mens se 

totale sosiale en private ruimtes insluit. 

 

De Beer (2009:31) beskryf die kompleksiteit van kultuur as volg: “Kultuur beskryf die 

menigte wyses waarin ’n groep mense sin maak, hulself representeer en hulle wêreld 

bewoon, en dit kan nooit vernietig word nie. Kultuur word geprakseer en gebruik. Die 

mens hou tred met die alledaagse lewe deur hulle interpretatiewe en innoverende 

vaardighede deurdat hulle kreatiewe vermoëns kreatief aanwend”. 

 

Bogenoemde praksering en gebruik van kultuur, asook die interpretasie daarvan, is ’n 

sterk aanduiding dat die mens hom immer in ’n ruimte bevind wat voortdurend aan die 

verander is, aangesien kultuur veranderlik is omrede gewoontes en sieninge van groepe 

mense immers verander. “Transformasie is ’n normale deel van alle kulture omdat 

kultuur, as identiteit van ’n groep mense, voortdurend in ’n proses van verandering is” 

(De Beer, 2009:31). Malan (1992:241) definieer kultuur ook as “’n dinamiese en 

veranderende sisteem van kennis en waardes wat geleë is in die ervarings-, 

interpretasie-, en skeppingsproses waardeur individue en selfomskrewe groepe sin aan 

die lewe gee, en waardeur hulle hulself uitdruk in verhoudings en tasbare of nie-tasbare 

uitings.” Bogenoemde impliseer dat die mens se ruimte, kultuur synde ’n integrale deel 

daarvan, ook in wese labiel, dinamies en veranderlik is. 

 

Die mens se identiteit is nou verbonde aan sy kultuur en derhalwe aan sy ruimte, 

aangesien sy hele lewensiening, asook optrede teenoor ander mense daarmee verband 

hou. “Identiteit is ’n sosiale konstruk wat opgebou word uit ’n mens se interaksie met 

andere” (Nieman, 2003:18). Identiteit kan immers kwalik gevorm word sonder die slyping 

van ander mense se sienings en handeling. Roemer (1997:141) is eweneens van 

mening dat ’n mens se identiteit grootliks gedetermineer en gewaarborg word deur sy 
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plek in die gemeenskap. Om ’n ‘plek’ van mens se eie te hê, met ander woorde ’n gevoel 

van behorende tot ’n groep of ’n kultuur, is ’n oerbehoefte van die mens. Kulturele 

identiteit impliseer dat ’n mens iewers tuis voel; dit “behels onder meer ’n belewing van 

om te behoort” (Greyling, 2005:138). Hierdie begeerte om te behoort, impliseer verder 

dat die mens in sy ruimte ’n funksie wil hê en nodig sowel as effektief wil voel. 

 

L. Beheydt (2002) voel sterk oor ’n eie kultuuridentiteit as behoudend vir die mens: 

“(V)oor mij is het maatschappelijk bezwaar tegen het onbelemmerd uitspreken van de 

eigen identiteit ongefundeerd en zelfs contraproductief. Een echte multiculturele 

maatschappij heeft behoefte aan duidelijk gearticuleerde culturele identiteiten.” Een 

manier om kultuuridentiteit te behou is deur die moedertaal en moedertaal is 

vanselfsprekend deel van die mens en sy ruimte. Volgens Beheydt (2002) is taal immers 

die kultureel bepaalde simbolestelsel waarin die kulturele identiteit uitgedruk word. 

Kultuur- en taalidentiteit word hier spesifiek genoem omrede kultuur- en taalidentiteit 

onbetwisbaar deel is van die mens se werklike ruimte, en die genoemde kultuur- en 

taalidentiteit noodwendig so goed moontlik in enige roman gerepresenteer behoort te 

word.  

 
4.3.4 Werklikheidsbeeld as deel van die mens se werklike dog abstrakte ruimte 

Werklikheidsbeeld as ’n abstraksie van ruimte – met ander woorde as ’n bepaalde 

siening of beeld van die werklikheid – behoort onderskei te word van werklikheidsbeeld 

as lewens- en wêreldbeskouing (’n omvattende manier om die wêreld te verstaan).  

 

Werklikheidsbeeld is ongetwyfeld ’n belangwekkende onderwerp. ’n Sinoniem vir 

werklikheidsbeeld kan tydgees of Zeitgeist wees. Zeitgeist is ’n woord wat in baie tale ’n 

neerslag gevind het en die term is deur die filosoof Hegel uitgedink. Zeitgeist is “the 

spirit, attitude, or general outlook of a specific time or period, esp. as it is reflected in 

literature, philosophy, etc.” (CCED,1984:1375). Werklikheidsbeeld of tydgees is 

persepsies wat tyd- of periodegebonde is. Tydgees het ’n deurslaggewende invloed op 

die mens en sy handeling. Werklikheidsbeeld/tydgees is ’n belangrike aspek van die 

mens se werklike ruimte, aangesien hy onbetwisbaar daardeur beïnvloed word en 

uiteenlopende reaksies daarop toon. 

 

Die skrywer Carel van der Merwe (2007) haal Braudel aan wanneer hy 

werklikheidsbeeld definieer: “In every period a certain view of the world, a collective 

mentality, dominates the whole mass of society. Far more than the accidents or the 

historical and social circumstances of a period, it derives from the distant past, from 
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ancient beliefs, fears and anxieties which are almost unconscious.” ’n Gemeenskap se 

reaksies op die gebeure van die dag of die druk van buite spruit, volgens Braudel 

(aangehaal deur Van der Merwe, 2007), uit ’n reaksie op ’n onverwoordbare kompulsie 

vanuit die kollektiewe onbewuste. Dié reaksie is nie soseer logies verantwoordbaar nie 

en stel ook nie noodwendig selfbelang voorop nie. 

 

Die kollektiewe onbewuste speel ’n veel groter rol as wat oor die algemeen aanvaar 

word. ’n Tydgees van ’n spesifieke era is soms so diep ingewortel dat mense kwalik kan 

afstand neem om dit analities te beskou of enigsins daaroor te besin. Oor die algemeen 

is mense skaars bewus daarvan dat werklikheidsbeeld sterk in hul lewe figureer. Die 

meeste mense is in der waarheid totaal onbewus van die bestaan van ’n tydgees, asook 

die effek daarvan op hul persoonlike en kollektiewe lewe.  

 

Die mens is egter nie geheel en al willoos aan tydgees onderworpe nie en sommige 

mense kan byvoorbeeld teen ’n tydgees van postmodernisme rebelleer deur vaste, meer 

tradisionele waardes te onderskryf. Beheydt (2002) beskryf byvoorbeeld ’n tendens van 

die postmodernisme só: “Het is een postmoderne trend geworden om de culturele 

identiteit te ontkennen en te geuren met een verlicht kosmopolitisme”. Dit is teen 

dergelike tendense in die postmodernistiese tydgees waarteen karakters in ’n roman 

byvoorbeeld in opstand kan kom deur aan te dring op die behoud van kulturele identiteit. 

Laasgenoemde is niks anders nie as ’n poging om verandering aan hul ruimte aan te 

bring.  

 

Die postmodernisme kan egter nie meer geheel en al as die heersende tydgees gesien 

word nie. Die post-postmodernisme of rekonstruktivisme (kyk 4.6.2.3) word moontlik as 

’n werklikheidsbeeld gesien wat die huidige tydvak kenmerk. “Die terreuraanval op 

Amerika op 11 September 2001 word uit verskeie oorde bestempel as die einde van die 

postmodernisme en as ’n mylpaalgebeurtenis wat die wêreld onherroeplik verander het” 

(Engelbrecht, 2012:ii). Veel meer kan vanselfsprekend oor die postmodernisme sowel as 

die post-postmodernisme gesê word, maar ek volstaan hiermee (kyk 4.6.2.3). 

 

Alhoewel mense oor die algemeen nie analities oor tydgees en die effek daarvan op hul 

lewe dink nie, kan die volgende waar wees: Werklikheidsbeeld is die mens se belewenis 

van ’n dominante kulturele klimaat. Die dominante kulturele klimaat het bepaald ’n effek 

op individue. Daarby kon die effek van die werklikheidsbeeld of tydgees byvoorbeeld 

duidelik in Suid-Afrika waargeneem word ná die afskaffing en disintegrering van 

apartheid. Die samelewing moes noodgedwonge anders begin dink oor byvoorbeeld 
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rasseverhoudinge en hul eie plek in die gemeenskap. “Van alle kante moes mense nuut 

besin in ’n radikaal veranderde samelewing” (Viljoen & Van der Merwe, 2006:ix). Die 

genoemde samelewing sluit die kultuur daarvan in, asook die religie, die politiek, 

ensovoorts. Al laasgenoemdes vorm as werklikheidsbeeld deel van die ruimte van die 

mens en gevolglik ook van karakters se ruimte. 

 

Die Afrikaner kan in hierdie studie as prototipe van die mens in die werklikheid gesien 

word, aangesien die karakters in die roman Somersneeu byna almal Afrikaans is. Die 

Afrikaner is by uitstek die afgelope byna twee dekades uitgelewer aan verandering in 

vorme van tydgees wat hulle ten diepste geraak het en steeds raak. Giliomee (2004:633) 

sien die sosio-politieke aspek van spesifiek die Afrikaner so: “Die Afrikaners se 

geskiedenis word oorheers deur ’n sekere dialektiek. Daar is aan die een kant ’n 

fatalistiese afwagting van ’n gewisse kollektiewe nederlaag en finale ondergang, maar 

aan die ander kant is daar ook ’n misterieuse lewenskragtigheid”.  

 

Giliomee (2004:633) meen egter dat die Afrikaner gewoond is aan geweldige uitdagings. 

Die genoemde uitdagings veroorsaak ook dat die Afrikaner se ruimte aanhoudend eise 

aan hom stel. Die veranderings in die tekstuur van die Afrikaner se ruimte sedert 1994, 

het onder die meeste van hulle gelei tot ’n veranderde werklikheidsbeeld of tydgees. Dit 

volg dat werklikheidsbeeld as deel van die mens se abstrakte ruimte labiel en veranderlik 

is. In ’n roman waarin die Afrikaner prominent figureer, kan die genoemde labiliteit en 

veranderlikheid helder uitgebeeld word. 

 

Werklikheidsbeeld het per definisie te maak met die mens se aannames en sieninge 

van, onder andere die mensdom, die geskiedenis, die wêreld, die politiek en die religie. 

Aannames in verband met die omgewing of ruimte (beide konkreet en abstrak) beïnvloed 

mense se optrede in baie opsigte en kulmineer uiteindelik in ’n gesamentlike of 

kollektiewe siening van die wêreld. Mense maak as ’n reël aannames aangaande hulself 

en ontwikkel sieninge van hulself en hul eie reaksies op die wêreld om hulle. Hierdie 

sieninge en aannames kring uit na ander individue, die wêreld, die geskiedenis, die 

politiek en ook die religie. Die werklikheidsbeeld van ’n mens (en dus ook van ’n 

karakter) is onderworpe aan die kruisbestuiwing van die kollektiewe werklikheidsbeeld. 

Andersom is dit eweneens waar. ’n Mens se individuele siening van die werklikheid kan 

’n heersende tydgees beïnvloed of teenstaan.  

 

Tydgees of werklikheidsbeeld is inderdaad ’n belangrike komponent van ruimte en ook 

van die ruimtelike dinamika wat in enige roman geskep kan word. Werklikheidsbeeld 
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verklaar byvoorbeeld die noue verband tussen karakter en ruimte, en selfs plot, 

aangesien ’n roman nie geskep kan word sonder dat dit tydgees weerspieël nie. 

Karakter, ruimte, handeling en tyd werk mee om ’n sekere werklikheidsbeeld in ’n roman 

te skep (De Kock, 2008:88). Dit is so, aangesien die karakters uiteraard ’n siening in 

verband met die ruimte in en om hulle het – en daaruit vloei hul handeling wat weer die 

plot konstrueer. 

 
4.3.5 Die virtuele ruimte as deel van die mens se werklike ruimte 

’n Nuwe aspek van die mens se ruimte het hoofsaaklik gedurende die afgelope twee 

dekades ontwikkel. Dit is die virtuele ruimte, naamlik die wêreldwye web of die internet. 

Die sosiale media soos byvoorbeeld Facebook, Twitter, MySpace en YouTube speel hier 

’n rol. Hierdie virtuele ruimte is werklik en tog ook nie. Dit is sigbaar en hoorbaar, maar 

nie regtig tasbaar nie. Die term virtuele werklikheid is ’n oksimoron en daarom word die 

term virtuele ruimte of omgewing (virtual environment) eerder gebruik (Patrick, 2002). 

Die virtuele ruimte het onteenseglik ’n invloed op die mens se algehele ruimte. Dit is 

ongetwyfeld so dat ontwikkelende tegnologieë die mens se ervaring van ruimtelikheid, 

temporalieë of lekedomme, asook beliggaming beduidend verander (Galloway, 2008:2). 

 

Mense het in die virtuele ruimtes verhoudings met ander mense wat hulle stellig nooit sal 

ontmoet nie en sommige persone beskou hierdie “vriendskappe” as kosbaar. Hierdie 

virtuele kontak met ander mense kan wel tot fisieke ontmoetings lei, maar die virtuele 

ruimte is presies dit – virtueel, wat deur die HAT (2005:1315) as “skynwerklikheid” 

beskou word. Die HAT (2005:1315) beskryf die woord “virtueel” ook as volg: “Wat verwys 

na optiese beelde op ’n rekenaarskerm met gepaardgaande klank wat ’n plek in die 

werklikheid voorstel en die gebruiker hierdeur elektronies toegang gee tot die werklike 

plek en bepaalde dienste daaraan verbonde.”  

 

Waar die mens in die konkrete werklikheid gebore is, is virtuele werklikhede 

mensgemaak (Eickhoff, 2009). Dié maaksel van die mens is vir hom baie na aan die 

werklikheid waar hy na willekeur kan handel en besluite neem. Virtuele wêrelde het vir 

die mens as gevolg van die rekenaar oopgegaan en die genoemde virtuele wêrelde of 

ruimtes is volhardende en aanhoudende omgewings waarin gebruikers (mense) 

interaksies met mekaar het (Eickhoff, 2009).  

 

Die rekenaar (asook ander elektroniese toestelle soos byvoorbeeld die selfoon), en 

daarmee saam die internet, het die poorte na ’n virtuele werklikheid geword. Hierdie tipe 

werklikheid is ’n werklikheid wat die konkrete ruimtes van die mens met die abstrakte 
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verbind, aangesien dit vanselfsprekend beide werklik en abstrak funksioneer. ’n Skrywer 

wat ruimte met al sy dimensies in ’n kontemporêre roman wil skep, behoort verkieslik die 

genoemde virtuele werklikheid in gedagte te hou. 

 

Die virtuele werklikheid beïnvloed tans byna alle sfere van die mens se bestaan. Om in 

dié verband maar een aspek van die mens se lewe te noem: die gesin en die drang om 

te behoort. “Through computers a virtual reality has come into existence [...] people enter 

into a new mode of anonimity and communication. The Web is becoming a ‘digitalized 

family’ for souls in their quest for meaning and identity” (Louw, 2005:60).  

 

Die virtuele ruimte kan die werklike ruimte van die mens baie goed namaak en gevolglik 

’n illusie van werklikheid vir die mens skep. “A lot of virtual worlds have a very high 

degree of complexity which in certain aspects even approximates the real world's 

richness of detail” (Eickhoff, 2009). Die virtuele ruimte het gegroei tot ’n fenomeen wat 

die mens se werklike ruimte onontkenbaar beïnvloed. Volgens Lisbeth Klastrup (2003) 

het aanlynwêrelde ’n belangrike kulturele, internetgebaseerde fenomeen geword. Om 

laasgenoemde rede kan die virtuele wêreld in ’n kontemporêre roman nie meer 

geïgnoreer word nie.  

 

Ten slotte kan daar in verband met virtuele ruimte die volgende genoem word: Die 

ruimte wat in ’n roman geskep word, kan moontlik ook as ’n virtuele ruimte gesien word, 

aangesien dit ’n skynwerklikheid is. Ruimte as een van die skeppingselemente in ’n 

roman is bepaald ’n virtuele ruimte – iets wat reëel kon gewees het, maar nietemin nie 

werklik is nie. 

 
4.3.6 Sin van plek as deel van die mens se werklike ruimte 

Die konkrete plek waar ’n mens woon, het ’n diepgaande invloed op hom. Die 

ingesteldheid wat mense teenoor plekke het, is divers en subjektief (Puren et al., 

2010:10). Teoretiese diskoerse in verband met ruimte, plek en verwante onderwerpe 

soos plek-identiteit en sin van plek, asook hierdie begrippe se vormende invloed op die 

mens se kulturele, sosiale, ekonomiese en politieke lewe, is ’n gevestigde onderwerp in 

ruimtelik georiënteerde dissiplines – soos byvoorbeeld Stads- en Streekbeplanning en 

selfs die Sielkunde – maar dit bly ’n kontensieuse onderwerp (Puren et al., 2008:135). 

Sin van plek is in hierdie studie ‘n belangrike sleutelterm. “(S)in van plek, soos in 'n 

gevoel van vrede. Dit is ook hoe die term in die beplanningswetenskap gebruik word” 

(Du Plessis, 2013). Daar is byvoorbeeld ‘n verskil tussen ‘n gevoel van vrede en ‘n 

gevoel vir vrede. Die term sin van plek word hier prominent gebruik aangesien dit na my 
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mening juis op die skep van ruimtelike dinamika van toepassing is (kyk 4.8.5, 5.4 en 

7.4).   

 

Insiggewende studies is gedoen oor die bewering dat sin van plek ’n vormende invloed 

op verskeie aspekte van ’n mens se bestaan het. ’n Kwalitatiewe studie in verband met 

sin van plek is byvoorbeeld op die Wêrelderfenisterrein die Vredefortkoepel gedoen. Die 

studie is deur Vera Roos, Hendri Coetzee en Karen Puren van onderskeidelik die Skool 

vir Psigososiale Gedragswetenskappe, die Navorsingseenheid vir Omgewings-

wetenskappe en Bestuur, en die Skool vir Omgewingswetenskappe en Ontwikkeling van 

die Noordwes-Universiteit, Potchefstroom gedoen.  

 

Die volgende is tydens die bogenoemde kwalitatiewe studie bevind: Inwoners van die 

genoemde gebied het ’n diep en persoonlike verhouding met die area en dit dra 

betekenisvol by tot hulle sin van emosionele sekuriteit en versterk terselfdertyd hul plek-

identiteit (Puren et al. 2008:134). Hierdie sin van plek asook plek-identiteit het ’n 

onontkenbare invloed op die mens se ervaring van sy ruimte as geheel. “The qualitative 

investigation illustrated environmental images and experiences which contribute to a 

sense of emotional security. It heightens the potential depth and intensity of human 

experience – a sense of belongingness and a complete identity with the place” (Puren et 

al., 2008:140). 

 

Die vraag het ontstaan wat presies dit is wat so ’n sterk sin van plek vir die inwoners van 

die terrein van die Vredefortkoepel konstitueer. Die bogenoemde studie oor sin van plek 

onderskryf teorieë en sieninge van ruimte as veel meer as net ’n ruimtelike agtergrond 

waar mense se lewens afspeel (Puren et al., 2008:144). Mense raak emosioneel 

verknog aan ’n plek en anker hul ervarings, herinneringe en drome daarin. Dit dra by tot 

hul sin van plek wat bepaald ’n belangrike aspek van hul werklike ruimte uitmaak.  

 

Die kwalitatiewe studie van die Vredefortkoepel se inwoners bevestig die mens se diep 

psigiese ingesteldheid teenoor sy ‘plek’. Verskillende inwoners van die area reflekteer ’n 

diep en intense ervaring van die plek in terme van die fisiese omgewing (natuurlike 

sowel as karaktereienskappe van die bouwerk), asook die ontasbare aspekte soos 

emosionele, kulturele, sosiale en spirituele betekenisse van die plek (Puren et al., 

2008:144). Verder het die inwoners ’n stewige plek-identiteit opgebou en vertoon hulle 

sterk affektiewe bande met dié area wat vir hulle juis hiér die sin van plek konstitueer. 

Die konkrete plek en sy inwoners het dus intiem verweef geraak met hul plek. Dié 
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ruimtelike omgewing onderskraag deels die emosionele sekerhede en psigologiese heil 

van hierdie inwoners (Puren et al., 2008:144).  

 

Bogenoemde studie toon verder dat die mens se psige (4.6.2.7) intens deur sy konkrete 

sowel as abstrakte ruimtes beïnvloed word. Beplanners van plekke soos stede en oorde 

sal toenemend aandag moet skenk aan die psigologiese aspekte van menswees met 

betrekking tot sin van plek. “It is proposed that aspects from environmental psychology 

can help to bridge between larger scale future solutions for planning (and design) of the 

physical environment (e.g. site planning) and the micro level consisting of individual 

emotions, perceptions and preferences” (Puren et al., 2010:10). Die impak van die 

konkrete ruimte op die bestaan van die mens kan derhalwe nie misgekyk word nie. Daar 

lê sosio-affektiewe aspekte in konkrete plekke opgesluit (Puren et al., 2010:10). 

  

Die mens se sin van plek is verder nie staties nie. Dit ontwikkel en ontvou namate die 

mens byvoorbeeld hegte bande met ’n geliefde plek smee. Die onderliggende, abstrakte 

betekenisse van plek tree verder in wisselwerking met die mens se psige. Dit help mee 

om sin van plek te konstitueer. Kort (2004:199) gaan so ver om te stel: “(T)here is a 

fittingness and adaptability of persons and places to one another, an adjustment by both 

so that they are mutually suitable and appropriate”. Na my mening is hierdie 

aanpasbaarheid en “fittingness” sterk by skrywers teenwoordig in die vorm van sin van 

plek. 

 

Verder is die mens bepaald ’n wese wat emosioneel en psigies op sy ruimte reageer. 

“Humans are holistic beings who engage with natural environments on a cognitive, 

affective and spiritual level” (Roos, 2011:69). Die mens se reaksie(s) op sy ruimte kan 

positief of negatief wees. Hier kan in gedagte gehou word dat sin van plek ook negatief 

ervaar kan word. Dit hang waarskynlik van persoonlike assosiasies af. Positiewe en 

negatiewe assosiasies affekteer nie net die mens in die werklikheid nie, maar het verder 

’n effek op karakters in fiksie. Die skrywers van spanningsverhale en misdaadfiksie maak 

byvoorbeeld meer gebruik van negatiewe assosiasies met plekke om ’n angsaanjaende 

sin van plek te skep en sodoende spanning te verhoog. 

 

Mense se wisselwerking met hul omgewing is divers en dieselfde omgewing, 

byvoorbeeld ’n beboste, plantryke gebied kan deur verskillende mense uiteenlopend 

beleef word (Roos et al., 2011:82). Baie mense reageer egter positief op die natuur soos 

op landskappe, klipkoppies, valleie, ’n rustige tuin, ensovoorts. “Mense beleef 
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kognitiewe, gevoels- en spirituele ervarings wanneer hulle in interaksie met natuurlike 

omgewings verkeer (Roos et al., 2011:70).  

 

Die “interaktiewe verhouding tussen mense en die natuurlike omgewings” (Roos et al., 

2011: 83) kan verder as sin van plek beskou word. Dit is vanselfsprekend dat sin van 

plek ’n belangrike rol in die mens se verhouding met sy ruimte speel. Wanneer ’n 

skrywer ruimtelike dinamika (kyk 4.7 en 4.8) in ’n roman skep, is dit goed om sy eie, 

asook die karakters se sin van plek in gedagte te hou. Sin van plek is onskeibaar deel 

van die mens se ruimtelike belewenis. 

 
4.3.7 Slotsom in verband met die mens se werklike ruimte 

’n Mens se identiteit, sy kultuur en sy werklikheidsbeeld, asook sy spesifieke, individuele 

werklike en virtuele lewenstyl is geheel en al in sy ruimte geïntegreer. Die feit dat mense 

voortdurend in hul ruimte met vreemde, nuwe elemente in die samelewing en oraloor 

gekonfronteer word, veroorsaak dat hulle dikwels in konflik met die genoemde ruimte is. 

 

Nie alleen het die mens ’n volkome verbintenis met sy ruimte nie, maar is daar ook ’n 

aanhoudende wisselwerking tussen hom en sy ruimte. Al die bogenoemde faktore in 

verband met ruimte in die werklikheid dui op die intieme verbondenheid van die mens 

aan sy leefruimte (Lotman, 1972:312), en dit is waarmee daar in die narratologie gewerk 

word. Die mens en sy werklike ruimte word in die romankuns gereflekteer deur karakters 

en hul ruimte.  

 
4.4 Ruimte in die narratologie 
 

Ruimte word moontlik die beste beskryf deur Wiid, die hoofkarakter in Marlene van 

Niekerk (2006:96) se Memorandum. Wiid kom agter dat “ruimte ’n ding is met kwaliteite, 

’n lewende [...] medium”. Dit is bepaald waar, beide in die werklikheid en in die 

narratologie. Ruimte in die werklikheid en ruimte in die narratologie het ’n direkte 

verband met mekaar. “Literature is, in a sense, a record of the human experience thus 

far, and it reassures us that whatever trials we find ourselves facing, they are known, and 

named. Many others have experienced what we are experiencing – and the world of 

human beings itself can be viewed as a ‘therapeutic community’ to which each of us, 

however unique, automatically belongs” (Rosslyn, aangehaal deur Wenzel, 2005:81). 

Ruimte in die werklikheid word in fiksie (kyk 3.1.1 en 3.1.2) ook so gereflekteer. 
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Ruimte is ’n totaal onmisbare element van ’n verhaal – nie net omrede dit die karakters 

(soos die mens in die werklikheid) geheel en al fisiek en psigies omsluit nie, maar ook 

aangesien ruimte “’n onmisbare faset van die samespel tussen karakters, gebeure, tyd, 

fokalisasie en vertelinstansie” vorm (Du Plooy, 1992a:100). Daar behoort weereens hier 

in gedagte gehou te word dat tyd en ruimte glad nie geskei kan word nie. “(S)owel tyd as 

ruimte (is) onlosmaaklik verbonde aan die verhaalverloop in die roman” (Du Plooy, 

1986:23). Dit is vanselfsprekend dat die vier skeppingselemente onskeibaar is, maar hier 

kan benadruk word dat tyd en ruimte één is. “(T)he fact remains that space without time 

is as improbable as time without space” (Crang & Thrift, 2000:1).  

 

Novakovich (1995:25) vra die volgende in verband met ruimte: “When and where does 

your story take place? [...] Setting means a certain place at a certain time”. Die vrae in 

verband met substansiële joernalistiek, naamlik wie, wat, wanneer, waar, hoe en 

waarom, geld volgens Novakovich (1995:27) vir goeie fiksie ook. Novakovich stel dit dat 

“setting” twee van hierdie vrae beantwoord en dit is waar en wanneer. Die waar kan 

vanselfsprekend ’n situasie of ’n gemoedstoestand (of ’n ander abstraksie van ruimte) 

wees. Die skrywer se hantering van die waar en die wanneer gee die toon aan – met 

ander woorde die atmosfeer word geskep deur die skrywer se hantering van die ruimte.  

 

Ruimte as skeppingselement kan egter nie simplisties omskryf word nie. Dit kan ook nie 

maklik geskep word nie. “As an a-priori form of intuition, space is particularly difficult to 

capture in its literal sense” (Ryan, 2009:420). As vorm van intuïsie wat nog selde 

apriories beskou is, is ruimte inderdaad ingewikkeld om wetenskaplik te definieer. 

Ruimte in die narratologie het, nes die werklike ruimte wat die aarde omring, nie ’n begin 

of ’n einde nie; dit het vele dimensies en verskuilde fasette. Dit is onder andere uiters 

abstrak, veral wanneer daar byvoorbeeld gepraat word van die hibridiese, liminale, 

asook religieuse aspekte daarvan (kyk 4.6.2.5, 4.6.2.6, 4.6.2.7). Desnieteenstaande 

word in hierdie studie ’n poging aangewend om lig op ruimte as skeppingselement te 

werp.  

 

Ruimte in die narratologie is nes ruimte in die werklikheid, gekompliseerd en veelvlakkig. 

Dit is beslis meer as net agtergrond of plek. “Ruimte is ’n volledig kommunikatiewe 

epiese kategorie wat op die vlak van die storie, die verhaal en die diskoers beduidend 

meewerk om die kommunikasie en die vorm van die werk te bepaal” (Venter, 

1992a:455). Ruimte is ’n uitgebreide veelvuldigheid bestaande uit baie dimensies. (T)he 

number of dimensions corresponds to the number of variable magnitudes needed to 

specify the location in the manifold” (DiSalle, soos aangehaal deur Ryan, 2009:420). 
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Hierdie “veelvuldigheid” impliseer dat ruimte allesomvattend is en ook dat dit ’n totale 

ervaring is wat die karakters (en ook die leser) sintuiglik en intuïtief omvou sodat niks 

daardeur uitgesluit word nie (Du Plooy, 1992a:100).  

 

Ryan (2009:421) meen dat daar nie ’n terminologie is vir die fyn gelaagdheid van 

narratiewe ruimte nie. Ek gaan akkoord daarmee dat narratiewe ruimte, en veral die 

skep van ruimte en ruimtelike dinamika ’n tekort het aan ’n gepaste terminologie. Ryan 

(2009: 421, 422) verdeel as gevolg van die gebrek aan so ’n terminologie, die narratiewe 

ruimte in vyf kategorieë. Al vyf die volgende kategorieë kan deur ’n skrywer in gedagte 

gehou word wanneer ruimte en ruimtelike dinamika geskep word. 

 

Die eerste van die genoemde kategorieë word ruimtelike rame genoem en bestaan uit 

die verskuiwende tonele waar handeling plaasvind. Hierdie tonele kan moontlik selfs 

inmekaar vloei. Met “rame” word daar bedoel ruimtes soos ’n sitkamer en ’n kombuis 

waarbinne karakters heen en weer beweeg. “A) room is a subspace of a house” (Ryan, 

2009:421). Binne die genoemde subruimtes of rame kan daar duidelike grense wees 

soos die mure van ’n huis grense tussen kamers is. Andersyds kan so ’n subruimte 

volgens Ryan (2009:422) ’n landskap wees wat gaandeweg verander namate ’n karakter 

daardeur beweeg. Die subruimtes is gevolglik deel van die konkrete ruimte in ’n teks. 

 

Die tweede van hierdie kategorieë noem Ryan “setting” of agtergrond. Hier bedoel sy die 

algemene, sosio-historiese, asook geografiese omgewing waarbinne die handeling 

plaasvind. Anders as die “rame” is dit ’n meer stabiele ruimte omrede dit die hele teks 

kan omvat. ’n Derde kategorie noem Ryan (2009:422) die storieruimte. Dit bestaan uit al 

die subruimtes (of rame) plus die handelinge en gedagtes van die karakters. Hierdie 

kategorie van ruimte is na my mening gevolglik meer abstrak, aangesien dit die 

gedagtes, herinneringe en drome van die karakters insluit.  

 

Die vierde kategorie van ruimte is die storiewêreld. Dit is die storieruimte wat deur die 

leser se verbeelding voltooi word met as basis sy kulturele kennis en werklike 

lewenservaring. “While story space consists of selected places separated by voids, the 

narrative world is conceived by the imagination as a coherent, unified, ontologically full 

and materially existing geographical entity, even when it is a fictional world that 

possesses none of these properties” (Ryan, 2009: 422). Die verbeelding van die skrywer 

(en ook van die leser) omvat die hele ontologie van die teks. 
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Vyfdens is ruimte die narratiewe heelal. Met ander woorde ruimte is die wêreld (in die 

ruimtelik temporele sin van die term) wat deur die teks aangebied word, plus al die 

niefeitelike wêrelde wat deur die karakters gekonstrueer word in die vorm van gelowe, 

wense, vrese, spekulering, hipotetiese denke, drome en fantasieë (Ryan, 2009:422). 

 

Ryan (2009:423) noem die dinamiese representasie van ruimtelike inligting die 

tekstualisasie van ruimte. Die genoemde tekstualisasie word volgens Ryan (2009:423) 

“narrativization” wanneer ruimte die plek of situasie (“setting”) word waar die handeling in 

tyd plaasvind. Dit is dan wanneer die volgende, myns insiens, manifesteer: “Space is the 

body of time [...] Time is the soul of space” (Mitchell, 1980:545), aangesien ruimte ’n 

direkte invloed op die ander skeppingselemente het. Daar bestaan ’n “interaksie van die 

ruimte met ander aspekte van die storie” (Brink, 1989:117).  

 

Ruimte het vanweë sy kompleksiteit, verskeie lae van betekenis. Hier kan genoem word 

dat ruimte nie net talle lae van betekenis en dimensies bevat nie, maar dat ruimte as 

geheel ’n houer van feitlik alles is. “(S)pace as a whole can be seen as a container” 

(Ryan, 2009:426). Met ander woorde, ruimte met al sy dimensies hou en bevat die mens 

en sy omgewings, asook die mens se hele psige (4.6.2.7). Iemand kan kwalik dink 

sonder dat sy ruimte in sy gedagtes figureer. 

 

Ruimte kan verder sterk in ’n roman figureer, selfs al word dit subtiel aangebied, omrede 

’n verhaal se krag en momentum deur ruimte aangevul of afgebreek kan word. In ’n 

skryfhandleiding gee Rozelle (2005:196) die volgende mening aangaande die diepte en 

geskakeerdheid wat ruimte behoort te hê: “Your fiction should have a setting rich enough 

to match the story you intend to tell”. 

 

Rebecca McClanahan (1999:173) gaan in haar skryfhandleiding so ver om te konstateer 

dat ruimte die primêre element is wat aan die kreatiewe proses die lewe skenk en dat 

goeie skrywers ’n sterk sin van plek het (kyk 4.8.5). McClanahan (1999:174) bring sin 

van plek in verband met die intensiteit waarmee ’n skrywer ’n konkrete plek of ’n 

abstrakte ruimte beleef. Novakovich (1998:26) stel die noodsaaklikheid van ‘n skrywer se 

sin van plek onomwonde as volg: “Without a strong sense of place, it’s hard to achieve 

suspense and excitement – which depend om the reader’s sensation of being right there, 

where the action takes place”. 

 

Ruimte, gekoppel aan ’n skrywer se fyn sin van plek (of die gebrek daaraan), is die 

skeppingselement wat ’n roman kan laat mank gaan aan diepte of dit ’n betekenisvolle 
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laag-op-laag-ervaring maak. Dit is so omrede ruimte so ’n totaal onmisbare komponent 

vorm van die lewe van die mens in die werklikheid en die plek waar hy leef vir hom 

ontsettend belangrik is. Ruimte vervul dieselfde oorkoepelende en allesomvattende 

funksie in die bestaan van karakters in ’n roman. 

 
4.5 Ruimte as handeling deur taal 
 

In Hoofstuk 3 is reeds genoem dat ruimte in ’n roman geheel en al ŉ handeling in of deur 

taal is. Weisgerber (1974:151) meen dat “ruimte in die prosa alleen binne en deur middel 

van taal bestaan”. Die skep van ruimte en ruimtelike dinamika in prosa is ook ’n 

taalhandeling en bestaan slegs uit woorde wat uit die skrywer se waarneming, 

herinnering, drome en kreatiwiteit spruit. Net so laat die verteller/fokalisator sy 

waarneming in taal in die prosa neerslag vind. So kom onder andere ruimte in die prosa 

tot stand, want “die taal staan [...] in die hele skryfproses absoluut in die kern” (Du 

Plessis, 1992b:158). 
 

In teenstelling met die film- en toneelruimte, kan die romanruimte nie met die sintuie 

waargeneem word nie, maar bestaan dit net in die gedagtewêreld van die verteller en die 

leser. In wese is die romanruimte dus die komplekse verhouding wat tussen die plekke 

waar die handeling plaasvind en die mense wat betrokke is – naamlik die individu wat 

vertel en die persone van wie vertel word (Weisgerber, 1974:162). Hoe dit ook al sy, die 

romanruimte bestaan slegs deur middel van die taal wat deur die skrywer en 

verteller/karakter gebruik word.  

 

Ruimte word op verskillende wyses deur taal getransformeer en gesanksioneer, en taal 

en narratief kan ’n belangrike identiteitskeppende rol in die konstruksie van ruimte en 

identiteit speel (Taljard, 2010). Marlies Taljard (2010) praat hier van die rol van taal en 

narratief in die digkuns, maar dit is myns insiens net so toepaslik in prosa. Taal is 

trouens die enkele faktor waardeur ’n roman sukses behaal of misluk en dis ewe waar 

van die skep van ruimte en ruimtelike dinamika (kyk 4.8 ) in ’n roman.  

 

In die narratologie is die verskil tussen vertelruimte en vertelde ruimte belangrik. 

Vertelruimte is volgens Brink (1989:110) in die eerste plek ’n taalruimte. “(I)n die 

sintaktiese en semantiese patrone van die taal herken ons die vertelruimte” (Brink, 

1989:110). Die vertelde ruimte is egter die ruimte in die teks wat deur die skrywer (die 

verteller of die karakters) geskep word. Dit is die “ruimte van die signifié [...] wat in die 

teks deur die verteller vertel word” (Brink, 1989:111). 
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Deiksis is die primêre kern vir die daarstel van ’n ontwerpbeginsel vir die skep van 

ruimtelike dinamika in ’n roman. Ruimte as deiktiese sentrum kan nogmaals genoem te 

word (kyk 3.3.3.1 en 3.3.3.3). Dit is belangrik dat alle fiksie ’n fiktiewe deiktiese sentrum 

skep. Deiksis figureer wanneer ruimte figureer. Deiksis is dus ’n deurslaggewende faktor 

in die skep van ruimtelike dinamika (kyk 4.8 ). “Deixis (Gk ‘to show’) : In grammar and 

linguistics, the use of words relating to the person, time and place of utterance. For 

example, personal pronouns (I/you, it/them), demonstrative adjectives and adverbs (this, 

that, here, there, now, then) (adjectival form: 'deictic')” (Cuddon 1999:215). Deiksis het 

met vertel te make en ruimte word vertel of geskep deur die verteller of die 

karakter/fokalisator.  

 

Deiktiese verwysing is byvoorbeeld “’n wyse om die aangesprokene se aandag te vestig 

of fokus op iets of iemand wat ten opsigte van ruimte of tyd geplaas kan word in die 

gemeenskaplike pragmatiese konteks” (De Stadler, 1989:169). Na aanleiding van 

bogenoemde is dit duidelik dat die spreker die “middelpunt of kern (vorm) waaruit die 

tydruimtelike konteks ontstaan, waarna verwys word as die deiktiese konteks” (Anker, 

2003:129). Soos wat Lyons (1979:638) dit stel: Die spreker is egosentries en 

egosentrisiteit laat die spreker hom in die kern van die tydruimtelike bevind. Juis die 

genoemde posisie van die spreker in die tydruimtelike, leen hom vir die skep van ruimte 

met al sy fasette en kategorieë aangesien elke uiting van taal tydruimtelik gebonde is 

(De Klerk, 1978:71).  

 

Bogenoemde steling van De Klerk bring die faktor van sender/boodskapper in ’n 

prosateks ter sprake. In die prosa is daar altyd ’n boodskapper (spreker of verteller) en ’n 

ontvanger (leser). Hierdie spreker of verteller is die een wat wys, met ander woorde, die 

deiktiese sentrum (kyk 3.3.3.3). 

  

Volgens Schmid (soos aangehaal deur Margolin, 2009:352) is dit presies wat ’n skrywer 

doen wanneer hy ’n teks neerskryf en met lesers kommunikeer, omrede die skrywer die 

handeling van narratiewe kommunikasie tussen die tekstuele verteller en die leser 

representeer. Die verteller of fokalisator word derhalwe die fiktiewe agent wat deel is van 

die storiewêreld en daarvandaan rapporteer (Thomson-Jones, soos aangehaal deur 

Margolin, 2009:354). So word ruimte met al sy dimensies, onder andere, geskep deur 

middel van hierdie reportage. Die abstrakte outeur en verteller/fokalisator rapporteer ook 

aan die leser hoe die ruimte vertoon en/of aangevoel en ervaar kan word. Dit is belangrik 

om dit in gedagte te hou wanneer ruimte met al sy fasette geskep word. 
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Deiksis is onder andere die uitgangspunt vir die skep van ruimtelike dinamika, aangesien 

die tekswêreld as ’n deiktiese ruimte beskou word. Gavins (2005:2) is van mening dat 

die deiktiese en verwysende uitdrukkings en besonderhede in die prosateks die 

tydruimtelike grense van die tekswêreld vestig. “These details, known as the world-

building elements of a text, can be seen to form a kind of static conceptual background 

against which certain events and activities, known as the function-advancing elements of 

the textworld, may be played out” (Gavins, 2005:2). 

 

Hoe die skrywer ruimte in die tekswêreld definieer en dus skep, is om die deiktiese 

inligting, asook koördinate van ruimte en tyd aangaande entiteite te spesifiseer – en dit is 

die basiese woordbou-elemente (Werth, aangehaal deur Anker, 2003:132). Uit 

laasgenoemde kan afgelei word dat die skep van ruimte en ruimtelike dinamika afhang 

van alles wat die skrywer vir die leser deur middel van die deiktiese sentrum beskikbaar 

maak. “The author makes the causal, spatial, and temporal relations in the story 

available to the reader, who in turn understands the story by creating a mental model of 

the story that fits in the story world” (Bennet, 2005). 

 

Die skep van ruimte in die literêre teks word altyd bepaal deur die egosentriese spreker: 

die fokalisator of die vertelinstansie (Anker, 2003:136). Mieke Bal (1980:107) stel dit so: 

“Zowel het personagebeeld als het beeld van de ruimte dat aan de lezer wordt 

aangeboden, wordt uiteindelijk bepaald door de wijze waarop personages en ruimte 

worden gezien.” Die fokalisator is pertinent belangrik as die instansie waardeur ruimte en 

ruimtelike dinamika geskep kan word. 

 

Volgens Anker (2003:133) kom daar in die prosateks “’n deiktiese ruimte tot stand in die 

wisselwerking tussen outeursteks en leser, vertelteks en leser, en persoonsteks en leser 

binne die deiktiese verwysingsveld [...] wat bestaan uit die verwysings na persoon, plek, 

en tyd binne die gekonstrueerde en gerekonstrueerde konteks. In die vormingsproses 

van hierdie tekswêreld word die geïmpliseerde boodskap oorgedra en deur ’n leser 

geïnterpreteer”. Net so kan ruimtelike dinamika (kyk 4.7) in die prosateks tot stand kom.  

Om te begryp wat ruimtelike dinamika in die eerste plek behels, kan daar na die 

verskillende ruimtelike dimensies of fasette gekyk word.  

  

4.6 Die verskillende dimensies of fasette van ruimte  

 
Ruimte bestaan uit verskillende en unieke dimensies of fasette. Ruimte is trouens, soos 

reeds genoem, so omvattend dat daar geweldig baie en intensief net oor die dimensies 



113 
 

daarvan geskryf kan word. Vir die doel van hierdie studie, wat ’n studie in skeppende 

skryfkuns is, word die sieninge in verband met die ruimtelike dimensies net kortliks 

bespreek. 

 

Brink (1989:118) meen dat ruimte “nie net plek of omgewing beteken nie, maar ’n groot 

verskeidenheid vorme, kringe of dimensies in die storie aanneem”. Vir Brink (1989:118) 

is die “konkrete ruimte” van ’n verhaal die plek waar die handeling plaasvind, terwyl die 

volledige konsep van ruimte veel meer omvat. Dit word byvoorbeeld in ’n goedgeskrewe 

roman, waar ruimtebeelding helder gedoen word, gou duidelik dat ruimte glad nie staties 

is nie. Ruimte is inherent dinamies en labiel. 

 

Volgens Venter (1992a:453) het ruimte “as epiese begrip meer as een betekenis” en het 

dit vele komplekse fasette. Ruimte se verskillende fasette of dimensies kan bepaald nie 

misgekyk word nie, want in ’n roman begin die genoemde uiteenlopende fasette of 

dimensies dadelik op mekaar inwerk (kyk 4.6.1 en 4.6.2). 

 

Heilna du Plooy (1992:100) meen die ruimtelike “dimensie van ervaring is letterlik 

omvattend en omsluitend van aard”. Du Plooy (1992:100) beskou hierdie ruimtelike 

dimensie as ’n “totale ervaring” wat die volgende insluit: visuele, ouditiewe en taktiele 

waarneming sowel as smaak- en reukgewaarwordinge, aanvoeling en intuïsie, die 

bewustheid van beweging en temperatuur, asook van ruimtelike plasing. Daar kan 

vanselfsprekend nog veel meer hierby gevoeg word. Die punt is dat ruimtelike ervaring ’n 

volkome, allesinsluitende ervaring is. Dit is ook altyd en voortdurend in ’n verhaal 

aanwesig (Du Plooy, 1992:101). 

 

Michelet (2006:5) maak weer ’n verskil tussen topografiese ruimte, die kultuur van ruimte 

en ruimte as ’n mentale struktuur. Die verskillende dimensies of fasette van ruimte is 

nietemin almal ewe belangrik in ’n roman. Die genoemde dimensies kan trouens nie 

sonder mekaar funksioneer nie en is onskeibaar. Dit word egter hier teoreties apart 

bespreek. 

 
4.6.1 Konkrete ruimte  

André P. Brink (1989:118) stel dit dat konkrete ruimte op “die mees konvensionele 

opvatting van ‘ruimte’ as plek (’n huis, ’n kasteel, ’n kamer, ’n stad, ’n plaas, ’n berg ...) 

en/of omgewing (landskap, weerstoestande, klimaat, seisoen ...)” dui. Konkrete ruimte in 

’n roman is volgens Brink (1989:119) dan ook “een van die eenvoudigste en effektiefste 

bestaansvorme van ruimte in ’n storie”. Brink meen verder dat wanneer ’n mens in sy 
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opvatting aangaande ruimte begin voorsiening maak vir iets soos “weersgesteldheid”, jy 

reeds “bewus word van die glydende skaal tussen die konkrete en die abstrakte” 

(1989:119). Konkrete ruimtes en abstrakte ruimtes (kyk 4.6.1 en 4.6.2) kan nie werklik 

apart afgebaken word nie. Daarvoor werk hierdie twee vorme van ruimte te onmiddellik 

en te kragtig op mekaar in. 

 

Die glydende skaal tussen die konkrete en die abstrakte kom feitlik onmiddellik ter 

sprake wanneer die karakters wat die konkrete plek bewoon oor hul plek begin dink, 

droom of iets in verband daarmee in herinnering roep. Die wisselwerkende 

bewegingskrag tussen die konkrete en abstrakte ruimtes is deel van die ruimtelike 

dinamika (kyk 4.7) wat in hierdie studie ter sprake is. Dit is as’t ware asof daar ’n 

chemiese verbinding tussen die konkrete en abstrakte ruimtes plaasvind sodra die 

karakters iets in of by ’n konkrete ruimte ervaar, aangesien dit die abstrakte (byvoorbeeld 

herinnering, dagdrome en drome) oproep. 

 

Verskillende konkrete ruimtes in ’n verhaal is meesal van deurslaggewende belang om ’n 

vollediger beeld van die algehele ruimte met al sy dimensies te skep. Om voor die hand 

liggende voorbeelde te noem: ’n Voortrekkervrou wat voorlaaier in die hand teen die 

speke van ’n ossewawiel aanleun, roep ’n totaal ander milieu, aura en tydvak op as ’n 

jong meisie, in denim en T-hemp geklee, wat op haar bromponie spring om betyds op 

kampus te wees. In beide gevalle kan die karakters se onderliggende gemoedstemming 

afgelei word, omrede hul onmiddellike konkrete ruimte beskryf word. 

 

Konkrete ruimtes vervul veel meer as net ’n konkrete rol. Vir die mens en derhalwe ook 

vir karakters verteenwoordig konkrete plekke vele invloedryke abstraksies. Die 

gehegtheid van die mens (karakter) aan konkrete ruimte of dan fisiese plek (place-

attachment) kan volgens Per Raberg (soos aangehaal deur Kort, 2004:196) as drieledig 

gesien word: “(T)he geographic macrolevel, the intermediate level of urban environment, 

and the microspace of the individual dwelling”. Raberg (soos aangehaal deur Kort, 

2004:196) argumenteer verder dat daar ’n wisselwerking tussen dié drie vlakke van 

plekgehegtheid bestaan en verwys daarna as ’n eksistensiële totaliteit. 

 

Dit bly belangrik om daarop te wys dat hierdie plekgehegtheid nie noodwendig altyd 

positief is nie. Plekgehegtheid kan positiewe sowel as negatiewe effekte hê, aangesien 

sosiale ruimtes inklusief en rigtinggewend kan wees, maar ook eksklusief en 

kontrolerend (Kort, 2004:196,197). ’n Karakters se emosionele, geestelike en 

intellektuele verbintenis met konkrete ruimte is ongetwyfeld belangrik. Konkrete plekke 
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herberg beide negatiewe en postitiewe potensiaal. Die verbintenis van ’n mens aan ’n 

plek hang van die mens en die plek af. “Places and persons are mutually 

accommodating because both are complex” (Kort, 2004:200). Die onteenseglike band 

tussen mens en plek is duidelik. 

 

Konkrete ruimte is verder die fisiese plek of omgewing waar die karakters woon en waar 

die handeling op ’n gegewe tyd plaasvind. “Met hierdie ‘plek’ word dan gewoonlik die 

blote plek waar die storie afspeel, bedoel” (Du Plooy, 1992a:101). Plek is nietemin van 

groot belang, aangesien plekke abstrakte waardes dra “binne kulturele en sosiologiese 

kodes, want binne sekere denksisteme het ’n mens sielkundige en ideologiese en selfs 

morele assosiasies met plekke” (Du Plooy, 1992a:102).  

 

Die fisiese plekke in ’n verhaal kan getematiseer te word sodat “die ruimte nie bloot 

agtergrond is nie, maar ’n aktiewe rol in die verhaal speel” (Smuts, 1998:43). Wanneer 

dit gebeur, gee dit diepgang aan ’n roman en is daar dan die waarskynlikheid dat die 

ruimte die “verhaal kan verdig, met ander woorde dat dit grootliks draer word van die 

wyer implikasies van die werk” (Smuts, 1998:43). Dit is trouens noodsaaklik dat die 

konkrete ruimtes nie bloot konkreet bly nie, maar algaande (nes in die werklikheid), deur 

middel van die karakters se belewenisse, drome en herinneringe, asook sin van plek, 

dieper en selfs sakrale (asook soms profane) betekenisse verkry. 

 

’n Konkrete plek wek by ’n mens ’n sekere sin van plek (kyk 4.3.6). Wat verder belangrik 

is, is dat hierdie sin van plek (of ’n bepaalde gehegtheid aan ’n plek) temporale 

dimensies het, omrede dit aan die een kant die saamgestelde plekervarings van ’n 

leeftyd bevat, asook die bewussyn van hoe gewortel en peripateties of rondtrekkend so 

’n plekbestaan was (Buell, 2005:73). Hoe ’n plek dan gerepresenteer word, is redelik 

afhanklik van hierdie saamgestelde sin van plek wat in ’n mens ingebed word as gevolg 

van die invloed van verskillende plekke en ook die verknogtheid aan ’n spesifieke plek.  

 

Die konkrete ruimte in ’n roman kan so gerepresenteer word dat dit ’n spesifieke kultuur 

reflekteer. Wanneer karakters hulle byvoorbeeld in die huidige tydperk op ’n kampus 

bevind, kan ’n beskrywing van die konkreetheid van die kampus, die lesingsale, die 

koffiekroeë en kommunes, asook die kleredrag, geïntegreerd wees in die representasie 

van die studente se spesifieke kultuur, hul ideologieë en werklikheidsbeeld. ’n Helder 

uitbeelding van hierdie aspekte van die ruimte in ’n verhaal kan klaar ’n sekere dinamika 

wek, aangesien die konkreetheid van hul ruimte abstrakthede soos hul gemoed-

stemmings, hul ideologieë en kultuur oproep. 
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Konkrete ruimtes waarin karakters hulle bevind, kan verder so gerepresenteer word dat 

die karakters (en lesers) hul ervarings en die waardes van die buitewêreld daaraan kan 

meet. Die konkrete ruimtes kan ook dien as simboliese, liminale ruimtes waar die 

karakters identiteitsveranderings ondergaan wat tot kulturele hibridisasie (kyk 4.6.2.4) lei. 

“This interstitial passage between fixed identifications opens up the possibility of a 

cultural hybridity that entertains difference without an assumed or imposed hierarchy" 

(Bhabha, 1994:4).  

 

Die mens in die werklikheid word beïnvloed en geraak deur sy konkrete omgewing – en 

dit is bepaald net so met karakters en hul konkrete ruimtes. Gaandeweg word die 

konkrete ruimte gelaai met abstraksies (kyk 4.6.2) en dra dit assosiasies wat emosies by 

karakters oproep. Die konkrete plase, stede en landelike plekke in die roman 

Somersneeu is byvoorbeeld “die lokaliteit waar dinge gebeur” (Du Plooy, 1992a:102) en 

gaandeweg word die genoemde konkrete plekke beklee met idees, opvattings, 

ervarings, drome en herinneringe. Hierdie abstraksies beïnvloed noodwendig die 

karakters se handeling en het gevolglik ’n ewe sterk invloed op die plot van die verhaal. 

 

Vir Bachelard (1994:4,5) verteenwoordig die konkreetheid van ’n huis byvoorbeeld ’n 

magdom abstraksies. Afgesien daarvan dat ’n huis se konkreetheid ’n mens omsluit en 

beskerm, beskut ’n huis mens teen die wêreld se aanslae en staan dit as’t ware tussen 

die self en die nieself (Bachelard, 1994:5). ’n Huis verteenwoordig en is simbolies van ’n 

magdom belewenisse en gevoelens van die mens wat op sigself weer die res van die 

mens se ruimte(s) beduidend beïnvloed. Heilna du Plooy (2002:42) stel dit dat ’n huis “as 

’n betekenisvolle ruimte […] inderwaarheid tot stand (kom) in die denke en die drome 

van die bewoner en meer spesifiek in die herinneringe van die bewoner”. So vul ’n huis 

as’t ware die psige van die mens en ook die karakter s’n, en muteer sigself daardeur tot 

’n abstraksie van die ruimte (kyk 4.6.2.7 en 5.5.2.7). 

 

So kan konkrete ruimte ook dinamies aan die werk gaan, aangesien dit nie lank konkreet 

bly nie. Konkrete ruimte het verder meer as een funksie. Afgesien van die feit dat ’n 

verhaal iewers plaasvind, kan die konkrete plek ook ’n norm wees waarmee die verhaal 

getipeer word (Du Plooy, 1992a:101). Fisiese omgewing soos huis, werkplek, reise na 

ander plekke, tasbare objekte en artefakte soos kleding, ensovoorts, vervul alles ’n veel 

groter rol as bloot dié van konkrete objekte en dinge. Konkrete ruimte steek bepaald nie 

vas by konkreetheid nie, maar die genoemde konkreetheid van plekke vervloei gou en 

smelt saam met die abstraksies van ruimte. 
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4.6.2 Die abstraksies van ruimte  

Die abstrakte ruimte in ’n verhaal is ryk en geskakeerd. Dit behels, onder andere, die 

karakters se kulturele, sosiale, religieuse, politieke, historiese en ekonomiese ervarings, 

herinneringe, drome en ideale. Abstrakte ruimte bevat ook die karakters se psigiese 

ervarings – wat selfs in die werklikheid moeilik peilbaar is. Vorme van abstrakte ruimte 

kan gevolglik ook die volgende insluit: die psigologiese (groter patrone van menslike 

gedrag), die religieuse, asook ideologiese, filosofiese “dimensies” van menslike 

verhoudinge en menslike gedrag (Brink, 1989:120). Myns insiens is “sin van plek” 

byvoorbeeld ook ’n sterk en gekonsentreerde abstraksie van ruimte, aangesien dit tot ’n 

groot mate ’n gevoelservaring is.  

 

Die abstraksies van ruimte behou altyd ’n verband met die menslike ervaring, anders kan 

dit nie inwerk op die menslike (met ander woorde, die wesensaard van die karakters) in 

die storie nie (Brink, 1989:120). Hierdie band wat die abstraksies van ruimte met die 

karakters se ervarings het, dui op die onskeibaarheid van karakter en ruimte wat op 

sigself vanselfsprekend weer intiem verbonde is aan die ander twee skeppingselemente, 

handeling en tyd. 

 

Ruimte in die fiktiewe wêreld omvat abstraksies wat problematies is om in verhale uit te 

beeld. Liefde en romanse vind byvoorbeeld in die abstrakte ruimte plaas (Schirmeister, 

1990:4). Daar word gevolglik met die twee genoemde abstraksies – liefde en romanse – 

binne ’n reeds abstrakte ruimte (naamlik menseverhoudings) gewerk. Om dit 

geloofwaardig en sonder sentimentaliteit uit te beeld, verg ’n nugter benadering.  

 

Die abstrakte ruimte sluit “die ekonomiese klimaat, die hele sosio-politiek van ’n era” 

(Brink, 1989:119) in. Dié sosio-ekonomiese, politiese, religieuse en kulturele faktore werk 

mee om werklikheidsbeeld en identiteit te bepaal wat op sigself deel van die abstrakte 

ruimte is. In sy skryfhandleiding meen Card (1999:49) die kulturele ruimte waarin 

karakters figureer, sluit in die gewoontes, wette, sosiale rolle en openbare verwagtings – 

wat alles wat die karakters sê, dink en doen enersyds inperk en andersyds verhelder. 

Karakters se kultuur en gewoontes is dus nie niksseggend nie, maar representeer beide 

hul konkrete en abstrakte ruimtes betekenisvol.  

 

Abstrakte ruimte vorm verder ’n “geestelike matrys” (Gosztonyi, soos verwys in Venter, 

1982:226). Drome, geloof en herinneringe vul byvoorbeeld hierdie matrys van die 

abstrakte ruimte, aangesien die mens (en ook karakter) vanuit herinnering leef en sy 

rigting grootliks deur hoop, geloof en drome vind. Bachelard (1994:100) meen dat ook 
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herinneringe drome is. Die probleem met die skep en representasie van ruimtelike 

dinamika (kyk 3.8) in die fiksionele wêreld, is gevolglik juis dat die abstrakte ruimte so 

oneindig ryk en wyd en dinamies is. 

 

Gekombineer met die konkrete ruimte, is dit juis die abstraksies van ruimte wat daaraan 

soveel verskillende dimensies gee. Ter wille van die doel van hierdie studie, naamlik om 

’n ontwerpbeginsel vir die skep van ruimtelike dinamika daar te stel, word die abstraksies 

van ruimte soos byvoorbeeld kultuur, identiteit, werklikheidsbeeld, hibriditeit, liminaliteit, 

religie en die menslike psige bespreek. 

 

4.6.2.1 Kultuur  

Kultuur is ’n abstrakte komponent van die ruimte van die mens in die werklikheid, en 

speel bepaald ’n onweglaatbare rol in die narratiewe ruimte wat deur karakters bevolk 

word. Kultuur is reeds in 4.3.3 bespreek, maar hier word dit weer uitgelig as abstrakte 

ruimte in ’n roman. Kultuur kan nie as abstraksie van die ruimte onder hierdie opskrif 

geïgnoreer word nie. Verskeie definisies en omskrywings van kultuur bring die besef tuis 

dat ’n romanruimte moeilik geskep kan word sonder om die bepaalde kultuur van die 

karakters helder uit te beeld. 

 

Hofstede (1991:5) is van mening dat kultuur ’n gesamentlike, gemeenskaplike 

verskynsel is. Kultuur gedy gevolglik alleenlik in die mens se sosiale ruimte. Dit is as’t 

ware asof die mens, asook ’n karakter, vir sy eie groep se eiesoortige doen en late 

geprogrammeer is. Hofstede (1991:4) noem kultuur dan ook “the software of the mind”. 

Mense se optrede en handeling, idees en ideologieë (en derhalwe ook karakters s’n), het 

alles met hul kultuur te maak. Dit is veral die taal en gewoontes van mense (en van 

fiktiewe karakters) wat kenmerkend is van hul eie kultuur. Volgens Hofstede (1991:5) is 

kultuur “the collective programming of the mind which distinguishes the members of one 

group or category of people from another”.  

 

Malan (1992:241) is van mening dat kultuur beskou word as “’n dinamiese en 

veranderende sisteem van kennis en waardes wat geleë is in die ervarings-, 

interpretasie-, en skeppingsproses waardeur individue en selfomskrewe groepe sin aan 

die lewe gee, en waardeur hulle hulself uitdruk in verhoudings en tasbare of nie-tasbare 

uitings”. Die eie, kenmerkende kultuur van mense, en gevolglik ook van karakters, lê 

hulle gevolglik na aan die hart, aangesien dit as’t ware die kanaal is waardeur hulle hul 

handeling stuur. Die manier waarop ’n mens jouself in ’n vriendskaplike of liefdes-
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verhouding uitdruk, het byvoorbeeld ten nouste te doen met die kultuur waarin jy gebore 

en getoë is. Dieselfde geld vir karakters in ’n fiktiewe verhaal. 

 

Kultuur kan verder as volg gedefinieer word: “The cultural context is a set of beliefs, 

values and norms that are shared by a large group of people” (Lustig & Koester, 

1993:41). Hierdie norme en waardes wat deel is van ’n groep individue met ’n 

gespesialiseerde leefstyl, bepaal tot ’n groot mate die groep se denke en optrede. Denke 

en handeling het weer ’n invloed op identiteit wat op sigself deel van die abstrakte ruimte 

van die mens, asook van karakters is. 

 

Hier word veronderstel dat wat vir die mens in die werklikheid geld, vanselfsprekend ook 

vir karakters waar is. Die mens se individuele identiteit en sy kultuuridentiteit is volkome 

geïntegreerd – en so ook sy taal- en kultuuridentiteit. Die genoemde, verweefde 

identiteite is hoegenaamd nie staties nie. Saam met die sosiale dinamiek van die mens 

se taal, evolueer ook sy kultuuridentiteit. “Als de culturele identiteit een erfgoed in 

evolutie is, dan heeft ze dat met een levende taal gemeen” (Beheydt, 2002). Taal- en 

kultuuridentiteite kan geensins geskei word nie en taal veral, weerspieël die ware aard 

van ’n kultuur. “Language, having developed in the context of a certain culture, reflects of 

necessity that particular culture” (Giffon & Patton, 1971:119).  

 

’n Skrywer kan by die skep van die kultuurruimte in ’n roman in gedagte hou dat beide 

kultuuridentiteit en individuele identiteit baie dinamies is. “We might call identity ‘a 

moveable territory’[...] Our search for meaning is a search for place or connection” 

(Roemer, 1997:141). Die skep van kultuur as een van die belangrike fasette van 

abstrakte ruimte is kompleks en kan goed deur die skrywer bedink word juis aangesien 

dit nie staties is nie en daarby ook fyn geskakeerd is.  

 

4.6.2.2 Identiteit 

Identiteit word hier as ’n abstraksie van ruimte bespreek maar identiteit, net soos die 

ander abstraksies van ruimte, kan hoegenaamd nie apart bestaan nie. Dit is intiem 

verweef met al die ander abstraksies van ruimte soos byvoorbeeld kultuur (kyk 4.6.2.1), 

werklikheidsbeeld (kyk 4.6.2.3), en die menslike psige (kyk 4.6.2.7). 

 

Die feit dat ruimte konnotasies met abstrakte aspekte van die menslike bestaan, en 

derhalwe ook die karakters se lewens het, is verhelderend. ’n Voorbeeld hiervan is 

ruimte se verbintenis met, onder andere, identiteit en kultuur (kyk 4.6.2.1).  
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Die direkte verband tussen ruimte en identiteit (Greyling, 2005:137) dra by tot die 

kompleksiteit van ruimte as skeppingselement. Identiteit as abstraksie van ruimte 

bemoeilik ook die skep van ruimtelike dinamika. Franci Greyling (2005:137) redeneer 

byvoorbeeld dat ’n mens se identiteitsvorming neerslag vind in die ruimte wat hy bewoon 

en ervaar. Voorbeelde van genoemde identiteitsvorming is sosiale aktiwiteite en die 

keuse van ’n woonplek, asook kulturele (konkrete) artefakte soos kleredrag, musiekstyl, 

koskultuur en literatuur. Bogenoemde kenmerke en aktiwiteite word deur die 

skeppingselemente daargestel en die skeppingselemente skep op hul beurt ’n sekere 

werklikheidsbeeld (kyk 4.6.2.3). As vorme van werklikheidsbeeld het die 

postmodernisme en ook die post-postmodernisme byvoorbeeld ’n bepaalde invloed op 

identiteit. “’n (W)erklikheidsbeeld (kan) ook ’n identiteitsbepaler wees” (De Kock, 2008:5).  

 

Nieman (2003:18) beweer dat daar in die postmoderne tydgees ’n preokkupasie met 

identiteit gevind word. Die genoemde preokkupasie noodsaak dat die konsep van 

identiteit van nader bekyk behoort te word as daar beoog word om dit suksesvol in ’n 

roman te skep. Morele identiteit word grootliks gekonstrueer deur faktore soos ’n mens 

se fisiese, asook sosiale omgewing, jou opvoeding, en veral in die hedendaagse epog, 

die media (Nieman, 2003:19). ’n Mens het verskillende geïntegreerde identiteite – 

daaronder val individuele identiteit, taalidentiteit, sosiale identiteit en kultuuridentiteit wat 

meewerk tot ’n mens se lewensiening of konsep van die heersende tydgees. Die 

ervaring van die werklikheidsbeeld of tydgees van die mens, of van ’n karakter, (kyk 

4.6.2.3), het ’n bepaalde effek op die identiteit van ’n mens, of karakter, in ’n verhaal – en 

dít het weer ’n effek op die ruimte van die verhaal. 

 

Identiteit in die skryfkuns is hoofsaaklik in die hande van die skrywer, omrede die 

skrywer tydens die skep en opbou van ’n karakter se identiteit baie faktore, soos kultuur, 

politiek, godsdiens, geografie en taal in ag behoort te neem en by die verhaal in te werk. 

Dit alles speel ’n groot rol in die ontstaan van beide die kollektiewe (kulturele) en 

individuele identiteit in ’n roman. Identiteit is verder nie staties van aard nie, aangesien 

dit gedurig deur al hierdie faktore beïnvloed word en self ook weens praktiese 

omstandighede en individuele, sowel as groepervaringe, in die mens se totale ruimte 

evolueer. 

 

Die mens se psige (kyk 4.6.2.7) sluit sy identiteit in, aangesien die mens nie werklik 

mens is sonder ander mense nie. Dit volg vanselfsprekend dat die mens se identiteit 

baie nou saam met sy ruimte hang. Die identiteit van ’n mens (en ook ’n karakter) is 
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verder tekenend van sy siening van sy ruimte (dit wil sê die wêreld en die lewe), asook 

van sy verhouding met ander mense wat opsluit deel van sy ruimte is.  

 

Identiteit kan ook gesien word as “the qualities, beliefs and ideas that make a 

person/persons feel that he/she/they stand out from others” (Cloete, M.J., 2005:52). Dit 

is met ander woorde daardie faktor wat die mens uniek maak en tot ’n sekere groep laat 

behoort. Identiteit “gee aan individue en aan groepe mense ’n plek. Dit verteenwoordig 

die skakel tussen ‘ek’ of ‘ons’ en die gemeenskap waarin ’n individu of groep leef” 

(Jansen, 2003:36). Daar is ongetwyfeld ’n intieme band tussen identiteit en ruimte.  

 

Identiteit sluit verder herinnering, ervaring en drome in. Herinnering is trouens 

noodsaaklik vir identiteit (Burger, 2007:9). ’n Mens kan kwalik mens wees sonder dat jou 

herinneringe dit vir jou moontlik maak. Die mens se vermoë om iets in herinnering op te 

roep maak dit vir hom moontlik om sy hele bestaan, asook voortbestaan, te beleef as 

iets wat ’n samehang het en behorende is tot die een enkele mens (Burger, 2007:9). 

 

4.6.2.3 Werklikheidsbeeld  

Volgens Bartho Smit (1974:82) weerspieël dramas meermale die werklikheid waarop 

hulle gebaseer is. Prosawerke doen dit bepaald ook en “hul veranderende kontekste 

(bied) ’n sleutel vir die verklaring van hul veranderende ‘werklikheidsbeeld’ en 

‘kultuurhistoriese’ identiteit” (Smit, 1974:82). Enige roman sal werklikheidsbeeld en 

kultuurhistoriese identiteit weerspieël as deel van die ruimte waarin die roman afspeel.  

 

Tydgees kan as die kollektiewe onbewuste van ’n bepaalde generasie beskou word (De 

Kock, 2008:80). ’n Ruimtelike abstraksie soos werklikheidsbeeld (tydgees) word versterk 

deur karakters se sintuiglike waarneming van hul ruimte (Du Plooy, 1992:103). 

Werklikheidsbeeld of tydgees manifesteer dan in wat Jung (1968:70) “social complexes 

of an archetypal character” noem. Aannames wat die mensdom maak aangaande die 

wêreld rondom hulle word later in ’n kollektiewe gees vergestalt wat as ’n eie tydgees 

binne ’n spesifieke tydvak beskou kan word. Tydgees of werklikheidsbeeld vind neerslag 

in romans en ook in niefiktiewe werke van filosofiese aard. “(S)ó word ’n wêreldbeeld, 

watter een dit dan ook al is, in en deur taal (hoofsaaklik in die vorm van stories) 

oorgedra” (Burger, 2004:2).  

 

Vorme van tydgees het uiteenlopende kenmerke wat noodwendig in verhale weerspieël 

word. Waar die postkoloniale, modernistiese werklikheidsbeeld meer vaste waarhede en 

beginsels aangehang het, is die postmoderne tydgees “téén ingeperkte, hermetiese, 
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elitistiese en isolasionistiese benadering van die modernisme gekant” (Hambidge, 

1995:41). Hambidge (1995:76) beweer verder dat “(d)ie postmodernisme se sentrale 

uitgangspunt teenstrydigheid (is); juis hierom is dit so moeilik om ’n enkellynige, 

oorkoepelende oorsig te gee.” Dit volg dat die skep van ’n postmodernistiese tydgees 

(wat deel van die abstrakte ruimte vorm) kompleks kan wees. 

 

Verder dig Müller (1992:399) “heterogeniteit, vloeibaarheid, veranderlikheid” aan die 

komplekse, postmoderne tydgees toe. In ’n kontemporêre roman kan dit verwag word 

dat bogenoemde ongelyksoortigheid, vloeibaarheid en veranderlikheid duidelik en 

geloofbaar uitgebeeld moet  word. Van Heerden (1999) meen weer dat die 

postmodernisme nie objektief beskou behoort te word nie, maar “eerder as ’n manier, of 

dan ’n verskeidenheid verwante maniere, van kyk en interpreteer.” Hierdie fluktuerende, 

vloeibare beeld van die omhullende, deurdringende ruimte waarin die mens hom bevind, 

is niks anders as die postmoderne tydgees nie. 

 

Bhabha (1994:4) stel dat die “post” in die terme postmodern en postkoloniaal, indien dit 

werklik enige betekenis het, nie soseer op voortvloeiing of polariteit dui nie: “These terms 

that insistently gesture to the beyond, only embody its restless and revisionary energy if 

they transform the present into an expanded and ex-centric site of experience and 

empowerment”. Die “post” in postmodern kan wel heenwys na die postmoderne era mits 

die term ’n rustelose en revisionistiese energie beliggaam wat die hiér en nóú verbreed 

tot ’n “plek” van ondervinding en bemagtiging. Hierdie rustelose energie is wel 

kenmerkend van die postmoderne tydgees en juis dít kan moontlik duidelik in ’n 

kontemporêre roman uitgebeeld word selfs al sou die karakters daarteen in opstand 

kom. 

 

Om verder uit te brei oor die kompleksiteit van die postmodernisme: daar word 

byvoorbeeld in die postmodernistiese tydgees nie ’n absolute waarheid as eindpunt 

voorsien nie en dit het ’n “eklektiese en paradoksale gees” (Van Heerden,1997:17,43). 

Sekere postmodernistiese tendense om bestaande konsepte te verwerp, tree in dié 

tydgees na vore soos wat prof. L. Beheydt (2002) van die Rijksuniversiteit van Leiden 

hiervan een voorbeeld gee: “Culturele identiteit, zo klinkt de kreet, is de waan van de dag 

[...] een anachronisme in de multiculturele maatschappij van vandaag”. Om die 

genoemde kulturele identiteit in ’n roman te skep wat in die postmoderne tydvak afspeel, 

is moeilik en verg bepaalde tegnieke (kyk 5.5.2.3. en 7.4.4.3). Hoe dit ook al is, die 

postmodernisme ontduik skynbaar ’n definitiewe definisie. “Die postmodernisme het so 
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‘willy nilly’ geraak dat teoretici begin het om ’n konteks daarvoor te skets, en nie ’n 

definisie daarvan nie” (Engelbrecht, 2012:40). 

  

In die heersende werklikheidsbeeld word ‘n sekere klemverskuiwing al duideliker. Daar 

word wegbeweeg van die postmodernisme na ‘n tydgees wat die post-postmodernisme 

of rekonstruktivisme kan heet. By die rekonstruktivisme word daar gefokus “op die 

rekontekstualisering van idees na die dekonstruksie van die postmodernisme” 

(Engelbrecht, 2012:30). Die post-postmodernisme is ‘n voorlopige term vir dié nuwe fase 

van die postmodernisme wat tans inslag vind (Engelbrecht, 2012:27) ─ en post-

postmodernisme is die term wat ek in dié proefskrif gebruik. Hierdie werklikheidsbeeld 

behels verder ’n terugbeweeg na bestendige waardes, betekenisgewing, die religie en ’n 

gesonde siening dat mense mekaar tot voordeel kan wees. “In Turner se boek oor 

argitektuur word aangevoer dat in reaksie op die postmodernisme se ‘anything goes’-

mentaliteit, is daar ’n nuwe tydsgees vaardig, naamlik die post-postmoderniteit, waar 

daar ’n terugkeer na geloof is” (Engelbrecht, 2012:27). Hoe dit ook al sou wees, dit skyn 

asof daar ’n terugswaai na ’n meer heilsame, opbouende werklikheidsbeeld is.  

 

Pawelski en Moore (2013:7) identifiseer bogenoemde terugswaai as ’n “eudaimonic turn” 

en hierdie eudaimoniese wending word in literêre studies gekenmerk deur “(an) 

increased interest in well-being, human flourishing and thriving”. Dit is moontlik dat die 

roman Somersneeu met die sterk waardes wat in die verhaal beklemtoon word, eerder 

kenmerkend van die post-postmodernisme kan wees. Alhoewel sekere newekarakters 

meer postmodern optree, is daar tog wel karakters wat aan sterk waardes vashou en dit 

kan op ’n wegswaai van die postmodernisme dui.  

 

Tydgees is verder van primêre belang in die skep van ruimtelike dinamika, omrede dit 

altyd ’n verband met menslike ervaring het ─ anders kan dit nie inwerk op die karakters 

nie (Brink, 1989:120). Hierdie ‘inwerking’ is problematies om te skep omdat die mens se 

ervaring van tydgees so wyd en kompleks is. Werklikheidsbeeld of tydgees raak feitlik 

alle aspekte van die mens se geesteslewe aan. Die invloed van tydgees op die 

mensdom kan veral op sosio-politieke gebied nie misgekyk word nie. 

 

Tydgees het verder ongetwyfeld ’n effek op die religie. Die skrywer kan met die skep van 

ruimte in gedagte hou dat die estetiese en etiese, asook religieuse waardes, ’n 

belangrike rol speel in die interaksie tussen leser en teks (Van der Merwe & Viljoen, 

1998:217). Byvoorbeeld: ’n Christenskrywer moet dwarsdeur die skryfproses getrou bly 

aan die estetiese kwaliteitseise van die skryfkuns (Du Plessis, 1996:34). Dit impliseer dat 
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die skrywer, selfs al sou hy nie die heersende tydgees onderskryf nie, nogtans ’n getroue 

uitbeelding daarvan sal gee. Al die bogenoemde aspekte affekteer die skep van 

ruimtelike dinamika in ’n roman, want die religie, die etiek en die estetika is deel van die 

abstrakte ruimte wat geskep word.  

 

Du Plessis en Greyling (2000:154) stel dat beide skrywer en leser in ’n sekere tydperk, 

binne-in ’n bepaalde sosio-kulturele, religieuse en politieke omgewing leef, en dat die 

teks wat geskep word, dus ook die resultaat is van die konteks waarin die skrywer werk. 

Hierdie voortbring van ’n teks binne ’n bepaalde ruimte is gekoppel aan die skrywer se 

werklikheidsbeeld as aspek van ruimtelike dinamika wat hy weer in sy teks oordra.  

 

4.6.2.4 Hibriditeit 

In vakgebiede soos biologie en die landbou word hibriditeit beskou as ’n term wat na 

verbastering en/of kruisbestuiwing verwys. “In biology, a hybrid is a new species that is 

the result of the crossbreeding between two species” (Viljoen & Van der Merwe, 2007:6). 

Die HAT (2005:398) definieer hibriditeit as die samevoeging of verbastering of 

ineensmelting van elemente uit verskillende herkomste. Viljoen en Van der Merwe 

(2007:6) meen hibriditeit is as biologiese metafoor self oop vir ontwikkeling en kan 

beskou word as ’n soort intertekstualiteit, omrede tekste oorgeplant word in ander 

kontekste. 

  

In die landbou kan kruisbestuiwing byvoorbeeld ander kultivars voortbring wat meer 

siektebestand is. Insgelyks kan kruisbestuiwing van prosatekste ’n veelvlakkige 

betekenis en dieper insig bewerkstellig. Dit is bepaald so, aangesien tekste inherent vir 

ander betekenisse ontvanklik is. “Die teks as intertekstuele ‘organisme’ demonstreer die 

oneindige moontlikhede van betekenisse” (Hambidge, 1992b:532). 

 

Die moontlikhede van betekenisse kan byvoorbeeld gesien word in die huidige kultuur 

wat steeds kenmerke van kolonialisme dra – dog hierdie kenmerke is “terselfdertyd ook 

uitgevee, herbewerk, gekruis en gesintetiseer met dinge tipies van die (voormalige) 

kolonies. Angstige suiwerheid word vervang deur vrolike hibriditeit” (Van der Merwe & 

Viljoen, 1998:168). Hibridisasie in die mens se ruimte en ook in teksruimte is nie altyd ’n 

vermenging van opponerende konsepte nie, maar meer dikwels ’n ineenvloeiing van 

konsepte wat die moontlikheid het om bymekaar aan te sluit. “Hoewel hibriditeit dikwels 

beskou word as die vermenging van twee suiwer komponente, soos tale of rasse, word 

dit op paradoksale wyse, veral in die kunste, meestal gebruik as dubbel-logika wat 
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gemoeid is met verhoudinge binne ’n bepaalde ruimte en nie in die betekenis van 

verbastering van opposisionele sisteme nie” (Taljard, 2010). 

 

’n Voorbeeld van hibridisasie in die werklikheid is die generasie wat tydens of net na die 

Tweede Wêreldoorlog gebore is. Hierdie generasie, wat nou sestig-plussers is, is vir 

seker ’n hibriede groep wat met ’n dubbel-logika te doen gekry het. Hulle moes 

tegelykertyd by opponerende konsepte sowel as parallelle konsepte aanpas. In hul 

leeftyd het hulle “soveel veranderings van kulturele, tegnologiese en politieke aard moes 

deurmaak, dat hierdie generasie nie geheel en al postkoloniaal van aard is nie, en ook 

nie geheel en al postmodernisties nie. Hierdie generasie is vanuit hul aard en wese 

hibried weens die sosiale, politieke en veral tegnologiese aanpassings wat hul moes 

maak” (De Kock, 2008:82).  

 

Die plooibare identiteit van byvoorbeeld die generasie wat tydens of net na die Tweede 

Wêreldoorlog gebore is, bring outomaties mee dat daar van hibriditeit en grense sprake 

is. Individueel en kollektief steek hulle voortdurend grense oor en word grootliks deur 

kulturele, politieke, tegnologiese en wetenskaplike veranderings daartoe gedwing. 

“Things are changing all the time [...] This whirlwind environment means that 

opportunities are rapidly being created” (Kehoe, 1997:124).  

 

Na 1994 is die Suid-Afrikaanse samelewing bepaald ook onderworpe aan hibridiese 

invloede. Op feitlik alle gebiede wat die samelewing raak, het daar ingrypende 

veranderings plaasgevind. Onder hierdie gebiede val byvoorbeeld die politiek en die 

tegnologie. Beide hierdie gebiede het veranderings in mense se leefstyl meegebring. ’n 

Voor die hand liggende voorbeeld hiervan is die hibridisering van kulture. Kulture wat 

nooit gemeng het nie, meng nou veral in die werkplek teen wil en dank – en vind dit 

meesal verhelderend van aard. Wanneer ’n skrywer in ’n kontemporêre roman ruimte 

(wat onskeibaar aan tyd gebonde is) skep, behoort die bogenoemde hibridiese invloede 

in gedagte gehou te word. 

 

 Die druk van verandering en van die gepaardgaande hibridisasie is sekerlik nog altyd in 

die Suid-Afrikaanse samelewing teenwoordig. Kolonisasie en ook die reaksie 

daarteenoor het daarvoor gesorg. Byvoorbeeld: “Die Afrikaners was nie net 

koloniseerders nie; hulle is ook deur die Britte gekolonialiseer” (Giliomee, 2004:632,633). 

Na die val van apartheid veral, tree hibridisasie van verskeie kulture en rasse en groepe 

na vore. Die Afrikaners praat nie langer van hulself as “aparte volk met ’n spesiale 

roeping en lotsbestemming nie” (Giliomee, 2004:635). So ontstaan hibriede generasies 
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“wat as gevolg van die snelle veranderings op globale gebied gewoond raak om grense 

oor te steek en in liminale ruimtes te beweeg” (De Kock, 2008:82). 

 

Marlies Taljard (2010) stel dat hoewel hibriditeit dikwels beskou word as die vermenging 

van twee suiwer komponente, soos tale of rasse, word dit op paradoksale wyse, veral in 

die kunste, meestal gebruik as dubbel-logika wat gemoeid is met verhoudinge binne ’n 

bepaalde ruimte en nie in die betekenis van verbastering van opposisionele sisteme nie. 

Homi Bhabha (1994:38) se term third space (kyk 4.6.2.4 en 4.6.2.5) impliseer 

byvoorbeeld so ’n hibriede ruimte wat tot stand kom waar twee kulture met mekaar in 

gesprek tree. “The interstitial passage between fixed identifications opens up the 

possibility of a cultural hybridity that entertains difference without an assumed or 

imposed hierarchy” (Bhabha, 1994:4).  

 

Wanneer twee kulturele raamwerke (soos die diskoers van die koloniseerder en die 

diskoers van die gekoloniseerde) met mekaar in dialoog tree, word ’n ambivalente, 

hibriede ruimte geskep wat inklusief eerder as eksklusief funksioneer: “a space that 

initiates new signs of identity, and innovative sites of collaboration and contestation” 

(Bhabha 1994:1). Die konsep third space is veral waardevol, aangesien dit verhoudinge 

kan uitdruk wat buite dualistiese kategorieë en binêre denksisteme val. 

 

Hibriditeit het onteenseglik ’n groot invloed op die mens se ruimte en gevolglik ook op die 

geskepte ruimte in ’n roman, aangesien die roman immers die werklike ruimte van die 

mens kan reflekteer. Hibridisasie en die effek daarvan op die sosiale, politieke, religieuse 

en kulturele ruimtes van die karakters is belangrik wanneer ruimte met al sy fasette 

geskep word. 

 

4.6.2.5 Liminaliteit  

Die konsep van liminaliteit is deur die antropoloog Arnold van Gennep in sy boek Rites 

de passage (1908) bekendgestel (Du Plooy, 2005:2). Die woord limen beteken “drumpel, 

drempel, grens” (A-E E-A.W, 2005:1122). Die konsep liminaliteit kan omskryf word as ’n 

grens of ’n drumpel van ’n simboliese ruimte wat oorgesteek word. “Liminality [...] 

indicates that somebody or a situation falls between systems” (Du Plooy, 2005:2). 

 

Turner (1982) beskou liminaliteit as volg: Liminaliteit is potensieel en in beginsel ’n vrye 

en eksperimentele area van kultuur, ’n sone waar nie net nuwe element nie, maar ook 

nuwe, gekombineerde reëls ingevoer kan word. In die roman Somersneeu word die 

karakters byvoorbeeld voortdurend aan abstrakte ruimtes – vreemde, asook bedreigen-
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de elemente van die samelewing en die politiek blootgestel en betree daardeur liminale 

sones of tussensones. 

 

Liminaliteit kom ter sprake by beide die konkrete en abstrakte aspekte van ruimte. 

Karakters verlaat byvoorbeeld ’n bekende konkrete ruimte soos hul ouerhuis en reis in 

die vreemde of word studente op ’n kampus. ’n Kampus kan as ’n liminale ruimte gesien 

word, aangesien die verblyf daar tydelik van aard is vir die karakters wat daar vertoef om 

’n kwalifikasie te bekom. Dit beteken egter nie dat die karakters geen assosiasies met so 

’n liminale plek het nie. ’n Konkrete, liminale plek soos ’n kampus word byvoorbeeld 

beklee met die mens se drome sowel as sy herinneringe, ervarings en emosies en 

verkry daardeur abstrakte kwaliteite. 

 

Konkrete liminale plekke kan gevolglik as baie abstrak beskou word. “Liminal places, like 

sacred and profane spaces, are seen as being outside of everyday placea – they are a 

type of special place where everyday rules of life are seen as being held in abeyance” 

(Smith,1999:16). Liminaliteit op sigself is ’n vloeibare en komplekse aspek van ruimtelike 

abstraksies. 

  

Bachelard (1994:3), in sy boek The poetics of space, is van mening dat plekke soos 

huise en ander ruimtes deur die mens se verbeelding ingeklee word. Verbeelding op 

sigself bring mee dat plekke en ook abstrakte ruimtes nooit neutraal deur karakters 

beleef of vertolk word nie. Bachelard (1994:3) meen “imagination augments the values of 

reality”. Verbeelding maak die belewing van ’n huis deur ’n karakter liminaal, aangesien 

die huis nie vir lank konkreet bly nie, maar die abstraksies van herinnering, verbeelding 

en drome bykry en dit sodoende ’n liminale sone raak. 

 

Karakters in ’n roman betree dikwels verder konkrete ruimtes wat vir hulle tot nog toe 

onbekend is en waar hulle moontlik nie geheel en al tuis voel nie. Hulle voel byvoorbeeld 

moontlik op ’n kampus dat hulle nog nie gearriveer het nie. Dan verkeer hulle ook in ’n 

liminale en heel abstrakte ruimte. Die karakters op ’n kampus kry verder te doen met 

nuwe vorme van tydgees en dit plaas hulle vanselfsprekend in ’n abstrakte liminale 

ruimte. Plekke word deur Smith (1999:14), in die gees van Goffman (1959) en Giddens 

(1979) gesien as plasings vir die interaksies wat weer deur aksie bewerkstellig word. ’n 

Kampus kan dus as voorbeeld van ’n konkrete liminale plek genoem word wat mettertyd, 

namate daar ervaring en herinnering en drome aan gekoppel word, ook ’n abstrakte 

ruimte word. 
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Volgens Smith (1999:16) is daar ’n verbintenis tussen die waarde van plek en menslike 

handeling. Die mens beklee ’n konkrete plek met buitengewone, sakrale of profane 

betekenis deur middel van sy handeling en ervaring van die plek. So transformeer die 

mens as’t ware ’n plek van niksseggend of neutraal na sakraal of profaan – afhangende 

van die positiwiteit of die negatiwiteit van die handeling of ervaring wat daar plaasgevind 

het.  

 

Bogenoemde is vanselfsprekend nie net waar van konkrete plekke nie, maar ook van 

situasies en posisies waar mense eerder die status quo wil handhaaf as om deur nuwe 

ideologieë, werklikheidsbeelde of wat ook al in ’n tussenin-staat gedwing te word. Dit 

volg dan dat liminale plekke of situasies buite die gewone alledaagsheid val. “Liminal 

places are often dangerous and polluting and therefore sacred precisely because they lie 

beyond the usual categories and values of society; because they lie beyond the 

boundary between cosmos and chaos” (Viljoen, 2007:195). 

 

Liminaliteit is nie simplisties te verduidelik nie. Dit is, soos reeds hierbo beskryf, ’n hoogs 

abstrakte konsep. Die genoemde tussenin-staat is wel ’n simboliese ruimte tussen 

kulture of groepe individue, maar dit het ’n besliste uitwerking op die werklikheid van die 

kulture en groepe se ervaring van liminale situasies soos, om ’n ekstreme voorbeeld te 

noem, oorlog. Turner (aangehaal deur Viljoen en Van der Merwe, 2006:xiii) beklemtoon 

dat liminaliteit halfpad tussen integrasie en afsondering bestaan asook halfpad in die 

oorgang van een maatskaplike status na ’n ander een. 

 

Persone of groepe persone en kulture in ’n liminale fase is ’n “kind of institutional capsule 

or pocket which contains the germ of future social developments, of societal change” 

(Turner, 1982:45). Die liminale staat is dus ’n ideale toestand of staat om verandering te 

bewerkstellig, aangesien daar dikwels in so ’n tussenin-staat min vastighede is wat 

sienings en ideologieë betref. Daar kan met ander woorde nuwe sieninge en ideologieë 

uit die liminale staat ontstaan. ’n Skrywer kan laasgenoemde in gedagte hou wanneer hy 

’n liminale ruimte, met sy geweldige potensiaal vir verandering en hibridisasie, wil skep. 

 

Bhabha bestempel hierdie liminale tussenin-staat van formulering of uiteensetting (wat 

ook ’n hibriede staat is) as die “Third Space” (kyk 4.6.2.4). ‘It is significant that the 

productive capacities of this Third Space have a colonial or postcolonial provenance” 

(Bhabha 1994:38). Daar is ’n implisiete aanname in Bhabha se posisie wat liminaliteit 

primêr as ’n produk van die botsings van kulture in die koloniale of postkoloniale eras 

sien (Whittaker, 2001:15). Dit kan na my mening waarskynlik waar wees. 
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Dit is vanselfsprekend dat daar vorme van transisie in ’n liminale staat sal plaasvind, 

aangesien daar nie werklik vaste sekerhede in ’n liminale stadium of in ’n liminale staat is 

nie. Van Gennep (1908:11) meen dat wanneer daar transisie plaasvind, dit deur drie 

stadia gekenmerk word, naamlik verwydering, transisie en her-inkorporasie.  

 

Al die bogenoemde aspekte van liminaliteit is belangrik om in ag te neem, want daar 

bestaan vele liminale ruimtes binne die oorkoepelende ruimte (konkreet en abstrak) 

waarin karakters leef en handel. Dit is natuurlik ook van die mens in die werklikheid 

waar. Op politieke gebied alleen kan karakters hulle in ’n liminale staat bevind soos wat 

tans in Suid-Afrika die geval is. Vele Suid-Afrikaners het moontlik al die skuif van 

preliminaal na liminaal geneem – maar dit is onwaarskynlik dat die oorgrote meerderheid 

al die postliminale fase bereik het waarin vars denkwyses, ideologieë en filosofieë 

aangaande eksistensiële probleme, asook nuwe werklikhede algeheel omarm word. 

“Anders gestel, die eerste fase van die liminale proses is bereik, dit wil sê die 

disintegrasie van die bekende, konvensionele strukture; maar in die tussenfase wat 

daarop gevolg het, het dit noodsaaklik geword dat die proses voortgesit word – dat daar 

’n tipe ‘weergeboorte’ plaasvind, ’n innerlike transformasie wat ’n nuwe communitas tot 

stand bring” (Viljoen & Van der Merwe, 2006:x).  

 

Liminale ruimtes in ’n teks dui op ruimtes waar karakters wat buitestanders of 

gemarginaliseerde karakters is, wel kan verander of transformeer. In haar studie oor 

liminale ruimtes en oorlewing in Ingrid Winterbach se roman Niggie (2002), fokus Heilna 

du Plooy op “liminaliteit as die middelfase in ’n oorgangsproses, ’n drumpel tussen twee 

wêrelde” (Viljoen, H. & Van der Merwe, C., 2006:xv).  

 

Liminaliteit het verder ’n direkte invloed op identiteit. Dit is so aangesien buitestanders en 

randgroepe dikwels in liminale figure verander. Hulle word minderheidsgroepe wat 

tussen ander kulture beweeg. Verskillende generasies wat oor tydperke heen 

verskillende vorme van tydgees en uiteenlopende sienings van die werklikheid het, 

“beweeg voortdurend heen en weer tussen grense en drumpels wat daar gestel word 

deur verskillende omstandighede, soos byvoorbeeld die geskiedenis en kulturele taboes 

en wette” (De Kock, 2008:84). In die skryfkuns sal dit verkieslik verg dat die skrywer wat 

ruimte met al sy fasette in ’n roman wil skep, die genoemde liminale stadia in ag neem. 

 

Die vele fasette van liminaliteit, behoort deur ’n skrywer wat ruimte skep in ag geneem te 

word. ’n Voorbeeld is dat maatskaplike en sosiale onstabiliteit sowel as vloeibaarheid in 

Suid-Afrika geld – veral weens die land se koloniale geskiedenis. “In the colonial 
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situation the liminal transformation is not completed and the community remains in a 

state of transition and transformation” (Du Plooy, 2005:1). Die hibriede generasies wat 

deur wyd uiteenlopende ruimtes in verskillende eras met verskillende vorme van tydgees 

beweeg, het beslis met liminaliteit te maak wat hul identiteit vorm. “In breë trekke kan die 

huidige situasie in Suid-Afrika dus as liminaal beskryf word” (Viljoen & Van der Merwe, 

2006:x). Al die probleme van ’n liminale staat is onskeibaar deel van die ruimte van 

enige verhaal wat in Suid-Afrika afspeel – en ’n skrywer wat ruimte met al sy fasette wil 

skep, sal verkieslik noukeurig daarop let. 

 

Die ruimte in ’n teks is self ’n simbolies afgebakende liminale sone waar transformasies 

toegelaat word om te gebeur – verbeelde transformasies wat moontlik nuwe benaderings 

en sienswyses skep en modelleer en dit kan op sigself aanleiding gee tot ’n nuwe, 

veranderde gemeenskapsgevoel wat wel tot veranderings in die samelewing kan lei 

(Viljoen & Van der Merwe, 2006:xiii). Die bepalende invloed van liminaliteit en liminale 

sones of tussenin-plekke en -stadia op karakters behoort tydens die skep van ruimte en 

al sy fasette en dimensies in ag geneem te word. 

 

Liminaliteit is ook ter sprake wanneer daar konkrete ruimtes in ’n roman geskep word 

soos byvoorbeeld plekke waarin karakters baie psigiese energie belê het (Viljoen, 

2007:194). Dit is plekke waar karakters byvoorbeeld ’n ontmoeting met God of met 

natuurkragte of die transendentale gehad het (Viljoen, 2007:193). Karakters (asook 

mense in die werklikheid) beleef sulke plekke (kerke, huise, die natuur, ensovoorts) dan 

as sakrale of heilige plekke. Die teenoorgestelde kan ook waar wees: karakters kan ’n 

slegte ondervinding by sekere plekke opdoen en dit dan as profaan beskou. 

 

Na aanleiding van plekke wat as profaan beskou word, kom Hein Viljoen (2007:207) in 

sy studie van twee romans, Brink se Bidsprinkaan en Mda se The whale caller tot die 

konklusie dat, anders as Van Gennep en Turner se sieninge, dié twee romans daarop 

dui dat die liminale en die sakrale nie identies is nie. Die liminale kan ook profaan wees. 

Die genoemde twee romans demonstreer veel eerder Smith se betoog dat die liminale 

sakraal gemaak word deur die mens se handeling.  

 

Konkrete en abstrakte ruimtes, soos deur ’n skrywer geskep, kan feitlik enige 

betekenisvolle of beduidende assosiasie dra – dit is die handeling van die karakters wat 

die liminale ruimtes sakraal, alledaags of profaan maak. Laasgenoemde beklemtoon die 

feit dat die skep van ruimte bepaald nie los staan van byvoorbeeld die skep van karakter, 

handeling en tyd nie. Dit is juis karakter, identiteit en handeling wat aan die konkrete 
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ruimte sakrale of profane betekenis gee en konkrete en abstrakte ruimtes voortdurend in 

’n staat van transisie plaas. Ál die komplekse fasette van liminaliteit behoort deur ’n 

skrywer wat ruimtelike dinamika in ’n verhaal wil skep, in gedagte gehou te word. 

 

4.6.2.6 Religie  

Die religie (of die gebrek daaraan) is onlosmaaklik deel van die mens se ruimte. Daar is 

bepaald nie ’n samelewing of kultuur waarin die religie, of selfs die afwesigheid daarvan, 

nié ’n rol speel nie. Gevolglik is dit belangrik dat ’n skrywer kennis neem van die belang 

van religie wanneer ruimte geskep word, aangesien dit een van die fasette van ruimte is 

wat sterk inspeel op feitlik al die ander fasette daarvan – en vanselfsprekend op die 

karakters en hul handeling. Alle mense, hetsy gelowiges, agnostici of ateïste het te doen 

met die religie. Hoe mense egter op religie reageer, is geheel en al ’n persoonlike saak. 

Hierdie studie is vanuit ’n Christelik religieuse perspektief geskryf.  

 

Die religie en die uitleef daarvan is (ten spyte van die postmodernistiese tydgees) steeds 

van belang in die Suid-Afrikaanse samelewing. Dit kan wees aangesien die nuwer 

tydgees, naamlik die post-postmodernisme, of dan die rekonstruktivisme, aan die groei 

is. “By die rekonstruktivisme is daar dus ’n terugkeer na betekenisgewing en emosie” 

(Engelbrecht, 2012:30). In Suid-Afrika het die religie na my mening ’n sekere gravitas 

wat moeilik in ’n verhaal omseil kan word. Mense (en derhalwe karakters), of hulle 

ateïsties of deïsties is, word die een of ander tyd in Suid-Afrika met die religie 

gekonfronteer. Om daardie rede kan die religie kwalik in ’n roman wat in hierdie land 

afspeel, geïgnoreer word.  

 

Ten spyte van die feit dat die Bybel binne die postmoderne tydsgewrig geen 

voorskriftelike waarde meer het nie (Joubert, 2012:18), glo ek as Christen dat die Heilige 

Gees wel met mense werk en hulle in die een of ander stadium met Christus 

konfronteer. Ek is oortuig dat die post-postmodernisme se terugkeer na geloof hierdie 

terugswaai na iets wat waarde het, as’t ware vergemaklik. Dit is so dat die Heilige Gees 

te midde van gewone menselike taal praat en immer aan die woord kom (Joubert, 

2012:22). Verder bevind Ipsos se “Global Advisory” (soos aangehaal deur Joubert, 

2012:20) “dat 87% plaaslike mense hulself as Christene beskou”. ’n Persentasie wat 

beduidend genoeg is om beskouinge oor die religie in dié land redelik pertinent te maak. 

 

Verder kan kuns, en derhalwe ook die skryfkuns, buitendien moeilik van liefde, geloof en 

skoonheid geskei word. Van der Merwe en Viljoen (1998:228) meen immers die 
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literatuur is “’n dialoog van die liefde, waarin aspekte van skoonheid, waarheid en 

goedheid harmonies met mekaar verbind is”.  

 

’n Christenskrywer wat erns wil maak met die skep van ruimte in ’n roman, kan van meet 

af aan aandag skenk aan die religieuse klimaat waarin sy verhaal afspeel om sodoende 

die religieuse aspek van die romanruimte so helder as moontlik uit te beeld. Verhale is 

immers gebonde aan “tyd, aan kultuur, aan sosiale en ekonomiese omstandighede en 

aan filosofiese en religieuse opvattings” (Du Plooy, 1986:4).  

 

Somersneeu is geheel en al vanuit ’n Christelike perspektief geskryf. Daarmee is gepoog 

om die ruimte in die genoemde roman as Christelik georiënteerde ruimte prominent uit te 

beeld. Die karakters beweeg immers in ’n oorwegend Christelike klimaat, kultuur, 

werklikheidsbeskouing en oriëntasie. Dit is onvermydelik dat uitsprake van ’n Christelike 

aard deur die karakters gemaak word. Alhoewel ’n jong teoloog een van die 

hoofkarakters is en vanselfsprekend preek in die uitvoering van sy roeping, is die 

bedoeling van die boek nie om te moraliseer nie.  

 

Kuns het per se nie regverdiging nodig nie en enige kunswerk kan gevolglik ’n 

uitbeelding wees van Christelike begrip, asook die emosie en die sin vir skoonheid wat 

daarmee gepaardgaan (Rookmaaker, 1971:229). Die roman is vanuit my eie 

geloofsoortuiging geskryf en my siening aangaande Christenskap strook met die 

oortuiging van Rookmaker (1971:249): “To be Christian involves all our work and activity, 

understanding that there is nothing neutral, nothing apart from Christ’s reign”. 

Laasgenoemde siening het universele en tydlose betekenis. 

 

Dit is kompleks om vanuit ’n Christelike perspektief die religieuse aspek van ruimte in ’n 

roman te skep aangesien daar, wat die Christelike godsdiens betref, heelwat valstrikke is 

waarin die skrywer kan trap. Laasgenoemde geld nie net vir Christenskrywers nie, maar 

moontlik vir alle skrywers wat vanuit ’n sterk religieuse oortuiging skryf. Die gevaar 

bestaan dat daar nie genoeg op die storie self gefokus word nie, maar op die boodskap 

wat oorgedra wil word. Die storie self kan die boodskap oor dra. 

 

In Somersneeu is drie karakters teoloë en daar kon om daardie rede heelwat 

introspeksie wees, aangesien teoloë, vanweë die spirituele aard van hul werk, heelwat 

oor God, die lewe, hul roeping en professie besin. Die karakters in die roman en die 

storie self kon die Christelikheid van die boodskap tuisbring. Dit bly nietemin ’n wesenlike 

gevaar dat ’n skrywer te veel kan moraliseer deur die skep van die religieuse aspek van 
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die ruimte in sy roman. Dit is egter so dat karakters die werklikheid kan dekodeer ten 

opsigte van die religie deur middel van hul houding daarteenoor. Verder is dit waar dat 

die religie die werklikheidsbeeld of tydgees van karakters in ’n roman, en derhalwe ook 

in Somersneeu beïnvloed. 

 

Die feit dat die tydgees ’n invloed op die religie het, is ook waar wanneer ruimte en 

ruimtelike dinamika in ’n verhaal geskep word, aangesien “wetenskap én kuns nie 

waardevry, religieus neutraal of voorveronderstellingloos (is) nie” (Smit, 1985:46). 

Trouens, ’n religieuse dryfkrag en bedoeling kan bepaald agter kuns lê. Die genoemde 

dryfkrag spruit uit die skrywer se verhouding met sy kuns wat op sigself weer met sy 

verhouding met homself, sy medemens en dus sy leser en God skakel (Steenberg, 

E.,1992:9). Hierdie skakeling met God en met die self en die medemens, vind 

onafwendbaar gestalte in die skep van die ruimte in ’n Christelike roman. 

 

Die Christenskrywer behoort verder noodwendig die siening van Heyns (1982:114) sy 

eie te maak, aangesien hierdie siening vir Christene sekerlik universeel en tydloos waar 

bly: “(D)ie mens se kreatuurlike grondsituasie is sy gebondenheid aan en sy permanente 

begeleiding deur die Woord van God”. Laasgenoemde bly derhalwe vir die 

Christenskrywer waar, asook die feit dat die skeppingswerklikheid nie los van God se 

Woord kan ontstaan nie en ook nie sonder God se Woord kan voortbestaan nie (Heyns, 

1982:113).  

 

Wanneer ’n skrywer die religieuse aspek van ruimte in ’n roman wil skep, kan die 

klerikale siening van die skrywer as kunstenaar van Heyns (1985:109) nagestreef word: 

“(D)ie kunstenaar is ’n gewyde priester wat met sy woorde van konsekrasie uit die 

natuurelemente van brood en wyn ’n nuwe verbeelde wêreld deur die proses van 

transsubstansiasie laat opstaan”. Transsubstansiasie of wesensverandering is ’n 

belangrike konsep wat betref die skep van ruimte met al sy fasette. 

 

Christenskrywers se verbeelde wêrelde (en ruimtelike skepping) kan nietemin heel 

verskillend daar uitsien omrede daar “in ’n tyd soos vandag [...] bloedweinig 

ooreenstemming oor etiese en teologiese sake is” (Van der Merwe & Viljoen, 1998:211). 

Dit is algemeen bekend dat daar sedert 1998 weinig in verband met hierdie laasgenoem-

de stelling verander het.  

 

’n Skrywer het egter, net soos die kerk, met ’n transendente werklikheid te doen, maar 

God behoort onaantasbaar en heilig te bly terwyl die skrywer uit die goeie en die kwade, 
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én die kreatuurlike werklikheid kuns skep (Heyns, 1985:111-112). Dit impliseer dat die 

skrywer wat ’n Christelike klimaat as faset van die ruimte in ’n roman skep, met oorleg te 

werk gaan. Met ander woorde, die Christenskrywer behoort in sy poging om ’n ruimte te 

skep wat sprekend is van bogenoemde waardes, ook God se Woord in ag te neem. 

Wanneer daar dus in ’n roman van ’n Christenskrywer sprake is van spiritualiteit, sou dit 

’n geestelikheid of spiritualiteit wees wat vanuit die Woord op Christus gerig is. 

 

Kunswerke soos romans het ’n boodskap (Grové, 1969:48), maar dit mag nooit 

aangeplak of kunsmatig ingewerk word nie. Grové (1969:49) stel dit dat ’n roman nie 

moet probeer propaganda maak nie omdat die waarheid nooit ongekompliseerd of 

eenvoudig is nie. Die religieuse ruimte waarin karakters lewe, het ’n bepaalde invloed op 

hul handeling en kan nie geïgnoreer word nie en sal bepaald in ’n Christenskrywer se 

roman as synde Christelik manifesteer.  

 

’n Christenskrywer behoort die eise van kunstenaarskap met net soveel erns te bejeën 

as wat die Christenskrywer sy Christenskap beoefen (Du Plessis, 1996:34). Die 

Christenskrywer moet skryf as ’n kuns sien, wat vakmanskap en selfdissipline vereis. Du 

Plessis (1996:29) stel dit verder so: “Er bestaat juis voor de christen-schrijver een 

grotere uitdaging, omdat hij zich steeds nauwgezet moet houden aan de esthetische eis 

van de woordkunst, maar anderzijds ook aan de eisen die zijn geloof hem stelt”. 

 

Die religieuse of spirituele klimaat in ’n roman werk mee tot die skep van ruimte, want die 

religie (of die pertinente afwesigheid daarvan) is deel van die abstrakte ruimte van ’n 

roman. Dit bly in wese egter kuns en nie prediking nie. 

 

4.6.2.7 Die mens se psige  

Die mens se psige maak ’n onmeetbaar groot deel van sy leefruimte uit en sy belewenis 

van sy spesifieke, eie ruimte, is allesomvattend. Feitlik alles wat die mens dink, besluit, 

beplan, droom, onthou en ervaar, het te maak met die ruimte waarin hy sigself bevind. 

Die mens se psige sluit verder sy verhouding met sy Skepper, asook met sy medemens 

en die wêreld in. Niks kan trouens sonder die psige ervaar word nie. Om al die 

bogenoemde redes, vorm die die psige van die karakter (of van die verteller of 

fokalisator) vanselfsprekend die grootste deel van die abstrakte ruimte van ’n roman. 

 

Die psige van ’n karakter in ’n roman, sowel as dié van die verteller (sou daar ’n verteller 

wees) is van die grootste belang. Hier kom die abstrakte outeur ter sprake, want die 

abstrakte outeur se psige en kreatiwiteit is verantwoordelik vir die psige van die 
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karakters en/of die verteller. Die konkrete outeur staan wel buite die teks, maar tog moet 

hy wel verantwoordelikheid aanvaar (Du Plessis, 1996:34). Wanneer ’n skrywer begin 

skryf, word ’n verteller ook betrek en die verteller impliseer ’n spesifieke soort visie en 

fokalisasie (Du Plessis, 2000:54). Die skrywer en sy psige, as beide konkrete en 

abstrakte wese, word binne die skryfkuns geplaas (Du Plessis, 2000:55). Die skep van 

ruimte is met ander woorde ook grootliks afhanklik van die skrywer en sy psige. 

 

Aangesien die psige van die mens in die werklikheid al die abstraksies van die ruimte 

(kyk 4.6.2) insluit en omvat, kan gesê word dat karakters se psige die ruimte van ’n 

roman uitmaak. Die karakters se psige omsluit wel ook hul konkrete omgewing (kyk 

4.6.1). Dit kan gekonstateer word, aangesien ruimte grootliks deur fokalisasie (enkel of 

wisselend) geskep word. Selfs al word die ruimte vanuit die verteller se perspektief 

gesien, hou dit steeds verband met die mens of dan die konkrete en/of abstrakte outeur 

se lewenservaring en lewensiening wat in sy psige gesetel is. 

 

Soos genoem het die mens, en dus ook fiktiewe karakters, onverbreekbare psigiese 

bande met sy konkrete sowel as abstrakte ruimtes. Die genoemde psigiese bande met ’n 

konkrete omgewing soos byvoorbeeld ’n huis, kan die mens leer om homself as’t ware te 

vind. Dit kan ’n ontdekking van die self word. Bachelard (1994:xxxiii) stel dit so: “(B)y 

remembering ‘houses’ and ‘rooms’ we learn to ‘abide’ within ourselves”. Konkrete 

ruimtes is derhalwe net so deel van die mens as wat die mens op sy beurt deel is 

daarvan. 

 

Drome is werkinge van die mens se psige. Die mens se drome maak ’n groot deel uit 

van sy abstrakte en selfs konkrete ruimtes. “Through dreams, the various dwelling-

places in our lives co-penetrate and retain the treasures of former days” (Bachelard, 

1994:5). Drome laat die konkreetheid van ’n plek van beskutting (soos byvoorbeeld ’n 

huis) ander vorme aanneem namate die mens ervarings, verbeelding en herinnering 

daaraan heg. Selfs dagdrome verdiep die droomervaring wat ’n mens het van sy huis, sy 

eerste plek van beskutting. “And the daydream deepens to the point where an 

immemorial domain opens up for the dreamer of a home beyond man’s earliest memory” 

(Bachelard, 1994:5). In hierdie onheuglike domein kan verbeelding bygevoeg word wat 

weer ’n ander, nuwer tekstuur aan die belewenis van ’n huis gee. 

 

In die mens se psige is daar voortdurende aktiwiteit in verband met sy lewensruimte wat 

gevolglik aanhoudend in gedagtes, herinneringe, drome en dagdrome manifesteer. 

Bachelard (1994:6) meen ’n mens dagdroom in of op konkrete plekke – en hierdie 
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dagdrome konstitueer hulself later weer in nuwe dagdrome. Die rede hiervoor is dat die 

mens se herinneringe van vorige bly- en werkplekke (byvoorbeeld die konkreetheid van 

’n huis of kantoor) dikwels as dagdrome herleef word. Dit is dan wanneer verbeelding 

ook toetree en die konkreetheid van ’n herinnerde plek ’n totale abstraksie word. 

 

Herinnering en verbeelding op sigself is genoeg om ’n mens aan sy omgewing en ook 

aan sy abstrakte ruimtes te verbind. Herinnering, gekombineer met verbeelding, kan 

selfs veranderinge daaraan aanbring sodat dit nuut en anders word. “Memory combined 

with the power of the imagination has the ability to create a new reality” (Viljoen et al., 

2004:8). Hierdie skeppende kenmerk van die mens se psige is belangrik, want dit 

veronderstel en skep dinamika in die mens se ruimte. Dieselfde geld vanselfsprekend vir 

karakters in ’n romanruimte. 

 

Uit bogenoemde mengsel van herinnering, dagdrome en verbeelding wat gedurig in die 

mens se psige teenwoordig is, is dit duidelik hoe diep en sterk die mens se verhouding 

tot sy ruimte is. Die mens se psige (drome, herinneringe, ervarings, sieninge, ideale, 

ensovoorts) kan sy ruimte as’t ware omskep. Selfs die mens se geografiese en dus 

konkrete ruimte is aan sy emosies en ook ideologie verbind (Viljoen et al., 2004:15). Die 

mens se fisiese ruimte kan nooit van sy psigiese ruimte geskei word nie. Wanneer ruimte 

en ruimtelike dinamika geskep word (kyk 4.8), is dit ’n belangrike aspek om in gedagte te 

hou. 

 

Veel van die mens se abstrakte en vanselfsprekend ook konkrete ruimtes word sintuiglik 

deur hom waargeneem “maar dit kan ook deur die emosie gekleur of die rede 

geïnterpreteer word” (Brink, 1989:113). Laasgenoemde stelling alleen kan aanduidend 

wees hoe verweef die mens se psige met sy ruimte is. Dit is weereens aanduidend dat 

die mens se ruimte nie staties is nie, want beide sy rede en sy emosies is dinamies. Dit 

kan gestel word dat die mens se psige inderdaad sy ruimte herberg, saam met al die 

wisselwerkende fasette daarvan.  

 

Die feit dat die mens se psige sy ruimte huisves, is ’n erkende studieveld. Hierdie 

sistematiese, psigologiese studieveld staan bekend as topo-analise (Bachelard,1994:6). 

Alhoewel daar beduidend meer oor topo-analise gesê kan word, word daar vir die doel 

van hierdie studie met die volgende volstaan: Alhoewel die konkreetheid van konkrete 

dinge vanselfsprekend nie deur die mens se psige gehuisves kan word nie, kan sy 

assosiasies, gedagtes oor en herinneringe aan konkrete plekke wel deur sy psige omvat 

word.  
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Hoe die mens die wêreld en die lewe sien, is van deurslaggewende belang vir sy welsyn 

en lewensgehalte. Die dinamika van die abstraksies van ruimte, soos kultuur, identiteit, 

werklikheidsbeeld (kyk 4.6.2), ensovoorts, werk in en deur die mens, aangesien die 

menslike psige dit nie alleen registreer nie, maar daarvan vol is. Die mens is bewus 

daarvan dat hy in en van die wêreld is (Bachelard, 1994:143). Nieteenstaande kan die 

mens tog iets aangaande sy ruimte vermag, want hy beskik oor die vermoë om keuses 

uit te oefen.  

 

Die keuse om iets te vermag met sy ruimte word veroorsaak deur die rede en deur 

verbeelding. Handeling word dus altyd vooraf gegaan deur rede en/of verbeelding wat 

ook visualisering en previsualisering insluit. Verbeelding en die mens se vermoë om te 

visualiseer kan tegelykertyd die ruimte en wat dit bied, bekend of onbekend laat voorkom 

en gevolglik ook handeling na die een of ander kant toe beïnvloed. “(T)he imagination, 

by virtue of its freshness and its own peculiar activity, can make what is familiar into what 

is strange” (Bachelard, 1994:134). 

 

Die menslike psige kan sy ruimte beïnvloed en andersom. Die mens is trouens so 

geskape dat sy psige die ruimte waarin hy leef, kan verbeter of aftakel. Dit volg dat mens 

se psige feitlik onbegrens en uiters betekenisvol is. Bachelard (1994:135) is trouens van 

mening dat die menslike psige niks onbelangriks bevat nie.  

 

Die psige van die mens omvat nie net die konkrete sowel as abstrakte ruimte nie, maar 

kan ook deur die konkrete ruimte sowel as die abstraksies van ruimte beïnvloed word en 

andersom. Die mens se psige kan met ander woorde betekenisvolle veranderings in sy 

ruimte aanbring, sou hy dit so verkies. Die ruimte kan weer ’n opbouende of aftakelende 

effek op die mens se psige hê, maar selfs oor die genoemde effek kan die mens self 

besluit. Die menslike psige is na my mening ’n baie belangrike komponent in die skep 

van ruimte en ruimtelike dinamika. 

 
4.7 Ruimtelike dinamika 
 

Ruimtelike dinamika is inderdaad die dinamiek waaruit ruimte bestaan. Ruimtelike 

dinamika is die wisselwerking tussen al die dimensies en fasette van ruimte ─ met ander 

woorde die dinamiek tussen die konkrete ruimte (kyk 4.6.1) sowel as al die abstraksies 

van ruimte (kyk 4.6.2). 
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Na aanleiding van bogenoemde veronderstel die blote konsep van ruimte dat ruimtelike 

dinamika onvermydelik is, aangesien ruimte uiteenlopende dimensies het wat 

ongetwyfeld op mekaar inwerk. Daar is gevolglik sprake van ruimtelike dinamika 

wanneer die genoemde verskillende fasette of dimensies van ruimte (konkreet en 

abstrak) op mekaar inwerk, wat altyd die geval is. Dit is so aangesien (om net ’n paar 

abstraksies van ruimte te noem), kultuur, religie en werklikheidsbeeld noodwendig op 

mekaar inwerk en die mens se ruimte nie net aantas nie, maar dikwels in ’n bepaalde, 

wenslike of onwenslike rigting stuur. 

 

Die blote feit dat die mens fisies en psigies aan sy ruimte gebonde en verbonde is, 

veroorsaak dinamika of wisselwerking. “As humans our reality and lived experiences are 

understood in spatial and temporal terms, but they are ever changing and interacting, 

constructing new and different spaces that are linked in some way” (Viljoen et al. 

2004:15). Dit is uit laasgenoemde stelling duidelik dat ruimtelike abstraksies nie apart 

bestaan nie en ’n bepaalde dinamiese invloed op mekaar het. 

 

Selfs konkrete ruimtes raak plooibaar en vloeibaar wanneer hulle deur die mens se 

geheue, sy dagdrome, verbeelding en ervaringe ingeklee word. Konkrete ruimte kan dui 

op “plek (’n huis, ’n kamer, ’n stad, ’n plaas ...) en/of omgewing (landskap, 

weerstoestande, klimaat, seisoen ...)” (Brink, 1989:118). Die mens staan selde of ooit 

neutraal teenoor die genoemde konkrete ruimtes in sy lewe en daar is ook verskuilde 

dinamika in die emosies, drome en herinneringe wat die mens in verband met die 

konkrete ruimtes het en wat mens aan die konkrete ruimte bind.  

 

Abstrakte ruimte het, soos reeds genoem, vele fasette, onder andere sosio-politieke, 

ideologiese, religieuse, filosofiese en ekonomiese fasette of dimensies. Verder sou 

“verskillende vorme of ‘grade’ van abstrakte ruimte [...] wees: psigologiese, ideologiese, 

religieuse en filosofiese ‘dimensies’ van menslike gedrag en verhoudings” (Brink, 

1989:120). Die mens reageer op bogenoemde abstraksies van ruimte met verskillende 

grade van intensiteit wat op sigself weer ’n sekere dinamika aan die abstrakte ruimtes 

gee. 

 

Ruimtelike dinamika het konsekwent ’n logiese en betekenisvolle invloed op die ander 

drie vertelkategorieë of skeppingselemente. Abstraksies van die ruimte (soos 

byvoorbeeld die mitologie, religie, sosio-politiek en ekonomie) “werk bepalend in op die 

onmiddellike storieruimte van die karakters […] en omgekeerd” (Brink, 1989:122).  
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Verder word ruintelike dinamika geskep wanneer karakters van die een konkrete plek na 

die ander skuif of verhuis of reis – met al die opwinding, maar ook trauma en 

ontheemding wat daarmee gepaardgaan. Daar kan gesê word dat verskuiwings of reise 

op sigself weer die abstraksies van ruimte aantas. Dit volg aangesien die mens gestres 

of gestimuleer raak vanweë sy konkrete en/of abstrakte omgewing, en dan anders na 

byvoorbeeld plek of kultuur of politiek kan begin kyk. Daaruit vloei dan handeling wat die 

ruimte op ’n spesifieke manier kan affekteer. 

 

Ruimte en tyd is onafskeidbaar verbonde omdat beide konkrete ruimte en abstrakte 

ruimte met al die verskillende fasette daarvan binne tyd gesitueer is. Hierdie 

verbondenheid van tyd en ruimte wek reeds ’n sekere dinamiek. “’n Koppeling van tyd 

met ruimte [...] skep die moontlikheid van ’n hoogs dinamiese wisselwerking tussen dié 

meervoudige narratiewe dimensie en die karakters en gebeurtenisse daarbínne” (Brink, 

1989:106). 

 

Die interaksie (dinamika) tussen die konkrete ruimte en die abstrakte ruimte het ’n 

diepgaande effek op die karakters. “Hoe sterker die belewing van tyd en ruimte, hoe 

ronder is die karakter, en hoe swakker dit is, hoe platter” (Smuts, 1998:53). Dit is 

gevolglik belangrik om ruimte met al sy uiteenlopende en wisselwerkende fasette goed 

uit te beeld. 

 

Hoe ruimtelike gegewens in die verhaal geaktiveer word, is die sentrale probleemstelling 

in hierdie studie, want dit is kompleks om ruimtelike gegewens in ’n verhaal só te 

integreer dat hulle “in die verhaalopset ’n funksie kry en aan die prosesse van 

betekenisvorming deelneem” (Brink, 1989:121). Dit is uit bogenoemde duidelik dat 

ruimtelike dinamika ’n wesenlike invloed op karakter, tyd en handeling het en ’n skrywer 

sal verkieslik daarmee rekening moet hou wanneer dit oor die skep van ruimte en 

ruimtelike dinamika gaan. 

 

Om ruimtelike dinamika te kan skep behoort ’n skrywer verder ’n aanvoeling vir en insig 

in die makrokosmos en die mikrokosmos te hê (Rozelle, 2005:124 –128). Makrokosmos 

in fiksie is om die groter toneel, die breër agtergrond van gebeure uit te beeld – teenoor 

die mikrokosmos wat bestaan uit snitte van ’n “kleiner” plek. Hierdie mikrokosmos is 

ongelooflik helderder en duideliker as die wyer wêreld wat dit omvou (Rozelle, 

2005:126). Karakters ervaar die mikrokosmos by die huis, tussen gesinslede, familie 

tussen vriende, by die werk en kerk, ensovoorts. Dit is nodig om te kyk na die verskil 

tussen mikro- en makrokosmos. In die mikrokosmos ervaar die karakters die effek van 
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die makrokosmos, byvoorbeeld die politiek, kultuur, die religie, ensovoorts. Die 

mikrokosmos en die makrokosmos omvat feitlik die totale menslike ervaring van die lewe 

– wat self moeilik is om te begryp. Om daardie rede is ruimte met al sy fasette moeilik 

om te skep. 

 

In die roman Somersneeu kom ’n hele paar konkrete ruimtes voor, naamlik ’n 

koringplaas in die Oos-Vrystaat en ’n wynplaas in die Boland, die stede Pretoria, Londen 

en Edinburgh, asook die platteland van Skotland en die Loire-vallei in Frankryk. Die 

genoemde plekke vorm die mikrokosmos waar feitlik alles plaasvind en waar karakters 

hul idee van die werklikheid en van hul ruimte vorm. Die genoemde mikrokosmos word 

egter ten diepste deur die makrokosmos beïnvloed – want die makrokosmos bevat die 

politieke woelinge, kulturele veranderings, religieuse worstelinge, ensovoorts.  

 

’n Skrywer kan nie anders nie as om akuut bewus te wees van sy karakters se 

mikrokosmos en makrokosmos. Dit is juis tussen die mikrokosmos en die makrokosmos 

waar daar kragtige ruimtelike dinamika plaasvind. Die mikrokosmos in ’n verhaal is 

“snitte van ’n ‘kleiner’ plek” (De Kock, 2008:182). Dit is verder moontlik dat ’n skrywer 

meesal sterker fokus op die mikrokosmos waar sy karakter/verteller/fokalisator woon en 

bestaan. Die mikrokosmos kan egter nie sonder die makrokosmos bestaan nie. Die 

geweldige uitwerking van die abstraksies van ruimte (kyk 4.6.2) het byvoorbeeld ’n 

onkeerbare invloed op die mikrokosmos. Dit sorg onvermydelik vir ruimtelike dinamika. 

 

Die mikrokosmos (’n karakter se huis, sy werkplek, sy onmiddellike omgewing) word 

gevolglik ten seerste geaffekteer deur die makrokosmos (die politiek, die kultuur, religie, 

wêreldgebeure, ensovoorts). Die mikrokosmos is waar die karakters die durende en 

dinamiese effek van die makrokosmos ervaar. Gevolglik is daar ’n voortdurende 

wisselwerking tussen die mikrokosmos en die makrokosmos en dit is niks anders nie as 

ruimtelike dinamika. 

 

Die mikrokosmos is egter nie minderwaardig vergeleke by die makrokosmos nie en 

behoort met groot sorg uitgebeeld te word. Die mikrokosmos is baie belangrik, onder 

andere, aangesien dit die konkrete plekke in ’n verhaal is waar ’n skrywer die meeste 

van sy verhaal sal plaas (Rozelle, 2005:126). Die feit dat die plasing of plek (konkrete 

ruimte) áltyd teenwoordig is, sluit die abstraksies van ruimte nooit uit nie, maar is eerder 

’n aanknopingspunt vir die skep van abstrakte ruimte. ’n Mens, en dus ook ’n karakter, 

ervaar die mikrokosmos altyd met (selfs onbewuste) verwysing na die makrokosmos. Die 
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onbewustelike werking van die bewussyn in verband met die makrokosmos sorg verder 

ook vir ruimtelike dinamika. 

 

Ruimtelike dinamika is altyd in ’n roman teenwoordig, aangesien dit in wese die ruimte 

self is. ’n Roman kan daarsonder nie tot stand kom nie. Die skep van die verskillende 

fasette van ruimte is van deurslaggewende belang vir die sukses van ’n roman. Hierdie 

studie gaan oor die skep van ruimtelike dinamika in ’n roman en die hoofdoel is om ’n 

ontwerpbeginsel daar te stel wat die skep van ruimtelike dinamika vir skrywers kan 

vergemaklik. Om dié rede word die prinsiep van die skep van ruimte en ruimtelike 

dinamika in die skryfkuns nou bespreek. 

 
4.8 Die skep van ruimte en ruimtelike dinamika  
 

Romans is fiksie en daarom “waarskynlik een van die mees abstrakte kunsvorms wat 

daar is” (De Kock, 2008:30). Die skryfproses op sigself word trouens beskou as ’n ruimte 

wat betree word. Dit volg vanselfsprekend dat die skryfproses ’n baie abstrakte, maar tog 

kreatiewe en navigeerbare ruimte is. “(T)hink of writing as a space, a space to be 

travelled and negotiated” (Crang & Thrift, 2000:23). Die skrywer betree met ander 

woorde ’n ruimte wanneer die skryfproses begin en binne daardie ruimte word die 

teksruimte (konkreet en abstrak) geskep. Dit is bepaald ’n abstrakte, dog dinamiese 

proses wat in die praktyk (skryfproses) manifesteer. Dit is die fiktiewe deiktiese ruimte.  

 

Volgens Crang en Thrift (2000:24) is teksruimtes ruimtes van volgehoue en durende 

eksperimentering. As die ruimte van die teks byvoorbeeld gekarteer kon word, sou dit die 

interne logika van die narratief, die semiotiese domein waarom die plot sigself 

organiseer, aan die lig bring – en dít sou weer lig werp op die ortgebunden of 

plekgebonde aard van die literêre vorm (Moretti, soos aangehaal deur Crang & Thrift, 

2000:24). Hierdie stelling belig die uiters gekompliseerde aard van ruimte as 

skeppingselement in die narratief. Dit is gekompliseerd omdat daar tydens die 

skryfproses (wat reeds ’n ruimte is wat deur die skrywer betree word), nóg ’n ruimte 

geskep word wat in die verhaal figureer (asook ander ruimtes wat weer dááruit 

voortvloei).  

 

Die skeppingsproses van ruimte is te meer kompleks, aangesien ruimte, soos reeds 

genoem, veel meer as net plek of plasing is. “(S)pace in a literary text is much more than 

just a setting for the action [...] and space in literature as in life is never just an empty, 

neutral extension but much rather a place that has been named, demarcated, allocated” 



142 
 

(Viljoen et al., 2004:3). Volgens Viljoen, Lewis en Van der Merwe (2004:7) leef ons in 

ons ruimte en groei ons emosioneel vas aan spesifieke ruimtes en plekke. Ons 

assosieer hierdie ruimtes en plekke met spesifieke gebeurtenisse in ons persoonlike 

lewe en konnekteer ons gelukkige of ongelukkige emosies aan spesifieke lokaliteite. Net 

so kan die emosies en totale lewenservaring van die karakters in ’n roman verweef met 

hul ruimte, uitgebeeld word.  

 

Dit is duidelik dat enige skryfproses, en derhalwe ook die skep van ruimte en ruimtelike 

dinamika, kompleks is, aangesien daar talle ewe komplekse kreatiewe prosesse tegelyk 

plaasvind wanneer ’n verhaal tot stand kom. Dit is so omdat die skeppingselemente 

volkome geïntegreerd is en die skrywer tegelykertyd karakter, ruimte, handeling en tyd 

skep. Om die skep van ruimte te isoleer is slegs streng teoreties moontlik omrede “geen 

enkele aspek van ’n verhaal ooit werklik op sigself, in isolasie, bespreek kán word nie” 

(Brink, 1989:47).  

 

Elke roman het volgens Hennie Aucamp (1986:12) “’n komplekse psigiese ritme” en 

“(i)ets wat so ontglippend soos die lewe self is, laat hom nie sommer sistematiseer nie”. 

Dit bly gevolglik gekompliseerd om enige skryfproses te analiseer en dit is onmoontlik 

om dit in die praktyk te isoleer. Die skep van ruimte en ruimtelike dinamika word hier 

slegs teoreties as geïsoleerd geboekstaaf. Die skep van ruimte en ruimtelike dinamika 

tydens die skryfproses van Somersneeu het byvoorbeeld gepaard gegaan met die skep 

van die karakters, die handeling en tyd wat in die genoemde roman ter sprake is. Ter 

wille van hierdie studie word die skep van ruimtelike dinamika egter apart bespreek. 

 

Soos genoem, is dit moeilik om ruimte in die fiktiewe wêreld van die teks te skei, want 

ruimte het nie net vele fasette nie, maar is labiel en veranderlik en voortdurende 

interaksie vind tussen ruimte en die ander skeppingselemente plaas. Daarby is die mens 

se persepsie van ruimte veranderlik en voortdurend aan die verskuif (Viljoen et al. 

2004:1). Ruimte vorm “’n onmisbare faset van die samespel tussen karakters, gebeure, 

tyd, fokalisasie en vertelinstansie” (Du Plooy, 1992:100). Hierdie “samespel” vorm deel 

van die ruimtelike dinamika in ’n roman.  

 

Hoe die skrywer die lewe sien, beïnvloed sy skep van teksruimte. Ruimte in die 

fiksionele wêreld is gevolglik onderworpe aan “’n skrywer se [...] ‘manier van kyk’ na die 

werklikheid” (De Lange, 1992: 426). Die teks weerspieël derhalwe die skrywer se siening 

van die werklikheid en van sy eie ruimte. ’n Skrywer se representasie van ruimte kan die 

geskepte ruimte “anders” as in die werklikheid laat voorkom. Dit is asof ’n skrywer ’n 
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teksruimte uit die werklike ruimte “lig” en ’n spesifieke kleur daaraan gee – iets wat uniek 

is aan die skrywer en sy eie siening in verband met die werklike ruimte. “Literature can 

represent reality but it can also invent [...] enchant” (Nuttall, 1983:192,193).  

 

Hier kan genoem word dat verskillende skrywers vanselfsprekend ook verskillende 

metodes van skryf het. Skryfstyle en skryfmetodes verskil soos vingerafdrukke en die 

skryfproses self is telkens en met elke nuwe roman ’n proses van ontdekking. “(W)riting 

is discovery” (Spark, 1999:23.) Dit is derhalwe problematies om ’n universele metode te 

midde van al die verskillende skryfmetodes uit te lig. In hierdie studie word nietemin 

gepoog om ’n toeganklike ontwerpbeginsel vir die skep van ruimtelike dinamika daar te 

stel. 

 

Teoreties gesproke is daar verskeie faktore en aspekte wat die skep van ruimte en 

ruimtelike dinamika in ’n roman beïnvloed. Die volgende faktore kan die boustene wees 

van ’n universele ontwerpbeginsel vir die skep van ruimtelike dinamika in ’n roman. 

Hierdie moontlike faktore is, onder andere, skryfstyl, die wisselwerking tussen ruimte en 

die ander skeppingselemente, private ruimtes binne die vertelde ruimte, fokalisasie, sin 

van plek, herhaling as deel van die konstruksie van ’n vertelde ruimte, die akkumulasie 

van detail as deel van die vertelde ruimte, die benoeming van besonderhede in verband 

met die ruimte, die interaksie tussen ruimtelike aspekte. Bogenoemde aspekte, wat as 

bydraend tot die skep van ruimtelike dinamika beskou kan word, word nou hier 

bespreek. 

 

4.8.1 Styl 

Styl is moeilik definieerbaar, aangesien dit nie ’n blote kwessie van reg of verkeerd is 

nie, maar van die tipe keuses wat ’n skrywer maak (Carstens & Van de Poel, soos 

aangehaal deur Carstens, 2011:331). ’n Goed ontwikkelde styl wat as’t ware die 

kenmerk van ’n spesifieke skrywer is, ontstaan myns insiens slegs deur volhardend aan 

te hou skryf sodat die eie, unieke styl daardeur ontwikkel word.  

 

Nietemin is dit imperatief dat goeie styl bepaalde kenmerke behoort te toon. Odendal 

(soos aangehaal deur Carstens, 2011:332) stel dit dat goeie styl oor die volgende 

kwaliteite moet beskik: (i) taal wat duidelik en ondubbelsinnig is; (ii) taal wat sonder 

omslagtigheid direk sê wat die skrywer wil sê; (iii) taal waarvan alle gedeeltes bymekaar 

aansluit. 
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Goeie styl vereis imperatief die regte, gepaste woordkeuses, asook helder denke en 

daarby ’n gerigtheid op die onderwerp en deeglike kennis daarvan (Carstens, 2011:338). 

“Indien ’n skrywer nie weet wat hy wil sê en hoe hy dit wil sê nie, sal selfs goeie 

taalvermoë en helder denke hom nie help om sy stuk werk te red nie” (Carstens, 

2011:338). Te veel dekoratiewe beelding kan byvoorbeeld die styl verder so verwring dat 

die betekenis van wat die skrywer wil sê, in die slag bly. 

 

Logiese samehang, dit wil sê koherensie, en goeie parafering is die gevolg van ’n 

gerigtheid op die onderwerp waaroor geskryf word (Carstens, 2011,338). ’n Skrywer se 

styl moet verder vir ’n spesifieke situasie geskik wees (Benson & Greaves, aangehaal 

deur Carstens, 2011:343). Dit volg dat die genoemde gepastheid van ’n styl verband hou 

met die skep van ruimte en ruimtelike dinamika. Dit is vanselfsprekend dat die 

genoemde gepastheid sal verskil van situasie tot situasie, want waar die ruimte 

(byvoorbeeld kultureel en religieus) ernstig van aard en atmosfeer is, sal die styl verskil 

van ’n ruimte (byvoorbeeld ’n romantiese of humoristiese situasie) waar die styl as’t ware 

ligter sal wees. 

 

Die skeppingselemente kan deur middel van taal voorgestel word en hoofsaaklik 

daardeur vorm aanneem. Hoe die skrywer, by wyse van taal, die ruimte met al sy 

dimensies in ’n roman aanbied, is van belang. “Vertelruimte is in die eerste plaas ’n 

taalruimte. Daarom is die manier waarop die taal ás taal gebruik word om tekens van die 

(vertelde) ruimte te noteer, voortdurend belangrik” (Brink, 1989:110). 

 

Die spesifieke, eiesoortige gebruik van taal is by die skep van ruimtelike dinamika van 

groot betekenis. “Die wyse van uitdrukking in die prosa kan daarom net so ’n belangrike 

rol speel in sy aanspraak op die aandag van die leser, as die inhoud van die uitdrukking” 

(Du Plessis, 1992a:493).  

 

Die suksesvolle skep van die ruimte en sy verskillende wisselwerkende fasette hang 

derhalwe ook van die styl van die skrywer af, aangesien taal “dié middel van 

kommunikasie” (Du Plessis, 1992a:493) is. Die skrywer se lewensiening en werklikheids-

beeld beïnvloed sy taalgebruik en vind neerslag in die teks. Du Plessis en Greyling 

(2000:154) stel dit dat ’n skrywer binne ’n bepaalde tydvak, asook binne ’n bepaalde 

sosio-kulturele, religieuse en politieke omgewing leef – en so word die teks wat geskep 

word die resultaat van die konteks waarin die skrywer werk. Dit is myns insiens bepaald 

die geval wanneer ’n kontemporêre roman geskryf word.  
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Die skrywer se styl vind verder neerslag in die lewe van die karakters en word gevolglik 

ook gereflekteer in die ruimte waarbinne hulle bestaan. Die skrywer se lewenservaring, 

asook sy siening van die werklikheid, hou ten nouste verband met die woordkunswerk. 

Dit kom daarop neer dat die skrywer se ervarings onvermydelik deel word van die 

weefsel van die teks. ’n Skrywer se lewenservaring word verder deur sy styl in die teks 

weerkaats. Dit impliseer dat die skrywer se styl ook die ruimte skep wat in die teks 

voorkom.  

 

Dit is belangrik om te noem dat die skrywer se werklikheidsbeeld (kyk 4.6.2.3) nie van sy 

skryfwerk geskei kan word nie en gevolglik ook van sy skryfstyl nie. Die skrywer se 

werklikheidsbeeld is die som van sy lewenservaring, visie, gevoel vir humor, vir drama 

en vir skoonheid en ook van al sy sintuiglike, geestelike en liggaamlike vermoëns 

(Dorrestein, 2001:87). Die werklikheidsbeeld van die skrywer is ’n belangrike komponent 

van die skrywer se styl en styl hou weer verband met die skrywer se skep van ruimte 

met al sy dimensies. 

 

Die skryfstyl van ’n skrywer (gegrond in sy lewensiening) vind noodwendig ook neerslag 

in die lewensiening en werklikheidsbeeld van die karakters in die teks. ’n Karakter se 

lewensiening en sy werklikheidsbeeld, wat ook deel is van sy ruimte, word bepaald 

verder deur die karakter se praatstyl opgeroep. In sy skryfhandleiding spreek 

Novakovich (1998:130) hom hieroor uit: “By his diction (word choice) you reveal a 

characters’s region, class, education, and style of thinking (logical, impulsive, spiteful, 

etc.)”. Ruimte en ruimtelike dinamika kan derhalwe effektief deur middel van die 

karakters se praatstyl uitgebeeld word.  

 

Wanneer verskillende vorme van tydgees of werklikheidsbeeld as fasette van ruimte 

uitgebeeld word, kan dit in verskillende skryfstyle geskryf word, want stylverskille kan 

moontlik aanduidend van verskillende vorme van werklikheidsbeeld wees (De Kock, 

2008:214). Wanneer werklikheidsbeeld as deel van die abstraksies van ruimte geskep 

word, is ’n skryfstyl nodig wat by die betrokke tydvak pas.  

 

Beskrywing, wat immers deel kan wees van ’n skrywer se skryfstyl, is belangrik met die 

oog op die skep van ruimte met al sy fasette en dimensies – selfs al word daar vanuit die 

perspektief van een hoofkarakter geskryf. Die karakter self kan die beskrywing doen. 

Wat van belang is by die skep van ruimte, is dat die skrywer die karakter/ 

verteller/fokalisator se woordeskat behoort te ken. “Every world has its own vocabulary, 

even those worlds that might seem simple or mundane, and precise naming takes us 
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deeper into the world being described” (MacClanahan,1999:41). Om hierdie rede, 

naamlik om die leser dieper in die fiktiewe wêreld in te begelei, moet karakters se 

woorde (van hul dialoog en/of introspeksie), met groot sorg deur die skrywer gekies 

word. 

 

Dit volg vanselfsprekend dat die skep van ruimte met bepaalde, spesifieke woorde 

begin. Artefakte en ander detail in die ruimte kan (indien dit die oogmerk van die skrywer 

is en dit belangrik vir die narratief is) deur presiese benamings verhelder word. “Since 

the word is our only tool, we cannot afford to be imprecise, to say knife when we mean 

scalpel” (McClanahan, 1999:40). 

 

Die skep van die abstraksies van ruimte kan inderdaad swaar steun op die metafoor, 

aangesien dit moeilik is om ’n abstrakte idee of emosie te beskryf sonder om dit met 

sensoriese en konkrete beelde te beklee (McClanahan, 1999:520). Konkrete 

besonderhede kan met ander woorde abstraksies sigbaar maak. Die gebruik van 

konkrete detail kan egter verskillende funksies in ’n teks hê – afhangende van die 

skrywer se oogmerk. 

 

Konkrete detail kan byvoorbeeld in die fynste besonderhede gerepresenteer word (deur 

die verteller of fokalisator) om sodoende emosie en abstraksies in te sluit (McClanahan, 

1999:57). Om byvoorbeeld oor iets so verpletterend soos verlies en dood te skryf is 

moeilik sonder om dit aan iets konkreet te knoop. As ’n vrou wat ’n kind verloor het 

byvoorbeeld beskryf word waar sy die kind se klere vashou, ’n knopie aanwerk of ’n 

soom vasryg, al is die kind nie meer daar nie, gee dit vir die leser ’n baie duidelike beeld 

van smart. Soos Hennie Aucamp (1994:72) dit stel: “’n Goed gekose besonderheid is 

ook evokatief. Dit roep ’n groter geheel op as net die besonderheid”. 

 

Wanneer ruimte derhalwe geskep word, is taal en beskrywing, asook skryfstyl van 

beduidende belang. Dit kom daarop neer dat die taal in die hele skryfproses absoluut in 

die kern staan (Du Plessis, 1992b:158). 

 
4.8.2 Die wisselwerking tussen ruimte en die ander skeppingselemente 

Die wisselwerking tussen ruimte, karakter, tyd en handeling word hier kortliks bespreek. 

Dié onderwerp is meer omvangryk in my MA-verhandeling bespreek. Die titel van die 

MA- verhandeling is Dieper water: Die skep van werklikheidsbeeld in ’n komplekse 

ontspanningsroman en ‘n skryfkunsmatige besinning daaroor. 
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4.8.2.1 Die wisselwerking tussen ruimte en karakter 

By die skep van ruimtelike dinamika kan in gedagte gehou word dat ruimte, met al sy 

wisselwerkende dimensies, karakter ten diepste beïnvloed en andersom. ’n Karakter se 

konkrete ruimte het, net soos wat die konkrete, werklike ruimte op die mens ’n sterk 

invloed het, ’n besliste invloed op ’n karakter.  

 

Daar bestaan onteenseglik ’n korrelatief tussen karakters en hul ruimte. Hierdie 

korrelatief kan as ’n onderlinge afhanklikheid of wederkerige verband gesien word. “(It) 

can be a projection of the will” (Wellek & Warren, 1973:221).  

 

Net soos die mens in die werklikheid, is die karakter in fiksie volslae verbonde aan sy 

ruimte. Bickham (1994:73) is van mening dat ruimte, in die werklike lewe sowel as in 

fiksie daartoe neig om karakter te vorm. Derhalwe vind ’n bepaalde wisselwerking tussen 

ruimte en karakter plaas – en dit behels die vorming van karakter. Bickham (1994:72,73) 

beweer selfs dat ruimte karakter kan voorstel en predestineer. ’n Wye, oop konkrete 

ruimte van vlaktes, horisonne en stiltes kan byvoorbeeld die oorsaak wees daarvan dat 

’n karakter gehard en swygsaam raak en in homself keer. Daarenteen kan ’n karakter 

wat deur sy kulturele en intieme gesinsruimte stief behandel word, moontlik aggressief 

raak of ook, soos die karakter in die onherbergsame ooptes, in homself keer. 

 

’n Karakter beleef en ervaar sy ruimte onvermydelik emosioneel, intellektueel, asook 

geestelik – en meermale selfs fisiek. Nie alleen ervaar die karakters die ruimte nie, maar 

hulle reageer daarop (kyk 4.8.2.1). Of ’n ruimte in ’n roman dieselfde bly of essensieel 

verander, dit kan bepaald veranderings in die karakter(s) se persepsies, gevoelens, 

gedagtes, motiverings en handeling meebring (Bickham,1994:79). Hierdie veranderings, 

asook reaksies van karakter ten opsigte van ruimte, veroorsaak die wisselwerking tussen 

karakter en ruimte en gee daaraan ’n sekere dinamiek.  

 

Karakter het verder ’n onweerlegbare betrokkenheid by ruimte in die sin dat karakter die 

ruimte kan verander en sodoende ’n wisselwerking tussen karakter en ruimte 

veroorsaak. As die karakter byvoorbeeld van een plek na ’n ander reis, tree daar 

outomaties ’n wisselwerking tussen hom en die verskillende konkrete ruimtes in. In sy 

abstrakte ruimte (sy private ruimte), vind daar dan verder gemoedskommelings plaas 

wat nog dinamika tussen hom en sy konkrete sowel as sy abstrakte ruimte(s) meebring. 

Daar is haas nie ’n aspek van ruimte wat nie deur karakter beïnvloed word nie, en 

andersom. 
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Karakters kan, ten opsigte van ruimte, ook skeppend te werk gaan. Met ander woorde, 

karakters kan die abstrakte ruimte soos byvoorbeeld die kulturele en religieuse ruimtes 

daarstel waarop die ander karakters reageer. Hier kan die voorbeeld uit Ampie genoem 

word waar Goor-Dawid, Staander of oom Kasper as, onder andere, sosio-politieke 

ruimtelike tekens in verhouding tot Ampie figureer (Brink, 1989:119). Die voortdurende 

wisselwerking tussen karakter en ruimte verskaf ’n sekere dinamiek aan die ruimte. In 

die roman Bart Nel (byvoorbeeld) het veral newekarakters ’n funksie om as’t ware ’n 

ruimte te aktiveer waarbinne die hoofkarakters geëvalueer kan word (Brink, 1989:121). 

Wanneer ruimtelike dinamika geskep word, kan ’n skrywer van die blote bestaan, asook 

die handeling, van al die karakters gebruik maak om aspekte van ruimte op mekaar te 

laat inwerk. 

 

4.8.2.2 Die wisselwerking tussen ruimte en tyd 

Tyd (kyk ook 4.8.2.2) is bepaald ’n uiters verwikkelde aspek van die verhaalkuns (Smuts, 

1998:16). Hierdie skeppingselement het ’n direkte invloed op al drie die ander 

skeppingselemente. Ruimte en tyd is pertinent interafhanklik want “(b)eweging, afstand, 

aankoms, vertrek, ens. bind die epiese ruimte aan die kategorie tyd” (Venter, 1992:455). 

So bestaan uiteenlopende chronotopieë of tydruimtes wat die epiek kenmerk (Bahktin, 

soos aangehaal deur Venter, 1992:455).  

 

Die mees kenmerke aspek van tyd is die durendheid daarvan en “(a)nders as die ruimte 

is die tyd ’n ewigdurende stroming en dit verander dus aanhoudend” (Keuris, 1992a 

:544). Na my mening wek dié ewigdurende stroming van tyd juis dinamiek in die ruimte, 

aangesien tyd en ruimte so intiem wisselwerkend verbonde is. Ruimte (beide konkreet 

en abstrak) verander bepaald wanneer tyd daaroor gaan. Dit verander trouens sáám met 

die tyd. As voorbeeld kan hier genoem word die politieke veranderinge wat in Suid-Afrika 

oor die afgelope dekades plaasgevind het – en feitlik alle ruimtes (die kulturele, die 

sosio-politieke, die religieuse, ensovoorts) aangetas en verander het. Derhalwe is daar 

onteenseglik ’n wisselwerking tussen ruimte en tyd. 

 

Tyd en ruimte funksioneer vanselfsprekend nie sonder karakter nie. ’n Mens is 

tydgebonde sowel as ruimtegebonde (Keuris, 1992a:544). Karakter kan vanselfsprekend 

nie apart van ruimte figureer nie en alles wat die karakter doen en sê, gebeur binne die 

verloop van tyd en ruimte. “Beweging, afstand, aankoms, vertrek, ens. bind die epiese 

ruimte aan die kategorie tyd” (Venter, 1992c:455). Binne-in ruimtes soos byvoorbeeld ’n 

stad of ’n landelike gebied, beweeg/reis karakters van een plek na ’n ander en dit vind 

binne ’n sekere tydsduur plaas.  
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Geen handeling kan sonder tydsduur binne ruimte plaasvind nie. Met ander woorde, alle 

handeling en ook gebeure neem tyd in beslag terwyl dit binne-in ’n sekere ruimte soos 

byvoorbeeld ’n huis of ’n stad plaasvind. Dit volg dat tyd ook binne ’n abstrakte ruimte 

verloop en verandering daaraan aanbring. ‘n Politieke of ekonomiese situasie 

(abstraksies van ruimte) kan eweneens verander as gevolg van tydsverloop. Selfs 

binnereise, soos die verandering van abstraksies, byvoorbeeld gemoedstoestand, neem 

tyd in beslag. 

 

Tyd het gevolglik ’n effek op ruimte in die sin dat tydsverloop ’n verandering in sowel die 

konkrete as die abstrakte ruimtes kan veroorsaak. “(P)lace itselfs changes” (Buell, 

2005:73) en dit kan direk toegeskryf word aan tyd wat daaroor heen gaan. Hierdie 

veranderinge laat chronotopieë of tydruimtes ontstaan, want tyd kry lyf, word letterlik 

artistiek sigbaar en ruimte word gelaai met tyd en raak reaktief met die verloop van tyd 

(Bakhtin, soos aangehaal deur Venter, 1992a: 455).  

 

Die begrip tydruimte is inderdaad belangrik by die skep van ruimte en ruimtelike 

dinamika. Juis omdat tyd aan aanhoudende, onkeerbare verandering onderworpe is, 

verleen dit ’n sekere dinamiek aan die ruimte. Wanneer tyd aan ruimte gekoppel word 

(en dit is altyd), is daar “die moontlikheid van hoogs dinamiese wisselwerking tussen dié 

meervoudige narratiewe dimensie en die karakters en gebeurtenisse daarbínne” (Brink, 

1989:106). Tyd en ruimte saam skep bepaald ’n sekere dinamiek.  

 

Tyd en ruimte word dus onvermydelik sáám geskep; net soos dit die geval is met 

karakter en ruimte. “Relatiewe ruimte sluit tyd ook in, want dit gaan om perspektief – die 

punt van waar ruimtelikheid geobserveer word” (Du Plessis, 2013). Fokalisasie (kyk 

4.8.3 en 7.5.3) snoer tyd en ruimte noodwendig saam. 

 

4.8.2.3 Die interaksie tussen ruimte en handeling 

Ruimte en handeling is eweneens onskeibaar – en ’n bepaalde dinamiek is tussen 

ruimte en handeling teenwoordig. Hier kan weer onthou word dat handeling, net soos tyd 

en karakter, nooit apart van ruimte kan funksioneer nie. 

 

Onder epiese ruimte verstaan Hans du Plessis (2013): “die fiktiewe plek in die roman 

waarteen die handelinge van die karakters op ’n bepaalde tyd gebeur”. Gebeure en 

handeling moet immers iewers gebeur. Daardie iewers is die ruimte – hetsy konkreet of 

abstrak. Die verhouding tussen rumte en handeling is, nes dié tussen karakter en ruimte, 

asook tyd en ruimte, een van noodsaak. Die een kan nie sonder die ander nie. 
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’n Intieme wisselwerking is verder tussen ruimte en handeling teenwoordig, net soos 

tussen ruimte en karakter en tyd. “(G)een narratiewe aspek (bestaan) as ’n gegewe op 

sigself nie maar (kan) net herken, nagespoor en vertolk word via verhoudinge met die 

geheel” (Brink, 1989:83). Alhoewel Brink hier van die lees van tekste praat, is dit bepaald 

ook waar van die skep van tekste. 

 

Die wisselwerking tussen ruimte en handeling kan “beduidend – selfs wedersyds 

bepalend en versterkend wees” (Brink, 1989:117). Natuurkragte soos byvoorbeeld 

storms, geweldige rukwinde of reën na droogte, kan ingespan word om die ruimte 

bedreigend of lewensonderhoudend te maak om sodoende nie net ruimte te skep nie, 

maar ook die effek wat ruimte op karakter het. 

 

Handeling in ’n teks kan beskryf word as “’n reeks gebeurtenisse wat ’n begin, ’n middel 

en ’n einde het” (Du Plooy, 1992b:385). Handeling of gebeure impliseer dat daar ’n 

tydsverloop binne ruimte plaasvind wat gevolglik beteken dat daar ’n besliste 

wisselwerking tussen, onder andere, ruimte en handeling is. Handeling (innerlike sowel 

as uiterlike handeling) tree dermate in wisselwerking met ruimte dat dit ruimteskeppend 

is. Die vier kategorieë van handeling, volgens Brink (1989:50-52), werk byvoorbeeld 

almal daartoe mee dat ruimte geskep kan word.  

 

Die kategorieë van handeling genoem deur Brink (1989:50-52) word hier met my eie 

voorbeelde gekombineer: (i) Nieverbale handeling het ’n dekoderingsaksie wat op die 

ruimte betrekking kan hê. ’n Karakter kan byvoorbeeld met wye handgebare in 

verwondering na die landskap voor hom/haar wys of bergklim of in sy huis rondloop om 

sodoende ruimte te skep (kyk 4.3.2.3). (ii) In verbale handeling is dialoog 

vanselfsprekend opgesluit. Dialoog kan besonder goed gebruik word om ruimte weer te 

gee, asook om ruimtelike dinamiek te skep (kyk 4.6.3.3). In die derde plek is (iii) 

gedagtes baie geskik om ruimte te skep deur middel van die fokalisasie van die betrokke 

karakter. Vierdens is (iv) gemoedsbeweging (kyk 4.6.3.4) ’n effektiewe manier om ruimte 

uit te beeld, aangesien ’n karakter byvoorbeeld in skok kan toekyk hoedat ’n huis aan die 

brand slaan en dan met groot oë na asem snak. Laasgenoemde is wel “’n fisieke 

handeling – maar uitsluitlik as teken van ’n gemoedsbeweging” (Brink, 1989:52). 

Bogenoemde vier handelingskategorieë dra grotendeels daartoe by dat ruimte en 

ruimtelike dinamiek geskep kan word. 

 

Wanneer daar van handeling gepraat word, kom plot en storie vanselfsprekend ter 

sprake. Die onderskeid tussen plot en storie kan as volg saamgevat word: Storie kan die 
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basis van ’n plot vorm, maar plot is ’n hoër tipe organisme (Forster, 1978:53). Forster 

(1978:42) definieer plot só: “A plot is also a narrative of events, the emphasis falling on 

causality”. Oorsaak en gevolg is derhalwe van groot belang. Vanuit die karakters se 

handeling binne tyd en ruimte ontwikkel die plot.  

 

Waar handeling die reeks gebeurtenisse met ’n begin, ’n middel en ’n einde in ’n verhaal 

is, is plot vir Novakovich (1998:71) die senustelsel van die roman wat die ander 

elemente soos karakter, ruimte en tyd konnekteer en laat verlewendig. Vanuit ’n karakter 

se verhouding met sy ruimte, en derhalwe die onvermydelike wisselwerking tussen die 

karakter se handeling en sy ruimte, kan plot ontwikkel.  

 

Plot is egter nie simplisties te verduidelik nie, want daar is verskeie omskrywings en 

definisies van die betrokke literêre begrip (Du Plooy, 1992b: 384,385). Hier word net 

kortliks genoem dat plot bestaan uit “’n uiteensetting (exposition), die komplikasie, 

verwikkeling of ontwikkeling (complication), ’n hoogtepunt (climax) en ’n afloop 

(dènouement)” (Du Plooy, 1992b:385). In die konsep van plot is daar vele begrippe 

ingebed soos temporele begrippe byvoorbeeld logika en kousaliteit, asook alle ander 

aspekte van ’n verhalende teks (Du Plooy, 1992b:386). Dit volg dat die skeppings-

elemente in die plot ingebed is. Ruimte het ’n sterk wisselwerking met plot, aangesien 

handeling en plot iewers (in ’n konkrete of abstrakte ruimte) plaasvind. Die wisselwerking 

tussen ruimte, handeling en plot werk ruimteskeppend – en meer nog, dit wek ruimtelike 

dinamika. Ruimte kan gebeurtenisse veroorsaak vanweë die feit dat ruimte geensins 

staties is nie.  

 

Ruimte kan trouens gebruik word om die plot te ontwikkel deurdat daar ’n sekere 

verandering in die ruimte intree (Bickham, 1994:64-66). Die ruimte van ’n stil, rustige 

dorp kan byvoorbeeld binne minute verander as ’n tornado daardeur trek en gevolglik die 

karakters en hul handeling ten diepste beïnvloed.  

 

Wanneer daar veranderings in die ruimte van ’n verhaal intree, word karakters bedreig, 

beïnvloed en gemotiveer, en gevolglik het die ruimte dan ’n dinamiese uitwerking op die 

handeling in die verhaal. Die wisselwerking tussen ruimte en handeling is derhalwe ’n 

gegewe en skep onvermydelik ’n sekere dinamiek. 

 
4.8.3 Fokalisasie en ruimte  

Hoe karakters hul ruimte sien, met ander woorde, deur wie se oë gekyk word, is 

ongetwyfeld ’n vorm van ruimteskepping. Karakters en vertellers skep ruimte “by wyse 
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van fokalisasie van gebeure en situasies” (Bischoff, 1985:9). Die wyse waarop ’n 

karakter byvoorbeeld ’n plaaswerf waarneem, werk mee om beide die konkrete werf, 

asook die assosiasies (abstraksies) daarmee saam te skep.  

 

Niederhoff (2011) sien fokalisasie as volg: “Focalization may be defined as a selection or 

restriction of narrative information in relation to the experience and knowledge of the 

narrator, the characters or other, more hypothetical entities in the storyworld”. 

Fokalisasie is inderdaad die “oog” waardeur gekyk word na die karakters en bepaald ook 

na die ruimte. Met ander woorde, deur die oog van die karakter of verteller (fokalisator) 

word die ruimte waargeneem en verwoord.  

 

Die koppeling van ’n karakter se waarneming aan ruimte verleen aan ’n karakter sowel 

as aan die ruimte groter reliëf (Brink, 1989:117). Waarneming deur die oë van ’n karakter 

is een van die belangrikste boustene van ruimteskepping en derhalwe die skep van 

ruimtelike dinamika.  

 

Die skrywer besluit vroeg al oor die fokalisator en sy siening van die ruimte, omrede 

ernstig besin behoort te word oor die “effek wat met ’n verhaal bereik wil word” (Greyling 

& Du Plessis, 2000:154). Die fokalisator stel, met ander woorde, die ruimte bekend en 

die visie van die fokalisator beïnvloed die skep van ruimte met al sy dimensies ten 

sterktste.“Deur die fokalisator, soms die verteller, soms ’n karakter, skep die 

woordkunstenaar ’n fiktiewe deiktiese sentrum as vaste verwysingspunt van die 

romanruimte” (Du Plessis, 2013). 

 

 Beide die konkrete en abstrakte ruimtes het ’n diepgaande invloed op karakter. 

Fokalisasie is derhalwe absoluut bepalend vir die uitbeeld van ruimte – want die wyse 

waarop die fokalisator die ruimte sien, is bepaald die wyse waarop die ruimte uitgebeeld 

word. “Elke analyze van de ruimte zal dan ook moeten beginnen met het vaststellen van 

het waarnemingspunt” (Van Luxembourg et al., 1983:188). Die fiktiewe deiktiese 

sentrum is volgens Hans du Plessis (2013) per definisie die fokalisator. Tydens die 

skryfproses is die vroeë vaststelling van dié diektiese sentrum derhalwe baie belangrik. 

 

’n Skrywer skep ’n karakter(s) en die karakters/verteller/fokalisator op hul beurt help skep 

aan ruimte. Die geskepte karakters en ruimte word vanselfsprekend met die leser 

gedeel. Die leser se vertolking van die karakter/verteller/fokalisator se visie is ook 

ruimteskeppend. Dit werk soos volg: Karakters se visie van hul ruimte word ook deur die 

leser gedeel en vertolk. “We see characters, but we also see with them, and we share 
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their horizontal point of view” (Ryan, 2003:232). Net so deel ’n skrywer sy 

karakter/verteller/fokalisator se visie – en dit stel hom in staat om sodoende, onder 

andere, die ruimte met al sy dimensies uit te beeld. 

 

Afgesien van die horisontale visie van die fokalisator wat meewerk om ruimte te skep, is 

daar myns insiens ook die indringende visie van die fokalisator – en wel wanneer daar 

van die abstraksies van die ruimte sprake is. Die indringende visie van die fokalisator 

werk, net soos die horisontale visie, mee om ruimte en ruimtelike dinamika te skep. 

Wanneer insae in die gedagtegang, die innerlike handeling van ’n karakter verkry word, 

is dit vanselfsprekend ruimteskeppend van aard. Wisselende gemoedstemmings, 

bewussynstrominge en denke van die fokalisator skep, onder andere, kulturele, 

religieuse, en sosio-ekonomiese ruimtes. 

 

Fokalisasie as metode om ruimte/ruimtelike dinamika te skep sal verder goed deur ’n 

skrywer bedink behoort te word, aangesien nie alle karakters of vertellers en fokalisators 

die ruimte eenders beleef nie. Sommige karakters is byvoorbeeld meer betrokke by hul 

ruimte as ander wat dalk afsydig staan daarteenoor (Du Plooy, 1992a:104). Die aard van 

die ruimtelike uitbeelding hang om daardie rede af van wie die fokalisator is. Fokalisasie 

dra derhalwe by tot die wisselwerkende aard van ruimte, aangesien die skrywer sekere 

skryftegnieke (byvoorbeeld wisselende perspektiewe) kan gebruik om die ruimte in ’n 

roman as lewendig en dinamies uit te beeld.  

 

Wat verder belangrik is, is dat die fokalisator op ruimte reageer (Card, 1999:48). Hierdie 

reaksie op die ruimte is kompleks om uit te beeld. Die kompleksiteit lê daarin dat ’n 

karakter se gewoontes, sosiale rolle, wette en openbare verwagtings deel van hul 

kulturele ruimte is (Card, 1999:49). Die openbare verwagtings ten opsigte van die 

karakters, asook byvoorbeeld hul sosiale rolle, belig alles wat die karakters sê of doen. 

Aan die ander kant beperk hierdie verwagtings en rolle die doen en late van die 

karakters. ’n Kulturele ruimte kan byvoorbeeld voorskriftelik van aard wees en ’n karakter 

kan daaraan voldoen of in opstand kom daarteen. ’n Skrywer sal gevolglik deurgaans in 

gedagte te hou dat ’n fokalisator, wat in vele gevalle ’n karakter is, nie net geïntegreerd 

is met sy ruimte nie, maar dat die ruimte karakter beïnvloed en andersom.  

 

4.8.4 Private ruimtes binne die vertelde ruimte 

Private ruimtes binne die algehele ruimte sluit by fokalisasie as bousteen vir 

ruimteskepping aan. Dit beteken nie net dat daar verskillende tonele (konkreet en 

psigies) binne en buite opgebou word nie, maar verder dat elke karakter sy eie private 
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ruimte het deur middel van eie belewing daaromtrent (Brink, 1989: 116). Met ander 

woorde, karakters sien identiese ruimtes (soos byvoorbeeld die huis, die werkplek, die 

kerk, ’n vakansieoord) totaal verskillend, aangesien hulle verskillende perspektiewe het. 

Wanneer daar gevolglik verskuiwing van perspektief van die een fokalisator na die ander 

plaasvind, belig dié proses die ruimte beter.  

 

André P. Brink (1989:116) noem die karakter Bart Nel, in die roman Bart Nel, as 

voorbeeld van iemand wat van sy konkrete ruimte besit neem eers nadat hy sy binneste 

ruimte (my kursief) deurgrond het. Die karakter Bart Nel word fisies uit die gevangenis 

vrygelaat, maar psigies, emosioneel en “selfs metafisies gesproke, volg sy werklike 

bevryding eers aan die einde wanneer hy sy eie gestalte oor die veld sien uitloop ‘na die 

ver ruim lig’” (Brink, 1989:116). So belig dié hoofkarakter se privaat ruimte die 

romanruimte van die roman Bart Nel op ’n eiesoortige manier. Enige karakter in ’n roman 

kan op sy eie unieke manier besit neem van sy eie private ruimte en sodoende meer lig 

op die groter, meer omvattende romanruimte werp. Selfs al sou so ’n private ruimte nie 

deur die perspektief van die hooffokalisators gesien word nie, kan dit by monde van die 

newekarakters in dialoog plaasvind.  

 

Private ruimtes teenoor die omvattender ruimte word verder byvoorbeeld duidelik 

geteken in Lettie Viljoen se Klaaglied vir Koos: “Vanuit die engte van die huis, vanuit die 

beskutting van die huis wat as't ware haar enigste beskutting is, beskou en bedink sy ’n 

groter werklikheid daar buite waarvan sy in ’n bepaalde sin nie deel is of kan wees nie. 

Sy verlaat die huis wel, maar die swaartepunt van haar bestaan lê daar binne” (Du 

Plooy, 2000:88). In hierdie novelle is die karakter nie in staat om haar private ruimte te 

verlaat nie, maar dit bied nogtans ’n insiggewende blik op die groter ruimte. “Die fisiese 

ingeperktheid korreleer met die geestelike afsluiting wat sy beleef, waarin sy haarself 

terugtrek in ’n soort afwagting. Hierdie afwagting is ’n doelbewuste onttrekking uit die 

lewe maar sy is intens bewus van dit waarvan sy haar afsluit” (Du Plooy, 2000:88). Daar 

is met ander woorde in dié genoemde verhaal sprake van ’n private ruimte wat die groter 

ruimte betekenisvol teken. 

 

’n Karakter kan vanweë sy private wêreld ’n eie mikrokosmos (kyk 4.7) skep binne die 

“groter’ mikrokosmos van ’n eie huisgesin, ensovoorts. Deur so ’n private mikrokosmos 

en die gepaardgaande wisselwerking met ’n “groter” mikrokosmos – asook die 

makrokosmos – word daar bepaald ook ruimtelike dinamika geskep. 
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So kan karakters se private ruimtes meermale dinamies en skeppend inwerk op die 

groter ruimte om hulle. 

 

4.8.5 Sin van plek as ’n aspek van ruimteskepping 

’n Skrywer, wat erns maak met die skep van ruimte en ruimtelike dinamika in ’n roman, 

behoort ongetwyfeld ’n stewige, intuïtiewe sin van plek te hê (7.4). Hineline (2004) meen 

’n sin van plek bring mee dat ’n mens georiënteer is ten opsigte van plek – wat sou 

impliseer dat mens ’n implisiete kennis van plek het. Implisiete kennis van ’n plek 

impliseer ook ’n aanvoeling vir plek – “a sense of the whole”. Dit beteken dat die skrywer 

holisties na plek kyk en dit vanuit sy unieke aanvoeling daarvoor wil representeer. Met 

dié representasie word nie noodwendig ’n absoluut volledige allesomvattende 

representasie van plek bedoel nie, maar bloot die skrywer se persoonlike siening en 

aanvoeling van ’n spesifieke ruimte. 

  

Na aanleiding van bogenoemde kom die sin van plek van die konkrete sowel as die 

abstrakte outeur ter sprake, asook die sin van plek van die verbeelde karakter. 

 

’n Skrywer is ’n mens in die wêreld en sal gevolglik ook deur plekke en menslike reaksie 

daarop geaffekteer word. “Human experience and understanding do not exist separately 

from physical space” (Hufford, soos aangehaal deur Jordaan et al., 2008:93). Net so 

reageer skrywers op hul konkrete ruimte en behoort hulle, wanneer ruimte en ruimtelike 

dinamika geskep word, dit vir hul karakters ook te gun. Soos wat die mens op konkrete 

ruimte reageer, doen karakters dit ook. 

 

Volgens Hineline (2004) bestaan sin van plek uit ’n stel persoonlike, familiale en 

gemeenskaplike narratiewe wat die eienskappe van ’n plek insluit en so mense daaraan 

verbind. Hineline (2004) beklemtoon dat die betekenis van sin van plek die toekenning 

van niemateriële eienskappe aan ’n plek is. Dit is dan die siel van die plek of die genius 

loci. Na my mening is hierdie genius loci die kiem van ruimteskepping. As die skrywer 

nie ’n aanvoeling daarvoor het nie, kan ruimte moeilik geskep word. 

 

Woods (2004) is van mening dat ‘n mens (en derhalwe ’n skrywer ook) ’n sin van plek 

opbou deur kennis van die geskiedenis, geografie en geologie van ’n area, van die flora 

en fauna, die legendes en die blote sensoriese ervaring van plek, asook herinneringe 

wat uiteindelik plek definieer en mens daarin anker. “Through time, shared experiences 

and stories (history) help to connect place and people and to transmit feelings of place 
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from generation to generation” (Woods, 2004). So ’n kennis van ’n bepaalde plek, kan 

sekerlik meewerk tot ’n sterk sin van plek by die skrywer sowel as sy karakters. 

 

Karakters in ’n roman moet vanselfsprekend ’n aanvoeling vir en wisselwerking met plek 

te hê. Die belangrikheid van sin van plek geld definitief vir hulle ook. Heilna du Plooy 

(2006:6) bespreek die sensitiwiteit van karakters ten opsigte van hul ruimte as volg: “Die 

karakters in die roman, Niggie, is deurlopend sensitief ingestel op die ruimte, op die 

fisiese en psigiese omgewing waarin hulle hulle bevind; en dié ruimtelike bewustheid 

speel ’n belangrike rol in die representasie van die belewenisse van verlies en 

ontwrigting”. Die karakters se sin van plek werk hier beduidend in op die handeling en op 

ander abstraksies van ruimte (kyk 4.6.2). 

 

Hineline en Woods se menings in verband met sin van plek word deur my onderskryf – 

en dit is soos wat ek sin van plek in die skep van ruimtelike dinamika gebruik. As ’n 

skrywer ’n sterk sin van plek in ’n roman wil skep, volg dit dat die skrywer vertroud 

behoort te wees met die plek en self emosionele bande, herinneringe en drome, asook 

assosiasies aan die plek knoop. Die skrywer se emosies, drome en herinneringe aan ’n 

spesifieke plek kan atmosfeer skep en ruimte bou. Die wisselwerking tussen die plek en 

die skrywer se idees, herinneringe en emosies aangaande die ruimte sorg op sigself vir 

’n ruimtelike dinamika en rus feitlik outomaties die karakters in ’n roman toe om dinamies 

op hul ruimte in werk. 

 
4.8.6 Die skep van ruimte deur beweging in die ruimte 

Beweging in die romanruimte, wat bepaald ook ’n vorm van fisiese dinamika is, is ’n 

manier om ruimte met sy dinamiese fasette te skep. Deur byvoorbeeld rooivinke in ’n 

chaotiese swerm deur die ruim lug te laat waaier, word die konkrete ruimte geteken en 

kan dit selfs simbolies wees van ’n latere versplintering van die lewensverwagtinge van 

’n karakter. 

 

Die manier waarop karakters beweeg en fisiek drumpels oorsteek van een vertrek na ’n 

ander kan “oorskryding van grense impliseer” (Brink, 1989:115). Net so kan die reis van 

een land na ’n ander, ’n Afrika-stad na ’n Europese stad, veranderinge en wordings-

prosesse in karakters instigeer en impliseer. Talle fisieke bewegings soos loop, hardloop 

of reis kan ruimte uitstekend illustreer en skep, en kan terselfdertyd abstraksies in die 

ruimte suggereer en/of skep.  
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As ’n karakter byvoorbeeld van een konkrete plek na ’n ander sou verhuis, sou dit nie net 

lig werp op die konkreetheid van die ou en nuwe omgewings nie, maar ook op die 

innerlike trauma wat met verhuising gepaard gaan. Aanpassing by die nuwe, soms totaal 

vreemde kultuur, kan byvoorbeeld ’n nuwe kultuur en nuwe sosio-ekonomiese 

omstandighede skep. Die nuwe konkrete en abstrakte ruimtes werk inderdaad op 

mekaar in. Beweging in die ruimte skep inderdaad ruimtelike dinamika. 

 

Gemoedsbewegings (kyk 7.5.4) is vanselfsprekend deel van beweging in die ruimte, 

aangesien die abstraksies van ruimte daardeur geraak word en derhalwe verandering in 

die ruimte bewerkstellig. Gemoedsbewegings soos byvoorbeeld verlange en liefde, 

berou en wroeging, kan die wese van abstrakte ruimtes soos gesinsverband, politiek, 

kultuur en identiteit aantas. 

 

4.8.7 Herhaling as deel van die konstruksie van ’n vertelde ruimte 

Die herhaling van inligting is ’n gegewe want ruimte geskep word, want deur herhaling 

vorm ’n beeld van die ruimte vanselfsprekend duideliker. Dieselfde inligting kan op 

verskillende wyses, asook deur verskillende fokalisators aangebied word om sodoende 

’n dieper indruk van die ruimte by die leser te laat. Herhaling kan ’n ruimte betekenisvol 

en aktief maak (Brink, 1989:112). Myns insiens kan herhaling ’n sekere dinamika in die 

ruimte skep, aangesien herhalings gewoonlik nie op dieselfde tydstip plaasvind nie en 

ook in verskillende omstandighede aangebied word. 

 

Wanneer ’n plek (of selfs ’n abstrakte ruimte soos kultuur) by herhaling gerepresenteer 

word, verkry dit as’t ware ’n “vaster” vorm en word dit helderder. Om bloot ’n plaas se 

ligging te beskryf (by monde van die verteller/fokalisator/karakter) is nie genoeg nie. Iets 

behoort op die plaas te gebeur voordat dié spesifieke ruimte betekenis verkry. Die 

uitbeelding van die plaas word derhalwe wéér aangebied wanneer daar telkemale 

handeling plaasvind wat die ruimte verbreed en verdiep. 

 
4.8.8 Die akkumulasie van detail as deel van die vertelde ruimte 

Akkumulasie van besonderhede is onontbeerlik vir die skep van ruimte, aangesien dit die 

“leegheid” van ’n ruimte kan vul en betekenis daaraan kan verleen. “Hierdie 

besonderhede sal hoofsaaklik as sintuiglike waarneming aangebied word, maar dit kan 

ook deur emosie gekleur of die rede geïnterpreteer word” (Brink, 1989:113). Na my 

mening is besonderhede sterk boustene van ’n spesifieke ruimte. Vanselfsprekend kan 

die skrywer net die nodige besonderhede  gebruik.  
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’n Konkrete plek kan gekonstitueer word deur detail wat meewerk dat die leser as’t ware 

’n voorkennis van ’n plek kan hê en so die karakters by voorbaat “in konteks” plaas 

(Brink, 1989:113). Dit gaan gevolglik hier nie om die detail as detail nie, maar om die 

kwaliteite wat die detail aan ’n plek kan verskaf. Met ander woorde, slegs besonderhede 

wat aan die ruimte help skep en derhalwe relevant is, kan gebruik word. Besonderhede 

is dus die “konstituerende attribute van ’n ruimte waar die karakters ‘hoort’ en waar 

sekere gebeurereekse hulle sou kan voltrek” (Brink, 1989:113). 

 

Detail speel vanselfsprekend ’n belangrike rol in die skep van ruimte en gevolglik 

ruimtelike dinamika. Die belang daarvan behoort egter nie oordryf te word nie, aangesien 

dit geen doel op sigself is nie. Detail kan ’n belangrike rol speel om die ruimte as’t ware 

in te kleur en lewe te gee. 

 
4.8.9 Die benoeming van besonderhede in verband met die ruimte 

Voorwerpe wat benoem word, is soos vermeld, werklik belangrike attribute in die skep 

van ruimte en ruimtelike dinamika. Oënskynlik “‘nietige’ dinge” (Brink, 1989:114) soos 

byvoorbeeld vee, voëls, bome, grasvelde en koringlande, besige strate, antieke kastele 

en plakkerskampe kleur die ruimte in en “inspireer die leser om dit te interpreteer” (Brink, 

1989:114). Wanneer ’n plek soos ’n plaas byvoorbeeld toegesneeu word, dwing dit die 

karakters na binne, na die huis, maar ook na hul eie binneste wat nuwe betekenis aan 

hul konkrete en abstrakte ruimtes kan gee. 

 

Ornamente en voorwerpe in ’n huis kan atmosfeer skep en selfs simboliek dra. Die dinge 

binne ’n gegewe ruimte soos ’n huis word op sigself ook ruimtes – kamers gevul met 

meubels en ander voorwerpe, klere wat op die stoel lê. “(K)lein heenwysende en 

invullende dinge” (Brink, 1989:115) gee ’n dieper skakering aan die ruimte en kan 

gevolglik handig gebruik word wanneer ruimte en ruimtelike dinamiek geskep word. 

 

Die benoeming van besonderhede het ook ten doel om die abstraksies van ruimte te 

skep. Hiermee word bedoel dat die gedagtes van ’n karakter klein besonderhede, 

byvoorbeeld in verband met ’n politieke sitasie of ’n religieuse oomblik, kan vasvang en 

daardeur ’n sekere dinamiek in die ruimte skep. 

 

4.8.10 Die interaksie tussen ruimtelike aspekte 

In die roman gaan dit nie soseer om die herkenning van die ruimte nie, maar om 

narratiewe betekenis daaraan te kan koppel en die interaksie tussen ruimtelike aspekte 

is hier belangrik (Brink, 1989:116,117). Verskillende ruimtelike aspekte soos teenoor-
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gesteldes en eenselwiges kan meewerk om ruimtelike dinamika te skep. Daar is 

byvoorbeeld ’n “spel van parallelle en teenstellinge wat in die aanbieding van ruimte 

optree” (Brink, 1989:117). 

 

Kontraste en teenstellinge van verskillende aard, byvoorbeeld naby en ver, asook konflik 

tussen hier en daar (Brink, 1989:117) kan nuttig gebruik word om ruimte en ruimtelike 

dinamika te skep. In die roman Somersneeu word daar byvoorbeeld ruimtes in Suid-

Afrika sowel as ruimtes in Brittanje en Europa geskep wat die begrippe ver en naby, 

asook die begrippe hier en daar beklemtoon en sodoende die ruimte groter interaksie 

met sigself gee. 

 

Parallelle en ooreenkomste kan ook meehelp om ruimte te definieer, byvoorbeeld om 

tonele van verskillende aard op dieselfde plek te laat afspeel, aangesien dit nie alleen 

die storielyn en die ideologie van die verhaal toon nie, maar dit relativeer tot die roman 

se ruimtelike dimensie sodat die leser bewus gemaak word van die ruimte (Brink, 

1989:117).  

 

4.9 Die daarstel van ’n ontwerpbeginsel vir die skep van ruimtelike dinamika 

Die doel van hierdie studie is die skep van ’n ontwerpbeginsel vir ruimtelike dinamika. ’n 

Stap nader aan hierdie doelwit is geneem deur die teoretiese beskouing van ruimte en 

ruimtelike dinamika. Geen ontwerpbeginsel kan daargestel word as daar nie sterk op die 

teorie gesteun word nie. Die probleem lê hier in die toepassing van die teorie. Hoe ’n 

ontwerpbeginsel vir die skep van ruimtelike dinamika daargestel kan word, is waarop in 

die volgende hoofstukke gefokus word. 

 

4.10 Slotsom 
 

 Ruimtelike dinamika is wetenskaplik beskryf en die wisselwerking tussen ruimte en 

ruimtelike dinamika is uitgewys. Gevolglik kan ’n ontwerpbeginsel vir die skep van 

ruimtelike dinamika in ’n roman sinvol hieruit gekonstrueer word. 
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Hoofstuk 5 
Die skep van ruimtelike dinamika in die roman Somersneeu 

 
 

In hierdie hoofstuk word die skeppingsproses van ruimtelike dinamika in die roman 

Somersneeu bespreek. 

 

5.1 Inleiding 
 

Dit is noodsaaklik om weer te beklemtoon dat dié ’n kreatiewe skryfkunsstudie is wat na 

’n enkele aspek van die totstandkoming van ’n romanteks kyk. Die totstandkoming van 

die roman Somersneeu word hier behandel met spesifieke verwysing na die skep van 

ruimtelike dinamika.  

 

Somersneeu is ’n realistiese roman wat oor menseverhoudings binne verskillende 

wisselwerkende ruimtes handel. Die betrokke roman se doelwit is inderdaad die 

volgende: “(T)here is a reality ‘out there’ that we can describe” (Boulter, 2007:77). Dit 

was bepaald my siening tydens die skryf van die roman wat betref die skep van 

ruimtelike dinamika, aangesien dit belangrik is om in ag te neem dat die realiteit wat die 

skrywer representeer, ’n persoonlike en redelik subjektiewe representasie is. Wat egter 

waar bly, is dat geen eenvoudige identifikasie van die verbale met visuele representasies 

moontlik is nie (Morris, 2003:4). 

  

Ek het ’n realistiese ontspannings/verhoudingsroman geskryf en dit voldoen hopelik aan 

die verwagte konvensies en eise, of dan die kwalitatiewe vereistes van die betrokke 

genre. In ’n keurverslag (2010) wat deur my redakteur, dr. Bloemhof aan my gestuur is, 

word as volg oor die betrokke roman geskryf: “Somersneeu handel nie net oor die liefde 

tussen ’n seun/man en meisie/vrou nie, maar oor gevoelens/emosies wat veel verder 

strek – karakters is nie net op mekaar ingestel nie, daar is ’n ‘vertakking’ en in der 

waarheid, ’n ondersoek na die lewe self”.  Na my mening kan die betrokke roman ook as 

’n leerjare- of Bildungsroman beskou word, aangesien al die hoofkarakters jonk is en 

deur ’n ontwikkelingsfase gaan waardeur hulle die lewe en hulself leer ken (kyk 7.2.2).  

 

Die lewenswerklikheid kan egter nie sonder meer of volledig weergegee of nageboots 

word nie. Die skrywer (ek, in hierdie geval) behoort al skrywend te selekteer en te orden. 
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Juis die genoemde seleksie en ordening omvat die waardes en etiese siening van die 

beskrywer (Morris, 2003:4). ’n Volledige werklikheid is derhalwe nie tot stand gebring 

nie. Van der Elst (1992a:417) stel dit dat ’n kunswerk ’n gerekonstrueerde werklikheid 

binne ’n artistieke struktuur is. Die woorde waardeur hierdie gekonstrueerde werklikheid 

in die roman geskep is, is egter bloot my persoonlike poging om ’n fiktiewe werklikheid te 

transformeer.  

 

Werklike ruimte(s) speel vanselfsprekend ’n sterk rol in die betrokke roman. In een van 

die resepsiedokumente, die verslag wat ek van my redakteur dr. Bloemhof (2010) 

ontvang het, word dit so gestel: “Die karakters is egter nie die enigste spelers in dié teks 

nie; ook die ruimte waarbinne hulle hul bevind, speel ’n rol; ’n groot rol. [...] Dit raak 

algaande in die teks duidelik dat mens en plek aan mekaar vasgroei – en as die mens uit 

sy omgewing verwyder word, is daar ’n hunkering terug na dit wat was. Só ’n terugkeer 

is egter nie maklik of noodwendig eens moontlik nie, leer ons weldra. Een van die 

maniere waarop De Kock die mens se vastheid aan sy of haar omgewing illustreer, is 

deur karakters vroeg al aan ’n spesifieke ruimte te bind”.  

 

Dit is nodig om weer te noem dat die skep van ruimte en ruimtelike dinamika nie ’n 

proses is wat in die praktyk van die skryfkuns of van die skep van ander 

skeppingselemente geskei kan word nie (kyk 4.3). Dit word hier slegs ter wille van die 

argument apart bespreek. Verder staan die skep van ruimte nooit apart van die skep van 

ruimtelike dinamika nie (kyk 4.7 en 4.8). Ruimtelike dinamika is so ’n wesenlike deel van 

ruimte soos wat bloed en senupunte onskeibaar deel van ’n menslike liggaam is. 

Wanneer ruimte derhalwe geskep word, word ruimtelike dinamika per se geskep. 

 

Soos vroeër genoem (kyk 4.5, 4.6 ), word ruimte, weens die kompleksiteit daarvan 

moeilik deur taal gerepresenteer. “Die begrip ruimte kan ’n baie wye betekenis hê, bv. 

van die beperkte ruimte van ’n enkele vertrek tot die wye geestesruimte van ’n wysgeer 

of die mitiese ruimte van ’n godeleer” (Bischoff, 1984:119). Ruimte word gevolglik moeilik 

deur taal gerepresenteer. Die skryfkuns en die skep van ruimtelike dinamika is nie ’n 

eksakte wetenskap nie ─ dog hier word gepoog om die skeppingsproses van ruimtelike 

dinamika so wetenskaplik moontlik weer te gee6.  

 
                                                             
6 Die bladsynommers wat tussen hakies, en soms aan die einde van aanhalings in hierdie hoofstuk verskyn, 
is aanduidend van aanhalings uit die roman, Somersneeu. Die aanhalings waarvan die bladsynommers 
genoem word, is slegs enkele voorbeelde van waar ruimtelike dinamiek in die betrokke roman geskep 
word. Ek wil  verder  noem dat die woorde “skep” en “uitbeeld” hier as moontlike sinonieme gebruik 
word. 
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5.2 Besinning oor die skryfproses van die roman Somersneeu  

 

Die struktuur van die roman verskil van die tradisionele indeling van hoofstuk vir 

hoofstuk, en bestaan uit ’n proloog en drie dele. In die proloog is die vermoorde, Rob van 

Coller, die hooffokalisator. In Deel I en Deel III is die hoofkarakter Rouke Bruwer die 

fokalisator, terwyl die hoofkarakter, Karina Kirstein, in Deel II die hooffokalisator is. Ek is 

bewus daarvan dat die verteller-fokaliseerder hier en daar in die teks figureer. 

Bogenoemde karakters is egter meesal die hooffokalisators. Om hierdie hoofstuk nou 

gladder te laat lees, volg ’n kort opsomming van die roman se storielyn.  

 

Eers kan genoem word dat die achronologiese aanbieding spesifiek so gedoen is: 

eerstens om spanning te wek, maar bepaald ook om vroeg in die roman ’n sekere 

bewustheid van die ruimte  te skep. Sodoende word ruimte met al sy fasette, atmosfeer 

en die sin van plek (kyk 4.8.5), onder andere, geskep. Hier kan genoem word dat ‘n 

roman sy eie sin van plek het. Die skrywer se sin van plek skep die roman se sin van 

plek en die twee vorme van sin van plek is nie noodwendig dieselfde nie (kyk 7.4).  

 

In Deel III van die roman word die gedeelte in die proloog (wat oor ’n plaasmoord 

handel) weer chronologies aangebied en dan wel met ’n ander hoofkarakter as 

hooffokalisator. Die vertelde tyd in die betrokke roman is ’n periode van ongeveer 12 

jaar. Dit strek vanaf die matriekjaar (1999) van die groep karakters tot in 2011 waar hulle 

almal al min of meer hul voete in die lewe gevind het, en die moord op een van hulle ’n 

krisis meebring wat hul lewens verander. Die verhaal speel in verskillende konkrete 

ruimtes af, naamlik die Oos-Vrystaat, die Wes-Kaap, Londen, die Loire-vallei in Frankryk 

en Skotland.  

 

Aanvanklik lê die nuwe millennium om die draai en daarmee saam die matriekklas se eie 

ontwrigtende lewensomstandighede wat die betreding van volwassenheid meebring. Die 

hoofkarakter Rouke Bruwer vind in matriek uit dat hy geniaal slim is en hy worstel 

aanvanklik met nuutgevonde bewustheid van sy talente wat in vele rigtings geleenthede 

bied. Hy vind dit moeilik om al die moontlikhede wat die toekoms inhou te vereenselwig 

met sy roeping om teologie te gaan studeer. Die verhaal handel derhalwe oor ŉ groep 

vriende (asook hul gesinne en die gemeenskap), hul onderlinge verhoudinge oor ’n 

tydperk van meer as ’n dekade en dít teen die agtergrond van ŉ snel veranderende 

wêreld. Die roman het drie hoofkarakters (drie vriende) naamlik Rouke Bruwer, Rob van 

Coller en Karina Kirstein. Hulle is deel van ’n groter vriendekring wat nou met mekaar 

gemoeid is.  
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Rouke Bruwer is verlief op Karina Kirstein, die predikantsdogter wat haar eie worsteling 

het met omstandighede wat sy nie kan verander nie. Rouke se onvermoë om sy liefde 

verbaal te verklaar, word ’n struikelblok. Rouke en sy vriende sukkel as’t ware om ’n 

greep op die lewe te kry. Adele Dempers (2010) beskryf die verhaal so: “Die verhaal volg 

die lewensverloop van hierdie vriendekring vir die eerste dekade ná skool. Van die 

vriende vertrek na Londen waar hulle die lewe en mekaar se donker kant leer ken. 

Skynbare verraad skeur byna die vriendekring uitmekaar, maar uiteindelik leer hulle om 

mekaar te vergewe. Oor die jare heen behou die vriende kontak en bly op die hoogte 

van mekaar se lief en leed deur e-posse en SMS’e wat die wêreld klein en die roman 

eietyds maak”. 

 

Somersneeu is ’n verhoudingsverhaal. Afgesien van die romantiese verbintenisse word 

die verhouding tussen Rouke en sy ma belig, asook haar verhouding met ’n huisvriend 

wat ’n al groter rol in ma en seun se lewe speel. Die onderlinge, wisselwerkende 

vriendskappe tussen die ouerwordende skoolmaats is na my mening ’n belangrike aspek 

van die roman en beeld moontlik tegelyk die vele abstraksies van hul verskillende 

ruimte(s) uit (kyk 4.6.1 en 4.6.2). 

 

Verder word nou kortliks besin oor die skryfproses van die roman om sodoende by die 

skep van ruimtelike dinamika in die genoemde roman uit te kom. Die konstruksie van 

ruimte en ruimtelike dinamika vind plaas aan die hand van tegnieke en metodes wat 

inligting oordra – soos byvoorbeeld die akkumulasie van besonderhede, die herhaling 

van relevante detail wat as sintuiglike waarneming aangebied word, beweging in die 

ruimte, asook die waarneem van verhoudinge in die ruimte (Brink, 1989:113-121). Dié 

genoemde konstruksie van ruimte kan egter in veel groter detail bespreek word. In 

hierdie hoofstuk word dié gedetailleerde metodes en prosesse uiteengesit wat gebruik is 

om ruimtelike dinamika in die betrokke roman te skep. Sodoende kan ’n ontwerpbeginsel 

(kyk 7.3) vir die skep van ruimtelike dinamika daargestel word. Om preskriptief te werk te 

gaan, is egter nie moontlik of wenslik nie, aangesien skrywers verskillend skep wanneer 

hulle, onder andere, ruimtelike dinamika in ’n roman skep.  

 

Nietemin is dit so dat vele skrywers wel bewus is van die skryfproses en weet waarmee 

hulle gedurende die proses besig is, selfs al geskied dit hoofsaaklik intuïtief. “’n Skrywer 

kan net oortuig as hy bewustelik registreer en selekteer” (Aucamp, 2007). Hierdie studie 

poog om deur middel van bewustelike seleksie en registrasie, asook refleksie ’n redelik 

universele ontwerpbeginsel vir die skep van ruimtelike dinamika daar te stel wat vir 

voornemende skrywers van nut kan wees. 



164 
 

Reeds genoem (kyk 3.3.3.2), is die feit dat woorde nie die werklikheid presies soos wat 

dit is, kan oordra nie. Taal, en gevolglik enige roman, kan nie die mimesis van die 

realiteit en ook die reële ruimte met al sy fasette wees nie, maar kan slegs weens die 

inherente realiteitsverlies ’n representasie daarvan wees (Scholtz, 1992a:443). Die 

skrywer wat ruimtelike dinamika in ’n roman skep, kan derhalwe slegs ruimtelike 

dinamika representeer.  

 

In die representasie is die sieninge van die skrywer vervat. Dit op sigself bring mee dat 

die realiteit en die representasie sal verskil. Die woord mimesis beskryf die verhouding 

tussen die werklikheid en ’n kunswerk, “en spesifiek die kunswerk as nabootsing van die 

werklikheid” (De Lange, 1992b:308).  

 

Die ruimtelike dinamika in Somersneeu is inderdaad net ’n nabootsing van die 

werklikheid, aangesien die taal wat ek as skrywer gebruik, reeds afstand skep tussen die 

werklikheid van die konkrete plekke, asook die abstrakte ruimtes in die betrokke roman. 

Verder skep die belewenis van die hooffokalisators selfs meer afstand tussen die 

werklike konkreetheid of abstraktheid van die ruimte en hul belewenis daarvan. Nietemin 

is dit so dat taal nie net betekenis kan kommunikeer nie, maar ook betekenis kan skep 

(Catalin, 2008:76). Om daardie rede is dit moontlik om ruimtelike dinamika in ’n verhaal 

suksesvol deur middel van taal te vergestalt. 

 

Die simulasie van ruimte en ruimtelike dinamika word deur taal gedokumenteer om 

sodoende by ’n akademies gegronde teorie uit te kom. Candy (2006:3) verwys hier na 

praktykgebaseerde navorsing: “Creative output can be produced, or practice undertaken, 

as an integral part of the research process. However, the outcomes of practice must be 

accompanied by documentation of the research process, as well as some form of textual 

analysis or explanation to support its position and to demonstrate critical reflection”. 

Hierdie studie poog om by die analise en dokumentasie van die skep van ruimtelike 

dinamika uit te kom. 

 

Reeds genoem, is dat van praktykgeleide navorsing (kyk 2.2.1.2) gebruik gemaak is om 

dié studie te doen. Die doel van die studie is immers om ’n ontwerpbeginsel vir die skep 

van ruimtelike dinamika daar te stel; en om dié genoemde doelwit te kon bereik, het ek 

die betrokke roman geskryf. Die skryfpraktyk is gevolglik betrek om sodoende grondige 

teoretiese en akademiese stellings te kan maak. “(D)ie praktiese skep van ’n kreatiewe 

werk (vorm) ’n geldige komponent van kreatiewe navorsing” (Breed en Greyling, 

2010:87).  
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Deur die verloop van hierdie studie, het ek gevolglik deur middel van praktykgeleide 

navorsing op ’n spesifieke taak gefokus om sodoende by ’n sinvolle teorie in verband 

met ’n ontwerpbeginsel vir ruimtelike dinamika uit te kom. Ek moes ter wille van die 

studie op presiese besonderhede tydens die skryf van die roman let – sonder om die 

spontane gang van die verhaal aan te tas. Barbara Bolt (2006:4) hou Hockney as 

voorbeeld voor van ’n navorser wat op presiese besonderheid, eerder as veralgemening, 

gefokus het om sy proposisie te ondersoek. Hockney se visuele argument demonstreer 

die dubbele artikulasie tussen teorie en praktyk, waardeur teorie vanuit ’n refleksiewe 

praktyk op dieselfde tyd ontvou as wat die praktyk deur die teorie ingelig word (Bolt, 

2006:4). Ek is dit eens met die stelling van Bolt (2006:4) dat hierdie dubbele artikulasie 

sentraal staan tot praktykgeleide navorsing.    

 

Vooraf is besluit om ’n spesifieke roman te skryf en om deur middel van praktiese 

ervaring en die refleksie in aksie, asook refleksie/nadenke oor aksie (kyk 2.2.2), ’n 

ontwerpbeginsel daar te probeer stel, want in “’n tipiese praktykgebaseerde navorsings-

proses vorm die kunswerk ’n sentrale deel van die navorsingsproses” (Breed en 

Greyling, 2010:87). By die skryf van die betrokke roman wat die kreatiewe proses in 

hierdie studie uitmaak, is daar ook die navorsingskomponent wat as deel van die proses 

daaraan gekoppel word.  

 

Die notering van die kreatiewe proses kan ’n belangrike gedeelte van die navorsing 

wees. Dit is egter nie noodwendig dat die kreatiewe proses in alle praktykgeleide 

navorsing genoteer word nie, aangesien die fokus soms op die uitset of die verwerkliking 

van ’n idee, die verband met die teorie, ensovoorts, kan wees. 

 

Notering van die kreatiewe proses is op sigself nie ’n simplistiese proses nie. Die 

gevolgtrekking van Combrink & Marley (2009:184) is ook van toepassing op hierdie 

studie: “The creative disciplines, in their pursuit to advance the knowledge base of their 

disciplines, undertake research where the method is often suggested by the practice; it is 

therefore not always possible to set out a precise methodology beforehand.” Tydens die 

skryf van die betrokke roman was dit so dat daar eers heelwat later (meesal eers tydens 

die skryf van die proefskrif), klinkklaar gevolgtrekkings aangaande die skep van 

ruimtelike dinamika gemaak kon word. Die kompleksiteit van die skryfproses het daartoe 

bygedra dat daar makliker gevolgtrekkings aangaande die skep van ruimtelike dinamika 

gemaak kon word ná die skryfproses as tydens die proses self. Met ander woorde, 

besinning en refleksie oor aksie (kyk 2.2.2) was meesal die verkose proses. 
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Die skryfproses is vloeibaar en glip maklik uit ’n skrywer se hande as hy nie konsentreer 

daarop om hom ten volle by die proses te bepaal nie. In die roman Op soek na generaal 

Mannetjies Mentz sien ’n karakter die skryfproses byvoorbeeld as volg: “’n Storie vat sy 

eie pad, nadat hy voel-voel hier vat en daar los, om later iewers anders weer stewiger 

vas te vat. ’n Storie is terugvat en baie misvat” (Coetzee, 1998:69). Ek is bewus daarvan 

dat dit bloot ‘n karakter is wat hier praat, maar sien dit as ‘n uitstekende verwoording van 

die rekursiewe wesensaard van die skryfproses. 

 

 Die kenmerkende vlugtigheid van die skryfproses bring mee dat dit moeilik is om, terwyl 

die skeppingsproses aan die gang is, daarvan boek te hou. Die skryfproses self vereis 

werklik ’n skrywer se volgehoue aandag. Verder is dit so dat die skep en uitbeelding van 

ruimte ’n volledige, allesomvattende proses is wat die skep van al vier die 

skeppingselemente gelyktydig insluit. Dikwels verg die skryfproses dat ’n skrywer werklik 

gefokus moet dink om enigsins lig te sien in verband met die ontwikkeling van die storie 

– en dan is dit prakties feitlik onhaalbaar om   boek te hou van die skep van ruimtelike 

dinamika.  

 

Na aanleiding van die verwikkeldheid van die skryfproses, meen Heilna du Plooy 

(2009:238) dat ’n mens altyd ’n bepaalde denkweg moet soek, veral as jy as skrywer/ 

kunstenaar jouself as’t ware vas gedink het. “Dis onontbeerlik om ’n roete te vind 

waarlangs jy verder kan dink” (Du Plooy, 2009: 238). Hierdie roete is selfs meer 

kompleks om te vind as mens daarvan joernaal hou. Die enigste manier om weer jou 

denkweg in verband met ’n kreatiewe projek soos byvoorbeeld ’n storie te vind, is om 

uitsluitlik dááraan aandag te skenk.  

 

Weens die feit dat ruimtelike dinamika so volkome geïntegreerd is met die skep van 

karakter, tyd en handeling, is dit tydens die skryfproses moeilik om eksak te onderskei 

wanneer ruimte en ruimtelike dinamika geskep word. Wanneer die verhaal herskryf en 

geredigeer word en daar reflektief te werk gegaan word (kyk 2.2.2 ), is dit egter veel 

duideliker om te sien presies hoe en waar ruimtelike dinamika geskep is.  

 

Die gevolgtrekkings wat uiteindelik tydens herskryf, redigering en refleksie tydens aksie, 

asook veral refleksie oor aksie gemaak is, het juis verhelder deur die hantering van die 

praktyk; met ander woorde, deur die herskryf van die roman. Kritiese besinning ná die 

skryfproses van die betrokke roman het verder meegehelp om ’n duideliker beeld te kry 

van metodes wat gebruik kan word om ruimtelike dinamika in ’n roman te skep. 
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Hockney se metode om op ’n spesifieke kunswerk te fokus om sodoende tot ’n 

gevolgtrekking te kom, demonstreer ’n heel spesifieke soort kennis wat slegs deur die 

hantering van die praktyk na vore kom. “This form of tacit knowledge provides a very 

specific way of understanding the world, one that is grounded in material practice” (Bolt, 

2006:4). Spesifiek die hantering van die betrokke roman het daartoe gelei dat ek 

enigsins gevolgtrekkings in verband met die skep van ruimtelike dinamika kon maak. 

 

Heidegger argumenteer dat mens die wêreld om jou slegs teoreties leer ken nadat daar 

prakties te werk gegaan is, en sodoende verskyn nuwe perspektiewe deur die 

betrokkenheid by en die hantering van materiale, metodes en praktiese idees (Bolt, 

2006:6). So kon ek ook, deur ’n roman se ruimte met al sy komplekse fasette en 

dimensies deur middel van taal te skep, ’n ontwerpbeginsel vir die skep van ruimtelike 

dinamika daar probeer stel.  

 

Daar was egter nie vooraf ’n spesifieke metode waarvolgens ek te werk gegaan het of 

kon gaan nie. “(T)here is no standard package of methods for a novice researcher to 

follow” (Nimkulrat, 2007:3). ’n Gevolgtrekking in verband met die skep van ruimtelike 

dinamika kon slegs plaasvind deur die roman eers te skryf en deur middel van 

redigering, herskryf en kritiese refleksie indringend daaroor te besin.  

 

Soos genoem, was daar wel ’n joernaal waarin ek sporadies prosesse en besinnings 

neergepen het. Hierdie prosesse om ruimte en ruimtelike dinamika te skep is egter in 

daardie stadium nie akademies verwoord nie, aangesien dit in die drukgang van die 

skryfproses stremmend is om dit so te doen en die skryfproses te inhibeer.  

 

Ek wil beklemtoon dat dit onwenslik is om die skryfproses aanhoudend ter wille van ’n 

joernaal te onderbreek, omrede die skrywer dan kontak verloor met die ruimte, die 

karakters en die storielyn. Onderbrekings, soos om kort-kort die skryfproses in ’n 

joernaal te boekstaaf, verbreek verder die tempo, die intensiewe en intense 

verweefdheid wat die skrywer met sy werk moet hê om dit lewendig en spontaan te hou. 

Steinbeck (1990:102) het, toe dit uiters bedrywig in hul huishouding gegaan het, gesê: “If 

I had any sense I would leave my book this week. But that would not be good because it 

would divorce me from its rhythm and it would take too long to come back to it.” Met 

laasgenoemde sentiment voel ek dit eens. 
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Hier volg nietemin ’n voorbeeld van ’n stuk uit my joernaal toe ek nog aan die begin van 

die skryfproses van die betrokke roman was ─ en my pad in verband met die verhaal 

self, en derhalwe ook in verband met ruimteskepping, moes oop voel.  

 

19 Januarie – 2009 

Dit wil voorkom asof dit tog belangrik is om die momentum waarmee op hierdie 

stadium in die genoemde roman geskryf word, te behou en selfs te versnel. Dit wil sê 

ná ongeveer 20,000 woorde reeds geskryf is en die skryfproses werklik ’n momentum 

van sy eie opgebou het. Met momentum word hier bedoel die energie waarteen 

gevorder word met die skryfproses. Hierdie momentum waarna verwys word, is ook 

die motivering of die “volition” (wilskragtigheid) waarmee geskryf word. Dit is ook 

die “velocity” of stroomsnelheid waarteen geskryf word wat onverwagte resultate 

oplewer. Laasgenoemde moet sekerlik ook waar wees in verband met die skep van 

ruimtelike dinamika. “I need to speed ahead of the censor and write so that my 

velocity causes the accidents of of insight and language that make good writing [...] 

leading me toward meaning, making me go deeper into experience” (Murray, 

2009:24). Veral die skep van die konkrete ruimte in die Oos-Vrystaat kom skynbaar 

deur vinnig te skryf, beter tot stand. Dit kan moontlik daaraan toegeskryf word 

aangesien ek goed vertroud is met die streek en ook aangesien die spesifieke 

konkrete omgewing belangrik vir hierdie storie is. 

 

Dit is hierdie dieper delf in die ondervinding (Murray, 2009:24) wat inderdaad meer 

kwaliteite verkry namate daar meer oor ruimte en ruimtelike dinamika tydens die 

skryfproses gedink is. Die huis waarin die een van die hoofkarakters Rouke Bruwer en 

sy ma woon, het byvoorbeeld so vorm gekry. Ek het teen ’n taamlik vinnige pas geskryf 

en moontlik het die momentum van die skryfproses die idee van die huis op die plot, En 

Plein Air, so laat ontstaan. Ek het ook tydens die skryf van die roman nagelees 

aangaande die skryfproses in die bekende tydskrif, The Writer. Bostaande aanhaling uit 

my joernaal in verband met Murray se artikel het ek tydens die skryf van die roman 

insiggewend gevind. D.M. Murray is ’n hoogleraar in skryfkuns aan die Universiteit van 

New Hampshire, asook ’n wenner van die Pulitzer-prys vir joernalistiek. 

 

Ek het werklik die meeste inligting in verband met die skep van ruimtelike dinamika 

bekom deur die roman te redigeer en te herlees. Reflektiewe besinning is bepaald 

effektief om insae te verkry in die skep van ruimtelike dinamika. Dit is asof die skrywer 

(in hierdie geval ekself) dan helderder waarneem wat gedoen is om ruimtelike dinamika 
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te skep. Ek wil dit stel dat die meeste, asook die beste waarneming van praktykgeleide 

navorsing gebaseer is op refleksie tydens aksie en veral refleksie oor aksie (kyk  2.2.2).  

 

Alhoewel die joernaal wat ek probeer hou het wel tydens die skryfproses gefigureer het, 

was dit hoegenaamd nie volledig nie en dít om die volgende redes: Dit is en bly moeilik 

vir enige skrywer om tyd te vind om te skryf. Tydens enige kreatiewe skryfproses is die 

notering van dié proses, soos reeds genoem, inhiberend van aard. Dit vereis ’n sekere 

selfgerigtheid, ’n koestering van eie tyd en ’n verbete wil en deursettingsvermoë om die 

werk gedoen te kry. Is hierdie helder doelwit afwesig, kan die ideaal om uiteindelik by 

mens se skryfwerk uit te kom verswelg word deur “the swirl of family and money and 

responsibility” (Steinbeck 1990:103). Gevolglik is dit meer prakties om eers die 

skryfproses met al sy fases af te handel, en om dán deur middel van die benadering van 

refleksie oor aksie na te vors hoe ruimtelike dinamika in die roman geskep is.  

 

Na my mening is dit belangrik dat daar hoofsaaklik op refleksie en besinning ná die skryf 

van die roman staatgemaak is om die skep van ruimtelike dinamika in die genoemde 

roman te boekstaaf. Slegs ter wille van hierdie studie het ek, in soverre dit uitvoerbaar 

was, joernaal gehou om sover moontlik die vordering van die skep van ruimtelike 

dinamika in die roman te monitor. Hier volg dan die metodes en stappe wat gebruik is 

om ’n ontwerpbeginsel vir die skep van ruimtelike dinamika daar te stel. 

  

5.3. Die skeppingsproses van ruimtelike dinamika in die roman, Somersneeu 
 

Die volgende faktore kan ’n belangrike en deurslaggewende rol in die skep van 

ruimtelike dinamika in die roman speel. Hier word op my eie proses en teoretiese insigte 

gekonsentreer. In dié hoofstuk poog ek om versweë kennis aan die hand van refleksie, 

besinning en teoretiese insigte sigbaar te maak en moontlik in die proses ook ’n teorie te 

ontwikkel wat in die volgende hoofstukke lyf kry. 

 
5.3.1 Die ontstaan van ruimtelike dinamika tydens die skryffases 

Die onderskeie skryffases wat in die praktyk geheel en al verweef is, speel 

vanselfsprekend ’n kardinale rol in die skep van ruimte en ruimtelike dinamika. 

Ruimtelike dinamika in ’n roman ontstaan immers nie eenmalig nie en word nie eenmalig 

geskep nie. Ruimteskepping, asook die dinamiese wisselwerking tussen al die 

verskillende aspekte van ruimte, is ’n tydsame en durende proses. Ruimte ontstaan, en 

word hoofsaaklik in ten minste vier van die skryffases geskep. 
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Die skryfproses kan beskou word as ’n proses wat uit vyf fases bestaan, naamlik die 

impetus- of stimulusfase, die beplanningsfase, die skryffase, die redigeerfase en die 

publikasiefase (Greyling, 1999:108). Die skryffases is soos genoem, onskeibaar verweef. 

Weideman (2000:41) meen byvoorbeeld die skryfproses vind by hom “dikwels so 

irrasioneel plaas dat (hy) dit onmoontlik vind om presies agterna te vertel wat gebeur 

het”. Die skryffases word hier ter wille van klaarheid so sistematies moontlik apart 

bespreek.   

 

Verder kan in gedagte gehou word dat die kreatiewe wisselwerking tussen skrywer en 

skeppingselement die teks tot stand bring, want “(d)ie skryfkuns wil die kreatiewe teks 

skep” (Du Plessis, 2000:143). Die skryffases word nou ten opsigte van die 

skeppingselement ruimte toegepas as eerste stap om die skep van ruimtelike dinamika 

te bespreek. Ek haal ook uit die joernaal wat tydens die skryfproses gehou is aan om 

bostaande te illustreer. Verder kan genoem word dat die skryffases volledig in my MA-

verhandeling (2008) behandel is. 

 

5.3.1.1 Die stimulusfase 

’n Skrywer begin altyd “met ’n idee wat hy in taal wil uitdruk” (Smuts, 1992:74), met ’n 

impetus of ’n stimulus. Tydens die stimulusfase ontstaan daar uit ’n kreatiewe moment ’n 

idee wat tot verdere idees (ook in verband met ruimte) lei. “Dit kan geïnisieer word deur 

’n blote gedagte, ’n visuele, ouditiewe of taktiele indruk, of enigiets wat die skrywer 

gelees het. Die stimulus kan werklik enigiets wees wat ’n indruk op die skrywer gemaak 

het; selfs iets wat die skrywer maar terloops waargeneem het” (De Kock, 2008:44). 

 

Weideman (2000:41) is van mening dat dit inderdaad eers is wanneer los indrukke, 

tesame met die skrywer se eie lewenservaring en die sogenaamde wilde perd van die 

verbeelding geïntegreer word dat die eintlike skryfproses begin. My eie ervaring van 

bepaalde konkrete ruimtes, asook los indrukke daarvan, visuele stimuli daaruit en 

herinnering daaraan, het alles bygedra tot die aanvanklike ruimtelike stimulus.  

 

Tydens die stimulusfase het ek die volgende konkrete ruimtes gekies: Die Oos-Vrystaat, 

die Wes-Kaap, Pretoria, Londen, Skotland en die Loire-vallei in Frankryk. Die genoemde 

plekke is almal plekke wat ek goed ken en waar ek aangename, asook hartroerende 

ervaringe gehad het en selfs trauma beleef het. “Die plasing van ’n verhaal op ’n 

bepaalde plek is dus reeds betekenisvol” (Du Plooy, 1992:101). Ek het ’n emosionele 

verbintenis met veral die Oos-Vrystaat, die Wes-Kaap en Skotland. Dit kon die skep van 

die ruimte met al sy fasette in die roman beïnvloed het. 
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Die ontdekkingsreis van enige skryfproses begin by die stimulusfase waartydens die 

impetus vir die storie ontstaan. Dit kan nie simplisties verklaar word nie en die 

stimulusfase is inderdaad misterieus en ánders. “Dit is hierdie iets anders wat die crux 

van die kreatiewe moment is. Dit is die iets anders wat buite die kunstenaar se idiolek lê. 

Dit kom tot stand deur die bekende, maar dit is nie bloot ’n ander permutasie of 

kombinasie van die bekende nie” (Breytenbach, aangehaal deur Burger, 2004:8). Dié 

iets anders het definitief dog onverklaarbaar deel gehad aan die impetus wat my die 

spesifieke kombinasie van die genoemde konkrete plekke laat kies het. 

 

Hoe dit ook al sy, die impetus van ’n storie sluit dikwels die ruimte vir ’n voorgenome 

roman in. In die geval van Somersneeu was die ruimte beslis die stimulus vir die verhaal. 

Die konkrete ruimte is tydens hierdie fase byna onmiddellik aan ’n karakter geknoop. In 

my joernaal het ek tydens die stimulusfase die volgende aantekening gemaak: 

 

27 Januarie 2009. 

Ek wil ’n hoofkarakter skep wat buitengewoon slim is. ’n Tienerseun wat sorgeloos op 

’n dorpsplot asook ’n plaas opgroei en toenemend besef dat hy geroepe voel om in die 

bediening te staan. Hy moet egter ook lief wees vir die natuur en ’n vlymskerp 

belangstelling in die geologie en paleontologie hê. Hy word geplaas in die Oos-

Vrystaat waar daar wel geleentheid is om sulke belangstellings te hê. Oral op plase 

naby Clarens, byvoorbeeld, word daar plase gevind waar fossielspore van 

dinosourusse is. Dit is ’n skilderagtige streek wat helder uitgebeeld kan word. 

Hierdie konkrete ruimte bied boonop geleentheid vir heelwat storielyne. 

 

Tydens die hou van die joernaal, het ek reeds met die oog op die proefskrif wat geskryf 

sou word, wyd nagelees in verband met ruimte, asook die skryfproses. Verdere 

uittreksels uit die joernaal wat ek tydens die skryf van die betrokke roman probeer hou 

het, lui soos volg: 

 

1 Februarie 2009 

‘n Ingreep van gebeurtenisse “dui op ’n verandering van toestand of van situasie” 

(Brink, 1989:38) – en ek het besluit om presies met só ’n verandering van toestand 

binne die dimensies van tyd en ruimte (Brink, 1989:38), die genoemde roman te begin. 

Die roman, Somersneeu, begin met ’n gebeurtenis geneem uit ’n veel latere gedeelte 

van die roman se handelingsverloop. Dit vorm die proloog van die genoemde roman. 

Die gebeurtenis word vanuit die perspektief van een van die hoofkarakters vertel. 

Later in die roman, wanneer die spesifieke gebeurtenis tydens die werklike skryffase 
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moet ‘gebeur’, word dit vanuit die heel verskillende perspektief van ’n ander 

hooffokalisator oorvertel. Of dit kan moontlik so werk. 

 

Dié ingreep in die chronologie van die verhaal word met opset as skryfstrategie 

gevolg omdat só ’n greep uit ’n roman dikwels gebruik word om die leser se aandag van 

meet af aan kry. Dit kan hopelik as prikkel dien om die leser te boei om verder te 

lees. Dit het ook direk te doen met die “organisasie van die verhaal” (Brink, 1989:39). 

Die teks van ’n roman kom tot stand juis deur so ’n proses van manipulering en van 

vertelling (Brink, 1989:39). Dit word in die roman, Somersneeu, so gedoen in die hoop 

dat die leser ten spyte van ’n heen en weer beweging in die chronologie, tog in “sy 

dekodeer van die tekensisteem van die vertelteks” (Brink, 1989:39) alles 

bevredigend sal uitpluis. Dit is die idee om die proloog vanuit die perspektief van een 

van die hoofkarakters sowel as van ’n alwetende verteller te vertel.  
 

Later verander ek van plan in verband met die proloog en skryf in die joernaal: 

 

10 Februarie 2009 

Ek besluit om die proloog net vanuit die perspektief van een van die hooffokalisators 

te vertel omdat die insluiting van ’n stuk van die verhaal vertel deur ’n alwetende 

verteller deel van die spanningslyn sou breek. Dit sou te veel verklap van wat liefs op 

dié vroeë stadium van die roman, ter wille van ’n sterk spanningslyn verswyg moet bly. 

 

‘n Baie besonderse deel van die konkrete ruimte is gekies waar die proloog afspeel 

aangesien ’n spesifieke, unieke plek soos Sneeudrif, een van die plase in die verhaal, 

moontlik meer impak aan die moord sal gee. Dit kan gebeur omdat die plase in die 

Oos-Vrystaat werklik skilderagtig is en só ’n bekoorlike ruimte ’n sterk kontras met 

die moord sal vorm en spanning kan wek.  
 

Bostaande aanhalings uit die joernaal kan moontlik insig gee in die navorsing wat tydens 

die skryf van die roman immers op praktyk gegrond is. 

 

Ek het tydens die stimulusfase feitlik gelyktydig aan die titel ook gedink. Die titel, 

Somersneeu, het na my mening dadelik ruimtelike dinamika geskep, aangesien dit 

metafories van aard is (kyk 5.6.2).  

 

Die konkrete ruimte – in hierdie geval ook die klimaat en weersomstandighede, asook 

die fisiese plekke – was bepaald aanwesig tydens die stimulusfase. Ek het die konkrete 

ruimtes kortliks in my joernaal beskryf voordat ek met die skryf van die betrokke roman 



173 
 

begin het. By terugskouing kan dié beskrywings moontlik lig werp op die vergelyking 

tussen werklikheid en fiksie (kyk 3.1.1 en 3.1.2). Onderstaande, vroeëre aanhaling uit my 

joernaal kan verder insae bied op die manier waarop ’n skrywer selfs tydens die 

stimulusfase byverbeel ten opsigte van die werklike ruimtes.  

 

14 Desember 2008 

Die onderstaande beskrywings van die werklike ruimte waarin ek beplan om die 

roman, Somersneeu, te laat afspeel, word slegs kortliks gedoen om sodoende as’t 

ware my fokus op die werklike ruimte te behou. Dat daar heel waarskynlik subtiel 

verdigsel bygevoeg gaan word, is ’n feit. Die storie op sigself gaan heel moontlik vra 

dat sekere aspekte van die werklike ruimtes verander of byverbeel moet word. Of 

dalk nie. Of daar byverbeel gaan word of nie, sal moontlik tydens die skryfproses 

uitkristalliseer. Die volgende konkrete ruimtes word beoog as konkrete ruimtes in 

die roman, Somersneeu. 
 Die konkrete ruimte in en om Bethlehem, wat ook plase naby Clarens insluit. 

 Die konkrete ruimte van die Wes-Kaapse wynlande. Heel moontlik sal ek die werklike 

wynplaas Vergelegen as konkrete ruimte in die Wes-Kaap gebruik. 

 Die konkrete ruimte van die stad, Londen. 

 Die konkrete ruimte van Skotland – by name die Skotse Laaglande en Edinburg. 

 Die konkrete ruimte van die Loire-vallei. 

 

Na aanleiding van bogenoemde uittreksel uit my joernaal, is dit wel waar dat die stimulus 

in verband met die ruimte later so deur die verhaal weggevee kan word dat dit moeilik is 

vir die skrywer om te onthou dat dit hoegenaamd tydens die stimulusfase gefigureer het. 

“(A) trigger can be buried in a story or so transformed that no one, save the author, could 

ever guess at a story’s source” (Spark, 1999:23). Ek onthou egter duidelik dat die kiem 

van die konkrete ruimtes in die roman, Somersneeu, reeds tydens die stimulusfase 

gekies en bedink is en wel met die oog op ’n hele paar storielyne wat daarbinne sou 

plaasvind. 

 

Dit sou egter veel meer as bloot idees verg om die ruimtelike dinamika, wat altyd in 

ruimte teenwoordig is, uit te bou. Tydens die stimulusfase was die ruimte in 

Somersneeu, en dus ook ruimtelike dinamika, net ’n idee. Die stimulus in verband met 

die ruimte in die betrokke roman het eers werklik begin ontplooi nadat “die 

outobiografiese ingesteldheid” (Aucamp, 2000:4) by my as skrywer verskerp het. Dié 

ingesteldheid steun swaar op “persoonlike ervarings en persoonlike herinnerings” 
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(Aucamp, 2000:4), want net soos ander skrywers skryf ek grotendeels uit herinnering en 

eie ervaring.  

 

Na my mening muteer herinneringe en ervarings wanneer hulle deur woorde in ’n roman 

gestalte kry. Selde word die presiese herinneringe van ’n skrywer se ervarings gebruik. 

Dit is eerder die essensie van ’n skrywer se ervarings en herinnerings wat in ’n verhaal 

neerslag vind. Hierdie essensie kan as velerlei spesifieke en soms heel vars ervarings in 

die storie vertak en evolueer. Die verlies van ’n geliefde in die skrywer se lewe sal 

byvoorbeeld nie presies so in ’n verhaal weergegee word nie, maar die kern van die 

ervaring sal uitgebou word tot ’n eiesoortige, dog universeel herkenbare ervaring. 

 

Die betrokke roman spruit noodwendig uit herinnering en persoonlike ervaring. “(D)ie 

skryfproses (maak) gebruik van inhoude uit ’n mens se langtermyngeheue” (Smuts, R., 

1992:79). Ek het dikwels, toe ek skoolgehou het, na die klas matrikulante voor my gekyk 

en skerp bewus geraak van die vibrasies van ’n soort rustelose intelligensie en ongeduld 

wat onder hulle teenwoordig is. ’n Onrustigheid wat net deur die verkenning van die lewe 

gedemp of aangewakker sou word. Vrae het by my opgekom: Wat gaan van hulle word? 

Hoeveel sal ontydig ’n verkeerde besluit neem? Hoeveel van hulle sal ontydig sterf? 

Ensovoorts. Die idee van die verwoesting wat ontydigheid in al sy vorme in mense se 

lewe veroorsaak, het verder as stimulus vir die abstrakte ruimtes (kyk 4.6.2) in die 

genoemde roman gedien. Gevolglik het die tienerkarakters en hul onderskeie abstrakte 

ruimtes uit hierdie idee ontstaan. Ek het verder  gedink dat sneeu in die somer ’n goeie 

metafoor kon wees vir die ontydigheid van gebeurtenisse en besluite wat hul lewe sou 

kenmerk. 

  

5.3.1.2 Die beplanningsfase 

Die dinamiese en wisselwerkende fasette van ruimte in die roman is grotendeels tydens 

die beplanningsfase uitgedink. Gedurende die beplanningsfase het ek besef dat veral die 

abstraksies van ruimte (kyk 4.6.2) deeglike nabetragting sal verg voordat daar tot die 

skryffase oorgegaan kon word. Hierin lê die transformasie van data uit die werklikheid na 

die fiktiewe wêreld van die narratief. 

 

Die beplanningsfase het ’n redelik onordelike verloop, want “verskillende fasette van die 

skryfproses (word) feitlik gelyktydig organies in die skrywer se gedagtes opgewek” (De 

Kock, 2008:47). Tydens hierdie fase kry die ruimte, konkreet en abstrak, gestalte in die 

skrywer se kop. Weliswaar is die genoemde vergestalting in hierdie stadium nog redelik 

vaag met die oog op die feit dat dit tot ’n sekere mate onvermydelik gepaard gaan met 
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die skep van karakters, handeling en tyd. Dit is gedurende hierdie fase dat die impetus 

van die plot sigself aanmeld – weereens gelyktydig met plek en situasie, en allerlei 

abstraksies van ruimte. “Dié fase kan in verband gebring word met die storie of 

geskiedenis van die verhaalwêrelde” (Greyling & Du Plessis, 2000:146).  

 

Die skep van ruimte met al sy fasette is deeglik tydens hierdie fase bedink voordat daar 

met die skryffase van die roman begin is. Ek het immers geweet dat ruimte in die roman 

’n groot rol sou speel. Somersneeu moes konkrete ruimtes hê waartoe die geskepte 

karakters sterk aangetrokke sou moes wees sodat dit ’n bepaalde uitwerking op hul 

gemoed en lewensomstandighede kon hê. Sodoende kon ruimtelike dinamiek geskep 

word. In feitlik al my verhale speel die konkrete ruimte ’n beduidende rol. Ek skryf 

laasgenoemde toe aan die feit dat ekself ’n besondere affiniteit vir die spesifieke 

konkrete ruimtes in my verhale het. Ek het met ander woorde ’n sterk sin van plek (kyk 

4.3.6) ten opsigte van die konkrete ruimtes in my verhale. 

 

Tydens die beplanningsfase van die roman het ek doelbewus besluit om konkrete 

omgewings te kies waarin ek self tuis voel en waar ek persoonlike en selfs sakrale 

belewenisse (kyk 4.3.2) gehad het. Hierdie self ervaarde belewenisse sou ’n sterker 

oortuigingskrag aan die ruimte en al sy fasette in die genoemde roman verleen. Moontlik 

sou dit die bepaalde sfeer wat my eie sin van plek (kyk 4.3.6) by my wek, ook in die 

roman laat neerslag vind. “Dit gaan dus daarom dat ’n storie altyd op ’n bepaalde plek 

afspeel en dit is vanselfsprekend dat die skrywer hierdie plek moet ken of minstens 

uitvoerig moes bedink het” (Du Plooy, 1992:101). Ek was derhalwe goed bekend met die 

konkrete plekke wat in die roman voorkom. 

 

Tydens die beplanningsfase is verder deeglik besin oor wie die hooffokalisator(s) sou 

wees, aangesien die hooffokalisator(s) deur hul fokalisasie (kyk 4.8.3) en visie in die 

betrokke roman sou meewerk tot die skep van ruimte en ruimtelike dinamika.  

 

5.3.1.3 Die skryffase 

Tydens hierdie fase was die uitdaging om ruimtelike dinamika te skep bepaald die 

grootste. Belangrik om te noem is dat beplanning steeds gedurende hierdie fase 

gefigureer het – selfs al het ek vooraf op die konkrete plekke waar die verhaal sou 

afspeel, besluit. Gedurende die skryffase het selfs nuwe stimuli in verband met die 

konkrete plekke bygekom. Hierdie rekursiwiteit was bepaald deel van die skryfproses. 

Daarby moes ek poog om die konkrete plekke so helder en treffend moontlik te 
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representeer. Novakovich (1998:94) stel hierdie uitdaging eenvoudig en onomwonde: 

“You must bring us into a place so that we can see it”.  

 

Die verskillende konkrete plekke moes helder voorgestel word, want die konkreetheid 

van plekke kan juis die abstrakte ruimtes daaraan bind en aktiveer om dinamies op 

mekaar in te werk. Ek het gepoog om die konkrete ruimtes met outoriteit en kundigheid 

daar te stel, want juis dít verleen geloofwaardigheid aan ’n ruimte. “Succesful fiction 

attains the depth of insight and knowledge of nonfiction [...] Collect the details, the 

background information, the facts, and present them” (Novakovich, 1998:92).  

 

Alhoewel die verskaffing of inbou van detail nie die enigste manier is om 

geloofwaardigheid aan ’n konkrete ruimte te bied nie, is dit onteenseglik belangrik. 

Rozelle (2004:128) stel in ’n skryfhandleiding soos volg: “(M)ake the settings of your 

fiction more than just places to be. Make them repositories of numerous details that help 

to tell your story and define your characters”. Hier kan in gedagte gehou word dat die 

detail net genoeg moet wees om die ruimte helder vir die leser op te roep. Dit is 

inderdaad moeilik om te weet presies wanneer daar genoeg inligting is om die doel te 

dien – naamlik, om in hierdie geval, treffend ruimtelike dinamika te skep. 

 

Gedurende die skryffase van die roman is menige verandering wat op feite gebaseer is, 

aangebring om sodoende die storie te pas. In ’n roman gaan dit immers primêr om die 

storie en die ruimte moes ook daarby aanpas. Dit het veral gebeur toe die hoofkarakters, 

Rouke Bruwer en Karina Kirstein, op fossiele op ’n plaas in die omgewing van Clarens 

afgekom het. Ek het besluit om ’n plaas te kies (’n werklike plaas) waarop 

dinosourusspore voorkom en dit bloot ’n fiktiewe naam (Renoir) te gee. Bykomende 

navorsing in verband met die konkrete ruimte, wat nie tydens die beplanningsfase bedink 

is nie, moes gevolglik tydens die skryffase gedoen word. Ek het met doktor Gideon 

Groenewald van Clarens, ’n bekende geoloog/paleontoloog geskakel en verskeie e-pos-

onderhoude met hom gevoer.  

 

Groenewald (2009a) het byvoorbeeld as volg geantwoord op ’n vraag in verband met die 

gefossileerde spore van dinosourusse wat tussen Clarens en Bethlehem gevind word: 

“Die nuwe spore kon maklik deur diere, wat soos die baie bekende Massospondylus lyk, 

getrap gewees het. Die spore is egter buitengewoon groot. Die kleiner spoortjies wat ook 

in die omgewing voorkom, is baie moontlik deur Massospondylus agtergelaat. Die spore 

word in die modder getrap wat dan deurtrap tot in die sand onder die modder. Dus trap 

die dier ’n modderafdruk van sy voetsool in die sand in. Dan versteen die hele spul. Dus 
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het jy sandsteenlae, met stukke afdrukke van modderpote aan die bokant van die 

sandsteen. As die modderbanke wegspoel, bly die afdrukke van die spore as 

moddersteenstukke in die sandsteen agter. Wanneer die moddersteen en sandsteen 

aan die bokant dan wegspoel, word die afdrukke geërodeer en sien mens die afdrukke 

van die spore as holtes in die klippe”.   

 

Ek het dr. Groenewald verder uitgevra oor die spore wat in die area gevind word waar 

die  roman afspeel. Groenewald (2009b) het geantwoord: “Dis nie wetenskaplik korrek 

om die spore as Massospondylus se spore te identifiseer nie – ons weet nie (watter 

diere) die spore gemaak het nie. Dus stel ek voor jy probeer die volgende gedagte 

uitbrei: ‘Volgens Gideon Groenewald, ’n geoloog van Clarens wat al jare lank 

dinosourusse jag, kan die nuwe spore maklik deur diere, wat soos die baie bekende 

Massospondylus lyk, getrap gewees het’”. Fyn detail is deurgaans tydens die skryf-

proses bygevoeg sonder dat die feitelike waarheid aangaande die fossiele aangetas is.  

  

Tydens die skryffase het dit algaande vir my duidelik geword dat ek nie presies weet 

waar die dinosourusspore voorkom nie en ek vanselfsprekend feite daaromtrent in die 

betrokke roman korrek moes weergee. Op my vraag of die fiktiewe plaas naby Clarens 

kan wees, het doktor Groenewald (2009c) geantwoord: “Dit is baie belangrik om 

natuurlik in konteks te bly. [...] So as jy aan die Bethlehem-kant van Clarens is, is jy in 

die Vaalrivier se bolope en die stelsel is die Liebenbergsvleirivier”. Ek het besluit om die 

aspek van die gefossileerde spore feitelik korrek te hou en die plaas, Renoir, is toe 

tydens die skryfproses aan Bethlehem se kant van Clarens geplaas. 

 

Bogenoemde korrespondensie met dr. Groenewald het gevolglik gesorg dat die feite in 

verband met die konkrete omgewing van die plaas, Renoir, korrek was. Die konkrete 

plek van die dinosourusspore in Somersneeu het ook gou ’n abstrakte dimensie bygekry, 

aangesien die plek vir die hoofkarakters emosionele konnotasies gekry het. Die 

emosionele verbintenisse wat die hoofkarakters, Rouke Bruwer en Karina Kirstein, met 

die plek van die dinosourusspore gevorm het, het ook vervloei in herinnering wat weer 

vir dagdrome en emosies soos berou en verlange gesorg het. Die navorsing in verband 

met die dinosourusspore word hier genoem met die oog daarop dat dit ’n duidelike 

voorbeeld is dat navorsing wel in die skryffase heelwat bygedra het tot die skep van 

ruimtelike dinamika in die betrokke roman.  

 

Verdere navorsing in verband met die Oos-Vrystaatse streek is vanselfsprekend ook 

gedoen. Afgesien van die feit dat ons jare lank daar woonagtig was en ek sedert 
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kindsbeen daar kom, het ek verder besoeke aan Bethlehem en Clarens gebring en met 

landboukundiges gesels. My eggenoot, dr. Jos de Kock, is ’n bekende kenner van die 

gebied se landboupraktyke en kon my verder van kundige raad voorsien.  

 

Die wisselwerkende dimensies van ruimte het tydens die skryffase uit beide die konkrete 

plekke, asook die karakters se wese, ingesteldheid en handeling voortgevloei. Myns 

insiens het die skryffase, as dit hier apart genoem kan word, die meeste bygedra tot die 

skep van ruimtelike dinamika. Die finale en belangrike afronding aan die skep van 

ruimtelike dinamika in die betrokke roman is egter tydens die redigeerfase gedoen. 

 

5.3.1.4 Die redigeerfase 

Selfs tydens die redigeerfase word ruimte met al sy fasette by herhaling geskep, herskep 

en geslyp. Aangesien die redigeerfase nie ’n fase is wat net voorkom wanneer die roman 

klaar geskryf is nie, maar dwarsdeur die skryffase plaasvind, is daar gevorm en vervorm 

aan die ruimte wat sy oorspronklike beslag tydens die skryffase gekry het. Weideman 

(2000:43) meen die “herskikkingsproses wat met die struktuur van ’n werk te make het”, 

is van groot belang, aangesien daar tydens hierdie fase betekenisvolle redigeringswerk 

gedoen kan word. Dit het bepaald so tydens die redigeringsfase van die betrokke roman 

gebeur en veral in verband met die skep van ruimtelike dinamika. “Herskryf is net so ’n 

wesenlike deel van die kreatiewe proses as die aanvanklike konseptualisering van ’n 

idee, navorsing ter wille van die agtergrond of die ‘verwoording’ van ’n storie” (Greyling, 

1999:107). 

 

Tydens die skryf van die roman was daar ’n aanhoudende en onmiddellike redigering. 

Met ander woorde, daar is gedurig oorgeskryf in ’n poging om die teks te verfyn. Hierdie 

voortdurende redigering waartydens makro- en mikroredigering (Novakovich, 1998:229-

238) min of meer gelyktydig gedoen is, is vanselfsprekend afgesluit deur ’n volledige 

herredigering van die roman.  

 

Mikroredigering en makroredigering is derhalwe deurgaans gedurende die skryfproses 

gedoen, asook ’n vars makroredigering nadat die roman afgehandel is. Die reeds 

geskepte ruimtes, asook die abstraksies daarvan, word tydens makroredigering opnuut 

in retrospeksie beskou en verbeter of selfs weggelaat. Ek het gevind dat ek eers werklik 

insien wat ek bedoel het wanneer ek dit klaar geskryf het. Dan kon ek verander en die 

ruimte met sy wisselwerkende fasette helderder teken of dele en aspekte weglaat wat 

nie werklik tot die storielyn bydra nie. “Die rekursiewe aard van skryf is nie slegs deur 

navorsing bepaal nie [...] Murray sien skryf veral as ontdekking en sê dat die skrywer 
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eers by die lees van sy eerste konsep agterkom waarheen die taal hom gelei het” 

(Smuts 1992:76). Ek het in my joernaal ook aangeteken dat ’n reeds geskepte stuk werk 

nuwe insigte op die ruimte met al sy fasette bied, en gevolglik nuwe geleenthede om 

hierdie fasette beter uit te lig. 

 

4 Mei 2009 

Tydens die herlees, redigering en herskryf van ’n stuk van die betrokke roman waar 

die karakters ’n besoek aan die plaas, Renoir, bring,  is dit vir my duidelik dat die 

konkrete ruimte deegliker uitgebeeld moet word juis om die abstraksies van die 

ruimte (byvoorbeeld liefde, onderstrominge, jeugdige onbesonnenheid, ensovoorts) 

beter uit die konkrete ruimte te laat voortkom. Ek beskryf die plek waar die 

dinosourusspore gevind is in detail omdat dit ’n plek is waaraan daar heelwat 

abstraksies van ruimte vasgeheg kan word. Onder dié abstraksies sal onder andere 

herinnering, hartseer, verlange, berou ensovoorts, wees.  
  

5.3.1.5 Die publikasiefase 

Alhoewel ruimtelike dinamika in hierdie fase reeds voltooid geskep is, kan daar moontlik 

nog hier en daar klein veranderings aangebring word aan aspekte soos beskrywing of 

dialoog wat betrekking op ruimte en ruimtelike dinamika het. Dit kan gebeur wanneer die 

finale proefleeswerk gedoen word. 

 

Daar is egter geen veranderings aan die verskillende ruimtes in die roman Somersneeu 

tydens hierdie fase aangebring nie.  

 
5.3.2 Die interaksie van ruimte met die ander skeppingselemente  

Dit is na my mening vanselfsprekend dat die interaksie van ruimte met die ander 

skeppingselemente ruimteskeppend sal inwerk.   

 

5.3.2.1 Die interaksie van ruimte met karakter 

Die feit dat karakter en ruimte onskeibaar is, vergemaklik die skep van ruimtelike 

dinamika. Laasgenoemde stelling is gebaseer op die feit dat ruimte en karakter 

aanhoudend in wisselwerking met mekaar is. Ruimte, met al sy fasette, het ’n direkte 

uitwerking op karakter en dit veroorsaak uiteraard ruimtelike dinamika. “Setting in a novel 

is not background, it is a key, a vital element [...] (I)t permeates and determines 

characters’ behaviour; it thwarts or facilitates their actions” (Rogers, 2008:122). Hierdie 

vitale deurdringing van die karakters se handeling is niks anders as ruimtelike dinamika 

nie. 



180 
 

Karakters reageer instinktief en intuïtief op hul ruimte. Waar ruimte ’n definitiewe rol 

speel, “vind ons gewoonlik dat die ruimte die karakters beïnvloed en dat figure dikwels 

sterk op die ruimte reageer” (Smuts, J.P. & R., 1982:142). Die hoofkarakters, Rouke 

Bruwer, Karina Kirstein en Rob van Coller, word byvoorbeeld in Somersneeu sterk deur 

hul konkrete sowel as abstrakte ruimtes geaffekteer. 

 

Karakters beleef die ruimte op verskeie sintuiglike maniere. Deur die hooffokalisators se 

sintuie kan die ruimte suksesvol geskep word. Die hooffokalisators se sintuiglike en 

gevoelsbelewenis van die ruimte kan geweldig baie bydra tot die skep van ruimtelike 

dinamika. Laasgenoemde stelling berus myns insiens op die feit dat karakters die ruimte 

nie as enkelvoudig en simplisties beleef nie, maar dit wel beleef as ’n dinamiese element 

in hul bestaan – selfs al sou hulle nie bewustelik daaroor nadink nie.  

 

Volgens Heilna du Plooy (1992:103) beleef karakters “die ruimte op twee maniere: as ’n 

kader, dit wil sê as topologie waarin hulle ingesluit word, maar die invulling van die 

ruimte word ook as ’n ruimtelike belewenis waargeneem”. Dit is gevolglik relevant hóé 

die skrywer die ruimte opvul. Met ander woorde, die konkrete artefakte wat in die ruimte 

geplaas word, het betekenis en wek abstraksies wat deur die karakters sintuiglik of 

emosioneel waargeneem word. Die konkreetheid van ’n huis asook die konkrete dinge 

waarmee dit gevul is, wek abstraksies soos koestering, selftevredenheid en 

selfversekerdheid (Du Plooy, 1992:104). Hierdie abstraksies tree in wisselwerking met 

mekaar en skep ruimtelike dinamika.  

 

Al die konkreethede wat ek in die verskillende ruimtes in die roman geplaas het, is vitale 

ruimtelike elemente wat dinamiek in die ruimte veroorsaak. Die dinamiek in die betrokke 

ruimte kan in die volgende passasie in Deel III van die roman waargeneem word waar 

Rouke in Skotland by mense kuier en ’n boek van Nabokov raaksien (bladsye 386, 387). 

Die boek in die ou predikant se studeerkamer laat herinneringe in hom losskiet wat hom 

met onderdrukte wrewel en woedende emosie vul, al tree hy uiterlik hoflik op. Die 

konkrete ruimte wek gevolglik abstraksies wat dinamies met mekaar in werking tree. 

  

Tydens ’n besoek aan die ruïne van Dryburgh Abdy in Skotland (bladsye 384–388) het 

die hoofkarakter Rouke ’n innerlike stryd, aangesien hy voel asof hy uit jaloesie moord 

kan pleeg. Daarby skep die blote konkrete plek by hom ’n verlange na verlore liefde en 

ontketen dit ook ’n tweestryd in homself. Deur die innerlike stryd (geskep deur die 

gebruik van bewussynstrominge en innerlike monoloë), bly die plek nie net konkreet nie, 

maar word dit as’t ware ’n ekstensie van homself. Dit word ’n abstraksie waar hierdie 
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karakter se verlange en konflik, asook die begin van berusting en ’n erkenning van eie 

tekortkominge gehuisves word. Al hierdie emosies, herinneringe en assosiasies word 

deur middel van die bewussynstroomtegniek, verbale en nieverbale handeling, asook 

beskrywing uitgebeeld om sodoende ruimtelike dinamiek te skep. 

 

In die betrokke roman (bladsye 392, 393) ry die karakter Rouke ná die besoek aan die 

ruïne van die Dryburgh Abdy, op na die omringende heuwels toe. Daar hou hy stil en kyk 

af op die Dryburgh Abdy, gesetel in die kromming van die Tweedrivier. Sir Walter Scott, 

weet hy, het ook dikwels daar stilgehou om die toneel te bewonder. Beide plekke – die 

abdy en dié uitkykpunt – word vir hom sakrale plekke (kyk 4.3.2), aangesien hy daar met 

homself en sy pynlike herinneringe, asook met God en sy gebod gekonfronteer word. 

“Die topografiese ruimte word meer as blote pleknaam as dit in ’n hegter verhouding tot 

die persone wat in die verhaal figureer, funksioneer. Die topografie word dan 

onafskeidbaar van die persone en verkry deur hierdie persone betekenis” (Bischoff, 

1984:120,121). Die passasie op bladsye 392–393 illustreer laasgenoemde stelling. Die 

ruimtelike dinamiek word weereens deur middel van die bewussynstroomtegniek (kyk 

5.6.3.4), asook beskrywings met Rouke as hooffokaliseerder, gewek. 

 

5.3.2.2  Die interaksie van ruimte met tyd 

Die wisselwerking tussen ruimte en tyd bevat per definisie dinamiek. “Setting is a 

dynamic aspect of storytelling” (Bickham, 1994:123). Hierdie dinamiese aard van ruimte 

is noodwendig in wisselwerking met tyd wat self ’n voortdurende stroming (Keuris, 

1992:444) en derhalwe dinamies is. Dit is gevolglik onvermydelik dat ruimte en tyd al 

wisselwerkend saam geskep word en ’n eiesoortige dinamiek wek. Na my mening is dit 

juis die durende aspek van tyd wat ruimtelike dinamiek veroorsaak, aangesien die 

tydruimtelike nie staties is nie. Die durende stroming van tyd veroorsaak veral 

verandering in die abstraksies van die ruimte (soos byvoorbeeld die politiek, kultuur, 

menslike herinneringe, persepsies, ensovoorts). Verder affekteer tyd konkrete ruimtes 

wat weens die stroming van tyd kan erodeer en verweer. 

 

Dit is gevolglik vanselfsprekend dat tyd en ruimte in aanhoudende wisselwerking met 

mekaar is en dan ongetwyfeld ruimtelike dinamika skep. Daarby kan tyd nie sonder 

ruimte bestaan nie en andersom. Die skep van ruimtelike dinamika kan trouens glad nie 

sonder tyd en tydsverloop plaasvind nie. In die betrokke roman verloop daar ’n tydperk 

van 12 jaar waartydens nie net die konkrete ruimtes nie, maar ook die abstrakte ruimtes 

redelik drastiese veranderinge ondergaan. Wanneer met karakters binne tyd en ruimte 

gewerk word (wat altyd is), vind daar noodwendig ’n vergestalting van abstraksies van 
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die ruimte, soos byvoorbeeld werklikheidsbeeld, asook identiteit plaas. Die genoemde 

abstraksies is dan namate tyd verloop, onderworpe aan verandering.  

 

Tydsverloop in die onderskeie ruimtes van Somersneeu het, na aanleiding van 

bogenoemde, byvoorbeeld ’n verandering in die verhouding tussen die drie 

hoofkarakters, Rouke Bruwer, Karina Kirstein en Rob van Coller veroorsaak. Die 

verhouding was nie staties nie en het aanhoudend nuwe kwaliteite bygekry. Hierdie 

kwaliteite is deur middel van byvoorbeeld bewussynstroming, verbale en nieverbale 

handeling geskep. Die veranderinge in verhoudings tussen die karakters, asook die 

ryping van hul emosionele volwassenheid, skep ruimtelike dinamika juis vanweë die 

ruimte se wisselwerking met tyd. 

 

’n Heen en weer beweging in tyd, onder andere deur die gebruik van terugflitse in die 

teks, help verder mee met die skep van ruimtelike dinamika. Ingrepe in die tyd van ’n 

roman sluit bepaald die skep van ruimte in, aangesien ook herinneringe iewers in ’n 

ruimte geanker is – en gevolglik skeppend funksioneer. In die passasie op bladsye 390– 

392 waar die hoofkarakter Rouke by die ruïne van die Dryburgh Abdy terugdink aan die 

plofbare dinamiek van sy tuisruimte, kom bogenoemde hopelik helder na vore. 

 

5.3.2.3   Die interaksie van ruimte met handeling 

Die wisselwerking van gebeure en ruimte kan wedersyds versterkend of bepalend wees 

(Brink, 1989:117). Wat gebeur vind immers in en soms deur die ruimte plaas – en 

affekteer inderdaad die ruimte tot ’n mindere of meerdere mate.  

 

Ek vermoed daar kan gesê word dat plek en situasie tot ’n groot mate handeling is, want 

dit gee onvermydelik aanleiding tot innerlike en/of uiterlike handeling. “De plaats van 

handeling is [...] gekoppeld aan de personen, vindt in en door de personen haar 

betekenis [...] de plaats is in hoge mate de handeling” (Blok, 1960:190).  

 

Die skep van ruimte is, net soos die skep en voorstelling van karakters, ’n proses waar 

verkieslik omsigtig te werk gegaan behoort te word omrede die handeling van die 

karakters soms situasies skep wat vir vars insigte in die ruimte vra. Dit is byvoorbeeld 

wat gebeur het toe die hoofkarakters in  Somersneeu op dinosourusspore op die plaas 

Sneeudrif afgekom het. Die vonds van sulke gefossileerde spore is nie vreemd in die 

Oos-Vrystaat nie en ook nie vondste van gefossileerde boomstompe nie. Soos reeds 

genoem, moes ek eers met ’n kenner Gideon Groenewald in verband hiermee skakel. 

Die passasie op bladsye 206–215 is een van vele passasies in die roman wat aandui 
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dat, onder andere verbale en nieverbale handeling in ’n konkrete ruimte abstraksies van 

ruimte daarmee saam wek. Onder die genoemde abstraksies is verder herinneringe, 

drome en diep gevoelde emosies soos verwondering en opwinding wat juis in 

wisselwerking met die ruimte tree en derhalwe dinamiek skep. 

 

Hier is, onder andere, van terugflitse en gedagtestrominge van die hoofkarakter Rouke 

gebruik gemaak, aangesien ’n terugflits “die verband tussen ’n bepaalde moment uit die 

verlede en dit wat in die ’nou’ van die werk gebeur (ontbloot)” (Beneke, 1992:132). Die 

bepaalde moment uit Rouke se verlede (deur sy gedagtestrominge vergestalt) ontbloot 

myns insiens terselfdertyd die ruimte en die wisselwerking daarvan met die tyd. 

“Terugflitse is derhalwe dikwels gedagtevoorstellings van werklikhede, gegrond op 

tweedehandse inligting gemaak onder emosionele druk, met die gevolg dat die 

verbeelding van die ervarende karakter ’n baie groot bydrae daartoe lewer” (Beneke, 

1992:131). Die verbeelding van die ervarende karakter herroep dan nie net gebeure nie, 

maar ook die ruimte waarin die gebeure plaasgevind het. So word ’n sekere dinamiek 

tussen gebeure en ruimte geskep. 

 

5.4 Sin van plek 
 

Ek beskou sin van plek (kyk 4.3.6) as die heel belangrikste aspek in die skep van 

ruimtelike dinamika in ’n roman waarin ruimte ’n beduidende rol speel. Sin van plek is 

myns insiens die hoofkatalisator wat ruimtelike skepping inisieer en laat evolueer. Die 

konsep sin van plek omsluit uiteindelik al die fasette van ruimte wat dinamies op mekaar 

inwerk. 

 

Die meeste mense ervaar ’n intuïtiewe wisselwerking tussen hul gemoed en ’n konkrete 

plek. “People infuse place with meaning by the way they represent them to others and to 

themselves. The identities of place, then, are but a product of social actions and the way 

in which people construct their own representations of particular places” (Catalin, 

2008:73). Dit is hierdie infusie van betekenis in ’n plek wat belangrik is tydens die skep 

van ruimtelike dinamika. ’n Ruimte se identiteit word derhalwe grootliks vergestalt deur 

die identiteit en kulturele ingesteldheid van die skrywer (en sy karakters) wat deur 

verbale sowel as nieverbale handeling weergegee word. 

 

Skrywers beskik na my mening oor ’n sterk sin van plek wat duidelik in hul 

representering van konkrete ruimte sowel as abstrakte ruimte kan manifesteer. ’n Sterk 
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sin van plek kan meewerk dat ’n skrywer ’n spesifieke plek en sy atmosfeer met passie, 

goedgekose detail en keurige taal representeer.  

 

Sin van plek kan moontlik verder beskryf word as ’n reeks ervarings ─ ’n reskrip van 

belewenisse, herinneringe en drome in verband met ’n plek of plekke. Met ander woorde, 

ervaring(s) van ’n bepaalde plek kan oorgedra word op ’n ander plek(ke). “So place-

sense is a kind of palimpsest of serial place experiences” (Buell, 2005:73). Al hierdie 

ervarings van plekke bou nie alleen aan die skrywer se sin van plek (en derhalwe ook 

dié van sy karakters) nie, dit voed die skrywer se psige ten opsigte van konkrete plekke 

en die abstraksies wat daaruit vloei (kyk 4.6.1. en 4.6.2).  

 

Die mens se denke en emosies, asook sy sin van plek word derhalwe deur sy konkrete 

omgewing beïnvloed, aangesien daar vir seker ’n konneksie tussen ’n mens se gees en 

die mens se fisiese omgewing is. Ek het dit as sodanig ervaar toe ek Somersneeu 

geskryf het. “Writing in the field of postmodern epistemology, Preston (2003) explored 

the connections between place and mind, describing how the physical environment 

comes to play an important role in the way people think” (Catalin, 2008:14). Dit is 

vanselfsprekend dat ek as skrywer my eie sin van plek (die konneksie tussen my 

gemoed en die konkrete plekke) aan die karakters oorgedra het.  

 

Lees asseblief bladsye 7 tot 21 in die betrokke roman waar die hoofkarakter Rob van 

Coller vanuit sy persoonlike perspektief sin van plek openbaar. Dit is nie die enigste stuk 

in die roman waar sin van plek na my mening duidelik na vore kom nie, maar dit is ’n 

voorbeeld van hoe sin van plek gebruik kan word om ruimtelike dinamika te skep.  

 

Volgens Catalin (2008:73) is dit belangrik om in gedagte te hou dat die betekenis wat 

aan ’n plek geheg word ─ en wat na my mening ’n sin van plek bewerkstellig – ten 

nouste verbind is met konteks. “Context, being that part of the world which is in direct 

relationship to the part under scrutiny, is that which gives meaning both to that part and 

to itself” (Catalin, 2008:73). Om daardie rede kan daar slegs binne konteks betekenis 

aan ’n plek geheg word. 

  

Sin van plek kan as’t ware die kode wees waardeur ’n skrywer ruimtelike dinamika skep, 

aangesien dit die skrywer se graad van betrokkenheid (beide intellektueel en 

emosioneel) by die skep van ruimtelike dinamika in ’n roman bepaal. ’n Skrywer en die 

konkrete plek in sy roman is derhalwe op ’n manier aan mekaar verbonde. “(T)here can 

be no self (consciousness) without place (something to be conscious of). Alternatively, 
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there can be no place without someone to perceive it as such and endow it with value 

and meaning” (Catalin, 2008:66). Ek het myself as sodanig verbonde gevoel aan die 

plekke wat die konkrete ruimtes in die betrokke roman is. Daarby heg ek waarde aan die 

spesifieke konkrete plekke en vul hulle met die betekenisse (ruimtelike abstraksies) wat 

aan my eie emosie en denke geknoop is – en wat derhalwe weer aan my karakters 

oorgedra word. 

 

Ek vermoed gevolglik dat my eie sin van plek, wat betref die konkrete ruimtes wat ek in 

die roman Somersneeu geskep het, ’n sterk rol gespeel het in die skep van ruimtelike 

dinamika in die betrokke roman. My eie ervarings, emosies, herinneringe en drome 

geplaas in die Oos-Vrystaat, die Wes-Kaap, Londen en Skotland, asook Frankryk, het 

bepaald meegehelp om byvoorbeeld atmosfeer te skep. Hans du Plessis (2012:7) meen 

“(v)ir baie skrywers is die doel van plasing dan om atmosfeer te skep. Ek vertaal 

atmosfeer hier met sin van plek, al is dit ineengestrengel met sin van tyd”.  

 

Sonder die genoemde atmosfeer en sin van plek sou ek in alle waarskynlikheid nie kon 

poog om die betrokke ruimtes oortuigend te representeer nie. Selfs met ’n besondere 

geneentheid ten opsigte van die konkrete ruimtes in die roman, was dit moeilik om dit te 

representeer, aangesien ek die representasie immers deur middel van taal moes laat 

gestalte kry. 

 

Sin van plek is verder so nou aan ’n skrywer se innerlike belewenisse en gemoeds-

ingesteldheid verbonde dat dit ’n subjektiewe aspek van ruimteskepping is. “It is argued 

that sense of place is a subjective phenomenon and [...] that it is composed of six, 

interrelated major components which have been termed: sense of history, sense of 

identity, sense of community, sense of environment, sense of control and sense of 

change” (Satterthwaite-Gibson, 1981:i). Sin van plek is derhalwe ’n omvattende aspek 

van ruimtelike aanvoeling en ruimteskepping – en dit is kompleks, holisties en veelkantig 

van aard (Satterthwaite-Gibson,1981:ii). Ek beskou laasgenoemde siening van sin van 

plek as universeel waar. Dit is dan inderdaad hoe ek my sin van plek ten opsigte van die 

werklike ruimtes as’t ware op die betrokke roman se fiktiewe ruimtes ingeënt het. 

 

As gevolg van sin van plek se veelkantige, holistiese aard, kan dit as aspek van 

ruimteskepping juis so doeltreffend wees. ’n Skrywer se sin van plek omsluit na my 

mening alle fasette van ruimtelike dinamika, aangesien konkrete plekke nie lank 

konkreet bly nie, maar vloeibaar raak as gevolg van bogenoemde sin van historie, sin 

van identiteit, ensovoorts, wat alles inklusief is tot sin van plek. 
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’n Aanhaling uit die roman, Somersneeu, kan moontlik my eie sin van plek, wat neerslag 

in ’n karakters se perspektief gevind het, illustreer. 

 

Die sneeutye is nou se dae selfs kwaaier hier op die plaas en tog sal hy dit vir niks wil mis 
nie. Hy frons opeens. Dat dit deesdae heel ontydig kapok is ook waar. Hy onthou van ’n 
onlangse Desember wat hulle een Sondag kort voor Kersfees ryp gehad het. Naaswit, 
soos uitgestrooide kalk, het dit op die groen gras gelê en die luggie het gesny. Almal by 
die kerk en op die dorp het daarvan gepraat. Die ou tannies het voorspooksels van kil 
somers en warm winters gemaak en die middeljariges het net kop geskud. Dis van die 
jonges wat beterweterig gesê het die klimaat verander mos, mens moet dit seker te wagte 
wees. 

Met dié dat hy gereeld koerant lees, het hy goed van die klimaat se nukke geweet 
en ook dat dit omtrent die hele wêreld op hol het. Maar hy wou nie daardie oggend te veel 
kommentaar lewer nie. Netnou moet hy ’n vergadering daaroor bywoon. En vergaderings 
is nie sy forte nie. Hy woon deesdae net die Boerevereniging s’n by en dis klaar te lank. 
Hulle het nou die een aand dringend oor die misdaad gesels en toe nogal ook oor 
waterbronne wat bewaar moet word en so aan. Daarby, het die ouerige voorsitter 
swaarmoedig gesê, is daar die verandering van reënpatrone wat verskuiwing van plant- en 
oesdatums sal meebring. Die man het lank en aanhoudend daaroor geteem asof dit nuus 
is. Toe het hy ook maar liefs stilgebly, bang as hy sê hy dink die mens moet hom by die 
aarde se geite aanpas, trek hy die kort loot en word afgevaardig om ’n groter byeenkoms 
met langer en verveliger redes oor die klimaat se streke te gaan bywoon  (12,13). 

 

Bostaande aanhaling demonstreer hopelik verder dat ek hier van beskrywing sowel as 

die gemoedsbelewing (nieverbale handeling) van die fokalisator gebruik maak om die sin 

van plek te skep. Sin van plek as meewerkend tot die skep van ruimtelike dinamika, is 

bepaald een van die sterkste werktuie in die hand van ’n skrywer.  

 
5.5 Die transformasie van sin van plek in die roman, Somersneeu 
  

Ruimtelike dinamika word hoofsaaklik geskep deur middel van die transformasie van sin 

van plek (kyk 7.4). Hierdie transformasie geskied aan die hand van verskillende 

werkwyses en tegnieke (kyk 7.4 en 7.5). Hier word die werkwyses en tegnieke wat in 

Somersneeu toegepas is, bespreek. Dit is hoe ek persoonlik sin van plek getransformeer 

het om sodoende ruimtelike dinamika in die roman te skep. Hier kan genoem word dat 

die roman se eie sin van plek, en ook die karakters s’n, daargestel is deur die 

transformasie van my eie sin van plek. Dit is op die volgende wyses gedoen. 
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5.5.1 Die skep van konkrete ruimte 

Konkrete ruimtes word deur verskillende mense – en derhalwe ook deur karakters –  

verskillend gesien en ervaar. Bartlett-Möhl (2013) stel: “Ons elkeen se emosionele en 

kulturele grondslag vorm ons interpretasies van ’n plek. Elke karakter in ’n roman of 

kortverhaal sal ’n plek anders sien” [...] Letterkunde het dus die potensiaal om te wys 

hoe gekompliseerd geografie kan wees.”  

 

Taal het vanselfsprekend dieselfde potensiaal. Dit volg dat my eie ervaring van die 

konkrete ruimtes in Somersneeu deur woorde gerepresenteer is. Elke skrywer, vermoed 

ek, het sy eie ervaring van, onder andere die Wes-Kaap, asook die ander konkrete 

ruimtes in die roman. “As Lina Spies byvoorbeeld ’n gedig oor Stellenbosch skryf, gaan 

dit nie oor die dorp Stellenbosch nie, maar oor die dorp soos sy dit sien” (Bartlett-Möhl, 

2013). Die konkrete ruimtes dra derhalwe grootliks my eie stempel, en dié van die 

karakters in die roman. Hoe die konkrete ruimtes deur middel van woorde tot stand 

gekom het, is die vraag.  

 

Die skep van ruimtelike dinamika het ek vroeg tydens die skryfproses van die roman 

besef, is tot ’n redelike mate afhanklik van konkrete, gedetailleerde gegewens. Ek het dit 

soos volg in my joernaal aangestip: 

 

2 Maart 2009 

Die stimulusfase word deur Aucamp (2009:3) as volg beskryf: “Eers is daar ’n sterk 

prikkel wat die verbeelding as’t ware brandstoot. En hierop volg ’n kettingreaksie.” 

Die prikkel in die geval van die roman, Somersneeu, was die gedagte dat baie in die 

bestek van twaalf jaar met mense kan gebeur. Veral as dit jongmense is wat oor ’n 

dekade en meer in hul menswees groei en ontwikkel. Daar is die ingreep van 

gebeurtenisse en tydsame ontkieming, omgewingsveranderinge en toekoms-

verwagtinge. Dis alles faktore en aspekte wat aan hulle menswees slyp. Die 

gebeurtenisse en ontwikkeling van die karakters vind alles binne die ruimtes van die 

verhaal plaas. Om daardie rede moet die konkrete ruimtes myns insiens so 

gedetailleerd moontlik beskryf of uitgebeeld word. Dis volg dat detail nie oordoen 

moet word nie. Tog is dit myns insiens baie belangrik om sodoende ’n lewendige, 

geloofwaardige ruimte te skep. Hier kan ek net noem dat die proloog van die roman 

nou al minstens sewe keer oorgeskryf is, juis om relevante detail in te bring en ander 

wat oortollig kan wees, uit te laat.   
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’n Skrywer kan natuurlik te bewus van sy eie voornemens en prosesse wees en dan te 

veel detail gebruik. Ek het egter in gedagte gehou dat Somersneeu ’n ontspannings-

roman is wat nie te veel gestrooptheid in die skryfstyl vereis nie. Daarby was dit vir my 

belangrik om die konkrete ruimte(s) in die betrokke roman oortuigend te skep met die 

oog daarop dat gedetailleerde  uitbeelding van die konkrete ruimte veel te doen het met 

die verloop van die betrokke verhaal.  

 

Ek reken dat veral die landskappe en die plase Sneeudrif, Somerrijk en Renoir die 

karakters emosioneel beïnvloed en gestimuleer het. Renee Mattila (2004) sê 

byvoorbeeld oor Silko se roman Ceremony die volgende: “The detailed landscape of the 

United States and the Philippines supports the idea that humankind and the land are 

connected. Both settings also call forth different emotional responses in the reader and 

set the tone for the novel. In the novel, Ceremony, the setting is integrally linked to the 

development of both atmosphere and theme”.  Na my mening kan ruimte in ’n roman wel 

bogenoemde emosionele response in karakters wek, en daarby die atmosfeer en tema 

skep en verryk. Daardeur word ruimtelike dinamika gewek. 

 

Die karakters se emosionele response is, onder andere, die rede waarom ek soms 

gedetailleerde beskrywings van die landskappe in beide die Oos-Vrystaat en die Wes-

Kaap, asook in Engeland, Skotland en Frankryk deur middel van die visie, innerlike 

monoloë en dialoog van die hooffokalisators uitgebeeld het. Ek is dit eens met Mattila 

(2004) dat die ruimte (beide konkreet en abstrak) in ’n roman toonaangewend is: “The 

imagery of the landscape is instrumental in developing both the atmosphere and the 

theme of the novel. The novel develops atmosphere through the vivid imagery of the 

setting”. Helder uitbeelding van die konkrete ruimte skep verder onvermydelik 

wisselwerking tussen die abstraksies van ruimte. 

 

Die volgende aanhaling uit Somersneeu kan dalk bostaande stelling illustreer: 

 

Rouke hou sy perd in, wys boontoe na waar daar ’n klompie blouvalke in die lug draai. 
Skouspelagtig sweef hulle sirkelend en so langsaam dat mens dink hulle kan enige 
oomblik soos swaar reëndruppels aarde toe val. Maar dan vat hulle weer die wiek van die 
wind en styg draaiend boontoe. Vergete is matriek en rondlopers en allerlei probleme. 
Hul aandag is op die vrye spel van die valke en die vlammende herfskleure van die berge 
waar daar, na nou die nag se reën, blink stroompies teen die hang af kartel en die 
populiere en wilgers langs die spruit heldergeel vlam. Kosmos stoot delikate pienk en wit 
gesiggies deur die lang grasse. Eersdaags gaan die wêreld vol daarvan wees. Rouke 
verkyk hom elke jaar daaraan. En elke jaar, dink hy weemoedig, is dit vir hom mooier. 
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Hy wens met ’n skerp verlange dat Karina op hierdie oomblik by hom kon wees. Dat dit 
nie Robert is nie, maar sý wat voor hom ry, haar lang hare in die bries. Nou en dan sal sy 
omkyk en vir hom glimlag. Hy glimlag skewerig toe hy besef dat hy nie Freud se advies 
te lank kan volg nie. Om te wag is vir hom dalk swaarder as vir haar. Miskien is hy selfs 
weerloser as sy (134,135).  

  

Een van die eenvoudigste praktiese metodes om beide konkrete (en ook abstrakte) 

ruimtes te skep is om konkrete detail te gebruik. “One thing I stress [...] is the use of 

concrete detail to suggest abstract theme and the importance of letting the physical 

world stand for the intangible world” (Ansay, 2010:24). Konkrete handeling, asook die 

beskrywing van byvoorbeeld konkrete voorwerpe, wek assosiasies met die universele 

dinge, asook die abstraksies van ruimte soos byvoorbeeld herinnering, drome, emosies 

en kultuur (kyk 4.6.2). “When we write through particulars, we get at the universal in 

unique ways” (Ansay, 2010:24).  

  

In die bostaande passasie (bladsye 134,135) het ek byvoorbeeld van die volgende detail 

gebruik gemaak om die konkrete ruimte te skep: blink stroompies teen die berg af, 

“groot, ovaal dam”, “kosmos”, “geelgroen grasperke, roesrooi en oker populiere”, 

“sandsteenopstal se skuifraamvensters”, ensovoorts. Die konkrete besonderhede het 

bepaald nie alleen die konkreetheid van die ruimte tuisgebring nie, maar wek na my 

mening noodwendig ruimtelike abstraksies soos herinneringe en verlange wat op sigself 

help skep aan die ruimte en sy dinamika. Die konkrete detail het derhalwe help skep aan 

die universele, aangesien herinnering en drome universeel aan die mens (karakter) en 

sy leefwêreld is.  

 

Dit is natuurlik moontlik dat ek, deur ’n te noukeurige aandag aan konkrete detail, dit kon 

oordryf het. Te veel konkrete detail kon bepaald afbreuk aan die skep van ’n spesifieke 

ruimte gedoen het. Joan Hambidge (2011) meen wel ’n skrywer moet hom toespits op 

konkrete beelde wat abstrakte gedagtes kan oordra. Hambidge wys byvoorbeeld daarop 

hoe Sheila Cussons daardeur die metafisiese met die konkrete verbind. Alhoewel 

Hambidge hier van die digkuns praat, is die beginsel na my mening net so geldig vir die 

prosa. Konkrete detail lei feitlik dadelik tot assosiasies, drome en herinneringe wat die 

abstrakte en die bo-sinlike vergestalt – en dít lei weer tot ruimtelike dinamika. 

 

Dit is deurslaggewend om te besef dat die skep van konkrete ruimte deur middel van 

relevante besonderhede belangrik is. Ewe belangrik is om in te sien dat die konkrete 

ruimte van ’n roman nie lank bloot konkreet bly nie. Die oomblik wat konkrete ruimte 
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geskep word, verkry dit immers veelvuldige betekenisse en vervloei dit in die abstraksies 

van ervaring, herinnering en drome. “(T)he places that we occupy extend from the 

concrete to the abstract, from the physical to the psychological, from the personal to the 

socio-cultural” (Drefus & Jones, 2008:341). Myns insiens is laasgenoemde siening ‘n 

gegewe. So het dit ook in die skryfproses van Somersneeu gebeur. Die oomblik toe die 

konkrete ruimte beskryf is, het die karakters, vernaamlik die hoofkarakters Rouke Bruwer 

en Karina Kirstein (asook Rob van Coller in die proloog), daarop gereageer en 

abstraksies het daaruit gevloei.  

  

Lees asseblief die volgende passasies op bladsye (439–441). Die gedeelte is moontlik 

aanduidend van die “vloeibaarheid” van konkrete plekke en die assosiasies wat feitlik 

onmiddellik by die uitbeelding van die konkreetheid daarvan ontstaan. Die ruimtelike 

dinamiek word hier hoofsaaklik deur middel van gedagtes en gemoedsbeweginge, asook 

dialoog geskep. Verskillende skryftegnieke kan inderdaad vir die skep van ruimte sowel 

as ruimtelike dinamika gebruik word “byvoorbeeld beskrywing, handeling (verbaal en nie-

verbaal), verhoudings of ’n kombinasie hiervan” (Du Plessis, 2013). 

  

Na aanleiding van bogenoemde passasie op bladsye 439–441 kan ek die volgende stel: 

Wat deur die karakters en die leser as sigbaar beleef word en derhalwe konkreet is, skuif 

spoedig in ’n ander, dieper, asook wyer sfeer in vanweë die gebruik van konkrete detail, 

asook verbale en nieverbale handeling. “De zichtbare wereld is de geconcretiseerde 

belangensfeer, de belangensfeer is de zin die de wereld van het verhaal besit” (Blok, 

1960:190). Ek moes hierdie belangesfeer in gedagte hou tydens die skep van die 

konkrete ruimte. Die geskepte konkrete ruimtes moes ’n belangesfeer en gevolglik die 

sin van dié romanwêreld skep. “Blote mededeling is speelruimte, dog waar gevoelens, 

emosies of enige iets meer geïmpliseer word, is daar sprake van belangeruimte; iemand 

se belange word aangeroer” (Bischoff, 1984:120). ’n Belangesfeer is derhalwe nie staties 

nie en dra by tot ruimtelike dinamika. 

 

Die skep van konkrete ruimte steun swaar op navorsing, maar moontlik nog meer op 

verbeelding. Navorsing word, onder andere, gedoen om geloofwaardigheid en ’n sin van 

plek (kyk 4.3.6) in die betrokke roman te vestig en te ontwikkel. “(R)esearch is essential 

so the details of place and time cohere into a believable whole” (Novakovich, 1998:93). 

Dit is die geloofwaardige entiteit wat sin van plek help bewerkstellig en so ruimtelike 

dinamika skep. Na deeglike navorsing in verband met die detail van ’n plek(ke), kan die 

skrywer by die feitelike gegewens hou of dit oortuigend verder met verbeelding inklee.   
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Tot watter mate die konkrete plek met verbeelding ingeklee kan word, hang af van die 

vereistes van die spesifieke roman. In Somersneeu was navorsing, asook eie belewing 

van die plekke, noodsaaklik. Verbeelding het bykomend ’n sterk rol gespeel. Die 

woonhuise met al die besonderhede is byvoorbeeld byverbeel. Die plase is ’n kollektiewe 

samestelling van verskeie werklike plase en het spesifiek vir die doel van die roman 

ander name gekry om sodoende by die titel te pas wat self ruimtelike dinamika 

suggereer.  

 

Die skep van topografiese ruimtes was eenvoudig, aangesien ek so vertroud is met die 

spesifieke ruimtes en dit hopelik helder kon uitbeeld. Sommige Afrikaanse lesers kan 

moontlik daarmee identifiseer, aangesien die Oos-Vrystaat, asook die Wes-Kaap 

gewilde toeristebestemmings is en hulle moontlik redelik vertroud is daarmee. “Die leser 

beskou die topografiese gegewens vanuit sy eie algemene ervaring van sy eie wêreld” 

(Bischoff, 1984:119). Dit was wel nodig om inligting te verskaf in verband met die 

topografie deur middel van plekbeskrywing om sodoende atmosfeer en sin van plek te 

skep. Dit is immers belangrik om die konkrete ruimte so te skep dat die karakters, asook 

die implisiete leser daarby aansluiting vind. “Topografiese ruimte kan belangeruimte 

word sodra die skakeling tussen die karakters en die ruimte die karakter in so ’n mate 

betrek dat die leser van ’n omvattender ruimte bewus word” (Bischoff: 1984 120). 

 

Die volgende aanhaling uit Somersneeu kan ’n belangesfeer se invloed illustreer: 

  

Een ding weet hy vir seker: hy is klaar sat vir skool. 
Buite, bo tussen die sandsteenrotse langs die skoolmuur roep ’n korhaan 

skor. ’n Koggelende geluid wat hy al dikwels in woorde probeer namaak het. Die 
ou storie lui dat ’n korhaan benoud na ene dokter Ralph roep. Dokter Ralph, 
dokter Ralph! So beduie sy ma en oom Faantjie wat by haar skilderlesse neem, 
altyd.  

Hy wens meteens hy kon uithol buite toe, die koppie al springende van 
sandsteenrots tot sandsteenrots beklouter tot daar by die klein, koel grot waar die 
leerders dikwels ’n hele periode lank stokkiesdraai. Hy het dit ook eenkeer 
probeer, maar is terstond uitgevang, want dis dieselfde dag wat Brett en Rob die 
oggend daar gaan rook het en hulle al drie deur ’n snuffelende onderwyser 
uitgevang is (32,33). 

 

Lees asseblief ook bladsye 72 en 73 wat moontlik verder kan illustreer dat die 

uitbeelding van ’n konkrete ruimte inderdaad – deur middel van besonderhede in noue 

medewerking met verbeelding – ’n wyer, omvattende ruimte skep wat verskillende 
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wisselwerkende, abstrakte fasette bevat soos byvoorbeeld herinnering en afskynsels van 

eie ervaring soos verlange. 

 

5.5.1.1 Navorsing in verband met die konkrete ruimte 

Na my mening is navorsing in verband met die skryf van enige roman ’n gegewe. Die 

eerste teoretiese stelling op grond van die praktyk van die skeppingsproses is dat die 

navorsing vir die skryf van ’n roman nie maklik oorbeklemtoon kan word nie (Du Plessis, 

2011). Navorsing kan verder neerkom op die eenvoudige verifiëring van feite soos 

datums, aanhalings, spelling en statistieke en ook byvoorbeeld die nasporing van ’n 

kontemporêre verslag oor ’n historiese gebeurtenis, asook die meer gekompliseerde 

vasstelling van die outentisiteit van die konkrete ruimte in ’n roman (Hoffmann, 2003:4). 

Navorsing word myns insiens verskillend deur verskillende skrywers benader. 

“Researching, like writing, is an individual, creative process” (Hoffmann, 2003:XIV). Ek is 

dit eens met Hoffmann (2003:4) wat meen besoeke aan plekke is van belang, asook 

onderhoude met inwoners of persone wat kennis dra van die plekke.  

 

Navorsing kan bepaald heel kreatief wees. “Die kreatiewe deel van navorsing kom na 

vore wanneer al die statistiese of feitelike korrektheid vasgestel is, want ’n 

geskiedkundige ondersoek kan baie kreatief asook verskillend ingeklee word deur 

verskillende skrywers. Een skrywer kan deur die hantering van karakters en ruimtes ’n 

heel ander aanskyn aan die  geskiedenis gee as ’n ander skrywer” (De Kock, 2008:41). 

 

Dit volg vanselfsprekend dat geografiese ondersoeke soos besoeke aan die konkrete 

ruimtes in die roman gebring is. Ek vermoed dat ’n skrywer nie oor ’n plek kan skryf as 

hy nie ten minste die atmosfeer van ’n plek ervaar het nie. Een van die redes waarom ek 

die Oos-Vrystaat en ook die Wes-Kaap as konkrete ruimtes gekies het, is die feit dat ek 

tot ’n redelike mate weet hoedat mense (en dus ook karakters) op die atmosfeer daar 

reageer. Dieselfde geld vir die konkrete ruimtes van Engeland, Skotland en Frankryk. 

Feite aangaande die betrokke plekke kan deur middel van literatuur nagelees en 

nagevors word, maar ’n plek se atmosfeer is iets wat verkieslik self ervaar moet word. 

Dis hier waar ’n sin van plek vir die skrywer weereens belangrik is. Karakters se sin van 

dieselfde plek kan natuurlik verskil – ook van die skrywer s’n.  

 

Die navorsing in verband met die konkrete ruimtes in die roman is gedoen met die oog 

op die toe reeds uitgedinkte karakters. Die verhaal gaan immers nie oor die ruimte nie, 

maar oor die karakters se reaksie op die ruimte, asook hul wisselwerking met die ruimte, 

beide konkreet en abstrak. Dit is inderdaad ruimtelike dinamika.  
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5.5.1.2  Die uitbeelding van konkrete ruimte  

Al is die betrokke roman fiktief, speel dit op werklike plekke af. Alhoewel ek die konkrete 

ruimtes in die betrokke roman goed ken, bly dit moeilik om ’n konkrete ruimte te 

vergestalt waar duidelike taalmerkers gebruik kan word.  

 

Dit is ingewikkeld om die konkrete ruimtes uit te beeld, aangesien dit selfs in ’n redelik 

outobiografiese teks gebeur dat daar gefiksionaliseer word. In ’n onderhoud met 

Stephanie Nieuwoudt (1998:17) oor sy boek Omdat ons alles is, sê Henning Pieterse: 

“Selfs al gebruik ek my volle name in die teks, kan die teks nie gelykgestel word aan die 

werklike gegewe nie. Wanneer gedagtes in teksvorm verskyn, skep dit dadelik afstand”. 

Laasgenoemde geskied  myns insiens bepaald wanneer ’n werklike ruimte (beide 

konkreet en abstrak) in ’n teks weergegee word.  

 

By die werklikheid van ’n konkrete ruimte kom daar, soos vroeër in my joernaal ook 

genoem, subtiel verdigsel by. Die verdigsel kom moontlik by, aangesien die storie 

daarna vra. Dit was in die geval van die betrokke roman so omrede ek byvoorbeeld 

strate en die plek waar die kerk in Bethlehem staan, verander het om die verhaal te pas. 

Dit is trouens die verklaring wat ek daarvoor het noudat die boek klaar verskyn het. Die 

effense verwringing van ’n werklike ruimte kan myns insiens toegeskryf word aan die 

skrywer se persoonlike herinnering van plekke. Herinnering is geneig daartoe om aan te 

dik sowel as te stroop.  

 

Die moontlike verwringing van die werklikheid in ’n roman kan ook daaraan toegeskryf 

word dat karakters se werklikheidsbeeld versterk word deur visuele waarneming van hul 

ruimte, ouditiewe indrukke en taktiele waarneming (Du Plooy, 1992a:103). Vir ’n mens is 

sy leefruimte ontsaglik belangrik en “maak ’n onmisbare komponent van die tekstuur van 

jou lewe uit” (Du Plooy, 1992a:104) en dit kan vir karakters ook só geskep word dat dit 

hul hele bestaan, asook hul siening van hul bestaan beïnvloed. Konkrete ruimtes het 

verskeie fasette soos klimaat, woonplekke, geografiese plasing, ensovoorts, wat 

uitgebeeld kan word. 

 

5.5.1.3 Die uitbeelding van klimaat as deel van die konkrete ruimte 

Die uitbeelding van die weer en die klimaat van die konkrete ruimte waarin die verhaal 

afspeel, is myns insiens werklik van groot belang. Die weer in die Oos-Vrystaat, asook in 

die Wes-Kaap, is van deurslaggewende belang vir die ruimte sowel as vir die karakters. 

Laasgenoemde stelling kan moontlik vir alle romans geld. Karakter en ruimte kan nie 

geskei word nie en karakters se sintuie is ten nouste aan die klimaat gekoppel. Klimaat 
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is ten nouste gekoppel aan die mens se sintuie (Dale, 2008:129). Klem op sintuiglikheid 

is verder ‘n erkende manier om onder andere die ruimte in ‘n roman te verdig en dit 

funksioneel te maak. “Weaving the weather into the fabric of your narrative adds texture 

[...] In a city like Sydney the weather affects everything: what your character is wearing, 

eating, doing and drinking, the type of pubs, the cafés, the water restrictions (Dale, 2007: 

128,129). 

 

Dit is sinvol om te konstateer dat die uitbeelding of representasie van die 

weersomstandighede in ’n roman meewerk tot die skep van die algehele atmosfeer en 

die ruimte wat in die roman beskryf word. Ek het derhalwe in die roman waar die weer ’n 

beduidende rol in die eksistensiële gemoedsbelewing, asook gemoedsbeweginge van 

die karakters speel, gepoog om die weer konkreet uit te beeld. “When describing the 

weather or other aspects of setting and atmosphere be specific and concrete” (Dale, 

2008:129). Dit is juis die genoemde konkrete uitbeelding van die weer wat ’n bepaalde 

dinamiek in die roman aan die gang sit deurdat die karakters daarop reageer deur 

middel van innerlike en uiterlike handeling. 

 

Hier volg enkele, kort passasies waar die weer en klimaat uitgebeeld is. Dit volg dat die 

skep van hierdie werklikhede in die karakters se lewe gepaardgegaan het met ruimtelike 

abstraksies wat op die konkreetheid inwerk. 

 

Dis ongenaakbaar koud. Die kerspopuliere staan skraal teen die blouwit lug en die wind 
snerp teen hul wange as hul soggens skool toe ry. Soms vat Dominee self vir Karina skool 
toe dan ry Rouke alleen. Dis dan wanneer hy diep dink. Hy lê die ent skool toe af byna 
sonder dat hy daarvan weet (216). 
           
Die somer kom sukkelend in Skotland, dink Rouke toe hy by die ingang na die ruïne van 
die Dryburgh Abdy vir sy kaartjie betaal. En selfs dan is dit soms koel en trietsig. Maar 
onbeskryflik mooi. ’n Diep smaraggroen en teerpienk bloeisels. Affodille en krokusse wat 
uitkruip. Kleurryk en klam. So Skots, soos wat James en Mary McAvoy nou die dag 
laggend aan hom beduie het. Hy stap uit die geboutjie en met die paadjie af om by die 
abdy uit te kom. ’n Atmosfeerryke, marmerpienk ruïne waar onder andere Sir Walter 
Scott begrawe lê. In die omarming van die Tweed-rivier, in ’n diep wieg van stilte, lê 
hierdie verruklike vervallenheid (381).  

  

Die skep van klimaat kan vanselfsprekend nie alleen gedoen word nie en is geheel en al 

verweef met die konkrete ruimte, asook die abstraksies van ruimte soos byvoorbeeld 

verlange en weemoed wat meewerk om atmosfeer te skep. In die bostaande passasie 
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gebruik ek, onder andere, ’n mate van beskrywing, asook die introspeksie van een van 

die hooffokalisators Rouke Bruwer om die ruimte met al sy wisselwerkende fasette oor te 

dra. 

 
5.5.1.4   Die uitbeelding van konkrete woonplekke in die skep van ruimtelike dinamika 

Konkrete woonplekke sluit na my mening nie net huise in nie, maar ook die land waarin 

die huis sy plek het. Die land waar karakters hul tuisruimte het, het bepaald ’n invloed op 

die bouvorm en algemene benadering tot die konkrete woning wat ’n huis is. Die klimaat, 

asook kultuur van ’n bepaalde land, het byvoorbeeld ’n uitwerking op die huise waarin 

karakters woon. Dit is egter die psigiese effek van ’n huis op ’n mens (karakter) het, wat 

van belang is.  

 

’n Fisiese huis is ook ’n psigiese huis, soos wat Heilna du Plooy (2002:39 ) dit stel in 

haar artikel “Die huis as domein: ’n ganse lewe in ’n intieme ruimte”. Huise dien as 

ruimtelike merkers in Somersneeu. Ek sluit hier ook woonplekke soos dorpserwe en 

plotte, asook plase in. Baie van die konkrete plekke in die roman verskaf aan die 

karakters geborgenheid, asook die intimiteit van die bekende. Dit op sigself veroorsaak 

ruimtelike dinamika – veral as daar byvoorbeeld afskeid geneem word van sodanige 

plekke.  

 

Die doelwit toe die verskillende woonplekke in die roman as ruimtelike merkers geskep 

is, was dat hierdie plekke – en selfs die tydelike verblyfplekke – ’n dinamiese impak op 

die karakters se persoonlike ruimte sal hê. Die woonplekke met hul konkrete inhoud wek 

gevoelsdinamika in die karakters wat hul ruimte in sy geheel affekteer. Ek het egter eers 

by die herlees en tydens refleksie oor aksie (kyk 2.2.2) besef dat die woonplekke en 

plase as konkrete ruimtes ruimtelike abstraksies oproep en derhalwe ruimtelike dinamika 

veroorsaak. 

 

Woonplekke soos huise en plase is verder die mikrokosmosse van die karakters. Dit bly 

’n universele waarheid dat karakters, net soos mense, hulself geanker voel in konkrete 

ruimtes soos woonhuise. “A house constitutes a body of images that give mankind 

proofs or illusions of stability” (Bachelard, 1994:17).  

 

Lees asseblief bladsye 60 tot 73.  

 

Dit is een passasie waar ek die hoofkarakter Rouke se woonhuis op die plot En Plein Air 

uitbeeld. Dit is ’n woonplek waar sy ma kunsklasse gee. Dit is gedoen deur die detail van 
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die huis te vervleg met die karakter se gemoedsbelewenisse en terugflitse, asook 

dialoog (verbale en nieverbale handeling). Terwyl Rouke, buite en ook binne-in die huis 

beweeg, word detail in verband met die huis en die omringende erf ingeweef. Die detail 

word deur middel van Rouke se gedagtes, drome en herinneringe gegee. Rouke se 

verbale en nieverbale handeling, asook beskrywing deur middel van sy fokalisasie, beeld 

die ruimtelike dinamika van ’n woonplek se konkreetheid sowel as die wisselwerkende 

abstraksies daarvan uit.  

 

’n Karakter se belewenis van sy woonplek is ’n middel om die sin van plek in die fiktiewe 

ruimte aan die leser oor te dra. Die karakters in Somersneeu is in huise en op plase en 

plekke geplaas wat hul emosies, intellek en verbeelding dermate aangryp dat dit hulle 

stabiliteit, asook ’n sin van plek gee. Hierdie woonplekke is hul mikrokosmos waar beide 

konkrete en abstrakte ruimtes ineenvloei en in wisselwerking met mekaar tree. Soos wat 

Bachelard (1994:14) dit vervolgens oor ’n huis stel: “(T)he house we were born in is 

physically inscribed in us. It is a group of organic habits”. Die konkreetheid van iets so 

intiem soos ’n woonplek word as’t ware vloeibaar en plooibaar in die mens se psige 

geïntegreer.  

 

Alhoewel ’n huis meesal stabiliteit verleen, kan dit ook ’n gevaarsone wees waar 

ruimtelike konflik plaasvind. So kon ek dan spesifiek deur middel van die karakter Rob 

van Coller in die proloog, asook die ander twee hooffokalisators se visie, die huis as 

ruimtes van beide geborgenheid en onveiligheid uitbeeld. Die onderskeie huise word 

hoofsaaklik deur middel van bepaalde fokalisasie aangebied. “Die belewenis van ruimtes 

word altyd gemerk deur die partydigheid van ’n spesifieke verbeelding” (Du Plooy, 

2002:40). Alhoewel Du Plooy hier na die roman, Niggie, verwys, geld die stelling myns 

insiens ook vir ander romans soos Somersneeu. Die belewing van ’n ruimte soos ’n huis, 

skep ruimtelike dinamika, aangesien ’n huis ’n karakter se gedagtes en gebede, drome, 

dagdrome, herinneringe en ervaringe herberg.  

 

Die ou herehuis op die wynplaas Somerrijk huisves vir een van die hooffokalisators 

Karina Kirstein vele abstraksies soos herinneringe en geheime drome in verband met 

haarself en die ander hoofkarakter Rouke Bruwer. Hierdie wisselwerkende abstraksies 

word deur middel van gemoedstrominge en terugflitse, asook nieverbale handeling 

uitgebeeld. Onderstaande passasie (wat ’n terugflits is), beeld nie alleen die 

konkreetheid van die ou herehuis van Somerrijk en sy Wes-Kaapse omgewing uit nie, 

maar ook die abstraksies wat dit huisves. Onder dié abstraksies val byvoorbeeld die 

kultuur en ook die koskultuur. 
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Lees asseblief bladsye 250–252. 

 

In die roman word ruimte op verskeie plekke deur veral die hoofkarakters se belewenis 

daarvan oorgedra. Die karakters se huise, by name die huis op En Plein Air in die Oos-

Vrystaat, word deur die visie Rouke (en later in ’n mindere mate deur dié van Karina) 

gesien en beskryf. Dit is ’n konkrete plek wat veral by die hoofkarakter Rouke 

herinneringe sowel as drome (abstraksies van ruimte) wek en sodoende ruimtelike 

dinamika skep. Woonplekke is bepaald nie staties van aard nie.  

 

Die ruimtelike dinamiek van ’n woonplek lê daarin dat die mens, en gevolglik ook 

karakters, onlosmaaklik aan hul woonplek verbind word deur die abstraksies (ervaringe, 

drome, herinneringe, ensovoorts) van hul eie ruimte. “’n Mens se verbeelding en 

herinneringe is onlosmaaklik aan mekaar verbonde en herinnerde belewenisse is altyd 

metafories aan plekke gekoppel” (Du Plooy, 2002:42). So gebruik ek die karakters se 

herinnerde belewenisse om hul woonplekke as konkrete sowel as abstrakte ruimtes te 

skep. Ek doen dit in bostaande passasie, onder andere, deur middel van die uitbeelding 

van die konkrete detail om die geborgenheid van ’n woonplek te skep (byvoorbeeld: “Die 

geurige waterblommetjiebredie, die filet met sampioensous saam met Somerrijk se 

volronde, robynrooi cabernet sauvignon”). Ek gebruik derhalwe dialoog (verbale 

handeling), uitbeelding en beskrywing, asook die hooffokalisator Karina se visie om die 

ruimte met sy fasette oor te dra. Nieverbale handeling speel verder hier ’n rol.  

 

In die roman Somersneeu is die plot naby Bethlehem, genaamd En Plein Air aanduidend 

van die ruimtes waar Rouke Bruwer, die hoofkarakter en sy ma hul lewenstryd het. Op 

En Plein Air – wat “in die oopte” beteken – gee Rouke se ma, Barbara, skilderklasse in 

die “en plein air”- styl. So verleen die newekarakter Barbara deur middel van handeling 

(verbaal sowel as nieverbaal) ’n sekere atmosfeer van kreatiwiteit aan haar woonplek 

wat die karakters noodwendig op allerlei wyses beïnvloed.  

Bogenoemde atmosfeer van kreatiwiteit is ’n ruimtelike abstraksie wat dinamies inwerk 

op die ander ruimtelike abstraksies wat in die konkreetheid van hul woonplek geherberg 

word. Hierdie kreatiewe leefstyl in En Plein Air huisves ervaring en herinnering wat diepe 

konflik inhou vir Barbara Bruwer en vir haar kind, asook die man in haar lewe, Eckard 

van Staden. “Past, present and future give the house different dynamisms, which often 

interfere, at times opposing, at times stimulating one another” (Bachelard, 1994:6). Die 

abstraksies verlede, hede en toekoms is inderdaad in die huis van En Plein Air 

voortdurend in wisselwerking met mekaar en skep daardeur ruimtelike dinamika.  
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Dit sou van pas wees om die atmosfeer in ’n roman hier verder te bespreek. Die blote 

konkrete feite wanneer ’n woonplek beskryf word, kan wel atmosfeer skep. Wanneer dit 

gedoen word behoort die woordkeuse en styl van so ’n aard te wees dat dit emosie en 

stemming wek (McClanahan, 1999:218). “In literature, atmosphere is the element hidden 

behind the walls of our story” (McClanahan, 1999:218). Daarby bevat atmosfeer vele 

abstraksies van ruimte. Dit is wel die konkrete dinge wat dikwels atmosfeer wek 

(McClanahan, 1999:218). 

  

Dit is inderdaad tasbare dinge wat ’n huis warm en atmosfeerryk maak en in 

onderstaande passasie het ek gepoog om die huis op En Plein Air deur die gebruik van 

besonderhede en die karakters se nieverbale handeling so uit te beeld. Die klimaat van 

die konkrete plek word terselfdertyd as deel van die konkrete ruimte hier uitgebeeld. 

   

Een ding staan soos ’n paal bo water: die klompie wat tydens die April- seminaar 
so saam geswot het, het die tradisie voortgesit. Hulle leer laat middae en aande tussen vyf 
en agt saam in En Plein Air se warm kombuis. Veral toe dit een nag sneeu dat die dakke 
en grasperke kristalwit lê. Dis snerpend koud en almal is snoesig toegewikkel in musse en 
jasse. Dié naweek bly die klomp sommer oor. Barbara maak vir die manne ’n kermisbed 
in die woonkamer en vir die meisies in die spaarkamer. Hulle sit om die lang 
geelhouttafel en studeer dat dit klap. Natuurlik dra Maria se stomende bekers koffie en 
heerlike sjokoladekoek en skons met room, grootliks tot hul fluksheid by. Daarby bederf 
Barbara hulle met melktert en koeksisters wat sy spesiaal vir die okkasies laat bak. 

Die manne loop oor van dankbaarheid en maak korte mette van elke kriesel, maar 
die meisies begin naderhand so floutjies murmureer (221).  
 

In die oopte van dié spesifieke plek leef Rouke en sy ma hul lewe en stry hulle elk hul eie 

stryd. Bachelard (1994:6) beklemtoon die dinamiese effek wat ’n huis op ’n mens en 

derhalwe ook op karakters het: “I must show that the house is one of the greatest powers 

of integration for the thoughts, memories en dreams of mankind”. Hierdie gedagtes en 

die herinneringe, drome en dagdrome van die mens, en derhalwe van karakters, 

veroorsaak bepaald ruimtelike dinamika. Dit is wat ek probeer skep het toe ek die 

verskillende huise op En Plein Air en ook op die plase Sneeudrif, Somerrijk en Renoir in 

die betrokke roman uitgebeeld het.  

  

Lees asseblief die passasie op bladsye (49–61).  

 

Dit is nodig om hier te noem dat dit moontlik is dat ek die beskrywing, of selfs die 

uitbeelding van die woonplekke kon oordoen het, aangesien die klem in die roman op die 
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ruimte met al sy wisselwerkende fasette val. Ek kan sekerlik op hierdie passasie se 

ruimteskepping kritiek lewer, aangesien dit by nabetragting dalk te veel op beskrywing 

en oortekening steun. Dit is moontlik die geval, aangesien die opdrag in my agterkop juis 

was om ruimte te skep. Die oormatige gebruik van byvoeglike naamwoorde soos 

“vriendelik”, “stilblink”, “yslik”, ensovoorts, kan steurend wees. Die skepper van ruimte 

kan verkieslik daarop let om oormatige beskrywing én beelding uit te sny. Sodoende sal 

die ruimteskepping meer trefkrag dra. Lesers kan dalk wel voel dat gebeure tussen 

ruimtelike detail verlore raak. Ander lesers kan moontlik die ruimtelike detail verwag en 

geniet. 

Die volgende (ondergenoemde) aanhaling uit die roman bevestig dat die skep van ’n 

huis feitlik dadelik ander abstraksies meebring, aangesien die karakter Rouke 

onmiddellik gedagtes en herinneringe het wat die huis as abstraksies vul. Ek het 

introspeksie en ook herinneringe deur middel van terugflitse (wat in die teks vervleg is) 

uitgebeeld.  

 

Lees asseblief bladsye 82–84. 

  

Uit bostaande stuk is dit duidelik dat nie slegs die konkrete huis op En Plein Air 

uitgebeeld word nie, maar ’n magdom ander emosies wat verskeie vorme van konflik in 

die hoofkarakter Rouke veroorsaak. ’n Huis is inderdaad ’n onderhoudende, lewe-

gewende faktor in die lewe van ’n mens (en ook ’n karakter s’n). “Without it, man would 

be a dispersed being” (Bachelard, 1994:7). Dit is onder andere die lewens-

onderhoudende aspek van ’n woonplek in wisselwerking met ander abstraksies soos 

dagdrome wat ruimtelike dinamika in ’n roman help skep. Hier word dit deur middel van 

verbale en nieverbale handeling soos byvoorbeeld gemoedsbeweginge gedoen. 

 

’n Huis is trouens altyd soos ’n groot wieg – en ’n mens, en derhalwe ’n karakter ook, 

word daarin neergelê voordat die vinnige metafisika van die wêreld hom beetkry 

(Bachelard, 1994:7). Dit gebeur met die hoofkarakter Rouke dat die haastige metafisika 

van die wêreld hom beetkry wanneer hy uit sy ouerhuis gaan en hy dikwels na die 

geborgenheid terugverlang. Dit het gevolglik sin gemaak om die huis van En Plein Air te 

gebruik om die innerlike storms (verbale en nieverbale handeling) van die karakters 

Rouke en sy ma, Barbara, te skep en daardeur ruimtelike dinamika per se. 

 

Lees asseblief bladsye 99–101. Hierdie passasie kan bogenoemde stelling illustreer. 
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Die woonplekke en huise in die betrokke roman huisves derhalwe as’t ware ruimtelike 

dinamika. “Die huis is verder vir Bachelard die plek wat die dromer beskerm, waarin hy 

beskut word om te kan droom en as sodanig is die huis een van die sterkste kragte in die 

integrasie van die denke, herinneringe en drome van die mens” (Du Plooy, 2002: 42). 

Die integrasie van die effek van ’n konkrete plek op die psige van die mens kom neer op 

die skep van ruimtelike dinamika. 

  
5.5.2 Die skep van abstrakte ruimte in die roman, Somersneeu 

Dit is belangrik om weer te meld dat die skep van die abstraksies van ruimte in ’n roman 

nie apart staan van die skep van konkrete dinge nie, aangesien die abstraksies wat uit 

konkrete ruimtes vloei, die wese van ruimtelike dinamika uitmaak. Die skep van die 

abstraksies van die ruimte in die roman word hier slegs ter wille van die studie apart 

bespreek. 

  

Die volgende aspekte of fasette van abstrakte ruimte in die roman moes om 

vanselfsprekende redes deeglik nagevors word: kultuur, identiteit, werklikheidsbeeld, 

sosio-politiek, hibriditeit, liminaliteit, religie, asook die menslike psige (kyk 4.6.2.7). 

Navorsing in verband met die abstraksies van ruimte het hoofsaaklik deur middel van eie 

waarneming en naleeswerk oor jare  heen geskied. Ek kon sterk staatmaak op ervaring 

en herinnering. Skrywers skryf immers vanuit herinnering. 

 

’n Skrywer het verder ’n groot mate van selfinsig nodig om die abstraksies van ruimte in 

’n roman te skep. Ek stem saam met Heilna du Plooy (2009:236) wat die volgende in 

verband met selfkennis sê: “’n Mens weet van jouself seker dinge en ek weet dat ek baie 

interaktief ingestel is. Ek reageer op wat om my gebeur, op dinge wat ek lees, waarvan 

ek te hore kom, wat ek sien en hoor en beleef”. Dieselfde tipe interaktiwiteit met ruimtes 

beleef ek beide as skrywer en as mens. Dit stel my, onder andere, in staat om fiksie te 

kan skryf.  

 

Aangesien Somersneeu ’n kontemporêre roman is, is ek byvoorbeeld goed vertroud met 

die werklikheidsbeeld van die postmoderne en ook die post-postmoderne tydvak. Ek was 

in die onderwys en ken tieners en hul probleme. Ek het Engels en Geskiedenis aan die 

hoërskole Dr. E.G. Jansen op Boksburg, asook die Hoërskool Voortrekker op Bethlehem 

gedoseer. Daarby het ek, soos genoem, jare lank in die Oos-Vrystaat gewoon en kom 

sedert kindsbeen dikwels in die Wes-Kaap. Gevolglik is ek vertroud met hierdie twee 

subkulture wat deel vorm van die abstraksies in die betrokke roman. 
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Die skep van die verskillende abstraksies van die ruimte in die roman word hier apart 

bespreek. ’n Aparte skepping van elke abstraksie van die ruimte is egter onmoontlik. Die 

verskillende abstraksies van die ruimte in die betrokke roman word vervleg uitgebeeld – 

en dit op sigself skep ruimtelike dinamika, aangesien kultuur en werklikheidsbeeld 

byvoorbeeld kwalik, indien hoegenaamd, geskei kan word. Dieselfde geld vir die ander 

abstraksies. 

 

Die skep van die volgende ruimtelike abstraksies word nou hier apart bespreek: 

 

5.5.2.1  Kultuur 

Die kultuur waarin die karakters in die roman leef en handel, is vir die Afrikaner met ’n 

Christelike inslag ’n bekende een. Kultuur egter is geheel en al verweef met ál die ander 

abstraksies wat hieronder bespreek word. Dit is nodig om te noem dat selfs konkrete 

plekke hul eie kultuur het – en gevolglik hul eie abstraksies. “It appears to us that each 

place has a culture of its own, and cultures are placed, having a place of their own. How 

to think of English culture without seeing the famous countryside or of Greek and Italian 

without seeing the Mediterranean?” (Catalin, 2008:74). Net so het die Oos-Vrystaat, 

asook die Wes-Kaap byvoorbeeld elk ’n unieke kultuur soos wat ek dit in die betrokke 

roman probeer skep en voorstel het. Die kultuur van konkrete plekke vervloei egter gou 

in abstraksies soos gewoontes, sieninge, spesifieke herinneringe, ensovoorts.  

 

Kultuur is ryk aan die abstraksies van ruimte. Abstraksies soos tydgees en identiteit, 

vorm kultuur. “As mense se herinneringe verander word, verander hulle selfbeeld en 

identiteit” (Tzvetan Todorov, soos aangehaal deur Du Plooy & Pilon, 2006:122). 

Herinneringe bevestig nie net die kultuur waartoe die karakters in die roman behoort nie, 

maar ook hul werklikheidsbeeld en identiteit. Volgens Hans du Plessis (2011) is mense, 

individueel sowel as kollektief, die narratief wat hulle aangaande hulself glo – ’n mens se 

storie is derhalwe sy identiteit.  

  

Herinnering, dit wil sê die oproep van beelde en ervarings, hang bepaald met identiteit, 

werklikheidsbeeld of tydgees saam. “Die vermoë om te kan onthou, hou ook verband 

met ons vermoë om die wêreld te kan konseptualiseer” (Burger, 2007:9). Die mens kan 

haas nie sonder sy herinneringe enige begrip van sy ruimte hê nie. “As ons nie kan 

onthou nie, kan ons nie enige konsepte vorm nie” (Burger, 2007:9). Dit volg dat daar 

sonder herinneringe ook nie ’n konsep van ’n eie kultuur kan wees nie. Met ander 

woorde, deur karakters se herinneringe word kultuur as abstraksie van ruimte geskep. 
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Die hoofkarakters in Somersneeu deur wie se visie ruimtelike dinamika waargeneem 

word, is bewus van hul plek in hul gemeenskap en hul kultuur. Dit op sigself skep 

ruimtelike dinamiek. Om daardie rede kry die hoofkarakter Rouke Bruwer so swaar 

wanneer hy as’t ware van sy eie gemeenskap en plek geskei word toe hy weggaan om 

verder in Skotland te gaan studeer (pp. 381–409). Hy is as’t ware op soek na sy 

bekende self, behorende tot die bekende ruimtes van sy jeug. Hierdie wisselwerkende 

soeke word geskep deur middel van sy gemoedstrominge, asook die 

bewussynstroomtegniek (kyk onder andere pp.388,389), asook die oproep van ervarings 

en derhalwe verbale en nieverbale handeling.  

 

Volgens Roemer (1997:141) word ons identiteit grootliks gedetermineer en gewaarborg 

deur ons plek in die gemeenskap. Die karakters in die betrokke roman het elk sy 

bepaalde plek in die sosiale en kulturele struktuur van die roman. Dit is so omrede 

kultuur uit ’n sisteem van sosiale organisasie bestaan wat menslike (en derhalwe ook 

karakters se) interaksie integreer en differensieer en daarby stel kultuur inderdaad 

riglyne en motiewe voor om te reformeer (Giffon & Patton 1971:119). Deur veral die 

hoofkarakters se verbale en nieverbale handeling binne hul gesins- en sosiale struktuur 

uit te beeld, word hul kultuur geskep. 

 

In my joernaal is die volgende aangeteken toe ek oor die betekenis van die koskultuur in 

die betrokke roman nagedink het:    

 

4 Augustus 2009 

Kultuur word in die roman, Somersneeu, onder andere deur konkrete dinge 

uitgebeeld. Kos is byvoorbeeld vir die mense in die Oos-Vrystaat en ook in die Wes-

Kaap (soos in meeste ander streke) op sosiale en kulturele gebied van groot belang. 

In die Oos-Vrystaat word byvoorbeeld baie gereeld vleis geëet en by name 

skaapvleis. Oor enige vorm van vleis en gebak word hoog opgegee. Okkasies soos 

huweliksonthale en ander feeste word gul en byna oordadig met allerlei lekkernye 

gevier. Die koskultuur staan gevolglik sterk uit in hierdie streek. Dit kan smaaklik en 

korrek as deel van die koskultuur in die roman geskep word. Koskultuur weerspieël 

kultuur en gewoontes wat weer op ander abstrakte dinge inwerk. 

 
In die roman bou die koskultuur bepaald nie net aan die fisiese, konkrete ruimte nie, 

maar skep daarmee saam ’n dinamiek tussen die konkreetheid van kos en abstraksies 

soos menseverhoudings en die gepaardgaande emosies en gemoedskommelings. 
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Lees asseblief bladsye 121,122 ter stawing van bogenoemde argument.  

 

Die volgende gedeelte op bladsye 126–128 beeld nie net die karakters se verhouding tot 

kos uit nie, maar ook die dinamiek van onderstrominge tussen hulle, asook hul konkrete 

ruimte op die plaas Sneeudrif. Dit is onmoontlik om net die koskultuur uit te beeld sonder 

om ook die ander vorme van kultuur soos gewoontes en maniere uit te beeld. Die 

koskultuur in die betrokke roman gee aanleiding tot die skep van vele ander abstraksies, 

byvoorbeeld die politieke situasie soos gesien in die lig van die misdaadfrekwensie. Alles 

in verband met ruimte word inderdaad gelyktydig geskep. 

  

Die twee huweliksonthale wat in die roman plaasvind (lees asseblief bladsye 303–310) is 

verder aanduidend van die kultuur waartoe die karakters van die betrokke roman 

behoort. Dié aanhaling is uit die passasie oor Barbara Bruwer en Eckard van Staden se 

onthaal in die Oos-Vrystaat op die plaas Renoir. Die kulturele gewoontes van die streek 

word hier geskep deur die uitbeelding van ’n Oos-Vrystaatse deftigheid, maar ook 

effense oordadigheid wat betref die kos. Die koskultuur in hierdie gedeelte wek 

weereens ’n abstrakte, wisselwerkende en emosionele ruimte op waarbinne die 

karakters mekaar vind en ook verduur. Die uitbeeld van smaaklike kos en die 

feestelikheid van die onthaal in die buitelug skep ’n geleentheid vir onderstrominge wat 

op al die karakters inwerk. Dit op sigself is ruimtelike dinamiek. 

 

Die volgende aanhalings uit die betrokke roman beeld die Skotse koskultuur uit tydens 

Rouke se verblyf aldaar. Die andersoortige kultuur wek by die hoofkarakter Rouke 

wisselwerkende ruimtelike abstraksies soos herinnering en verlange.  

 

Gewoonlik dwaal hy, ná mevrou McAvoy se stewige brekfis van spek en eiers, 
haggis en klein skons, bedags iewers in die strate van die rustige Melrose rond, drink tee 
by Papa Jacks of gaan sit in die kroeg van die hotel waar sewesrugby ontstaan het en 
drink ale. Ander dae ry hy uit na Kelsey en verkyk hom aan die ruïne van die abdy daar, 
snuffel in snuisterywinkels rond op soek na die hemel weet wat (p. 387). 

Vir vanaand het die vrou spesiaal weer haggis gemaak saam met viskoekies en 
groenslaai. Hy gee komplimente, maar verlang naarstiglik na sy ma en Maria se 
bruingebraaide skaapboud en aartappels. Wat hy ook tussen die lyne van hul gesprek lees, 
is dat mevrou McAvoy hoop sien vir Mary (p. 394). 

 

Die volgende passasie op bladsye 329 tot 333 beeld die wynkultuur, asook die 

omgewingsbewustheid van die newekarakter en Wes-Kaapse wynboer Brett van Coller 

uit. (Omgewingsbewustheid kan as ’n abstraksie van ruimte gesien word). Om dit uit te 
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beeld word dialoog (kyk 5.6.3.3) gebruik en hierdie dialoog dra nie net inligting oor nie; 

dit is inderdaad die draer van ’n diep onderstroom van emosie tussen die twee 

newekarakters Julia Erasmus en Brett van Coller. Die uitbeelding van emosie, konflik en 

inligting aangaande die landbou werk saam om ruimtelike dinamika te skep. 

  

Die wynkultuur van die Wes-Kaap word in die betrokke roman op die fiktiewe plaas 

Somerrijk uitgebeeld. Hierdie wynkultuur werk dinamies in op die totale ruimte van die 

karakters op die genoemde plaas (konkrete ruimte), asook op hul identiteit (abstrakte 

ruimte). In die onderstaande passasie word herinnering, verlangens en drome in 

wisselwerking met die wynkultuur geplaas. 

 

Lees asseblief bladsye 250, 251. 

Die aanhaling uit bladsye 250, 251 toon moontlik dat nie net ’n wynkultuur hier geskep is 

nie, maar dat die wynkultuur in wisselwerking met die konkreetheid van die wynkelder, 

asook abstraksies van ruimte soos byvoorbeeld herinnering, is. Die stuk uit die roman 

word vanuit Karina se fokalisasie gesien. Die wynkultuur wat sy in haar gedagtes 

oproep, is ’n abstraksie wat outomaties in werking met die konkrete gegewens tree om ’n 

dinamiek te skep waarin vele ander abstraksies soos identiteit, ensovoorts, inpas.  

 

5.5.2.2   Identiteit 

Identiteit is uiteraard ’n belangrike abstraksie van ruimte. “Cultural and literary identity is 

an area where philosophy, history, anthropology, sociology, psychology, political science 

and literary studies meet” (Segers, 1997:278). Al hierdie abstraksies veroorsaak 

ruimtelike dinamika, aangesien hulle in wisselwerking met mekaar bestaan. Die skrywer 

representeer hierdie abstraksies en deur middel van taal kon ek karakters se identiteit, 

wat ten nouste saamhang met hul kultuur en taalgebruik, representeer.  

 

’n Direkte verband tussen ruimte en identiteit kan kwalik ontken word. ’n Persoon se 

identiteitsvorming (en ’n karakter s’n) vind neerslag in onder andere sy ruimte. 

Voorbeelde hiervan is kulturele artefakte soos kleredrag, sosiale aktiwiteite, musiekstyl, 

koskultuur en literatuur, asook die keuse van ’n woonplek (Greyling 2004:137). Selfs die 

karakters se aktiwiteite in die virtuele ruimte vind neerslag in die werklike ruimte en werk 

mee om hul identiteit te bepaal. ’n Passasie op bladsye 401, 402 uit die betrokke roman 

dui byvoorbeeld daarop dat die hoofkarakter Rouke ’n sensitiewe gees het – en dat 

hierdie neiging van sy persoonlikheid inwerk op ander abstraksies van sy ruimte. 

Ruimtelike dinamika word hier deur middel van sy verbale en nieverbale handeling 

uitgebeeld. 
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Lees asseblief bladsye 401 en 402 ter stawing van bogenoemde argument. 

 

Konkrete woonplekke en bekende landskappe as ruimtes is vormend wat identiteit 

betref. “(T)he very essence of who we are is shaped by the places we inhabit” (Drefuss & 

Jones, 2008: 340). Die drie hoofkarakters Rob van Coller, asook Rouke Bruwer en 

Karina Kirstein en selfs sommige van die newekarakters in die betrokke roman kan 

kwalik op ander plekke aard, soos wat die volgende passasies getuig. 

 

Hy skud sy kop verwonderd. Nou ja, so het elkeen sy voorliefdes. Vir hom kry jy 
nie maklik in ’n winkelsentrum nie en tee drink in ’n duur plek is nie vir hom nie. Sy plek 
is Afrika se ooptes en berge. Koffie langs sy eie kampvuur op sy eie plaas. Hier waar dit 
winters en selfs vroegsomers kan kapok dat die werf soos ’n oopgespreide wit deken lyk. 
En dat die berghange veral in die oggendson soos die lae van ’n outydse troukoek 
glinster. Hy het al kere sonder tal die hange op gestap en in die dikke sneeu gebuk, met ’n 
voorvinger die veerligte ysigheid afgeskraap om dit in sy mond te sit en dan te verwag dat 
dit hemelsoet en met ’n nasmaak van amandel en vrugtegeure teen sy verhemelte sal 
smelt. Telkens smak hy speels soos iemand wat regtig troukoek geëet het, en lag dan vir 
homself (12). 

 

Dit is uit bostaande duidelik dat hierdie hoofkarakter Rob van Coller verkleef is aan die 

grond en aan Afrika. Hy sien homself as deel daarvan en dit bepaal sy identiteit. Die 

genoemde identiteit word deur die gebruik van gedagtes en gemoedsbeweginge, asook 

nieverbale handeling geskep. Sy identiteit skep weer die ruimte wat hy bewoon en dit op 

sigself veroorsaak ’n wisselwerking met aspekte soos byvoorbeeld die sosio-politieke 

opset van die streek in dié land waar misdaad hoogty vier. Sy identiteit vind verder 

neerslag in omgewingsbewaring waarvan hy akuut bewus is.  

 

Die hoofkarakter Rouke Bruwer vind sy ware identiteit in die kerk en ook op die plaas 

Renoir. Sy identiteit tree dinamies in werking met sy onmiddellike omgewing, sy 

lewensiening, asook die werklikheidsbeeld wat hy het en die ander abstraksies van sy 

ruimte soos byvoorbeeld sy kultuur. (Lees asseblief bladsye 33 en 34). Hier word Rouke 

se identiteit geskep, onder andere deur middel van bewussynstroming deurspek met die 

abstraksie van herinnering.  

 

Die karakter Karina Kirstein vind haar identiteit hoofsaaklik in haar liefde vir Rouke. Sy is 

’n bekwame sangeres en hou skool op die dorp. Tydens die hou van my joernaal het ek 

oor die genoemde karakter geskryf, aangesien ek bewus was van die feit dat private 

ruimtes ander ruimtes kan aktiveer. 
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28 Julie 2009 

Karina Kirstein is ’n private mens met ’n hoogs private ruimte. Sy beweeg en handel 

die meeste van die tyd net binne haarself. Haar emosies, drome, gedagtes en 

herinneringe hou haar so besig dat sy kwalik kans kry om buite haarself te dink en te 

handel. Sy is heel moontlik die karakter met die sterkste (of dan kragtigste) private 

ruimte in die roman. Dié private ruimte kan die ander abstrakte ruimtes soos 

byvoorbeeld liefde, romanse, verlange en drome in werking stel.  

 

Karina beweeg in ’n ruimte wat hoofsaaklik haar eie, private ruimte is omrede sy 

dromerig van geaardheid is en die lewe vir haar hoofsaaklik om haar verhouding met 

Rouke draai. Haar identiteit is derhalwe voortdurend in wisselwerking met die res 

van haar ruimtes, beide abstrak en konkreet. Ek het die genoemde wisselwerking 

tussen haar identiteit en die ruimtes waarbinne sy beweeg meesal geskep deur 

middel van bewussynstrominge, introspeksie en herinneringe wat spesifieke 

oomblikke en episodes in haar bestaan uitlig.  Met ander woorde, ek het van haar as 

fokaliseerder gebruik gemaak. Haar identiteit het myns insiens as sodanig duidelik na 

vore gekom.  
 

Aangesien identiteit nie alleen staan nie, maar afhanklik is van die vele ander 

abstraksies in die ruimte (kyk 4.6.2), het dit dinamiek in die ruimte meegebring. Identiteit 

as abstraksie van die ruimte is myns insiens nie staties nie. Dit tree onmiddellik in 

wisselwerking met die ander abstraksies van ’n mens se totale ruimte, en ook dié van ’n 

karakter. Die hele Deel II van die betrokke roman word in beslag geneem deur Karina se 

perspektief en dit kan daaruit duidelik wees hoedat haar gedagtestrominge en 

gemoedskommeling (nieverbale handeling), asook haar dialoog (verbale handeling) 

meewerk tot die skep van ruimtelike dinamika. 

 

Uiteraard het ek verder, feitlik deurgaans, van al drie bogenoemde hooffokaliseerders se 

verbale sowel as nieverbale handeling gebruik gemaak om hul identiteit as abstraksie 

van hul ruimte te skep. 

 

5.5.2.3 Werklikheidsbeeld 

Die skep van ruimte met al sy fasette, maak in enige roman staat op die skep van 

werklikheidsbeeld of tydgees (kyk. 4.6.2.3). Dit is nodig om te noem dat 

werklikheidsbeeld grootliks gebaseer is op die mens se geheue en dit wat hy daaruit 

saamgestel het. Herinnering is egter ook onontbeerlik vir die mens se kognitiewe 

funksionering, asook vir sy morele funksionering (Burger, 2007:9). Hierdie kognitiewe en 
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morele funksionering hang ten nouste saam met karakterontwikkeling en die 

ontwikkeling van persoonlike identiteit, wat op sigself weer help vorm aan die 

werklikheidsbeeld wat ’n mens met hom saamdra. 

 

Dit was nie te moeilik om die tydgees van die tydvak waarin die roman afspeel (1999–

2011), weer te gee nie. Ek het dit immers self beleef en ek merk op hoedat ander mense 

dit beleef. Heilna du Plooy (2009:236) sê byvoorbeeld ruiterlik aangaande haar 

persoonlike belewenis van die jaar 2007: “Dit is asof jy vasval in slegte nuus en 

bekommernis oor die toekoms en begin twyfel of daar beweging gaan kom in die 

negatiewe patrone wat hulleself skynbaar so moeiteloos in die lewens van gewone 

mense gevestig het”. Net so kon ek die algemene tydgees tydens die periode 1999 tot 

2011 in die roman as abstrakte ruimte indra, omrede slegte nuus en bekommernis oor 

die toekoms bepaald deel geword het van die gemoedsbelewenisse van vele Suid-

Afrikaners en gevolglik van hul werklikheidsbeeld.   

 

Die sosio-politieke konteks (kyk 4.3.4) waarin die verhaal afspeel, is deel van die 

werklikheidsbeeld wat die karakters het. Die basiese gegewens en inligting aangaande 

Suid-Afrika word wel positief ervaar, maar die werklikheid van die sosio-politieke bestel 

in die alledaagse lewe bring ’n groot mate van hoë spanning mee (Du Plooy, 2009:236). 

Laasgenoemde is Du Plooy se persoonlike mening, maar dit weerspieël na mý mening 

die samelewing se houding ten opsigte van die sosio-politieke konteks. Hierdie siening 

het ek as kenmerk van die sosio-politieke ruimte in die roman ingewerk, onder andere, 

deur middel van verbale en nieverbale handeling, asook bewussynstrominge en innerlike 

monoloë. Die sosio-politieke ruimte werk ongetwyfeld ook dinamies in op die karakters 

se identiteit en hul werklikheidsbeeld en skep so ruimtelike dinamika.  

 

Die passasie op bladsye 172, 173 illustreer bogenoemde stelling dat die 

veiligheidsituasie in die land (wat deel is van die karakters se werklikheidsbeeld as 

abstrakte ruimte) dinamies inwerk op hul identiteit, asook op hul sin van plek (kyk 4.8.5). 

Die veiligheidsituasie wat in die passasie deur middel van dialoog en gedagtes 

uitgebeeld word, veroorsaak inderdaad wisselwerking tussen die sosio-politieke ruimte 

en die psige van die karakters (kyk 4.6.2.7) as deel van die ruimte van die betrokke 

roman. 

 

Die tydgees of werklikheidsbeeld in die roman is soos reeds vermeld, ’n 

postmodernistiese een (kyk 4.3.4) wat al na die post-postmodernistiese neig. Die 

genoemde vorme van tydgees kom noodwendig na vore in die verbale en nieverbale 
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handeling van die karakters. Twee newekarakters Brett van Coller en Julia Erasmus se 

liberale houding in verband met seks (hul verbale en nieverbale handeling aangaande 

dit), is byvoorbeeld ’n toonbeeld daarvan. Die twee genoemde karakters se verbale en 

nieverbale handeling beeld ook die vloeibaarheid van die postmoderne tydgees uit, 

aangesien hul handeling toon dat vaste beginsels nie noodwendig as reg beskou word 

nie. Lees asseblief bladsye 194 en 195 in die roman. Dit kan lig werp op laasgenoemde 

stelling. 

 

Die werklikheidsbeeld wat die hoofkarakter Rouke hier (bladsye 194,195,196) vanuit sy 

eie perspektief deur middel van ’n innerlike monoloog bedink, is verweef met ander 

ruimtelike abstraksies soos twyfel, religieuse oortuigings, morele oorweginge, 

ensovoorts, wat noodwendig dinamies op mekaar inwerk. 

 

Die hoofkarakter Rouke Bruwer se waarneming van en gedagtes aangaande die draai 

van die millennium beeld in die passasie op bladsye 216–219 ’n faset uit van die tydgees 

wat in die roman teenwoordig is. Werklikheidsbeeld as aspek van abstrakte ruimte is nie 

al wat hier uitgebeeld word nie. Die hoofkarakter Rouke Bruwer se gedagtestrominge oor 

die samelewing se reaksie op die draai van die millennium, wek moontlik by die leser 

emosies soos afgryse, vrese en humor wat op mekaar en op dié abstrakte ruimte 

(waarin konkrete voorwerpe ook figureer) inwerk. Dit wek heel moontlik ook by die leser 

die herinnering aan ’n destydse kollektief gedeelde ruimte toe die wêreld inderdaad op 

hol was oor die nuwe millennium en die effek wat dit op die bestaan van die mens sou 

hê.  

 

Die volgende paragraaf op bladsy 217 kan moontlik vir ’n leser onnatuurlik oorkom – 

asof die hoofdoel hier was om inligting oor te dra (met ander woorde, om pertinent ŉ 

bepaalde era/tydgees te vestig). Die gevaar kan vir seker bestaan dat so iets opvallend 

word. Die navorsingstema kon hier swaarder geweeg het as die skrywersaanvoeling.  

  

Daar is wel iets wat hom ernstig kwel. Hy is mal oor sy rekenaar. Trouens, hy 
weet nie hoe die mensdom die vinnig uitlopende millennium sonder dié klas masjiene 
oorleef het nie. En nou is daar waarskuwings oor ’n ding wat hulle Y2K noem. Dit wil vir 
hom lyk of hulle dit oor die boeg van ’n virus wil gooi wat klokslag om middernag in die 
jaar 2000 al jou data gulsig gaan insluk en jou geliefde rekenaar se binnegoed gaan uitdop 
sodat jy dit nooit, ooit weer sal kan uitsorteer nie. Nou dít laat hom wel vrese ontwikkel 
(217). 
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Rouke se godsdienstige oortuigings en sy uitlewing daarvan (verbale sowel as 

nieverbale handeling) is moontlik meer tekenend van die post-postmodernisme waar 

daar ‘n terugkeer na ou waardes is. 

 

Die sosio-politiek van ’n tydvak kan myns insiens inderdaad as deel van die werklik-

heidsbeeld van die spesifieke era gesien word. In die werklike lewe, asook in ’n roman is 

dit bepaald, net soos die sosio-ekonomie, met die tydgees verweef. Dit word nou apart 

bespreek omrede dit so, as ’n aspek van werklikheidsbeeld, beter omlyn kan word.  

 

In Suid-Afrika is die sosio-politiek deurspek met geweld. André P. Brink (2010) som dit 

so op: “Geweld is die een verskynsel wat alles in die Suid-Afrikaanse landskap aanraak” 

en hy brei daarop uit deur te stel dat geweld die één verskynsel is wat alles en almal 

aanraak en definieer. Volgens Brink (2010) het ’n surplus geweld “kenmerkend van ons 

sosiaal-politieke en morele konteks geword”. Brink (2010) meen hierdie surplus van 

geweld vul ’n hele denkruimte. 

 

In my joernaal het ek die volgende aangaande die sosio-politiek aangeteken: 

 

4 Augustus 2009 

Die denkruimte van die tydvak waarin Somersneeu afspeel, is een van groot 

maatskaplike onrus, onsekerheid en geweld. Gewelddadige misdaad is aan die orde van 

die dag.  Maatreëls word byvoorbeeld deur gewone mense daarteen getref. Angs is 

onderliggend aan elke lewenstyl. Geweld en misdaad botvier in stede en ook op plase 

waar die boere byvoorbeeld op radiokontak, wagte en waghonde asook elektriese 

omheinings staatmaak en beurte maak om patrollie te ry. Hierdie manifestasies van 

geweld kan ’n uitwerking op alle aspekte van die ruimte in die roman hê. 

 
Die onderliggende, immer teenwoordige vrees en uiteindelike realisasie van die 

gewelddadige misdaad in die betrokke roman, val myns insiens onder die abstraksie 

sosio-politiek en word deur die bewussynstroming, herinneringe en gedagtes van die 

karakter Rob van Coller in die proloog tot die roman geskep. Sy belewenis van die 

gewelddadige moord skep ’n dinamiek in die ruimte van die verhaal wat op die lange 

duur feitlik alle ander fasette van die ruimte beïnvloed. Op bladsye 20 en 21 in die 

betrokke roman, het ek van verskeie skryftegnieke gebruik gemaak om die 

misdaadsituasie wat deel is van die sosio-politiek uit te beeld. Ek het byvoorbeeld van 

Rob van Coller as hooffokalisator in hierdie gedeelte gebruik gemaak.  Hierdie karakter 

se bewussynstroming, sensoriese waarnemings, sy sintuiglike ervarings beeld die 



210 
 

dreigende misdaad uit. Die uitbeelding van sy waarnemings is sterk in wisselwerking met 

sy emosies. Dit is ruimtelike dinamiek. Die styl (kyk 7.5.1) waarin ek die proloog geskryf 

het, kon ook tot die skep van ’n ruimtelike dinamiek bygedra het. 

 

Die gewelddadige aard van die sosio-politieke toestand in Suid-Afrika word verder deur 

middel van introspeksie en herinnering, asook dagdrome deur die visie van die 

hooffokalisator Rouke Bruwer uitgebeeld. Weereens word van Rouke se sintuiglike 

waarnemings, asook sy bewussynstrominge, besinnings en innerlike monoloë gebruik 

gemaak om die sosio-politieke toestand as deel van die ruimte te skep. Novakovich 

(1998:232) stel dit dat die bewussynstroomtegniek (kyk 5.6.3.4) ’n krisis in ’n verhaal 

goed reflekteer deur die gedagtes en gemoedsbeweginge van die karakter en dit kan 

ook die narratiewe tempo verander. “Die bewussynstroom is daardie konstante, maar 

voortdurend veranderende vloei van idees, waarnemings, gevoelens en emosies wat 

elkeen van ons ervaar” (Burger, 2005:2). Die bewussynstroomtegniek kan die dinamiek 

van ruimte helder reflekteer. Met Rouke Bruwer as hooffokalisator word die 

bewussynstroomtegniek, asook verbale en nieverbale handeling, byvoorbeeld op 

bladsye 411 en 412 gebruik om ruimtelike dinamiek te skep.  

 

In ’n brief (bladsy 395) van die newekarakters Brett en Julia van Coller aan die 

hoofkarakter Rouke Bruwer word die sosio-politiek verder uitgebeeld. Rouke is hier die 

hooffokalisator. Alhoewel die brief op sigself die misdadigheid van die Suid-Afrikaanse 

ruimte verbaal uitbeeld, is dit ook Rouke se besinnings oor die brief wat die ruimte verder 

help skep. Dié spesifieke skep van die sosio-politieke ruimte wek weer by Rouke 

verlangens en berouvolle emosie wat in wisselwerking met sy eie ruimte in die vreemde 

en met die ruimte in die brief tree. 

 

Die sosio-politieke aspek van die werklikheidsbeeld in die verhaal lei noodwendig tot die 

oorsteek van grense wat ’n hibridiese situasie meebring. 

 

5.5.2.4 Hibriditeit 

Hibriditeit (kyk 4.6.2.4) het ’n invloed op werklikheidsbeeld of lewensbeskouing en vorm 

bepaald deel van ’n roman se ruimtelike dinamika. Die hibriditeit wat die Suid-Afrikaanse 

situasie kenmerk, het tot gevolg dat mense (en derhalwe ook karakters in ’n roman wat 

in hierdie land afspeel) op ’n daaglikse basis allerlei grense oorsteek. Suid-Afrika het 

byvoorbeeld nie ’n homogene samelewing nie. Verskillende rasse, bevolkingsgroepe, 

taalgroepe, ensovoorts, kom noodwendig met mekaar in aanraking en veroorsaak 

hibridisasie.  
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Hibriditeit op sigself kan ruimtelike dinamika veroorsaak, aangesien hibridisasie mense 

(en karakters) daartoe dwing om bekende omgewings (ruimtes) te verlaat en grense oor 

te steek na ander, nuwe ruimtes. Ek het hibridisasie in die roman, onder andere, geskep 

deurdat die hoofkarakter Rouke daagliks uit sy eie private ruimte wegbeweeg 

(handeling) het na ’n meer hibriede ruimte van byvoorbeeld die skool waar een van sy 

vriende Matteus Mokoena en sy vriendin Betsie swart leerders vanuit ’n heel ander 

kulturele ruimte is.  

 

Die hoofkarakter Rouke Bruwer steek ook ander grense oor soos byvoorbeeld wanneer 

hy Skotland toe gaan om te studeer en in daardie vreemde kulturele ruimte inbeweeg. 

Die ander hoofkarakter Karina Kirstein het ’n belangrike grens oorgesteek toe sy ’n 

intieme verhouding met Rob van Coller begin het (deur verbale en nieverbale handeling 

asook gedagtestrominge) – en besef het dat sy nie weer oor daardie morele grens sou 

kon terugbeweeg nie.  

 

Hibriditeit is deel van ruimtelike dinamika, aangesien die genoemde karakters se 

bekende en onbekende ruimtes as’t ware plekke geruil het. Karina Kirstein moes 

geweldige aanpassings maak as gevolg van ’n ontydige en verkeerde besluit wat sy 

geneem het (kyk bladsy 377). Karina word hier as hooffokalisator gebruik. Deur middel 

van verbale en nieverbale handeling, innerlike monoloë en sintuiglike waarneming word 

die (in hierdie geval morele) grens uitgelig – asook haar wegbeweeg van ’n bekende 

private ruimte in haar persoonlike lewe na ’n minder bekende ruimte.  

 

Hibriditeit veroorsaak per definisie dat mense, en gevolglik ook karakters, grense 

oorsteek en in liminale ruimtes in beweeg waar daar nie werklik afgebakende grense is 

nie – en derhalwe ruimtelike dinamiek skep. 

  

5.5.2.5  Liminaliteit 

Dit sou moeilik wees om ’n roman in Suid-Afrika te laat afspeel sonder dat liminaliteit 

deel van die ruimte daarvan is. Somersneeu speel af tussen die jare 1999 en 2011, jare 

waarin onsekerheid, vloeibaarheid en onrus die botoon voer – soos trouens die meeste 

ander jare in die geskiedenis van hierdie land. Brink (2010) meen dat mens in die 

geskiedenis kan terugkyk tot in die 18de eeu om die kenmerkende patroon van geweld 

en onrus waar te neem. Myns insiens is dit juis hierdie patroon van gewelddadige onrus 

in Suid-Afrika wat mense (en derhalwe ook karakters) soos ’n aanhoudende eb en vloei 

heen en weer binne ’n liminale sone stoot.  
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Onrus, ’n bepaalde vloeibaarheid en die noodgedwonge oorsteek van grense is gevolglik 

’n voortdurende toestand in Suid-Afrika met sy koloniale voorgeskiedenis – en dit het ’n 

effek op die maatskaplike en sosiale onstabiliteit. “In the colonial situation the liminal 

transformation is not completed and the community remains in a state of transition and 

transformation” (Du Plooy, 2004:1). Liminaliteit vorm daarom ’n definitiewe en 

onvermydelike komponent in die geskepte ruimte van die roman Somersneeu. 

 

Die hele verhaal van Somersneeu word ’n drumpelsituasie as gevolg van die feit dat die 

karakters in hul storm-en-drangtydperk verkeer en gedurig, teen wil en dank en soms uit 

eie keuse, drumpels oorsteek en liminale ruimtes betree waarbinne hulle nog na hul 

ware identiteit soek. Liminaliteit word derhalwe deurgaans in die roman deur verbale 

sowel as nieverbale handeling uitgebeeld.  

 

Die meeste inwoners van Suid-Afrika, veral sedert 1994, het “’n deurslaggewende 

drumpel [...] bereik waardeur die bekende wêreld van die apartheidsjare onherroeplik 

agtergelaat is en ’n onbekende nuwe tydvak betree is. Dit was sowel ’n einde as ’n 

begin” (Viljoen & Van Der Merwe, 2006:ix). Die karakters in die betrokke roman is byna 

almal tieners wanneer die verhaal begin, en hulle beweeg (net soos die werklike 

landsburgers), algaande in ’n politieke sowel as kulturele liminale sone in waar grense 

vaag raak.  

 

Onder die afdeling liminaliteit as deel van ruimtelike dinamika word nie ’n aanhaling uit 

die betrokke roman gegee nie, aangesien die hele roman binne die liminale sone tussen 

onder andere onvolwassenheid en volwassenheid, asook tussen politieke en kulturele 

skommelinge beweeg. Daar behoort derhalwe holisties na die skep van liminaliteit gekyk 

te word, byvoorbeeld deur middel van die storielyn wat karakters as’t ware van die een 

liminale sone na die ander stoot soos wat die verhaal vorder. Liminaliteit as abstrakte 

ruimte wat dinamies met ander abstraksies soos byvoorbeeld werklikheidsbeeld en 

identiteit saamwerk, word verder vanselfsprekend deur die verbale en nieverbale 

handelinge van die karakters in die betrokke roman geskep. 

 

5.5.2.6 Religie 

Skrywers, soos reeds genoem, skryf uit herinnering. Dit is bepaald so in die skep van die 

religie as aspek van die abstrakte ruimte in Somersneeu. Die religie as deel van die 

ruimte speel ’n deurslaggewende rol in die betrokke roman.  
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Ek het in ’n N.G. pastorie grootgeword. Beide my pa, dominee H.B. van Schalkwyk, en 

my oupa, eerwaarde J.H. van Schalkwyk, was hul lewe lank in die bediening. My oupa 

was byvoorbeeld een van die eerste sendelinge in die destydse Noord-Rhodesië. My 

swaer, dominee Jannie du Plessis, is in die bediening en my seun, Herman de Kock, is 

’n bankier, maar ook ’n gelegitimeerde predikant met ’n tentmakerbediening in ’n N.G. 

gemeente. Hy spesialiseer in prediking en sterwensbegeleiding. Prediking en sterwens-

begeleiding is twee van die aspekte van die religieuse ruimte wat in die roman 

Somersneeu geskep is en wat in wisselwerking met ander aspekte van die karakters se 

ruimte tree.  

 

Bostaande word slegs genoem om aan te dui dat ’n skrywer se agtergrond of dan 

lewensgeskiedenis, ervaring en herinnering ’n beduidende en rigtinggewende rol in die 

uitbeelding van ruimte met al sy fasette in enige roman kan speel. Dit is bepaald die 

geval in die genoemde roman. In hierdie geval is die uitbeelding van religie sterk ter 

sprake. Die Christelike godsdiens is deel van my grein en wese. Ek kan nie ruimte in ’n 

roman skep sonder dat my religieuse agtergrond ’n rol speel nie. In ’n onderhoud met 

Linda Kuehl (1999:143), verslaggewer van The Paris review, sê die skrywer Eudora 

Welty: “I think background matters most in how well it teaches you to look around and 

see clearly what’s there and in how deeply it nourishes your imagination”.  

 

My agtergrond van pastorieë en die bediening, asook predikante aan wie ek verwant is, 

(en dié met wie ek steeds konstant in gesprek is), het bepaald my verbeelding vrugbaar 

beïnvloed. Daarby skryf ek self dikwels geestelike werk wat al by herhaling deur CUM 

(Christelike Uitgewers Maatskappy) gepubliseer is (kyk Bylae D). Ek skryf ook ’n rubriek 

vir die E-kerk onder leiding van die teoloog doktor Stephan Joubert.  

 

In Somersneeu speel die religie moontlik ’n groter rol as in my ander romans, want een 

hoofkarakter Rouke Bruwer, asook van die newekarakters, staan in die bediening. Al die 

ander karakters is gelowiges. Laasgenoemde is nie uitsonderlik nie, want mense van 

dieselfde ingesteldheid beweeg dikwels in dieselfde abstrakte ruimte. Daarby is die 

karakters bevriend met mekaar en bring dit ook mee dat hulle na abstraksies soos die 

Christelike godsdiens in min of meer dieselfde lig kyk – selfs al sou daar onderlinge 

verskille wees. Daardeur skep die karakters verder ruimtelike dinamika en by name deur 

gedagtestrominge, verbale, asook nieverbale handeling.  

 

Die volgende passasie (bladsye 181–184) toon Rouke Bruwer se siening van die 

religieuse ruimte in die betrokke roman aan, en dit dui ook op my eie siening daarvan. 
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Die skrywer se siening van ’n abstraksie soos byvoorbeeld die religie vind beslis 

neerslag in ’n roman. Die passasie waar Rouke met sy roeping worstel, is aanduidend 

hiervan. Die uittreksel toon verder ook ruimtelike dinamika aan, want dit gaan oor 

introspeksie wat in ’n konkrete omgewing plaasvind, en verweef is met diepe emosie, 

jarelange ervaring en herinnering. 

 

Dit was vir my verder byvoorbeeld redelik maklik om ’n gesprek (verbale handeling) 

tussen twee predikante in die roman te skryf. Op bladsye 418–422 is een van heelwat 

voorbeelde in die roman waar ek die religieuse ruimte geskep het. Die twee predikante, 

Rouke nog as proponent en ’n newekarakter dominee Gerda, gesels oor Jesus Christus 

en die kerk. Hierdie gedeelte het ek hoofsaaklik deur middel van verbale handeling 

(dialoog) geskep.  

 

Bostaande passasie het nie nét met die religie te doen nie, maar ook met die abstraksie 

van ’n groen tema in die betrokke roman. Die genoemde twee karakters praat nie net oor 

God en die kerk nie, maar hul gesprek is verweef met Rouke se ander belangstelling, 

naamlik die geologie en die paleontologie (kyk bladsy 421). Die gesprek (verbale 

handeling) lê bepaald klem op die religieuse ruimte waarin die karakters bestaan, maar 

beklemtoon verder die konkreetheid van die omgewing en klimaatsverandering. Dit is ’n 

voorbeeld van die feit dat die konkreetheid, asook die abstraksies van ruimte werklik nie 

apart uitgebeeld kan word nie, maar in dinamiese wisselwerking met mekaar geskep 

word. 

 

Die religieuse ruimte is verder uitgebou deur gesprekke oor prediking en Woorduitleg 

(navorsing) met my predikantseun, Herman de Kock, asook my eie ervaring as skrywer 

van geestelike werk (eie ervaring) soos byvoorbeeld dagstukke en ’n boek oor rou smart. 

Die passasie op bladsye 423–424 waar Rouke ’n begrafnis behartig, het ek 

vanselfsprekend van die rede of preek wat hy lewer, gebruik gemaak om deur middel 

van sý woorde (verbale handeling), asook die uitbeelding van die binneruimte van die 

kerk, die religieuse ruimte te skep. 

 

Weereens word in bogenoemde toneel nie net die religieuse ruimte uitgebeeld nie, maar 

ook die liefdeskonflik wat die hoofkarakter Rouke Bruwer ervaar. Die wisselwerking 

tussen sy eie gemoedskonflik, die onderliggende spanning, asook afwagting tussen die 

gemeentelede en die troos van die Woord van God veroorsaak ruimtelike dinamika. 
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Die religieuse ruimte beïnvloed feitlik alle ander abstraksies van die ruimte in die roman 

wat ter sprake is, en skep op sigself ’n spesifieke dinamika wat op die ander abstraksies 

soos byvoorbeeld, identiteit en die menslike psige inwerk. 

 

5.5.2.7 Die menslike psige 

Die menslike psige (kyk 4.6.2.7) omvat as’t ware sy totale ruimte, beide konkreet en 

abstrak. Die skrywer se psige, en alles wat dit omvat en bevat, dra derhalwe ruimskoots 

by tot die skep van ruimtelike dinamika. “’n Mens is so gewoond aan die ruimtelike 

komponent van belewenis dat jy haas onbewus is daarvan en dit, wanneer jy ’n verhaal 

skryf, waarskynlik heeltemal intuïtief in die verhaal inbou” (Du Plooy, 1992:99). My 

intuïtiewe aanvoeling vir die verskillende ruimtes en fasette van ruimtes wat ek in die 

betrokke roman geskep het, het sekerlik meegehelp tot die skep van ruimtelike dinamika. 

Dit is so omrede die verskillende konkrete, asook abstrakte ruimtes wat ek in my psige 

herberg, grootliks verantwoordelik is vir die skep van ruimte en ruimtelike dinamika in 

Somersneeu.  

 

Die menslike psige funksioneer grotendeels op die opbou van ervaring en ook van 

herinnering. In die roman het ervaring en herinnering aanleiding gegee tot die skep van 

ruimte en die gepaardgaande ruimtelike dinamika. Rachelle Greeff (soos aangehaal deur 

Terblanche, 2011) vertel in ’n onderhoud met Ingrid Winterbach dat laasgenoemde uit 

herinnering die ruimte van ’n Vrystaatse dorp in die roman Karolina Ferreira geskep het. 

Greeff het die onderhoud met Winterbach gehad nadat Winterbach Durban toe moes 

trek: “Noodgedwonge het sy ’n ver, vorige landskap herroep. Een van agttien jaar se 

vakansies op ’n kleinerige Vrystaatse dorp. ‘Hier was dit vir my baie lekker.’ En sy het 

haar man en dogters gevat, teruggegaan na dié ‘betekenisvolle landskap’, foto’s geneem 

en dié in Durban kom beskou. Só het die Vrystaatse dorp, Voorspoed, met sy kleurryke 

inwoners gestalte gekry” (Greeff, soos aangehaal deur Terblanche, 2011). Die fiktiewe 

ruimte van die dorp Voorspoed het derhalwe sy ontstaan in die psige van die skrywer, 

Ingrid Winterbach. 

 

’n Aanhaling uit my joernaal sluit by bostaande aan: 

 

14 September 2009 

Ek is oortuig dat ek die Oos-Vrystaatse landskap in Somersneeu uit herinnering en 

ook uit verlange en heimwee skep aangesien ek en my gesin jare lank op Bethlehem 

gewoon het. Ek het vir dié konkrete ruimte lief geword ten spyte van die 

ongenaakbare koue gedurende die winter, die soms dorre somers en pas na ons 
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aankoms, die aanvanklike gevoel van ontheemding wat nuwe intrekkers bepaald oral 

ervaar.  
 
Die streek (die Oos-Vrystaat) en sy hartlike mense met hul karaktervolle 

geskiedenisse, het as’t ware in my psige ingegroei. Die konkrete landskap met die 

sandsteenkranse en geel koringlande het my bekoor. Laasgenoemde miskien as gevolg 

van die feit dat my man, dr. Jos de Kock, ten nouste by landbounavorsing betrokke 

was en ek noodwendig in landbou en landbounavorsing begin belangstel het. My 

belangstelling in die landskap en die landbou aldaar was beslis meer as net 

oppervlakkig.  
 

Ek skep en herskep bogenoemde konkrete ruimte gereeld in my romans, en het dit met 

opset in  Somersneeu gedoen, aangesien ek die area so goed ken. “Dink daardie wêreld 

en leef daardie wêreld” (Du Plooy, 1992:102) is ’n opdrag aan skrywers in verband met 

die skep van ruimte. Dié opdrag was, vanweë die feit dat daardie streek in my psige 

ingebed is, nie vir my moeilik nie om toe te pas toe ek die konkrete ruimte van die 

betrokke roman, asook die abstraksies wat daarmee gepaard gaan, moes skep. Dit was 

gevolglik onvermydelik dat die genoemde ruimte in die psige van die hoofkarakters 

ingebed is.  

 

Die ander konkrete ruimtes wat in die roman uitgebeeld word, is ook streke wat in my 

psige ingeweef is deur ervaring en die emosionele bande wat sterk psigiese 

gewaarwordinge skep. Die herinneringe op sigself het dit vir my moontlik gemaak om die 

genoemde streke as ruimtes in die betrokke roman te skep en deel van die karakters se 

psige te maak. 

Die psige van die karakters in die roman werk gevolglik mee om ruimtelike dinamika in 

die roman te skep. Die omvattendheid van die menslike en derhalwe die karakters se 

psige, wat betref die ruimte waardeur dit omring en geabsorbeer word, kom ook na vore 

in die ruimteskepping in die genoemde roman. Die hoofkarakter Rouke en die neefs Rob 

en Brett van Coller kan kwalik bestaan sonder hul liefde vir die omgewing waar hul 

wortels lê. Hul liefde vir die grond en hul konkrete omgewings soos hul woonplekke 

(uitgebeeld deur verbale en nieverbale handeling, asook bewussynstrominge en 

innerlike monoloë), skep die ruimte in die genoemde roman, asook die ruimtelike 

dinamika daarvan. Laasgenoemde gebeur omrede die weggaan van, asook die 

vervreemding van hul bekende ruimte, konflik meebring in hulself en in die vriendskap 

tussen hulle. Ruimtelike dinamika word byvoorbeeld deur middel van bewussyn-

strominge en nieverbale handeling in die passasie op bladsy 17 geskep, aangesien Rob 
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van Coller se konkrete ruimte wat so in hom ingeweef is, juis die ruimte is wat die liefde 

in sy lewe (abstrakte ruimte) knel. Die genoemde karakter se innerlike monoloog en 

bewussynstroom beeld die dinamiek van sy private ruimte uit.  

 

Die menslike psige kleur as’t ware die konkrete ruimte van ’n mens in (en derhalwe dié 

van karakters), aangesien ’n mens jou hele self na ’n konkrete plek neem en die plek vir 

jou gaandeweg noodwendig anders begin lyk as wat dit werklik is. Dit is moontlik so 

omrede ’n mens se herinneringe en sielswroeginge ’n unieke tint aan die konkrete plek 

verleen. Rouke Bruwer beleef dit so in die betrokke roman. Hy leef sy liefde vir die 

geologie en die paleontologie uit op die plaas Renoir. Hy is egter intens bewus van sy 

eie emosies en juis dit veroorsaak ruimtelike dinamika in daardie spesifieke konkrete 

ruimte. Met ander woorde, deur middel van, onder andere, bewussynstrominge, innerlike 

monoloë, asook nieverbale handeling word ruimtelike dinamiek byvoorbeeld op die 

konkrete plek, die plaas Renoir, geskep.  

 

Lees asseblief bladsye 429–433. Dié passasie illustreer moontlik dat ruimte met al sy 

fasette nie net geskep kan word deur middel van die menslike psige met al sy komplekse 

gemoedsbeweginge en innerlike monoloë, asook bewussynstrominge nie, maar verder 

deur middel van verbale en nieverbale handeling. Alle metodes om ruimte en ruimtelike 

dinamika te skep werk gelyktydig saam. Dis onmoontlik om ’n uittreksel uit enige roman 

te gebruik om slegs een enkele metode waarmee ruimtelike dinamika geskep word te 

illustreer. 

  
5.6 Vormgewing en skryftegnieke tydens die skep van ruimtelike dinamika in 

Somersneeu. 
 
Tydens die skep van ruimtelike dinamika in die betrokke roman kom vormgewing sowel 

as skryftegnieke uiteraard ter sprake. Beide vormgewing en skryftegnieke is 

deurslaggewend in die skep van ruimtelike dinamika.  

 

5.6.1 Styl 

Styl is beslis ’n aspek van romanskrywing wat bepalend meewerk tot die skep van 

ruimtelike dinamika. Styl is immers die estetiese houer waarbinne ruimte gerepresenteer 

word. Die estetika van styl behoort egter aan ’n sekere eksaktheid en presisie te 

beantwoord. “Dit is [...] belangrik dat die taalgebruiker altyd eers presies moet weet wat 

hy wil sê voordat hy dit begin formuleer” (Carstens, 2011:337). Ek het gepoog om die 
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konkrete ruimtes in Somersneeu met presisie uit te beeld om sodoende wisselwerkende 

abstraksies in die ruimte te wek. 

 

Elsabe Steenberg (1992:146) meen “(s)tyl verskil van boek tot boek, maar die eis van 

lewendigheid en deurleefdheid, ook gepastheid by die hele opset, word altyd gestel”. Ek 

het tydens die skep van ruimtelike dinamika in die roman gepoog om hierdie beginsel toe 

te pas. Dit is moontlik dat ek met ’n sekere reële element in my styl daarin kon geslaag 

het, aangesien ek nie anders kon as om die ruimte lewendig voor te stel nie, aangesien 

ek soveel werklike ervarings in daardie werklike ruimte(s) beleef het.  

 

Alhoewel ’n romanskrywer nie die ruimte van sy verhaal in absolute besonderheid hoef 

uit te stip nie, is dit wel nodig om taal esteties en effektief te gebruik om die ruimte te 

skep. “Dit is onmoontlik en selfs onnodig vir die romanskrywer om die ruimte van die 

verhaal volledig te beskryf” (Breed en Greyling, 2010:106,107). Selfs al sou die skrywer 

skraps te werk gaan met inligting, is die gebruik van sy taal deurslaggewend.  

  

Styl is ’n spesifieke skrywer se eie, unieke gebruik van taal. Dit gaan ongetwyfeld oor die 

gebruik van die presies regte woorde – wat Flaubert die mot juste genoem het (Boulter, 

2007:87). Styl behoort egter nie aangeplak te wees nie, dog iets wat as synde eg 

oorkom. “(S)tyle is not about surface decoration, and does not bloom during the final 

polish of the narrative. It grows up from the roots” (Boulter, 2007:74). Dit is inderdaad ’n 

interne deel van die teks.   

 

Amanda Boulter (2007:76) kwalifiseer styl verder as die balans tussen die wêreld wat 

ons sien en die wêreld wat ons beskryf. Styl is derhalwe ’n ontdekkende vormgewing van 

(in hierdie geval) ruimte. Dit is veel meer as ’n namaaksel van die werklikheid – styl 

ontdek die wêreld (Boulter, 2007:74). Die gebruik van ’n skrywer se woorde moet 

verkieslik konstruktief, elegant en kommunikatief suksesvol wees. Hans du Plessis 

(1992b:148) sien styl so: “Die taal staan [...] in die hele skryfproses absoluut in die kern. 

[...] As ons dan van storietaal praat, moet ons noukeurig aandag gee aan hierdie 

struktuur van die elemente waarmee ons wil werk.”  

 

Die manier waarop ’n skrywer taal gebruik om byvoorbeeld ruimte te skep, het ’n 

durende effek op die leser. “De wijze waarop in een verhaal de taal word gebruikt, 

bepaalt in hoge mate de indruk die het maakt op de lezers” (Van der Pluijm, 1992:217). 

Die romanskrywer gebruik gevolglik woorde om indrukke by die leser te laat van hoe die 

romanruimte daar uitsien en daarby is die spesifieke benamings van mense en plekke in 
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’n roman van groot belang (Breed en Greyling, 2010:107,108). Ek het derhalwe gepoog 

om deur middel van my eie styl, ontwikkel oor dekades, te laat reg geskied aan die 

verskillende ruimtes in die betrokke roman. Dit is  natuurlik moontlik dat ek dit kon 

oordoen het.   

 

Beskrywing is vanselfsprekend soms deel van ’n skrywer se styl. Alhoewel dit bepaald 

verkieslik sou wees om beskrywing (telling) nie te oordadig te gebruik nie, is die 

beskrywing van besonderhede wel belangrik om ruimtelike dinamika te skep. “Two of the 

most essential components are description and setting [...] you have to make your reader 

fully aware of the place and the time [...] these are the details that add up to create the 

world that you are offering” (Rozelle, 2004:4). Deur middel van beskrywing kan ruimte 

sintuiglik en helder uitgebeeld word. 

 

Ek het soms van beskrywings ─ meesal vanuit die perspektief van een van die 

hoofkarakters – gebruik gemaak om ruimtelike dinamika in die betrokke roman te skep. 

Daarby is ek van mening dat ’n beskrywende styl, oordeelkundig gebruik, wel kan slaag 

wat betref helder ruimteskepping. “Interessante beskrywings van landskappe en 

gebeurtenisse wat in ’n sekere sin beriggewings is, kan boeiend wees” (Van der Elst, 

1992:137). Ek glo verder nie ek is die enigste skrywer wat taamlik hoog opgee oor die 

nut van gepaste beskrywing nie (kyk 7.5.6). “It should be noted that the emphasis on 

showing in writing has caused some writers to speak up in defense of the art of telling” 

(Tankard & Hendrickson, 1996:36). Hier kan genoem word dat ek spesifieke, helder 

besonderhede gebruik het wanneer ek gedink het beskrywing is gepas in  sekere 

gedeeltes van die roman.  

 

My styl in die roman poog hoofsaaklik om uit te beeld, maar ook om te beskryf wanneer 

nodig.  ’n Gebalanseerde afwisseling van “showing” en “telling” kan effektief wees in die 

skep van ruimtelike dinamika. In Somersneeu is die hooffokalisators se gedagtes, 

ervarings, herinneringe en dagdrome gebruik om te beskryf. “Showing” sowel as “telling” 

het myns insiens inderdaad te make met die gebruik van taal en styl, byvoorbeeld, 

woordeskat, woordkeuse, dialoog, spesifiekheid, metafore, die keuse van beskrywende 

woorde, ensovoorts.  

  

In die roman is die plase waarop gedeeltes van die roman afspeel, meesal deur die 

fokalisators se visie en dialoog geskep om ruimtelike dinamika teweeg te bring. Dié 

fokalisasie kom onder andere deur styl tot stand. Die landskappe en landbou-

bedrywighede op die plase, wek emosie by die karakters wat innerlike konflik meebring. 
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Die landskappe (moontlik omrede dit in Afrika gesetel is) bring sosio-polities konflik 

tussen landskap en mens. Die styl waardeur fokalisasie funksioneer, skep gevolglik 

ruimtelike dinamika.  

 

Die name van die plase Sneeudrif en Somerrijk sluit aan by die titel van die verhaal wat, 

soos genoem, bedoel is om ’n metafoor vir die abstrakthede, ontydigheid en 

onvoorspelbaarheid te wees. Die metafoor word in die betrokke roman gebruik om die 

abstrakthede te skep en om terselfdertyd karakters te skep wat op hul beurt weer 

ruimteskeppend optree. “Setting is environment; and environments, especially domestic 

interiors may be viewed as [...] metaphoric, expressions of character” (Wellek & Warren, 

1973:221). Die interieure ruimtes (kyk 5.5.1.4),  asook beskrywing van landskappe deur 

middel van die fokalisators se visie en hul verbale en nieverbale handeling is deel van 

my styl wat dan ruimteskeppend werk.   

 

Volgens Elsabe Steenberg word inhoud deur styl oorgedra (1992:9). Net so word 

konkrete en abstrakte ruimtes deur styl geskep. “As die skrywer die woord gebruik om te 

skep, beoefen hy kuns. So kan hy uiting gee aan sy behoefte om die sigbare én 

onvatbare wêreld (my kursief) waarin hy leef, te verken en te beheers” (Steenberg, E. 

1992:8). Dalene Matthee (1992:26) beskou styl weer as die moeilikste aspek van skryf, 

want dis die aspek waarmee alles in ’n roman uitgebeeld word. Na my mening skep styl 

grotendeels die atmosfeer van ’n roman.  Matthee (1992:26) beskou styl as “die manier 

waarop die skrywer met sy leser kommunikeer, die trant van sy werk”.  

 

Die skrywer se lewensiening en werklikheidsbeeld vind inderdaad neerslag in die trant. 

My eie werklikheidsbeeld (kyk 4.6.2.3) is onvermydelik deel van my styl en dis vanuit 

hierdie lewensbeskouing (wat met ontsag en ontroering voor skone landskappe staan) 

wat ek die konkrete ruimte veral in Somersneeu geskep het.  

 

Die konkrete ruimte soos in die passasie hieronder deur die styl uitgebeeld, ontsluit 

onvermydelik ’n dinamiek tussen die ander fasette van die ruimte(s) in die betrokke 

roman. In dié aanhaling is sprake van abstraksies soos herinnering, introspeksie, 

verlange en skrik. Die genoemde abstraksies bou bepaald aan die ruimte se 

wisselwerkende fasette. 

  

Die trein se vaart word minder, dit stop by Charing Cross en die blikstem laat 
hoor die kunsmatig besorgde “Mind the gap!” Daar is ’n minuut of wat stilstand, en toe 
sluit die deure weer en daar word voortgespoed.  
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Miskien, dink Karina, moet Rouke en Matteus ander werk soek. Want alhoewel 
hulle baie goed betaal word, wonder Karina dikwels of die kool die sous werd is. Rouke 
het wel al ’n slag toe hy baie moeg was, so gesê. Matteus stem egter nie saam nie. Hy 
maak baie geld, seg hy, en sy hele universiteitsloopbaan lê voor. As hy al die ponde wat 
hy kan spaar, huis toe vat, kan hy rustig universiteit toe gaan. Vir Rouke is finansies nie 
so ’n groot probleem nie. Hy kan dit maar bietjie stadiger vat, wat. Dan sal sy hom 
immers meer sien. Sy verlang na nog baie lang geselsies met hom, stadige wandelings al 
met die Victoria Embankment langs. En nog besoekies aan Greenwich se baie 
boekwinkels en koddige winkeltjies met soms onverwags kosbare ware. 

Sy sug en kruis haar bene sodat haar heup nie so styf teen die vrou langs haar 
druk nie. Haar lyf raak moeg van die sittery. En haar gedagtes beur al agtertoe na die ou 
millennium toe haar hele wêreld oerbekend was. 

Sy kan eenvoudig nie anders as om terug te verlang nie. 
(Lees asseblief verder vanaf 242 tot 244). 

 

Styl (kyk 7.5.1) skep vanselfsprekend (soos hierbo en op die genoemde bladsye 

aangedui) nie alleen ruimte en ruimtelike dinamika nie ─ styl skep gelyktydig ruimte, 

karakter, tyd en handeling en gevolglik ook atmosfeer.  

 

5.6.2 Keuse van titel 

’n Titel is vanselfsprekend die heel eerste aspek van ’n verhaal wat aan die leser 

gepresenteer word. Hennie Aucamp (1986:129) meen “(e)en van die funksies van ’n titel 

is dat dit informasie bevat omtrent die verhaal wat volg”. In Rozelle (2004:79) se 

skryfhandleiding word dit onomwonde gestel: “Your title is your very first offering to your 

reader”.  

 

’n Titel is trouens so belangrik dat dit “’n skaduwee (kan) gooi wat tot aan die slot van ’n 

verhaal reik” (Aucamp, 1986:139) en dit kan verder op die funksie en/of betekenis van ’n 

skeppingselement(e) in ’n roman dui. Anker (2003:134) beskou ’n titel as die eerste deel 

van die outeurskode waarvolgens sekere betekenisverwagtinge geskep word. Die titel 

van ’n roman kan na my mening ’n komponent wees wat meewerk tot die skep van 

ruimtelike dinamika.  

 

Die titel van ’n verhaal is dikwels metafories of simbolies gerig op die ruimte. Die 

volgende romans se titels getuig van hierdie stelling: Anna M. Louw se Kroniek van 

Perdepoort, Etienne van Heerden se Toorberg, asook 30 Nagte in Amsterdam, Dalene 

Matthee se Kringe in ’n bos, Jeanette Ferreira se Die son kom aan die seekant op en 

Hans du Plessis se Die pad na Skuilhoek, ensovoorts. So kan ’n titel ’n voorafskaduwing 
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van ’n skeppingselement soos ruimte, met al sy wisselwerkende fasette, wees. Rozelle 

(2004:167) stel dit verder dat ruimte deur titels opgeroep kan word: “Many titles evoke 

the primary setting in the reader’s mind [...] or hint at the type of place”.   

 

In die roman Somersneeu is die titel met opset so gekies omrede die titel ’n metafoor is 

vir die ruimte van die genoemde roman waarin die ontydigheid van die lewe, asook die 

onvoorspelbaarheid van die lewe en die natuur, temas is. Die leser kan moontlik reeds 

by die aanblik van die titel weet dat ruimte ’n bepalende rol in die roman speel. My 

redakteur, Etienne Bloemhof (2009), het die volgende oor die titel Somersneeu gestel: 

“Eerstens dink ek die titel is een wat die toonaard van die roman besonder goed 

vasvang. Dit word nie deurentyd onder die leser se neus gevryf nie, maar die woord dra 

in hom immers die spore van die bittersoet [...] wat onder meer Rouke Bruwer en Karina 

Kirstein se verhouding kenmerk. Dat dit op heelwat ander verhoudings ook toepaslik is, 

spreek vanself”. Die titel van die roman, al dui dit by die eerste aanblik bepaald op ’n 

konkrete ruimte, het derhalwe ’n heenwysing na verhoudings, wat abstraksies van ruimte 

is. 

 

Ek skryf moeilik sonder ’n titel, en toe ek tydens die stimulusfase (kyk 5.3.1.1) aan twee 

verskillende fiktiewe plase genaamd Somerrijk (in die Wes-Kaap) en Sneeudrif (in die 

Oos-Vrystaat) dink, het ek besef dat ’n kombinasie van die twee name, naamlik 

Somersneeu, ’n moontlike titel kon wees. Daarby kon dit ’n titel wees wat aanduidend is 

van die ruimte en vanselfsprekend ook die ruimtelike dinamika van die verhaal. Dit is 

belangrik in die “vertaling” van die werklike ruimte. 

 

Wat verder van belang is, is dat dit ‘n verskil kan maak as die titel van ’n verhaal die 

leser prikkel om die roman te lees - en sodoende lig werp op die tema. “In die gesprek 

tussen outeur en leser is die eerste vlak van kommunikasie dikwels die titel, subtitel en 

motto van ’n verhaal waarin die eerste intensie van die outeur ten opsigte van die 

boodskap wat hy wil oordra, deur die leser afgelees kan word” (Van Coller & Van 

Rensburg,1983:104). Die titel Somersneeu kan weens die paradoks in die woord 

aanduidend wees van kontraste, asook die abstrakte konsep van ontydigheid.   

 

Somer en sneeu is metafore en sensoriese begrippe waarmee lesers bekend is en wat 

sekere assosiasies in verband met die ruimte en ruimtelike dinamika in die roman by 

hulle kan oproep. Die titel Somersneeu bevat beide hierdie metafore wat uit ’n bekende 

konteks kon ontstaan en ontwikkel. Bowie (1984:11) praat van ’n titel wat uit die konteks, 

soos iets organies, moet groei. Net soos in die geval van ’n vorige roman van my 
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naamlik Dieper water bevat die titel Somersneeu sensoriese begrippe wat aanspraak op 

lesers se sintuie kan maak. Sintuiglike beelding werk byna altyd skeppend mee om 

ruimte te skep. Bekende titels wat sulke sensoriese begrippe bevat wat op die ruimte in 

die betrokke romans dui, is onder andere Jeanette Ferreira se Die son kom aan die 

seekant op, Hans du Plessis se Verbrande paradys, Etienne van Heerden se 30 Nagte 

in Amsterdam en ook sy roman Toorberg.  

 

Die titel Somersneeu dui gevolglik reeds op die skep van die ruimtelike dinamika. Die 

titel is wel metafories van aard, maar dit is verder aanduidend van die konkrete ruimte 

waarin die verhaal afspeel. In die roman is daar sprake van somer en ook van sneeu. 

Die roman speel in die Oos-Vrystaat en in die Wes-Kaap af waar daar gereeld sneeu val 

en ook waar sneeu meermale ontydig, selfs diep in die lente voorkom. As iemand wat 

jare lank in die Oos-Vrystaat gewoon het en die Wes-Kaap ook goed ken, het ek dikwels 

ondervind dat dit tot laat Oktober kan kapok. Een Desember op Bethlehem het ons 

byvoorbeeld op Kersdag ryp gehad. Dit is ’n ontydige natuurverskynsel – net soos die 

gladde gang van die lewe soms omver gewerp word deur die dood van ’n jong mens en 

deur ontydige besluite. Verkeerde besluite wat op verkeerde tye geneem word, kan 

verreikende gevolge hê, net soos sneeu in die somer oeste verwoes. 

 

’n Titel kan verder baie van ’n roman se inhoud verklap. Ruimte met al sy dimensies is 

vanselfsprekend grootliks deel van die inhoud van ’n roman. In die digkuns “het elke titel 

ten minste ’n identifiserende funksie t.o.v. die gedig en is alle titels daarby ook in die een 

of ander opsig informatief oor die teks” (Van Zyl, 1992:434). Myns insiens is 

bogenoemde ook van die prosa en in hierdie geval ’n roman waar. Die titel kan derhalwe 

beskou word as ’n belangrike stuk gereedskap in die hand van die skrywer, wat ruimte 

met al sy fasette skep. 

  

5.6.3 Fokalisasie as metode om ruimtelike dinamika in die betrokke roman te skep 

Literêr gesproke word die verteller of fokalisator(s), wat linguisties aangedui en tekstueel 

geprojekteer word (Margolin, 2009:342), gebruik om ruimte te skep. Die belang van ’n 

fokalisator kan kwalik oorskat word. Trouens, die fokalisator, (deiktiese sentrum) as 

onlosmaaklike deel van die storiewêreld, word gebruik om vanuit sy wêreld te rapporteer 

oor werklike of onwerklike gebeure (Thomson-Jones, soos aangehaal deur Margolin, 

2009:344). Margolin (2009:348) brei verder as volg oor fokalisasie uit: “These include 

summaries, analyses, comments and generalizations of various kinds, all concerning the 

narrated domain”. Uitbeelding van die ruimte (konkreet of abstrak) deur middel van 
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konkrete detail, kan byvoorbeeld deur hierdie rapportering van die fokalisator gedoen 

word. Fokalisasie is meesal so in Somersneeu gebruik om ruimtelike dinamika te skep. 

Eerstens kan daar weer na die betekenis van fokalisasie gekyk word. Die term 

fokalisasie, sowel as perspektief, visie en oogpunt is bloot literêre terme wat hier gebruik 

word. Fokalisasie impliseer dat daar ’n bewussynsentrum in ’n roman is – dog daar 

bestaan nie so ’n bewussyn in enige roman nie, slegs die representasie daarvan in 

woorde (Miller, 2004:124). Na aanleiding hiervan word gestel dat fokalisasie deur middel 

van taal in die betrokke roman, nes in enige ander roman, geskied. Besluite is geneem 

oor wie die hooffokalisators moet wees en daar is deur middel van taal vanuit hul 

oogpunt of perspektief gekyk en gewys – onder andere deur middel van introspeksie, 

bewussynstrominge, asook verbale en nieverbale handeling. 

 

Volgens die skryfhandleiding van McClanahan (1999:166) is die voordeel van fokalisasie 

vanuit die oogpunt van die hoofkarakter(s) dat alles, en gevolglik ook die ruimte, volgens 

daardie spesifieke fokalisasie georden en georganiseer kan word. “As your character 

moves physically and psychologically through the story, subtle shifts in his point of view 

wil lead your reader through the descriptive terrain of the story” (McClanahan, 1999:167). 

Die leser moet verkieslik oortuigend en sekuur binne die bewussynsone van die karakter 

gebring word. So kan ruimtelike dinamika effektief geskep word.  

 

Fokalisasie is volgens Genette “die verhouding tussen die instansie wat sien en dit wat 

hy waarneem” (Van Zyl, 1992:96). Gevolglik gaan ’n houding of ’n opinie (mening) sáám 

met fokalisasie (Van Zyl, 1992:97). Die houding of mening wat saam met die visie of 

fokalisasie gaan, skep onder andere ook ruimte en ruimtelike dinamika. Hierdie houding 

of mening kan byvoorbeeld botsende emosies soos oortuiging en sieninge aangaande 

die religie (wisselwerkende abstraksies van ruimte) bevat. 

 

Die volgende bespreking, asook die passasies uit die betrokke roman hier genoem, dui 

die skep van ruimtelike dinamika in die genoemde roman op hierdie wyse aan. 

 

5.6.3.1 Hooffokalisator(s)  

Die hooffokalisators in die betrokke roman is grotendeels verantwoordelik vir die skep 

van ruimtelike dinamika. “Die fokalisator se sin van plek word geskep deur die fokalisator 

se ervaring van die ruimte oor te dra, veral deur die ruimte op meer as een manier te 

wys” (Du Plessis, 2013). Die hoofkarakters bied ’n werklik effektiewe manier om via hul 

perspektiewe en visies, asook hul gedagtestrominge, woordeskat en dialoog (verbale, 
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asook nieverbale handeling) ruimtelike dinamika te skep. Die hooffokalisators tree as’t 

ware as reflektors op om die ruimtelike dinamika te reflekteer.    

 

 Die hooffokalisators in Somersneeu is Rouke Bruwer en Karina Kirstein. In die proloog 

word daar wel vanuit Rob van Coller se oogpunt gekyk en daarom is die roman in drie 

dele gedeel. In die betrokke roman figureer die hooffokalisators soos volg: Rob van 

Coller is in die proloog van die betrokke roman die hooffokalisator. In Deel I is Rouke 

Bruwer die hooffokalisator. In Deel II word daar vanuit Karina Kirstein se visie geskep. In 

Deel III word daar weer vanuit Rouke Bruwer se perspektief uitgebeeld.  

 

Lees asseblief die passasie op bladsy 10, geskryf vanuit die vermoorde se perspektief in 

die proloog tot die roman. Dit kan aandui hoedat sy perspektief of visie ruimtelike 

dinamika skep. Hier word daar hoofsaaklik van innerlike monoloë en die bewussyn-

stroomtegniek gebruik gemaak om bostaande oogmerk te bereik. 

 

Die bogenoemde passasie skep verder ruimtelike dinamika, aangesien daar reeds sterk 

konflik gesuggereer word tussen die man wat dink en reflekteer, en sy omgewing waar 

daar onheil (deur sy innerlike monoloog en bewussynstroom) gesuggereer word. Dit is 

verder so dat ruimtelike dinamika geskep word moontlik juis deur dit wat nié geskryf is 

nie – dat daar sluipende gevaar in die nag teenwoordig is. Dit is wel na my mening 

tussen die reëls ingebed. “Die afwesigheid van dinge kan dan net so betekenisvol wees” 

(Du Plooy, 1992:103).  

 

Die volgende passasie (op bladsye 12–14) bevat verder sulke ongeskrewe ruimtelike 

dinamika, omrede die man se gedagtegang, sy bewussynstroom, telkens versteur word 

deur die onvermydelike bewuswording (plek-plek deur beskrywing) van die sosio-

politieke onrus in die land, asook die gevolge en implikasies van klimaatsverandering 

wat oral gepredik word.  

 

Bostaande passasie met Rob van Coller as fokalisator, skep ruimtelike dinamika, 

aangesien die sosio-politieke milieu, asook die ekologie en die landbou as sodanig 

(abstraksies van ruimte) deur hierdie fokalisator teenoor mekaar gestel word. Daarby is 

die karakter se gemoedstoestand nie rustig nie. Hy is vredig van geaardheid, maar feitlik 

alles rondom hom is in beroering en dit maak hom onrustig. Die man se intense 

emosies, asook sy gedagtestrominge, innerlike monoloë aangaande sy konkrete 

omgewing en die subtiele bedreiging wat die konkrete ruimte inhou, skep 

vanselfsprekend ruimtelike dinamika.  
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Die ander twee hoofkarakters Rouke Bruwer en Karina Kirstein werk mee om ruimtelike 

dinamika te skep, aangesien hulle in Dele I, II en III van die betrokke roman as 

hooffokalisators gebruik word. Hul verskillende sienings, wat “die spel van fokalisasie” 

(Van Zyl, 1992:96) bevat, is gebruik om ruimtelike dinamika te skep. Die hoofkarakters 

Rouke Bruwer en Karina Kirstein word dikwels regstreeks aan die woord gestel en daar 

is ook van hul gedagtes, gemoedsbeweginge introspeksie en bewussynstrominge 

(verbale asook nieverbale handeling) gebruik gemaak om ruimtelike dinamika te skep. 

 

Hopelik illustreer die volgende passasie op bladsye 140–147 die bostaande stelling. Die 

uittreksel is uit Deel I waar Rouke die hooffokalisator is. Hier word ruimtelike dinamika 

onder andere deur middel van Rouke se sintuiglike waarneming, gemoedsbeweginge en 

sy bewussynstroom, asook dialoog  geskep. 

  

Die volgende passasie is op bladsye 246, 247 uit Deel II waar Karina Kirstein die 

hooffokalisator is. Die aanhaling beeld die konkrete ruimte van die karakters in die roman 

in Londen uit, maar verklap ook emosionele onderstrominge tussen die karakters. Karina 

se gedagtes in verband met die konkrete ruimte en die onderstrominge tussen die 

karakters, asook hul gevoelslewe en dialoog skep ruimtelike dinamika. 

 

Dit is belangrik om hier weer te noem dat die roman ’n verhoudingsverhaal is. In ’n 

verhoudingsverhaal is liefde en romanse (abstraksies van ruimte) noodwendig 

teenwoordig – en daar is gepoog om liefde en romanse waarheidsgetrou uit te beeld. Die 

waarheid is dat liefde, romanse en vriendskap uiters delikaat en tog kragtig, kompleks en 

deurslaggewend in menseverhoudings figureer. Hierdie verhoudings word deur die 

ruimte met al sy aspekte beïnvloed en ook andersom – en dít op sigself skep ruimtelike 

dinamika. 

 

In die roman is ten minste drie liefdesverhale ter sprake – naamlik dié van Rouke Bruwer 

en Karina Kirstein, Brett van Coller en Julia Erasmus, asook die ouer mense Barbara 

Bruwer en Eckard van Staden. Dié liefdesverhale bring noodwendig mee dat romanse 

deel van die abstrakte ruimte word. Dit gebeur myns insiens veral wanneer Karina 

Kirstein die hooffokalisator is dat daar ’n “ander” nuwe ruimte geskep word, naamlik een 

met die klem op romanse. Romanse word naamlik ’n abstraksie van ruimte wat inwerk 

op ander ruimtelike abstraksies soos byvoorbeeld identiteit en werklikheidsbeeld. Die 

inwerking van romanse op ander abstraksies van die ruimte skep ruimtelike dinamika.   
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Na aanleiding van romanse en liefde as abstraksies van die ruimte, sê Pamela 

Schirmeister (1990:3): “For even when the topography of romance is represented as a 

place to which we might actually go, it is always, as Coleridge remarked of Spencer’s 

Faeryland, a mental landscape, and it is never merely backdrop”. Romanse is na my 

mening derhalwe ’n geïntegreerde deel van die abstrakte ruimte van die betrokke roman 

wat bepaald op die ander abstraksies van ruimte inwerk. 

 

Alhoewel Schirmeister hierbo in die besonder na Amerikaanse skrywers se begrip van 

romanse verwys, vind ek dit universeel waar wanneer dit by die skryf van ’n 

liefdesverhaal kom. Ek stem veral saam met die volgende stelling: “It is remarkable how 

frequently [...] representations of place turn out to be tropes of perspective, and more 

remarkable still how invariably proper perspective itself is made to stand as the 

prerequisite to romance” (Shirmeister, 1990:4). 

 

Fokalisasie is die gekose stylfiguur of troop in die geval van ’n liefdesverhaal, aangesien 

romanse altyd in ’n mentale landskap plaasvind – en só ’n plek bestaan nie as konkrete 

werklikheid vol objekte nie, maar as ’n siende en ook onsiende in die “oog” van die 

karakter (Schirmeister, 1990:44). Om hierdie mentale landskap te skep verg die 

perspektief van ’n verliefde, in dié geval die karakter Karina Kirstein, want sy word 

deurgaans deur haar liefde vir die ander hoofkarakter Rouke geabsorbeer.  

 

Dié verliefde staat (’n ruimtelike astraksie) beweeg die karakter Karina Kirstein daartoe 

om haar oor te gee aan haar eie, selfgesentreerde perspektief op haar lewensruimte. 

Haar perspektief op haar ruimte neem toe en word oorheersend, selfs verswelgend. 

“Dependent on its own expansion rather than on the object of vision, like Emerson’s 

transparent eyeball, it is everywhere, all the time at work creating more space for itself 

until it can take in and be all things” (Schirmeister, 1990:4). Karina se perspektief of 

fokalisasie is hoofsaaklik eksklusief –  nie inklusief nie – omrede sy die ander karakters 

(veral Rouke) se gevoelens nie werklik herken of in ag neem nie. Hierdie eksklusiewe 

fokalisasie van Karina Kirstein, daargestel deur middel van bewussynstrominge, verbale 

en nieverbale handeling, innerlike monoloë, ensovoorts), lei ook tot ruimtelike dinamika, 

aangesien dit die sneller vir allerlei emosies by die ander karakters is.  

 

Die volgende passasie op bladsye 284–286 skep vanuit Karina se perspektief, ruimtelike 

dinamika. Dit gebeur vanweë die feit dat, soos genoem, haar hele gedagtewêreld (haar 

hele private ruimte), deur haar liefde vir Rouke in beslag gelê word. Karakter word hier 
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as’t ware geïnkorporeer deur persoonlike ruimte. Dit word eweneens deur middel van 

haar gedagtewêreld, verbale en nieverbale handeling uitgebeeld.  

  

Die stuk op bladsye 334–338 is ook vanuit Karina se perspektief en beeld ’n Wes-

Kaapse konkrete ruimte uit, asook die kultuur (kyk 5.3.10.1). Daarby word die 

emosionele en psigiese ruimtes van ’n hele paar ander karakters ook met Karina as 

hooffokalisator geskep. Karina se gedagtegang, asook haar dialoog met die ander 

karakters, sorg vir ruimtelike dinamika. 

  

Dat die karakter Karina Kirstein se perspektief vanuit haar verliefdheid op Rouke, maar 

ook op die liefde self groei, skep vir haar nuwe, onbekende ruimtes soos ’n verhouding 

met die karakter Rob van Coller. Die konkrete plek waar sy en Rob mekaar intiem leer 

ken word oplaas ’n abstrakte ruimte waar sy ’n keerpunt beleef en haar perspektief haar 

tot mindere mate verswelg. Sy begin daarna besef dat haar eie ruimte veel anders daar 

uitsien as waarvoor sy gehoop het. Hierdie ommekeer in Karina se lewensiening 

(uitgebeeld deur middel van onder andere bewussynstrominge en dialoog) veroorsaak 

verder ruimtelike dinamika. Die verliefde staat word deur haar verbale en nieverbale 

handeling vernietig en sy word genoop om met ’n nuwe perspektief na beide die 

konkrete wêreld, sowel as abstraksies soos gesinsverband, morele twyfel en religieuse 

oortuiging kyk. Hierdie ruimtelike abstraksies is noodwendig in wisselwerking met 

mekaar. 

  

In Deel III is Rouke Bruwer weer die hooffokalisator deur wie se visie ruimte met al sy 

wisselwerkende dimensies verder geskep word. Die ruimtelike dinamika in hierdie 

gedeelte word eweneens deur, onder andere, bewussynstrominge, verbale en 

nieverbale handeling, asook beskrywing vanuit sy visie gedoen. 

 

5.6.3.2 Die verwisseling van fokalisasie 

Die verwisseling van die fokalisasie van Rob van Coller na dié van Rouke Bruwer (in 

Deel I) en vervolgens na dié van Karina Kirstein (in Deel II) – en weer terug na Rouke 

Bruwer as hooffokaliseerder (in Deel III) – verbreed die moontlikheid tot uitbouing van 

die ruimte en gepaardgaande ruimtelike dinamika. Waarskynlik doen die verwisseling 

van fokalisasie dit in enige roman.  

 

Die vermoorde kyk byvoorbeeld anders na sy omgewing en sy ruimte as wat Rouke 

Bruwer na dieselfde omgewing kyk. Elke fokaliseerder het sy eie persepsies in verband 

met die ruimtes waarin hy beweeg. Deur die fokalisasie te verander tree daar 
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noodwendig ’n ander dinamika in werking. Karina sien dieselfde konkrete plekke met 

minder intense passie as beide die mans. Sy is meer ingestel op haar eie perspektief, 

haar eie fokalisasie op haar emosies en begeertes.  

 

5.6.3.3  Dialoog (Verbale handeling) 

Dialoog of verbale handeling is deel van fokalisasie, maar word hier apart bespreek om 

duideliker lig op die funksie daarvan te werp. Dialoog is uiteraard skeppend, aangesien 

wat deur karakters gesê word deur die skrywer gebruik kan word om, onder andere, 

konkrete omgewing, asook abstraksies soos gemoedstemminge, persepsies en 

atmosfeer te skep. “Spraak is ’n kragtige karakteriseringsmiddel, en ’n storieskrywer 

moet, soos ’n dramaturg, ’n oor vir dialoog ontwikkel” (Aucamp, 2007). Laasgenoemde is 

bepaald nie net waar van karakterisering nie, maar ook van ruimteskepping. “Dialogen 

sijn doorgaans tijddekkend. Daarnaast typeren ze een personage in zijn eigen tijd en 

ruimte” (Van der Pluijm, 1993: 216).  

 

Dialoog is inderdaad van onskatbare hulp in die voorstelling van karakters sowel as die 

uitbeelding van hul ruimtes. Steinbeck (1990:44) sê van sy twee karakters Adam en sy 

broer in die roman East of Eden: “[...] I wanted to paint the two men in their own words 

and also to give a kind of look at their lives and the way people lived and talked then and 

the greyness of their lives”. Dialoog beeld ongetwyfeld die wisselwerking inherent aan 

ruimte uit by monde van die karakters self. 

 

Sodra karakters aan die woord gestel word, verkry mens ’n “ander teks wat ingebed is in 

die vertellersteks” (Van Zyl, 1992:97). Lees asseblief bladsye 44 en 45. Die karakters se 

dialoog skep hier verskillende abstraksies van ruimte wat op mekaar inwerk soos 

byvoorbeeld onderstrominge van afguns, verwondering, ergerlikheid, ensovoorts. Al 

word die dialoog (verbale handeling) in die volgende passasie deur die newekarakters 

gebesig, word dit nietemin deur Rouke Bruwer as hooffokalisator waargeneem. Die 

waarnemings (nieverbale handeling) van dié hoofkarakter skilder ’n ruimte vol 

abstraksies waarin daar ’n dinamiek van emosies soos verwondering, jaloesie, asook 

humor en konkrete detail voorkom. 

  

5.6.3.4   Introspeksie en die bewussynstroomtegniek 

Introspeksie en die bewussynstroomtegniek is deel van fokalisasie. Dit volg 

vanselfsprekend dat, as dialoog ruimteskeppend kan werk, introspeksie, besinning en 

bewussynstrominge vanuit die karakter se perspektief dit ook doen. “Naas dialoog kan 

karakters se visies ook regstreeks weergegee word deur ’n direkte aanbieding van hul 
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gedagtes en deur die sogenaamde bewussynstroomtegniek” (Van Zyl, 1992:97). 

Ruimtelike dinamika kom tot stand deur die dinamiek van gedagtestrominge en die 

karakters se binnelandskappe wat deur woorde nie alleen tot stand kom nie, maar 

skeppend aan die karakters se konkrete sowel as abstrakte ruimtes meewerk. “Die 

bewussynstroom is daardie konstante, maar voortdurend veranderende vloei van idees, 

waarnemings, gevoelens en emosies wat elkeen van ons ervaar” (Burger, 2005:2). 

 

Die bewussynstroomtegniek word deur Alviar (1984) as volg gesien: “The stream-of-

consciousness technique refers to a style of narration by which an author presents the 

psychological aspects of characters in fiction”. Dit is bepaald so dat ’n verhalende teks 

wat karaktergedrewe is, staatmaak op die uitbeelding van die karakters se gevoels- en 

gemoedsbeweginge deur middel van innerlike monoloog en bewussynstroomtegniek 

(Greyling & Du Plessis, 2000:149). Deur middel van die bewussynstroomtegniek kan die 

ruimte met al sy fasette eweneens suksesvol deur die bewussynstrominge van die 

hooffokalisators geskep word.   

 

Die bewussynstroomtegniek is vanselfsprekend hoofsaaklik die mentale ervaring van ’n 

karakter soos byvoorbeeld sensasies en herinneringe, intuïsie en denkbeelde, dit wil sê 

die “wat” van die mentale en geestelike ervaring; terwyl die “hoe” van dié ervaring weer 

neerkom op simboliseringswyses, asook die aard van assosiatiewe prosesse en 

ervarings (Scholtz, 1992b:41). Die bewussynstrominge van ’n karakter kan ruimte 

inderdaad helder uitbeeld. Daar is dikwels tydens die skep van ruimtelike dinamika van 

besinnende passasies, sowel as introspeksie, in die betrokke roman gebruik gemaak. Dit 

is egter nie ’n simplistiese manier om, die ruimte te vergestalt nie, aangesien die blote 

stroming van gedagtes chaoties kan wees. “Authors using this technique must solve the 

inherent problem of imposing order on their characters’ psychic content” (Alviar, 1984).  

 

Daar is metodes is om orde te midde van die bewussynstrominge te bring, onder andere 

’n onderliggende narratief wat swaarder weeg as die blote gedagtestroom van ’n 

karakter. Met ander woorde, die storie kan steeds deur die bewussynstrominge 

voortgestu word. “Faulkner’s main device to impose order is the use of an underlying 

central narrative, together with minor narrative threads, a repetition of incidents as told 

by the different characters” (Alviar, 1984). Deur die bewussynstrominge in ’n mate te 

orden het ek ruimte met al sy fasette hopelik helder uitgebeeld. 

 

Hier volg ’n besinnende, dog geordende gedagtestroom vanuit Rob van Coller se 

perspektief uit die proloog van die roman Somersneeu:  
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In Afrika is die nag nooit stil nie, dink hy loom.  
Die dag nog minder.  
En die lewe die minste.  
Die lewe gaan snags bloot ondergronds en slaap is net ’n bolangse saligheid. 

Iemand, of iets, is altyd wakker. Die nagwind sugtend al om die huis, die krakerige 
inkrimping van muur en plafon, die swaar kreun van een van die groot honde wat iewers 
op die stoep lê. Die roeringe in die kraal waar die paar melkbeeste gehou word. Die meer 
gedempte woelinge by die werkershuise teen die hang waar van die kleintjies in die 
vroegherfs al klaar deur kroep geteister word en koolstofies byna deurnag gestook word 
om die knyp uit die lug te haal. Die uile wat met eentonige reëlmaat op die nok van die 
dak kla, muise en klein diere wat ritselend skarrel. Hy verbeel hom hy ruik muishond toe 
die wind deur die venster stoot (7). 

 

Die karakter (Rob van Coller) in bogenoemde aanhaling uit die roman word nie in die 

teks by name genoem nie, aangesien die proloog inderdaad ’n greep uit Deel III van die 

roman is, en die karakter se identiteit ter wille van die spanningslyn geheim gehou word. 

Soos vroeër genoem, is die achronologiese aanbieding spesifiek ter wille van die 

spanningslyn so gedoen, asook om binne die eerste paar bladsye van die roman 

ruimtelike dinamiek te skep en wel deur die gebruik van die tegniek van 

bewussynstroming wat weer ruimtelike abstraksies oproep soos drome en herinneringe, 

asook sin van plek in die roman (kyk 4.3.6) skep.  

 

In Deel III van die betrokke roman word die plaasmoord wat in die proloog plaasvind 

egter vanuit die oogpunt van ’n ander hooffokalisator (Rouke Bruwer) ervaar. Dit is hier 

sý gedagtegang, sý dialoog en herinnering wat die ruimte wat reeds in Deel I geskep is, 

oproep. Lees asseblief bladsye 464 en 465 uit Deel III – in verband met die plaasmoord 

– om bostaande sodoende duidelik te ervaar. Dieselfde gebeurtenis word derhalwe 

vanuit verskillende bewussynstrominge beleef – al sou dit in dié passasie (bladsye 464, 

465) tweedehandse belewing wees, werp dit nogtans lig op die wisselwerkende ruimte(s) 

waarin die karakters hulle bevind. 

 

Bostaande gedeelte (464,465) handel oor dieselfde moord as in die proloog, maar 

hierdie keer is dit ’n ander fokalisator wat die konkrete ruimte sowel as sy psigiese ruimte 

deur middel van introspeksie, dialoog en ook deur die bewussynstroomtegniek skep. 

Laasgenoemde is, soos reeds genoem, ’n bekende tegniek waar die “‘handeling’ na 

binne verplaas (word) sodat die leser te staan kom voor die skynbaar direkte en 

assosiatiewe opeenvolging van beelde en gedagtes in die bewussyn van die belewende 

karakter” (Scholtz, 1992b:41). Sodoende word die karakter se belewenis van ruimte, 
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asook ruimtelike dinamika geskep. Dit gebeur aangesien verskeie ander aspekte van 

ruimte soos angs, berou, vooruitskouinge, ensovoorts, daaruit voortvloei. 

 

Dit is duidelik dat nie slegs een faset van ruimte apart geskep word nie, maar dat 

verskillende wisselwerkende ruimtes (konkreet en abstrak) tegelykertyd geskep word.   

 

5.6.4 Beweging in die konkrete ruimte 

Beweging in die ruimte vind plaas wanneer karakters van een konkrete plek na ’n ander 

reis. Die vertrek, sowel as die reis en die aankoms, veroorsaak nie net fisieke beweging 

nie, maar ook gemoedsbeweginge. Dit is verder die beweging van die een deiktiese 

sentrum na die ander – wat inderdaad ook ruimtelike dinamika is. Verbale en veral (in 

die geval van fisieke beweging in die ruimte), nieverbale handeling, speel ’n sterk rol in 

die skep van fisieke sowel as abstrakte beweging in die konkrete ruimte.  
 

Fisieke en abstrakte beweging in die ruimte tree as’t ware dadelik in wisselwerking met 

mekaar, aangesien enige verwisseling van ruimte ’n bepaalde reaksie by die mens sowel 

as by karakters uitlok. Die hoofkarakter Rouke Bruwer se verhuising na Edinburg om 

verder te studeer skep byvoorbeeld ’n nuwe konkrete ruimte, maar tegelykertyd laat 

hierdie beweging in sy private ruimte ’n magdom abstraksies van die ruimte los. Onder 

laasgenoemde tel byvoorbeeld verlange, berou, ensovoorts. 

  

Ek het die nuwe, (vir die karakters) vreemde ruimtes van Londen en later die Loire-vallei 

deur middel van, onder andere, die karakters se fisieke sowel as gemoedsbeweginge 

geskep (verbale en nieverbale handeling). Die klomp tieners wat byvoorbeeld Londen 

toe gaan, beteken as’t ware die nuwe konkrete ruimte deur middel van hul 

gedagtestrominge sowel as hul dialoog en handeling. Verbaal en nieverbaal help hulle 

skep aan die konkrete ruimte van ’n vreemde plek. Daardeur word abstraksies soos 

identifisering met die plek, verlange huis toe, ensovoorts, losgelaat en hierdie 

abstraksies tree in wisselwerking met ander abstraksies, asook met die konkrete plek. 

 

Gemoedstrominge (beweginge in die psige) soos byvoorbeeld opwinding, verwondering, 

asook vreemdheid en ontheemding, ensovoorts, kom so tot stand en tree in 

wisselwerking met ander emosies soos liefde en verlange. Dit skep ruimtelike dinamika. 

(Lees asseblief bladsye 233– 237, asook bladsye 263–276). Hierdie bladsye kan 

voorbeelde van die skeppende krag van beweging in die konkrete sowel as abstrakte 

ruimtes verskaf – daar is egter veel meer voorbeelde hiervan in die roman.  
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Om deur middel van beweging ruimtelike dinamika te skep moes ek derhalwe die 

karakters van die een konkrete ruimte na die ander verplaas. Die verplasing van die een 

konkrete ruimte na die ander het verdere voordele in die sin dat die fisieke beweging van 

die karakters abstraksies soos vooruitskouing, asook herinnering, verlange en 

onsekerheid, ensovoorts, skep. Hierdie abstraksies tree outomaties in wisselwerking met 

mekaar, asook met die konkreetheid van die ruimtes waarin die karakters beweeg. 

Onderstaande twee voorbeelde kan moontlik illustreer hoedat fisieke sowel as abstrakte 

beweging in die ruimte meewerkend tot ruimteskepping met al sy fasette is.  

 

Maar hy vat sy tas en rugsak en tree terug. Hulle blik word eers verbreek toe hy 
omdraai en wegstap na die internasionale saal sonder om eenmaal om te kyk. Dis of ’n 
sware vrag op haar neersak. Iets wat haar asem uit haar wil pers. Sy kyk na sy soepel stap 
en die breë skouers in die bruin koordferweelbaadjie en sluk stram aan die droogheid in 
haar keel toe hy wegraak tussen ’n vrou wat ’n babawaentjie stoot en ’n man met ’n 
aktetas (343,344). 

  
Drie dae na die begrafnis daag Rouke op. Dae waarin daar baie gebeur het. Te 

veel om oor te vertel, voel Karina by tye. Heeltemal te veel om te herleef, selfs in 
herinnering (374). 

 

Rouke Bruwer se beweging en aktiwiteite in die virtuele ruimte, skep verder dinamiek in 

sy gevoelslewe wat vanselfsprekend deel is van sy abstrakte ruimte. Hy is in der 

waarheid in vele opsigte ’n buitestander. Hy is slim, hy is buitengewoon goed 

gekwalifiseer en hy is ’n predikant. Veral wanneer hy na die vreemde ruimte van die 

buiteland beweeg, voel hy homself ontheem. “Die buitestander is in ’n tussentoestand, 

want hy (soos sjamaans, mediums of priesters) staan permanent of in sekere situasies 

buite die strukture van ’n bepaalde sosiale stelsel” (Viljoen & Van der Merwe, 2006: xiv). 

Rouke se buitestanderskap veroorsaak gemoedstrominge wat ek in die betrokke roman 

kon verwoord om sodoende ruimtelike dinamika te skep (kyk bladsye 383–385). Rouke 

se emosies (abstraksies van sý ruimte) tree verder in wisselwerking met die makroruimte 

van die virtuele ruimte waarin die ander karakters se emosies ook ter sprake kom. Dit is 

ruimtelike dinamiek.  

 

Die aand laat, swerf hy eers doelloos op die internet, google ’n paar artikels oor 
leierskap en bestuur wat betrekking het op sy studie, en besoek toe uiteindelik die 
webwerf Facebook. Tot sy verstomming sien hy dat daar al ’n hele paar “vriende” is wat 
hom by húl vriendekring wil insluit. Hy moet net die vriendskap bevestig. Daar is 
natuurlik Brett en Julia en selfs Matteus en Betsie en Linda en ’n paar ander van sy skool- 
en universiteitsvriende wat op Facebook en ook op Twitter hul verskyning maak en weer 
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met hom kontak wil hê. Behalwe dat dit hom die beste deel van ’n halfuur besig hou net 
om almal se op- en aanmerkings te lees, bring dit hom met soveel finaliteit voor iets te 
staan, dat hy die skootrekenaar wil toeklap en vlug (402). 

 
Bostaande passasie kan daarvan getuig dat die karakters se virtuele bewegings verder 

ruimtelike dinamika skep, aangesien die swerf op die internet verder emosie wek wat 

wisselwerkend met hul ander emosies en gemoedstrominge is (nieverbale handeling).    

  
5.6.5 Herhaling  

Herhaling van besonderhede kan deel vorm van die konstruksie van ’n vertelde ruimte. 

Dit is bepaald nie net waar van die konkrete ruimte nie, dog dis belangrik om dit hier te 

noem. Herhaling is byvoorbeeld as volg in Somersneeu gebruik om konkrete ruimte te 

skep: Die benaming van die plase Sneeudrif en Somerrijk, asook die plot En Plein Air en 

die ander plekke soos die plaas Renoir waar karakters herhaaldelik vertoef, word deur 

herhaling en akkumulasie (Brink, 1987:112) in die betrokke roman geskep as ruimtes 

met betekenis en simboliek.   

 

Ek is van mening dat die karakters se tuistes en die plekke van verblyf in Londen en in 

Frankryk nie alleen teenwoordig is in die roman nie, maar ’n funksie vervul. Die funksie is 

om die karakters by die herhaaldelike “verskyning” daarvan in die verhaal as’t ware 

vaster aan ’n eie ruimte te bind. Hierdie “binding” met konkrete ruimte veroorsaak 

dinamika omrede verskillende abstraksies soos ervaring, herinnering, drome, 

ensovoorts, daardeur by herhaling en tewens deur herhaling opgeroep word.  

 

Woonplekke soos huise en plase het, soos reeds genoem, by uitstek ’n emosionele 

greep op die mens en gevolglik ook op karakters. Deur die plekke by herhaling in die 

teks te laat figureer, word betekenis daaraan geheg. “Wanneer so ’n plek egter telkens in 

die vertelteks terugkeer, kan dit deur die blote effek van herhaling ’n faktor van belang 

word, aangesien dit dan as ruimte geassosieer word met bepaalde karakters of 

gebeurtenisse” (Brink, 1989:112). Herhaling skep beide fisiese en abstrakte ruimtes 

waarin ruimtelike dinamiek onteenseglik teenwoordig is. 

 

Ek het die Oos-Vrystaat byvoorbeeld as konkrete ruimte uitgebeeld deur herhalend na 

die vele sandsteenrotse, heuwels en die koringlande te verwys. Dit is meesal gedoen 

deur middel van verbale en nieverbale handeling en natuurlik deur middel van die 

fokalisasie van die hoofkarakters. Die oogmerk hiermee was om die konkrete ruimte op 



235 
 

te roep, asook abstraksies soos die religie, vriendskap, geskiedenis, ensovoorts. Die 

volgende aanhalings kan die dinamiese, ruimteskeppende effek van herhaling illustreer: 

 

“Jy sien,” hervat Robert die gesprek van so flussies asof daar geen onderbreking 
was nie, “mens kan baie maklik vir God op die plaas raaksien. Jy moet net kyk. Hier,” sê 
hy met ’n wye waai van sy arm, “is dit elke dag asof Hy so pas in die koringland are 
gepluk het, of nou net doer bo-op ’n sandsteenrots gesit en droom het. En ek is seker Hy 
stap nou saam met ons” (121). 

  
Robert sug. “As jy so sê.” Hulle ry al skommelend op die mak perde verby die 

beeskraal, verby die werkershuise laer af teen die hang, en vat die stofpaadjie al met die 
voet van die sandsteenkop na Renoir toe. “Kom ons gaan sê hallo vir jou ma”(133). 

  
Bo hulle troon die berg. Weerskant lê die lougebakte sandsteenplate en ’n ent 

hoër op is die heuninggeel holkrans met die rotstekeninge teen een van die wande. 
Redelik volop in dié wêreld en tog steeds vir hom ’n klein geskiedkundige mirakel. Die 
kuns van die San. Moontlik saans by vuurlig en groot gesels en gelag geverf (203). 

 

Herhaling, as skryftegniek, skep en vestig inderdaad ruimte en gevolglik ruimtelike 

dinamika.  

 
5.6.6 Beskrywing 

Die skep van ruimte en ruimtelike dinamika kan implisiet of eksplisiet gedoen word (Du 

Plooy, 1992:104). “Eksplisiete ruimte-uitbeelding is gewoonlik direkte beskrywing, wat op 

sy plek en tyd uiters effektief kan wees” (Du Plooy, 1992:104). Ek het nie in die roman 

Somersneeu bewustelik te veel van uitgesponne beskrywing gebruik gemaak nie, 

alhoewel ek vermoed dat dit sekerlik in die teks opgeduik het. Die beskrywings wat wel 

gedoen is, soos uit die onderstaande aanhalings uit die betrokke roman blyk, is meesal 

gedoen deur die visie van die hooffokalisators, oftewel Rob van Coller, Rouke Bruwer en 

Karina Kirstein. 

 

Beskrywing as ’n metode om ruimtelike dinamika te skep, is nie noodwendig oneffektief 

nie. “Saying that description and setting are important in fiction is like saying that an 

engine is important in a car” (Rozelle, 2004:4). Beskrywing is egter die spreekwoordelike 

“telling” en dit sou goed wees om dit met omsigtigheid en kreatiewe vernuf te gebruik 

sodat dit dieselfde beduidende effek as “showing” of beelding het.  
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Beskrywings kan so gedoen word dat dit as’t ware die “droom” van die roman, naamlik 

die hele fiksionele werklikheid daarin vasvang. “Descriptions of setting ground the 

fictional dream and build a framework from which to proceed” (McClanahan, 1999:188). 

Ek het gepoog om tog deur middel van beskrywing (deur die visie van die fokalisators) 

die hele tema van verbondenheid aan ’n eie ruimte daar te stel. Sodoende is daar ook 

ruimtelike dinamika deur middel van beskrywing geskep, soos wat die passasies op 

bladsye 290 tot 292 aandui. 

   

Ek het verder plek-plek van beskrywing in Somersneeu gebruik gemaak om die huise in 

die Oos-Vrystaat en die Wes-Kaap waarin die karakters woon uit te beeld. Die woonstel 

in Londen, asook die kastele in die Loire-vallei in Frankryk is eweneens so beskryf. 

Hierdie beskrywings is egter meesal deur die visie van die betrokke hooffokalisator 

gedoen soos wat die aanhaling (op bladsye 279, 280) kan aantoon.  

 

Karina se gedagtes en innerlike monoloog, asook herinneringe en dagdrome, wat op 

bladsye 267 en 268 aangebied word, kan ook as beskrywing bestempel word. 

Beskrywing kan net so effektief soos uitbeelding (showing) wees, aangesien dit spesifiek 

en konkreet aangebied word. “William Strunk and E.B. White, in The elements of style, 

tell us that good writing is concrete and specific; it calls up pictures for the reader. And 

calling up pictures is one way to show, rather than tell” (Tankard & Hendrickson, 

1996:37). Alhoewel laasgenoemde stelling myns insiens ‘n oorvereenvoudiging is, kan 

dit wel effektief wees om so met beskrywing te werk te gaan.  

 

Lees asseblief  bladsy 407 ter stawing van bostaande stellings oor beskrywing as 

tegniek om ruimte met al sy fasette te skep. Hier is Rouke die hooffokalisator, maar daar 

word wel op plekke vanuit sy oogpunt van beskrywing gebruik gemaak. Die volgende 

kort voorbeeld kan verder hier genoem word:  

 

Brett en Julia se foto’s is asemrowend want Somerrijk leen hom daartoe. Die 
berge en wingerde omraam die trotse klein gesin op die trappies voor hul statige Kaaps-
Hollandse huis (407). 

  

Ek wou uitbeeld hoedat die konkreetheid van die woonplekke en selfs ’n tydelike verblyf 

’n sterk invloed het op die drome, herinneringe en ervarings van die karakters – en het 

dit gedoen deur middel van beskrywing soos waargeneem deur die hooffokalisators. 

Daar is altyd ’n sekere dinamiek in die geskepte ruimtes teenwoordig. In die volgende 

passasie, byvoorbeeld, was die oogmerk om ŉ konkrete ruimte te skep waarin ondertone 
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van diep emosies sowel as ’n skeut misterie is wat op die karakters inwerk. Om dit te 

bewerkstellig, het ek tegnieke soos  beskrywing gebruik. Die beskrywing van die 

skilderagtige omgewing het hopelik nie net die konkrete ruimte geskep nie, maar ook die 

abstraksies wat die konkrete ruimte wek. Lees asseblief bladsye 271–276 ter stawing 

van my argument in verband met beskrywing as werktuig om ruimtelike dinamika te 

skep. 

  

’n Passasie op bladsye 279 en 280 demonstreer verder dat nie net woonplekke en 

verblyfplekke deur beskrywing geskep kan word nie, maar ook ’n streek se koskultuur 

wat deel van hul kultuurruimte vorm. Die verskillende kulture (kos, gewoontes, 

ensovoorts) saam met die karakters se emosionele onderstrominge skep ruimtelike 

dinamika.  

  

Beskrywings van ’n huis of woonplek (of konkrete landskappe) in ’n roman kan verder 

veel meer van die karakter(s) se innerlike ruimte vertel as wat dit moontlik van die huis 

se binne- of buitekant self sê. “A man’s house is an extension of himself. Describe it and 

you have described him” (Gullón, 1974:14). Die persoonlike en moontlik ook sielkundige 

samestelling van karakters lê verborge in hul houding teenoor ornamente, skilderye en 

plakkate teen die mure, boeke in boekrakke, die styl van die dekor, ensovoorts. So word 

die konkrete ruimte ’n mengsel van abstraksies wat dinamies op die karakters inwerk. Dit 

is ruimtelike dinamika. 

 

Beskrywing, kan verder hier genoem word, is nie altyd suiwer beskrywing of “telling” nie. 

Dit is soms vermeng met beelding of “showing”. Op bladsye 140 tot 142 is ’n gedeelte 

wat so geskryf is dat dit as beide “telling” en “showing” beskou kan word. Beskrywing 

kan op ’n beeldende wyse al die dinamiese, wisselwerkende fasette van ruimte skep. 

Tankard en Hendrickson (1996:46) wys nietemin op Marrazzo se waarskuwing dat te 

veel beelding (showing) die leser kan vervreem. Beskrywing het inderdaad ’n plek in ’n 

roman.  

  

5.6.7 Benoeming van besonderhede 

Die benoeming van besonderhede verskil na my mening tog in ’n mate van beskrywing. 

Beskrywing sluit nie noodwendig altyd besonderhede in nie, alhoewel dit ’n bepaalde 

deel van ’n abstrakte beskrywing van ’n ervaring kan uitmaak.  
     

Die benoeming van gedetailleerde, meesal konkrete besonderhede in enige roman, is na 

my mening onontbeerlik vir die skep van ruimtelike dinamika. Skryfhandleidings, 
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byvoorbeeld, lê klem op die feit dat besonderhede karakteriserend, asook atmosfeer-

skeppend inwerk. “Characters reveal their lives – their preoccupations, values, lifestyles, 

likes and dislikes, fears and aspirations – by the objects that fill their hands, houses, 

offices, cars, suitcases, grocery carts and dreams” (McClanahan, 1999:126). Nie slegs 

karakterskepping word dus deur die benoeming van besonderhede geraak nie, maar na 

my mening ook ruimte met al sy dimensies.  

 

Dit is belangrik om te noem dat die benoeming van besonderhede uitgebeeld behoort te 

word. Met ander woorde, dit is verkieslik om besonderhede liewer nie te beskryf nie. 

Daar is egter, soos reeds genoem, ’n moontlike vangplek in aanhoudende “showing” ten 

koste van “telling”. Tankard & Hendrickson (1996:36,37) stel dit so: “Carol-Lynn 

Marrazzo reminds us that abandoning telling for the sake of exclusively showing can 

cause a reader to feel ‘distanced’.” Die oplossing sou wees om beelding en beskrywing 

af te wissel, wat myns insiens in elk geval gebeur.  

 

Jeanette Ferreira (2012:62) meen verder: “Uiteraard is dit nie altyd moontlik om eerder te 

wys as te vertel nie”. Ferreira (2012:62) voeg egter by dat ’n skrywer die ideaal behoort 

na te streef, naamlik om die minimum verduideliking te gebruik. Ek meen die benoeming 

van besonderhede as tegniek om ruimtelike dinamika te skep kan meer by uitbeelding 

baat. 

 

Die passasie op (bladsye 149–151) beklemtoon bogenoemde stelling deur middel van 

klein detail soos byvoorbeeld die invlieg van ’n tortelduif wat verwilderd die gewydheid 

van die atmosfeer binne die kerk versteur en daardeur die onrustige onderstrominge 

(abstraksies van ruimte) beklemtoon. Dit is sekerlik nie nodig vir die storielyn van die 

roman dat daar ’n tortelduif in en uit die kerk vlieg nie, maar in die kerktoneel dien dié 

besonderhede ’n spesifieke doel, naamlik om ’n bepaalde dinamiek tussen die 

konkreetheid van die kerk en die abstraksies van die ruimte soos byvoorbeeld die 

afwagting en ontsteltenis van die gemeente te wek. 

 

Dit is byvoorbeeld in die passasie (bladsye 149–151) nie noodsaaklik nie om te noem 

dat oom Nakkie ’n stadsklerk was en ’n rubriek in die plaaslike koerant waargeneem het. 

Ek het dit egter so gedoen omrede die genoemde besonderhede ’n werklikheidseffek 

skep om sodoende dié spesifieke, emosiebelaaide abstrakte sowel as konkrete ruimte 

helder uit te beeld. “Die insluiting van fyn besonderhede in enige vertelling is immers een 

van die bekende grepe waardeur ’n ervaring van ‘realisme’ geskep word, waardeur ’n 

geloofwaardige wêreld vir die leser tot stand gebring word” (Burger, 2009).  
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Die benoeming van besonderhede soos in die onderstaande passasie uitgebeeld, skep 

myns insiens geleentheid vir die wisselwerking tussen die konkrete ruimte (die kerk) en 

die abstraksies soos byvoorbeeld gemoedstrominge, gedagtes, herinneringe, 

ensovoorts. Hier kan die skrywer egter let op die feit dat die uitbeelding van ruimte deur 

middel van die benoeming van besonderhede nie die tempo van die verhaal mag 

versteur nie, aangesien ruimte dan as’t ware sal losraak van die ruggraat (spine) en alles 

(ruimte, karakter, tyd en handeling) behoort aan die sogenaamde “ruggraat” vas te wees.  

 

Rouke sug en staar na sy blink gepolitoerde kerkskoene. Hy loer weer na Karina-
hulle, sien hoe kiertsregop sy haar kop met die heuningbruin haredos hou, hoe styf Cobus 
se nekspiere span en hoe weerloos Mevrou se dun nek vooroor geknak is. Sy oog vang die 
Erasmusse wat links voor sit. Julia kyk voor haar, maar Matilda se kop is heel dwars 
gedraai soos wat sy haar aan die pastoriegesin vergaap. 

 [...] 
Hy raak bewus daarvan dat dit, behalwe vir die orrelspel, nou baie stil is in die 

kerk. Die gewone fluisterpraatjies van voor die diens is vanmore afwesig. Die emosie in 
die gebou met sy hoë koepel en gebrandskilderde vensters, is byna tasbaar. En dis 
gefokus. Op die pastoriebank. Rouke trek sy longe deur sy neus vol lug en laat dit stadig 
by sy lippe uit. Hy wens hy kon Karina nou dié wenk gee. Dit sal haar dalk kalmer laat 
voel. 

’n Tortelduif vlieg by een van die boonste swaaivensters in, fladder ’n paar 
oomblikke benoud rond en vind toe genadiglik weer sy weg uit (149,150).  
  

Lees asseblief verder uit bladsye 156–161. Die lees hiervan kan die belang van die 

benoeming van deurdagte besonderhede verder bevestig. Die noem van byvoorbeeld 

die kultivar by die aanbieding van die rooiwyn in die betrokke passasie, is weereens om 

geloofwaardigheid aan die ruimteskepping van dié gedeelte te gee, asook die 

beskrywings van die tafel en die deftigheid van die huis as konkrete ruimte wat 

kontrasteer met die dinamiek van die abstrakte ruimtes, naamlik die onrustige maling 

van die gemoedere van die karakters. “Roland Barthes beskryf hierdie soort inligting, wat 

nie direk bydra tot die verhaalgebeure nie, as inligting wat ’n ‘realiteitseffek’ 

bewerkstellig” (Burger, 2009). Die realiteitseffek kan derhalwe bydra tot die ruimtelike 

dinamiek.  

  

Die inligting op bladsye 461 tot 463 in verband met die geskenke, asook die latere noem 

van die koel bergwind het, net soos die besonderhede in die ander genoemde 

passasies, ’n definitiewe funksie. Dit skep ’n geloofwaardige ruimte en dra by tot die 

skep van abstraksies wat dinamies op mekaar inwerk. Wat byvoorbeeld net konkrete 
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geskenke in die onderstaande passasie kon wees, word objekte wat sterk emosie sowel 

as herinneringe en verwagting ontsluit. Selfs die geringste vorm van detail skep ’n ruimte 

waarin daar dinamiek opgesluit lê wat moontlik juis deur dié spesifieke besonderheid 

ontsluit word. “Every detail that contributes to a feeling of time and place, is an element 

of setting” (McClanahan, 1999:171). Ek wil byvoeg dat beduidende besonderhede 

elemente van ruimtelike dinamika kan wees. 

 

Die argument kan ontstaan dat ’n skrywer moontlik te veel gedetailleerde inligting 

verskaf ter wille van die skep van byvoorbeeld sin van plek. In retrospeksie vind ek dat 

ek heel moontlik op hierdie bladsye (461–463) heelwat minder detail kon gebruik het om 

dieselfde effek in verband met sin van plek te bereik. Laasgenoemde stelling is 

waarskynlik van verskeie ander plekke in die roman ook waar. In ’n e-pos van my 

redakteur, dr. Bloemhof (2010), stel ’n keurder in ’n verslag oor die roman egter die 

volgende: “Somersneeu doen nooit oorbedink aan nie, maar spontaan en bedoeld”.  

  

Nietemin kan steeds geredeneer word dat waar daar aandag aan detail gegee word, 

daar ’n ruimte is wat outomaties dinamiek bewerkstellig, aangesien gegewens soos 

artefakte, meubels, elemente van die natuur soos reën, wind en sneeu, sonlig op die 

berge en plantegroei in kombinasie met die hooffokalisators se waarneming daarvan en 

die gepaardgaande verbale, asook nieverbale handeling en gemoedstrominge, 

onteenseglik ruimtelike dinamiek ontsluit. “Deur ’n akkumulasie van besonderhede i.v.m. 

’n gegewe ruimte word ’n ‘leë kode’ algaande gevul met moontlikhede” (Brink, 

1989:112,113).   

  
5.6.8 Private ruimtes binne die vertelde ruimte 

In Somersneeu het veral die hoofkarakters (moontlik omrede daar vanuit hul visie 

geskryf is), elk ’n eie private ruimte geskep. Dit is waar “dat elke karakter eintlik ’n eie 

ruimte be-teken” (Brink, 1989:116). Ek vermoed dit kan van die hoofkarakters Rouke 

Bruwer en Karin Kirstein waar wees dat elk in sy private ruimte binne die roman 

funksioneer. Die blote bestaan van sulke private ruimtes binne ’n verhaal skep ruimtelike 

dinamika, aangesien alle fasette en dimensies van die “groter” of makroruimte hierby 

betrek word. Rouke se verknogtheid aan die plaas Renoir met sy berge, en fossielryke 

grond, asook sy liefde vir die bediening en sy roeping as VDM, vorm ’n private ruimte in 

die betrokke roman. Dit word, onder andere, deur middel van sy bewussynstrominge, 

asook verbale en nieverbale handeling soos dialoog, drome, herinneringe, emosies, 

ensovoorts, uitgebeeld. 
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Brink (1989:116) meen voorwerpe fungeer meermale as tekens van private ruimtes. In 

die  passasie op bladsye 207 tot 210 is ’n fossielvonds die voorwerpe wat vir Rouke 

Bruwer ’n nuwe private ruimte skep. Die fossielvondste laat sy lewe ’n ander wending 

neem en die konkrete plek waar die vondste is, word vir hom ’n sakrale plek waar 

verskillende dimensies van ruimte (liefde, herinnering, berou, ensovoorts) dinamies op 

mekaar inwerk. Die konkrete vonds wek verder die ruimtelike abstraksies van 

verwondering, drome, vooruitsigte, en botsende emosies – veral in Rouke se private 

ruimte.  

 

Rouke se worsteling met sy roeping (wat deur middel van innerlike monoloë, 

bewussynstrominge en dialoog in die roman uitgelig word), is nog ’n private ruimte wat 

die groter ruimte belig. Die private ruimte wat geskep word, betrek dinamiese abstraksies 

van ruimte soos gemoedsbeweginge, religieuse standpunte, eksistensiële angs, 

ensovoorts, (lees asseblief bladsye 147,148). Dit word vanselfsprekend ook deur middel 

van verbale, nieverbale handeling en bewussynstrominge, asook innerlike monoloë 

uitgebeeld. 

 

Die karakter Karina Kirstein se private ruimte dra verder by tot die skep van ruimtelike 

dinamika. Karina leef hoofsaaklik binne-in haarself. Haar bestaan is verweef met 

introspeksie wat hoofsaaklik om haar en Rouke se verhouding draai. Karina se 

waarnemings, innerlike besinnings, bewussynstrominge en haar verbale sowel as 

nieverbale handelinge as deel van haar private ruimte, is gedurig in wisselwerking met 

haar konkrete en abstrakte omgewings –  en dit skep ruimtelike dinamika (lees asseblief 

bladsye 294 tot 299).  

 

Die volgende gedeelte op bladsye 340 tot 342 dui verder aan dat ’n karakter se private 

ruimte ruimtelike dinamiek kan wek. In hierdie passasie is daar nie net die konkrete 

ruimte van die vliegtuig waarin hulle vlieg nie, maar ook die abstraksies verweef van 

herinnering en vooruitskouing, drome, angste en ’n verwysing na die virtuele werklikheid 

van Skype. Al laasgenoemde abstraksies, tesame met die konkrete, nou spasie van die 

vliegtuig bevat dinamiek en word deur middel van Karina se waarnemings, gedagtegang, 

asook verbale en nieverbale handeling geskep. 

 

Rob van Coller se private ruimte word heel aan die begin van die roman in die proloog 

geskep en skep verder (deur die blote bestaan daarvan) dwarsdeur die betrokke roman 

ruimtelike dinamika. Al word daar slegs in die proloog vanuit sy visie gekyk, geskep en 

vertel, bly hierdie karakter se private ruimte latent en beïnvloed dit die ander private 
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ruimtes van Rouke Bruwer en Karina Kirstein. Hierdie latente private ruimte van Rob van 

Coller kring dinamies uit na die ander hoofkarakters se private ruimte en bewys dat 

ruimte altyd wisselwerkinge veroorsaak. 

 

5.6.9 Die interaksie tussen ruimte en ander aspekte van die roman 

 Ruimtelike dinamika word verder geskep deur die interaksie van ruimte met ander 

aspekte van die roman soos byvoorbeeld die storielyn en die spanningslyn. Die storielyn 

in die betrokke roman het so ontwikkel dat nuwe konkrete ruimtes soos byvoorbeeld die 

stad, Edinburg, die Loire-vallei in Frankryk, asook abstraksies soos passie en jaloesie, 

angs en drome opgewek is. 
 

Alhoewel die verhaal nie ’n spanningsverhaal is nie maar ’n verhoudingsverhaal, is daar 

wel ’n spanningslyn deurdat moorde gepleeg word en oplossings sigself aan die hand 

moet doen. Die oplossings affekteer ook die ruimte – beide konkreet en abstrak. Die 

spanning tussen die hoofkarakters veroorsaak verder ruimtelike dinamika, aangesien 

enige liefdesverhouding ruimtelike abstraksies soos verlange, verwagtinge, ensovoorts, 

skep. 

 

Die plot en storielyn van Somersneeu betrek bepaald die ruimtelike dinamika daarvan, 

aangesien die storie immers nie sonder al die fasette van ruimte kan bestaan nie. “All the 

elements of fiction come into play in plot. Plotting involves synergizing the elements” 

(Novakovich, 1998:53). Na my mening is dit hierdie sinergie tussen die skeppings-

elemente wat die storie voortdra en verder ruimteskeppend  meewerk. 

 
5.7 Slotsom 
 

Ruimtelike dinamika kan, soos in hierdie hoofstuk geïllustreer, deur sekere tegnieke en 

metodes van die skryfkuns geskep word. Alhoewel die roman ’n ontspanningsroman is, 

geld universele aspekte van die skryfkuns vir alle romans. Die skep van ruimtelike 

dinamika kan eksplisiet verduidelik word (5.5 en 5.6, asook 7.4, 7.5 en 7.6). ’n 

Ontwerpbeginsel vir die skep van ruimtelike dinamika kan hieruit saamgestel word. 
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Hoofstuk 6 

Besinning en refleksie oor die praktyk van die skep van 

ruimtelike dinamika 
 

 

Die doel van hierdie hoofstuk is die praktyk van die skep van ruimtelike dinamika – om 

die praktyk aan die hand van eie praktyk en 'n vraelys aan praktiserende skrywers te 

ondersoek ten einde 'n ontwerpbeginsel te kan formuleer. 

 
6.1 Inleiding 
 

Hoofstuk 6 vloei logies voort uit die vorige hoofstukke, aangesien die definisies van al die 

vorme van ruimte, asook die skep van konkrete en abstrakte ruimtes intensief en 

volkome betrokke is by die skep van ruimtelike dinamika. Dit gaan in hierdie hoofstuk 

hoofsaaklik om ’n besinning oor “die romansier se praktiese transformasie van die 

werklike ruimte na die fiktiewe ruimte” (Du Plessis, 2012:2), en wel uit my eie oogpunt, 

asook die oogpunt van verskillende ander skrywers. Die meeste besinnings is vanuit my 

eie perspektief. 

 

Die skrywers wat deur middel van ’n stel vrae genader is, is soos reeds genoem, 

gevestigde en bekroonde romansiers. Alhoewel navorsing in die skryfkuns, onder 

andere, die kuns van eie skryfwerk behels, kan kritiese navorsing in verband met ’n 

skrywer se eie werk, asook in verband met die werk van ander skrywers gedoen word 

(Harper, 2008:162). Die skrywers wat aan my antwoorde verskaf het wat op my studie 

betrekking het, is Jeanette Ferreira, Erika Murray-Theron, Wilna Adriaanse en Chanette 

Paul. Die betrokke skrywers is, soos genoem, met sorg gekies omrede ruimte in hul 

romans ’n beduidende rol speel.  

 

Bogenoemde skrywers het in die meeste gevalle antwoorde verskaf wat op meer as een 

roman van hul eie gebaseer is. Ek het die keuse van die romans, waarvan die 

werkwyses bespreek word, aan die betrokke skrywers oorgelaat. Hulle kon self besluit 

op watter van hul romans hulle hul antwoorde aangaande hul werkswyse om ruimtelike 

dinamika te skep, wou grond.  
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My eie skeppingsproses het gelei tot my eie afleidings – en teen die agtergrond van my 

teoretiese uiteensetting het ek, ter ondersteuning van my gevolgtrekkings, vrae aan die 

skrywerskollegas gevra. Bevestiging van teoretiese insigte en eie manier van dink, is 

derhalwe deur middel van ’n stel vrae gesoek. Hierdie vrae aan skrywers was met ander 

woorde ’n soort kontrolemeganisme. Uit die meeste van hul antwoorde het dit geblyk dat 

die skrywers wel die vrae kon interpreteer en ŉ unieke aanslag/werkswyse vir 

verskillende romans kon raaksien en verduidelik. Dit blyk dat die skrywers hulle nie 

noodwendig deur die formulering van die vrae ingeperk of gemanipuleer gevoel het nie, 

maar deeglik oor eie werk en werkswyse kon besin het.  

  

6.2 ’n Vraelys as navorsingsinstrument 
 

Dit is belangrik om eers die vraelys (kyk Bylae B) te bespreek wat aan die betrokke 

skrywers gestuur is. Sodoende kan die kommentaar wat op beide my eie werk, asook 

die ander skrywers se werk, makliker bespreek word. My kommentaar op die skrywers 

se antwoorde is nie veronderstel om ’n volledige beeld van die skep van ruimtelike 

dinamika te wees nie. Die kommentaar is wel gegrond op afleidings wat ek uit die 

betrokke skrywers se antwoorde gemaak het. Dié antwoorde werp inderdaad lig op die 

skep van ruimte met al sy fasette. Nietemin kan genoem word dat sommige skrywers 

hier en daar hul eie romans bespreek het in plaas van die skryfproses van die roman. Dit 

bly kompleks om die skeppingsproses van ’n artefak van die analise daarvan te skei. 

 

By die lees van die skrywers se antwoorde in Bylae B, het die vraag by my ontstaan of 

die skep van ruimtelike dinamika bewustelik of onbewustelik geskied. Na my mening 

word ruimtelike dinamika feitlik ongemerk en inderdaad onvermydelik geskep. “Space is 

not the ‘outside’ of narrative, then, but an internal force, that shapes it from within” 

(Moretti, 1998:17).   

 

Ek vermoed dat bogenoemde interne krag aan die werk gegaan het toe daar aan dié 

spesifieke skrywers se verhale tydens hul individuele skryfprosesse gewerk is. Ek het by 

die lees van hierdie ervare skrywers se werk agtergekom dat hulle gedissiplineerd 

sekere skryftegnieke toepas, maar ek wil met Moretti saamstem dat ruimte nie ’n 

eksterne faktor is by die skryf van ’n roman nie. Ruimte met al sy fasette is ’n interne 

krag wat as’t ware aan die werk gaan sodra daar tot die skryfproses oorgegaan word. 

Die interne krag kan deur die skrywer bestuur en in ’n spesifieke rigting gestuur word – 

en dít waarskynlik deur die gebruikmaking van die verskillende tegnieke soos in 

Hoofstuk 5 bespreek. 
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Die volgende is die vraelys, of dan ’n stel vrae, wat per e-pos aan die skrywers gestuur 

is. In enkele gevalle het ek van die basiese vrae afgewyk, aangesien nie alle vrae op ’n 

spesifieke skrywer se werk van toepassing is nie. Meestal het ek egter by dié basiese 

vrae gehou. 

 

1. Die ontstaan van die ruimtelike dinamika in u roman(s) het sekerlik sy ontstaan in die 

impetusfase van die skryfproses. Hoe het u dit ervaar – en het dié stimulus dadelik of 

eers heelwat later na die beplanningsfase en skryffase aanbeweeg?  

 

2. Beskou u navorsing in verband met die konkrete en abstrakte ruimtes van u roman as 

belangrik en speel verbeelding hier ook ’n rol? Met ander woorde, verbeel of fabriseer u 

sommige aspekte van die ruimte by? 

 

3. Beskou u die titel van u roman as metafories deel van die dinamika van 

ruimteskepping?  

 

4.  Beskou u styl as deurslaggewend vir die skep van ’n spesifieke ruimte in u roman? 

 

5.  Sou u dit beskou dat te veel inligting eerder afbrekend kan wees ten opsigte van die 

skep van ruimte met al sy dinamiese fasette? Met ander woorde, reken u inligting moet 

oordeelkundig hanteer word tydens die skep van ruimtelike dinamika? 

 

6. Dink u dat ŉ skrywer se sin van plek noodsaaklik is om ŉ suksesvolle dinamiese 

ruimte te skep?  

 

7. Het u so ’n sin van plek ten opsigte van die konkrete ruimte in u roman ervaar? 

 

8. Het u verder so ’n sin van plek ten opsigte van die abstrakte ruimtes van die 

genoemde roman ervaar? Hoe het u byvoorbeeld te werk gegaan om die konkrete 

plekke in u roman meer transendentale ruimtes te laat word?   

 

9. Van watter metodes het u gebruik gemaak om die konkrete ruimte uit te beeld? 

 

10. Hoe het u die kwessie van identiteit as deel van die ruimte waarmee die moderne 

leser kan identifiseer, aangepak? 
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11. Van watter metodes het u gebruik gemaak om werklikheidsbeeld of tydgees in u 

roman te skep? 

 

12. Hoe het u die kultuur van die tydperk waarin u roman afspeel, vergestalt? 

 

13. Hoe het u die sosio-politiek in die genoemde roman vergestalt? 

 

14. Is daar van hibriditeit en liminaliteit as deel van die ruimtelike dinamika in u roman 

sprake – en hoe het u dit daargestel? 

 

15. Speel die religie (of die karakters se siening daarvan) ’n rol in u roman? Hoe het u dit 

deel van die abstrakte ruimte gemaak? 

 

16. Die menslike psige omsluit feitlik sy hele ruimte, beide konkreet en abstrak. Kon u 

hierdie stelling as uitgangspunt in die skep van ruimte met al sy wisselwerkende fasette 

in u roman gebruik? 

 

17. Het u gebruik gemaak van private ruimtes binne die vertelde ruimte om sodoende 

ruimtelike dinamika te skep? 

 

18. Hoe het die interaksie van ruimte met die ander drie skeppingselemente bygedra tot 

die skep van ruimtelike dinamika in u teks? 

 

19. Hoe het u fokalisasie gebruik om ruimtelike dinamika te skep? 

 

20. Hoe het u herhaling van inligting gebruik om ruimtelike dinamika te skep? 

 

Bostaande stel vrae in verband met die skep van ruimtelike dinamika, kan moontlik 

aanleiding gee tot die persepsie dat ek die respondente gelei het om bepaalde 

antwoorde te verskaf. Ek wil hier noem dat my eie insigte uit hierdie studie, asook my 

werkswyse en voorveronderstellings, die vrae sowel as wyse waarop ek die vrae gestel 

het, onvermydelik beïnvloed het. Nietemin is die skryf van ‘n roman (asook die skep van 

ruimtelike dinamika in ‘n roman) so ‘n individualistiese, unieke proses, dat die betrokke 

skrywers se antwoorde ook van so ‘n unieke aard is. 

 

Ek het by nabaat daarvan bewus geword dat die formulering van die stel vrae bepaalde 

terugvoer kon bewerkstellig of gelei het. Desnieteenstaande vind ek dat ’n sekere 
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universaliteit aangaande die skep van ruimtelike dinamika in die terugvoer teenwoordig 

is. Hierdie universaliteit bevestig my eie werkswyse in verband met die skep van 

ruimtelike dinamika in ’n roman. Lig is egter ook op ander werkwyses gewerp wat 

bepaald verrykend tot hierdie studie is.  

 

Kommentaar word in hierdie hoofstuk eerstens op my eie ervaring, asook kortliks op die 

genoemde skrywers se onderskeie sieninge in verband met die skep van ruimtelike 

dinamika gelewer. Dié hoofstuk handel in die eerste plek oor die “die skep van 'n 

narratiewe identiteit, 'n fiktiewe wêreld al sou dit op die werklikheid gegrond wees” (Du 

Plessis, 2012:2). Hans du Plessis (2012:2) meen verder “(d)ie ruimte van die roman is 

dan per definisie ’n fiktiewe ruimte, al sou dit direk verwys na ’n lokaliteit wat in die 

werklikheid net so bestaan”. Ek stem hiermee saam, aangesien sommige reële ruimtes, 

al word hulle as werklik uitgebeeld, immers fiktiewe ruimtes word – soos ook blyk uit die 

vrae aan die bogenoemde skrywers.  

  

’n Roman se verhaal, en by implikasie die skeppingselemente waaruit die verhaal 

gekonstrueer word, kan soos reeds genoem, slegs in woorde (taal) uitgebeeld word. “Die 

skrywer moet dus verantwoordelik en esteties met die taalhandeling omgaan om 

sodoende die verhaal vir die leser geloofwaardig te maak” (Breed & Greyling, 2010:109). 

’n Romanskrywer se “talige representasie” (Breed & Greyling, 2010:109) van die ruimte 

en ruimtelike dinamika in sy roman, is derhalwe deurslaggewend vir die sukses daarvan. 

Dit volg dat alle skrywers aan die genoemde talige representasie aandag behoort te 

skenk wanneer hulle, onder andere, ruimtelike dinamika in hul roman skep. 

 

Die vraag ontstaan noodwendig welke metodes ander skrywers gebruik om ruimtelike 

dinamika te skep. Ervare romanskrywers se siening in verband met die skep van 

ruimtelike dinamika word kortliks in hierdie hoofstuk behandel en wel aan die hand van 

die antwoorde wat in die vraelys verskaf is. Alhoewel daar nie onderhoude nie, maar 

slegs informele gesprekke met die skrywers gevoer is, meen ek soos Talmy (2011:25) 

dat onderhoude al dekades lank suksesvol in die geesteswetenskappe gebruik word om 

data empiries te genereer. Laasgenoemde stelling kan na my mening ook vir ’n stel vrae 

geldig wees. ’n Vraelys kan inderdaad suksesvol as navorsingsinstrument gebruik word. 

Beiske (2002) is van mening dat ’n vraelys essensieel ’n gestruktureerde tegniek vir die 

versameling van primêre data is. Die vraelys aan die genoemde romanskrywers is 

immers gebruik in ’n poging om universele insigte en moontlike vars stimuli en data in 

verband met die skep van ruimtelike dinamika te bekom. 
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Die betrokke vraelys is derhalwe as navorsingsinstrument gebruik om te tap uit ander 

skrywers se ervaring van die skep van ruimte met al sy fasette. Die terugvoer op die 

vraelys word gebruik in ’n poging om van die betrokke skrywers se implisiete of 

onverwoordbare kennis na eksplisiete kennis te transformeer. Eksplisiete kennis (kyk 

2.2.3.2) in verband met die skryfproses, en spesifiek in verband met die skep van 

ruimtelike dinamika, kan gebruik word om ’n ontwerpbeginsel vir die skep van ruimtelike 

dinamika daar te stel.   

 

Aangesien die skryfkuns geen eksakte wetenskap is nie en feitlik alle skrywers 

verskillend werk, was dit redelik gekompliseerd om ’n stel vrae byeen te bring wat by die 

betrokke skrywers sou aanklank vind en nog sou hou by die spesifieke onderwerp, 

naamlik die skep van ruimtelike dinamika. Desnieteenstaande het ek op ’n vraelys 

besluit, aangesien ek en die genoemde skrywers immers dieselfde kuns beoefen, 

naamlik die skryf van romans. Verder het vraelyste die voordeel dat daar ’n sekere 

uniformiteit aan die vrae is – elke respondent ontvang dieselfde stel vrae wat in presies 

dieselfde styl gefraseer is en kan derhalwe moontlik data oplewer wat meer vergelykbaar 

is as data wat deur ’n onderhoud bekom is (Key, 1997). 

 

Dit is nodig om te noem dat daar twee hoofsoorte vraelyste as metodologiese 

instrumente voorkom. James Key (1997) som die verskil as volg op: Die eerste is ’n 

geslote vraelys waartydens die respondente slegs kortliks “ja” of “nee” antwoord, en die 

tweede is ’n vraelys met ’n sogenaamde oop einde. Laasgenoemde vraelys is 

hoofsaaklik in hierdie studie gebruik, aangesien dit, volgens Key (1997), ’n vrye respons 

aanmoedig en verder vir groter diepte in die respons voorsiening maak. ’n Vraelys met ’n 

oop einde is volgens Key (1997) dan ook moeiliker om te interpreteer en op te som. Dit 

het ek inderdaad so gevind. 

 

Hier kan genoem word dat die terme hibriditeit en liminaliteit (wat in die vraelys 

voorkom), vir my so bekend is dat ek aangeneem het dat die ander skrywers ook so 

vertroud is daarmee. Die meeste was wel bekend daarmee, maar ek het die terme 

hibriditeit en liminaliteit hier en daar duideliker aan ’n skrywer omskryf om sodoende 

antwoorde aangaande die skep van ruimtelike dinamika te verkry. Terme in ’n vraelys 

wat maklik verkeerd geïnterpreteer of misverstaan kan word, moet gedefinieer of 

gekwalifiseer word (Key, 1997). Hibriditeit en liminaliteit is myns insiens sulke belangrike 

aspekte van ruimtelike dinamiek dat ek dit kwalik uit die vrae aan die betrokke skrywers 

kon weglaat. 
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Sin van plek is byvoorbeeld nog ’n begrip wat in die vraelys voorkom en moontlik 

verwarring kon veroorsaak en derhalwe het ek die konsep van ‘sin van plek’ as volg vir 

die betrokke skrywers uiteengesit: ’n Skrywer wat erns maak met die skep van ruimte en 

ruimtelike dinamika in ’n roman moet ongetwyfeld ’n goeie sin van plek hê. Hineline 

(2005) meen ’n sin van plek bring mee dat ’n mens georiënteer is ten opsigte van plek – 

wat sou impliseer dat mens ’n implisiete kennis van plek het. Implisiete kennis van ’n 

plek impliseer ook ’n aanvoeling vir plek – “a sense of the whole”. Dit beteken dat die 

skrywer holisties na plek kyk en sy siening in verband daarmee vanuit sy unieke 

aanvoeling daarvoor, wil representeer. 

  

Die skrywers Jeanette Ferreira, Erika Murray-Theron, Wilna Adriaanse en Chanette Paul 

is met sorg gekies omrede ruimte in hul romans ’n beduidende rol speel. Ek het verder 

besluit om by Afrikaanse skrywers te hou aangesien dit prakties moontlik was om met 

hulle in aanraking te kom en die vrae te stel.   

 

Heel moontlik gaan skrywers verskillend te werk wanneer daar ruimte en ruimtelike 

dinamika geskep word. “Ek hoef seker nie te sê dat geen twee skrywers eenders skryf 

nie. Onfeilbare resepte of voorskrifte bestaan dus ook nie” (Weideman, 2000:51). Dit is 

daarom te verwagte dat die betrokke skrywers, wat sekere aspekte soos byvoorbeeld 

fokalisasie en herhaling betref, uiteenlopende antwoorde gegee het. Desnieteenstaande 

was daar in die antwoorde ’n redelike eenstemmigheid teenwoordig in verband met 

werkwyses wat die skep van ruimte betref. Die genoemde eenstemmigheid in verband 

met die skep van ruimtelike dinamika is afgelei uit die antwoorde wat gebaseer is op die 

skrywers se werkwyses. Hierdie werkwyses kan noodsaaklike ontwerpbeginsels vir die 

skep van ruimtelike dinamika verskaf.  

 

Die romans wat die skrywers geskryf het, was uiteenlopend. Historiese romans sowel as 

kontemporêre romans is hier onder die loep geneem. Die basiese vrae by beide bly 

egter dieselfde, aangesien ruimte immers deur sekere prosesse geskep word wat 

alomvattend van aard is en derhalwe op historiese, kontemporêre en selfs 

fantasieverhale van toepassing is. Hierdie studie beoog immers ’n ontwerpbeginsel vir 

die skep van ruimtelike dinamika in ’n roman. Met ander woorde, dit moet verkieslik ’n 

ontwerpbeginsel wees wat geldig is vir alle romans waar ruimte ’n beduidende rol speel 

– sowel literêr as dié in ’n ontspanningsgenre. Die vrae is nie met die oog op 

vooropgestelde antwoorde gerig nie, maar is vrae wat vanuit die teorie (kyk Hoofstuk 4) 

voortgevloei het. 
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6.3 Besinning en refleksie oor die skryfpraktyk tydens die skep van ruimtelike 
dinamika  
 

Kritiese besinning en refleksie oor eie praktyk vind inderdaad dwarsdeur die skryfproses 

plaas (kyk 2.2.2). Kritiese refleksie vind verder plaas wanneer die voltooide werk (in 

hierdie geval ’n roman) by nabetragting bekyk word. Onderstaande besinnings is, soos 

genoem, oor my eie praktyk, maar die betrokke skrywers se onderskeie sieninge is 

hierby geïnkorporeer.  

 

6.3.1 Evaluering van navorsing vir ’n roman 

Hierdie studie poog om die skep van ruimtelike dinamika in die roman Somersneeu op 

so ’n manier uit te druk en te artikuleer dat dit tot eksplisiete kennis getransponeer kan 

word. Die eksplisiete kennis (kyk 2.2.3.2) word dan as ’n ontwerpbeginsel vir die skep 

van ruimtelike dinamika aangebied. Borgdorff (2011:57) meen egter wanneer navorsing 

geëvalueer word, dit in gedagte gehou behoort te word dat die spesifieke bydrae wat dit 

tot kennis, begrip en ondervinding maak, in die wyses lê waarop dit deur kuns uitgedruk, 

geartikuleer en oorgedra word.  

 

Uit die vorige hoofstukke kan dit moontlik blyk dat die skep van ruimtelike dinamika ’n 

gekompliseerde proses is. Hattingh (2009:126) beskou die skryfproses as “’n gesplete 

proses. ’n Mens gebruik taal (wat aan Ander behoort) om gedagtes (wat as gevolg van 

Ander ontwikkel het) neer te skryf”. Die skep van ruimte met al sy wisselwerkende 

fasette is eweneens ’n gesplete en tegelyk vervlegte proses waarin alle wisselwerkende 

vorme van ruimte gelyktydig geskep word. So ’n representasie van ruimte met al sy 

dinamiese fasette verg ’n spesifieke skeppingsproses wat in dié studie in ’n 

ontwerpbeginsel saamgevat word.  

 

Die skryfproses van Somersneeu, alhoewel kreatief van aard, was ’n navorsingsproses 

sowel as ’n evalueringsproses. “Creative writing research combines the individual, the 

holistic, the project-specific and more general, the process-based and the product-

based” (Harper, 2006:162). Die probleem is dat die skep van hierdie artefak sowel as die 

kreatiewe navorsing by wyse van woorde en taal geskied.  

 

Ten spyte van die feit dat dit moeilik is om akuut bewus te wees van die skryfproses, is 

daar tog ’n bewustheid van die skryfproses by die skrywer teenwoordig. Die moontlikheid 

bestaan nietemin dat ek, met hierdie studie in gedagte, in sommige opsigte te veel op 

die nagevorsde ruimte gefokus het. Nietemin was die genoemde bewustheid van die 
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skep van ruimte met al sy fasette in die roman nodig om sodoende ’n beduidende studie 

daaroor te kon maak. 

 
Somersneeu het sekere eise aan my as skrywer gestel en ek moes op verskeie aspekte 

van die navorsing aangaande die roman spesifiek let. Ek moes byvoorbeeld bewus wees 

van die feit dat die roman ’n verhoudingsroman is maar in ’n mate ook ’n 

oorgangsroman. Die hoofkarakters is almal baie jonk en hulle beleef en ervaar dinge 

waardeur hulle gevorm word. Die held in die ontwikkelings- of Bildungsroman leer uit sy 

ervarings en word daardeur op ’n spesifieke wyse gevorm (Scholtz,1992a:440). Die 

hoofkarakter Rouke Bruwer is byvoorbeeld in Somersneeu so ’n held. Hy ontwikkel oor 

meer as ’n dekade van ’n jong, onseker avonturier tot ’n beleë volwassene. Die 

ruimtelike dinamika van die roman hou verband met die ontwikkeling van die 

hoofkarakters. 

 

Die ontwikkeling en oorgang van onvolwassenheid tot volwassenheid in die roman word 

deur innerlike en uiterlike konflikte gekenmerk. Die soeke na identiteit is ’n belangrike 

aspek/tema in die roman, aangesien die karakters almal op een of ander wyse op soek 

na identiteit is. Die oorgang in die roman word verder tot ’n beduidende mate deur die 

ruimtelike dinamika aangehelp. “Predictably, the search for identity comes to resemble a 

quest, one with obstacles largely produced by the conflict between the individual and 

society; this conflict is realized through a figurative use of setting which obliquely 

comments upon the characters’ maturation” (Sommers, 1980). Alhoewel J.D.Sommers 

(1980) hier spesifiek van die Victoriaanse Bildungsroman praat, geld dieselfde beginsel 

vir die konkrete sowel as die abstrakte ruimtes in die roman onder bespreking. Die 

karakters word deur die geskepte ruimte met al sy fasette gevorm. Dit is niks anders as 

ruimtelike dinamiek nie. 

 

Die ander twee hoofkarakters Karina Kirstein en Rob van Coller is eweneens in ’n 

groeiproses waarin grade van volwassenheid bereik word – en dit ook moontlik danksy 

die dinamiese wisselwerking van die konkrete sowel as abstrakte ruimtes waarin hul 

verkeer en wat deur hulle geabsorbeer word. Die wisselwerkende ruimte waarin die 

karakters in die betrokke roman verkeer, het die karakters daadwerklik beïnvloed. 

“Ruimte en tyd is volgens die filosofie van Kant die twee fundamentele kategorieë wat 

die menslike ervaring struktureer [...] Ruimte is 'n totale sintuiglike en emosionele 

ervaring” (Du Plessis, 2012:3). 
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Bogenoemde stelling word hier uitgewys, aangesien ruimte met al sy wisselwerkende 

fasette na my mening ’n betekenisvolle rol in die betrokke roman speel en gevolglik ook 

in die genoemde groeiproses. Die groeiproses is verder ’n aspek van die jong karakters 

se psigiese ruimte in die betrokke roman. “Die wisselwerking tussen mens en omgewing 

as ’n vormingsproses, is derhalwe die sentrale tema in hierdie romansoort” (Scholtz, 

1992a:440). Hierdie wisselwerking is inderdaad ruimtelike dinamika. 

 

Ruimte met al sy dinamiese fasette omvou en deurtrek inderdaad alle groeiprosesse in 

die roman – en moontlik ook in ander romans waarin die oorgang van die karakters van 

een lewensfase na ’n ander betrek word. Sommers (1980) stel die volgende in verband 

met “setting” of ruimte in ’n ontwikkelingsroman: “Setting not only depicts the physical 

world of the protagonist’s search for identity, but also conveys the increasing hostility of 

that world”. Sommers (1980) praat hier van die Victoriaanse oorgangsroman, maar ek 

meen ruimte speel in enige verhoudingsroman/oorgangsroman dieselfde rol. 

 

Ruimtelike dinamika speel inderdaad ’n vormende rol in ’n roman, aangesien ruimte met 

al sy wisselwerkende fasette na my mening soveel dieper en omvattender as die begrip 

“setting” strek (kyk 4.3 en 4.6). Ruimtelike dinamika (kyk 4.7) kan derhalwe ’n 

betekenisvolle rol in die lewe van karakters in enige roman speel. Hans du Plessis 

(2012:1) meen verder dat die gebruik van ruimte as skeppingsmiddel nie danig 

verskillend in volwasse romans of oorgangsromans is nie. Die navorsing in hierdie studie 

is gedoen in verband met bogenoemde funksie van ruimte in gedagte.  

 

Die betrokke skrywers se antwoorde getuig daarvan dat hulle hoog opgee in verband 

met navorsing as grondslag vir die skep van ruimtelike dinamika in hul eie romans. Selfs 

al word daar meermale byverbeel, bly navorsing belangrik. Deur middel van navorsing 

en die skrywer se eie ervaring van ‘n ruimte, ontwikkel byvoorbeeld ‘n sterk en 

oordraagbare sin van plek. Die skrywer se sin van plek word derhalwe na alle waar-

skynlikheid sommige van die karakters s’n en vestig daardeur ‘n romanruimte. Dit is my 

mening dat sin van plek ’n belangrike element van die skep van ruimtelike dinamika is.    

 

Konkrete sowel as abstrakte ruimtes is verder deeglik deur die betrokke skrywers verken 

en ondersoek. In sommige gevalle moes die skrywers die historiese agtergrond of 

andersins die abstrakte ruimtelike atmosfeer bestudeer. In die meeste gevalle is die 

konkrete ruimtes besoek om sodoende soveel as moontlik inligting in verband met die 

ruimtes te bekom. Murray-Theron (2012a) wys egter uit dat inligting wat deur navorsing 

bekom is met oorleg gebruik moet word: “As inligting nie funksioneel is nie, moet dit uit. 



253 
 

Jy moet baie meer weet as wat jy sê sodat die bietjie wat jy wel sê, met die werklikheid 

wat daaragter lê, sluit”. 

 

Dit is te verstane dat sommige konkrete ruimtes so goed bekend aan die skrywers is dat 

dit bepaald nie nodig was om die spesifieke plek opnuut te besoek nie. Tog het die 

skrywers dit in die meeste gevalle wel gedoen. Dit dui op die noodsaak van ’n 

konsensieuse toegewydheid om die ruimte in ’n roman so feitelik korrek moontlik uit te 

beeld. Sodoende kan die ruimtelike dinamiek wat onteenseglik op die uitbeelding van 

ruimtes volg (kyk 4.7 en 4.8), helderder na vore kom. Hoe dit ook al sy, navorsing of dan 

’n deeglike oordenking van die ruimte in enige roman, is noodsaaklik met die oog op die 

skep van ruimtelike dinamika. 

  

Die betrokke skrywers is verder almal van mening dat navorsing wel noodsaaklik is, 

maar dat die invoering van die navorsing in die teks geheel en al geïntegreerd moet 

geskied. Met ander woorde, die inligting wat in die skep van ruimte en al sy fasette 

gebruik word, moet so deel wees van die ruimte dat die leser die inligting in verband met 

die ruimte met al sy fasette geensins as aparte entiteit beskou nie. Adriaanse (2012a) 

stel: “Inligting moet oordeelkundig gebruik word, maar die skrywer moet die leser so 

goed as moontlik binne die ruimte plaas. Die skrywer het altyd ŉ verantwoordelikheid om 

die inkleding van die ruimte te balanseer”. Derhalwe kan inligting wat deur navorsing 

bekom is, inderdaad met fyn oorleg tydens die skep van ruimtelike dinamika gebruik 

word. 

 

Uit die antwoorde op die vrae kan ek aflei dat nie alle skrywers ewe hoog opgee in 

verband met navorsing nie en dit is na my mening nie noodwendig verkeerd nie. Ruimtes 

kan inderdaad grootliks gefabriseer word, maar dan moet dit vanselfsprekend oortuigend 

gedoen word. Chanette Paul (2012a) sê byvoorbeeld: “Ek verbeel en fabriseer meer as 

wat ek werklike ruimtes uitbeeld, maar dis ŉ wisselwerking tussen die twee”. Ek stem 

saam met Paul (2012a) wanneer sy stel dat die konkrete uitleg van ’n plek nie altyd die 

gebeure in die verhaal pas nie. Paul (2012a) doen wel deeglik navorsing aangaande 

haar romans se onderskeie ruimtes, maar dan word daar byverbeel en namate die 

verbeelde ruimtes meer detail bykry, word dit vir haar as’t ware werklik. Dit volg dat 

ruimtelike dinamika ook tussen gefabriseerde ruimtes kan plaasvind, aangesien 

karakters en hul abstraksies soos identiteit en werklikheidsbeeld (kyk 4.6.2.2 en 4.6.2.3) 

binne die verbeelde ruimtes noodwendig daarvoor sorg. 

   



254 
 

6.3.2 Die evaluering van en besinning oor die skryffases as meewerkend tot die 

skep van ruimtelike dinamika 
Die skryfproses is geweldig abstrak en gekompliseerd, aangesien die vyf fases in der 

waarheid volkome vervleg is. Die evaluering van die verskillende skryffases word slegs 

hier apart bespreek. Selfs tydens die bespreking van ’n fase soos byvoorbeeld die 

beplanningsfase (kyk 5.3.1.2), is dit duidelik dat die ander fases daarmee geïntegreer is. 

’n Sekere ontwikkeling van die spesifieke ruimte van ’n roman begin in die 

beplanningsfase figureer en word verder tot voltooidheid in die skryf- en redigeerfases 

uitgebou. Die skep van ruimtelike dinamika figureer bepaald in al die onderskeie 

skryffases van die betrokke skrywers se onderskeie romans met ’n moontlike 

uitsondering van die publikasiefase waar daar reeds feitlik alles in verband met die 

ruimte vooraf gedoen is. 

 

 Uit die antwoorde van die betrokke skrywers is dit vir my verder duidelik dat die skep 

van ruimte volkome deel is van ten minste die eerste vier skryffases. 

 

6.3.2.1 Die impetusfase 

Die navorsing tydens hierdie studie het bevestig dat die impetusfase noodsaaklik is vir 

die skep van ruimte met al sy fasette. Dit is egter nie ’n gegewe dat ruimte op ’n 

spesifieke manier daaruit ontstaan nie. Tydens verskillende fases het skrywers 

verskillende werkwyses. Breytenbach (aangehaal deur Burger, 2005:2) meen “(h)ierdie 

kreatiewe moment waarop die tot-dusver-onbekende uit die bekende losgeworstel word, 

kan egter nie op ’n resepmatige wyse voortgebring word nie”.  

 

Uit die antwoorde van die betrokke skrywers blyk dit inderdaad dat die stimuli (veral in 

verband met die ruimte) sigself nie laat oproep of voorsê nie. Sommige skrywers ervaar 

dit min of meer dadelik wanneer hulle ’n spesifieke ruimte betree of goed ken, en ander 

ervaar weer dat die ruimtelike stimuli stadig ontwikkel namate die skryffases vorder. 

Wilna Adriaanse (2012a) sê byvoorbeeld: “Ek vind dat ek soms ruimtes raakloop wat met 

my praat en ek glo hulle gaan lê êrens en kom na vore wanneer die tyd reg is. Soms is 

dit ŉ abstrakte belewenis wat die ruimte impliseer”. 

 

Chanette Paul (2012a) stel die volgende oor die stimuli in verskeie van haar romans: 

“Elkeen van die boeke het uiteraard verskillende ruimtelike stimuli gehad en het in 

verskillende fases van die skryfproses ontwikkel tot die volle ruimtelike omvang”. Oor 

haar tweeluik Maanschijnbaai meen Paul (2012a): “In hierdie tweeluik het die ruimte hom 

in die impetusfase sterker voorgedoen as selfs die karakters – iets wat selde met my 
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gebeur”. Myns insiens blyk dit dat ’n stimulus in verband met ruimte taamlik 

onvoorspelbaar is. Sommige skrywers kan die ruimtelike stimulus sterk ervaar en ander 

weer nié.  

 

Dit is uit al die betrokke skrywers se antwoorde (kyk Bylae B) duidelik dat ruimte sy 

beslag in die stimulusfase kry en dan verder deur die beplanningsfase en die aktuele 

skryffase ontwikkel. Wat prominent na vore kom, is dat al vyf die betrokke 

romanskrywers wel die kiem van die ruimte in die impetusfase ervaar het. By ’n skrywer 

soos Jeanette Ferreira (2012a) het die groter ruimte van haar roman selfs verder terug 

as die impetus van die betrokke roman gelê, naamlik in haar belewenisse as kind. ’n 

Algemene aanduiding van die groter ruimte is by al die betrokke skrywers tydens die 

impetusfase teenwoordig. Chanette Paul (2012a) stel dit so: “Hoewel my karakters 

gewoonlik eerste ontwikkel voor ek weet in watter ruimte hulle gaan optree, is ruimte vir 

my altyd deel van die heel eerste verhaalprosesse”. 

 

’n Stimulus kan egter lank latent bly sodat die skrywer “terugskouend sade in sy werk 

ontdek wat heelwat later eers ontkiem het” (Aucamp, 2000:4). Stimuli, ook in verband 

met ruimtelike dinamika, kan derhalwe lank in die onderbewuste sluimer. “Sulke stimuli is 

myns insiens dan nog nie gereed om ’n storie te word nie” (De Kock, 2008:250). Hierdie 

sluimerende stimuli in verband met die skep van ruimtelike dinamika moet as’t ware met 

nog meer stimuli gevoed word. Ek vermoed dit word dan bewustelik deur die skrywer, 

onder andere in die beplanningsfase, gedoen. 

 

Die impetus vir die ruimte in die roman Somersneeu het lank in denke en my herinnering 

gelê voordat ek besef het dat ek dié spesifieke konkrete ruimtes (kyk 5.3.5) in die 

betrokke roman gaan gebruik. Dit is verder so dat bykomende stimuli ontstaan het 

namate ek verder gewerk het. 

 

6.3.2.2 Die beplanningsfase 

Ek het in hierdie studie, asook in my MA (2008), gevind dat die beplanningsfase, indien 

nie alreeds met die impetusfase verweef nie, knap op die impetusfase kan volg. Hiermee 

bedoel ek dat ’n idee in verband met ruimte skielik kan ontspring of lank dormant kan lê 

– en dat daar dan eensklaps of langsamerhand daaraan gewerk word. Die idee in 

verband met ruimte kan byvoorbeeld ontstaan wanneer ’n skrywer ’n spesifieke konkrete 

ruimte besoek en ’n sin van plek ten opsigte van die konkrete ruimte ervaar. 
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Sommige skrywers kan waarskynlik moeilik onderskei tussen die impetus- en die 

beplanningsfase. Murray-Theron (2012a) stel byvoorbeeld: “Die verhouding tussen 

karakters en ’n vertroude of onvertroude omgewing [...] was van die eerste oomblik af 

teenwoordig in die ontstaan en beplanning van die roman”. In Murray-Theron se geval 

was dit klaarblyklik so dat die impetus en die beplanning feitlik ineengevloei het. 

 

Beplanning kan dadelik in verband met die nuutgevonde konkrete ruimte begin en 

daaruit vloei die konstruering van ’n fiktiewe ruimte. Hierdie konstruering van konkrete 

fiktiewe ruimtes gee myns insiens onmiddellik aanleiding tot abstraksies binne daardie 

ruimte. Die Oos-Vrystaatse dorp Clarens wat as konkrete ruimte in die roman 

Somersneeu figureer kan byvoorbeeld terselfdertyd abstraksies soos allerlei  

assosiasies, drome, herinnering en verlange oproep. 
 

Die skrywer behoort egter tydens die beplanningsfase ’n bepaalde begrip en sin van plek 

aangaande die konkrete plek te ontwikkel of reeds hê. “Die punt is dat die skrywer die 

fiktiewe deiktiese sentrum buite die roman moet ken en verstaan sodat daar hieruit 

inligting oorgedra kan word na die tweede fase van ruimteskepping, naamlik die skep 

van ’n ruimteprofiel. [...] Streng gesproke is die bron- en die skeppingsfase deel van die 

beplanning van ruimte” (Du Plessis, 2012:8). Ek het beslis die fiktiewe deiktiese sentrum 

met die ontstaan, beplanning en konstruering van die ruimte in die roman Somersneeu 

geken en verstaan. 

 

6.3.2.3 Die skryffase 

Die skryffase is die fase waar die werklike ruimte (wat uitgedink en/of waargeneem en 

nagevors is) as’t ware ’n ander gedaante kry.Na my mening kan die term 

transsubstansiasie, ’n bekende teologiese term, tydens die skryffase in verband met die 

skep van ruimte met al sy fasette gebruik word. Die werklike ruimte(s) ondergaan 

inderdaad ’n transsubstansiasie of wesensverandering (H.A.T.2009:1197) wanneer dit 

fiktief gerepresenteer word. Dit is verder vanselfsprekend dat die ruimte met al sy 

wisselwerkende fasette eers in die skryffase (en ook in die redigeerfase) volledige 

transsubstansiasie sal ondergaan. 

 

Die werklike ruimtes (naamlik die Oos-Vrystaat en die Wes-Kaap, ensovoorts) is tydens 

die skryffase van my roman gerepresenteer. Bykomend is my siening (en dié van die 

karakters) daaromtrent teenwoordig – asook sieninge wat aangaande die werklike 

ruimtes geglo word. Die werklike ruimtes is derhalwe uitgebeeld tesame met die 

emosionele, kulturele, sosio-politieke en religieuse lading wat dit dra.  
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Transsubstansiasie het tot ’n mindere of meerdere mate tydens die ander skryffases ook 

plaasgevind. Die belangrikste transsubstansiasie het egter tydens die aktuele skryffase 

plaasgevind toe die werklike ruimte(s) nie net geskep is nie, maar ook in woorde 

gerepresenteer is en daar derhalwe ’n sekere, fiktiewe wesensverandering plaasgevind 

het. Die werklike streek, die Oos-Vrystaat, het byvoorbeeld ’n fiktiewe, gerepresenteerde 

Oos-Vrystaat geword wat as’t ware eksklusief aan die betrokke roman behoort. Met 

ander woorde, ’n ander skrywer sou dieselfde streek in die werklikheid moontlik ’n heel 

ander gedaante in sy eie storie gegee het. 

  

Soos genoem, is die reeds geskepte ruimte in die skryffase voorgestel en verder geskep 

en ontwikkel. Die genoemde ontwikkeling van die ruimte(s) gebeur, aangesien ’n 

voorgestelde ruimte aspekte in die skryffase kan bykry wanneer daar byverbeel word. 

Hierdie ontwikkeling en uitbouing van die ruimte(s) in ’n roman kom tot stand deur 

verskeie werkwyses. “Op die twee fases van die beplanning van die ruimte volg die 

eintlike skryfhandeling waarin die skrywer die transformasie in woorde omsit. 

Verskillende skryftegnieke kan hiervoor gebruik word, byvoorbeeld beskrywing, 

handeling (verbaal en nie-verbaal), verhoudings of ’n kombinasie hiervan” (Du Plessis, 

2012:8).  

 

In die roman Somersneeu ek het van al bogenoemde tegnieke gebruik gemaak. Wat die 

konkrete ruimtes soos byvoorbeeld woonplekke betref, het ek ook ruimskoots van 

verbeelding gebruik gemaak. Alhoewel die konkrete ruimtes op werklike plekke gegrond 

is, is daar byverbeel sodat dit die storie kan pas, maar steeds as synde werklik 

identifiseerbaar is. Chanette Paul (2012a) meen vervolgens: “Ek neem gewoonlik ŉ 

bekende of goed nagevorsde ruimte, maar fabriseer dan by en skep sodoende ŉ 

verbeelde ruimte. Namate die skryffase vorder, begin hierdie verbeelde ruimte vir my al 

hoe meer detail bykry en word dit ook vir my ‘werklik’”. 

 

Hierdie studie wil aantoon dat dit in die skryffase gaan om, soos Du Plessis (2012:3) dit 

stel, die werklike ruimte in ’n baie duidelik identifiseerbare ruimte te transformeer. Ek het 

ook eers werklik tydens die skryffase van Somersneeu gelet op die konstruering van die 

konkrete ruimte – wat onvermydelik gelei het tot die abstraksies wat daaruit ontstaan het 

en as byvoorbeeld kultuur, religie, ensovoorts geïdentifiseer kon word. 

 

In hierdie studie word gepraat van ruimte wat, volgens Du Plessis (2012:3), as volg 

begryp word: in die eerste plek is dit ’n epiese ruimte wat na aanleiding van Venter 

(t.a.p.) verwys na die fiktiewe wêreld se ruimtelikheid waarbinne epiese handeling 
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plaasvind. Verder kan ruimte dui op ander tekselemente se ordening in patrone. In die 

derde plek word ruimte ook dit wat deur die taal, asook die vertelhandeling geïmpliseer 

word.  

 

Die skryffase van die roman Somersneeu, naamlik die redelik voltooide vertelhandeling 

wat deur die taal geïmpliseer word, het ongetwyfeld bygedra tot die deeglike skep en 

voorstelling van ’n omlynde konkrete ruimte sowel as die menigte ruimtelike abstraksies 

wat daaruit voortvloei. 

 

6.3.2.4 Redigeerfase 

Die belang van die redigeerfase tydens die skep van ruimtelike dinamika kan nie oorskat 

word nie. Dit is inderdaad vanselfsprekend dat ruimtelike dinamika in die roman 

Somersneeu verder tydens hierdie fase geskep is. Dwarsdeur die skryfproses was die 

konkrete ruimtes, asook die abstraksies wat daaruit gevloei het, onderhewig aan 

voortdurende redigering.  

 

Ek het gepoog om deurgaans ’n holistiese blik op die skep van ruimtelike dinamika te 

behou, nie suiwer ter wille van hierdie studie nie, maar ook aangesien dit (vir enige 

skrywer) nodig is om ’n mate van objektiwiteit te behou. “(S)elfkritiek en ambagmanskap” 

(Aucamp, 1994:121), ook tydens die skep van ruimte met al sy aspekte, is noodsaaklik 

tydens redigering. Streng selfredigering en ’n kritiese bewussyn is deurgaans tydens die 

skryfproses nodig anders sou ’n kardinale fase van die skryfproses weggelaat word tot 

nadeel van, onder andere, die skep van ruimtelike dinamika.  

 

Redigering het meermale die vorm aangeneem van die skrywer (ek) wat aspekte en 

detail byverbeel en/of weglaat ter wille van die storielyn en struktuur, asook ter wille van 

die uitbou van die ruimte met al sy wisselwerkende fasette. Redigering is bepaald ’n 

vanselfsprekendheid vir enige skrywer. Enige skrywer wie se werk deur ’n gerekende 

uitgewer gepubliseer word, het sy werk goed geredigeer. Met ander woorde, hy het dit 

nie net herskryf nie, maar ook herleef (Bell, 2008:239). Dit geld vanselfsprekend vir die 

ruimteskepping in sy verhaal. 

 

6.3.2.5 Publikasiefase 

Die publikasiefase het voorspelbaar min bygedra tot die skep van ruimtelike dinamika, 

aangesien die ruimte en al die aspekte daarvan in daardie stadium reeds ten volle in die 

roman Somersneeu gevestig was en die redakteur, dr. Bloemhof, nie die nodigheid 

ingesien het dat iets verander hoef te word nie. 
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Ek moes wel op my redakteur se aanbeveling ’n paar sinne weglaat wat aanduidend is 

van die intelligensie van die hoofkarakter Rouke Bruwer omdat dit te herhalend van aard 

was en vervelig kon wees. Dié besluit en die uitvoer daarvan het egter nie direk met die 

skep van ruimtelike dinamika verband gehou nie.  

 
6.4 Sin van plek  
 

Sin van plek kan die sleutel tot suksesvolle ruimteskepping en gevolglik ook van die skep 

van ruimtelike dinamika wees. Sonder die skrywer se aanvoeling vir en ervaring van ‘n 

konkrete plek (al is dit soms by wyse van verbeelding), kan ‘n kragtige sin vabn plek nie 

ontstaan nie.   

 

Na my mening is dit onontbeerlik vir enige skrywer om ‘n sterk, intuïtiewe aanvoeling vir 

die gekose ruimte(s) te ervaar voordat ruimte met al sy wisselwerkende fasette geskep 

kan word. Vanuit hierdie aanvoeling vir ’n konkrete, reële ruimte, vloei die transformasie 

van sin van plek wat daarby ook die abstraksies van ruimte representeer. Dit is ‘n 

gegewe, soos in 4.6.1 en 4.6.2 uiteengesit, dat abstraksies vanuit die mens se ervaring 

van die konkrete vloei. 

 

Vanuit my eie ervaring kan ek getuig dat sin van plek bepaald al die dimensies van die 

ruimtes in Somersneeu geïnspireer en tot stand gebring het. Al die konkrete ruimtes wat 

ek persoonlik besoek het voordat ek die roman aangepak het, het by my ’n definitiewe 

sin van plek gegenereer. Sommige konkrete plekke spreek sedert my kinderjare inherent 

tot my sin van plek, soos byvoorbeeld dié van die Oos-Vrystaat en dié van die Wes-

Kaap.  

 

Sin van plek is in my ingebed deur die opbou van herinneringe sedert my kleintyd, asook 

herhaalde besoeke as volwassene aan plekke soos Brittanje en Frankryk, by name die 

Loire-vallei. ’n Ander siening van sin van plek is volgens my ewe waar: As ’n skrywer sy 

memoires sou skryf, sou dié werk hoofsaaklik gevoed word deur sy vermoë om ’n sin 

van plek te aktiveer. “(M)emoir is nourished by a writer’s ability to create a sense of 

place” (Zinsser, 2006:138). ’n Roman se ruimtelike dinamika kom bepaald tot stand deur 

die skrywer se vermoë om ’n paslike sin van plek te skep. In Skotland en veral in 

Edinburg, asook die Laaglande van Skotland het ek ’n vars en besonder onmiddellike sin 

van plek ervaar wat ek opnuut kon oproep en ruimteskeppend in Somersneeu kon 

gebruik. 
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Ek vermoed dat hierdie ervaarde sin van plek ten opsigte van die konkrete ruimtes in die 

betrokke roman, my in staat gestel het om die konkrete ruimtes daarin oortuigend te 

skep. Die sin van plek kon wel daartoe bygedra het dat ek moontlik te veel aandag aan 

die skep van die konkrete ruimtes gewy het. Tog reken ek dat my sin van plek vir die 

konkrete ruimtes wel ’n noodsaaklike ruimtelike dinamiek in die verhaal tot stand gebring 

het. 

 

Na my mening is dit moontlik om ’n sin van plek te verbeel as daar oor ’n plek wat nie 

werklik bestaan nie, geskryf word. Chanette Paul (2012a) stel: “Die ruimtes wat ek in my 

verbeelding skep, is vir my netso werklik, soms selfs meer werklik, as die dorp waar ek 

woon of die konkrete ruimtes waarop my verbeelde ruimtes gebaseer is”. Dit is egter 

myns insiens nie moontlik om ’n sin van plek na te maak nie. Met ander woorde, die 

skrywer se sin van plek moet ’n bepaalde, “beleefde” egtheid as stempel hê.  

 

Of die konkrete ruimte waarin die roman afspeel reëel of gefabriseer is, die sin van plek 

wat daaruit voortvloei, behoort volkome geloofwaardig wees. Erika Murray-Theron 

(2012a) stel byvoorbeeld dat sy tydens die skryf van haar roman ’n Tapisserie met klein 

diere ’n kragtige sin van plek ervaar het. “Sodanig dat dit gevoel het asof ek vanuit my 

eie ruimte letterlik daarin kan oorstap” (Murray-Theron, 2012a). Sin van plek behoort so 

intens ervaar te word. 

 

Verbeelding en herinnering sluit na my mening sterk by sin van plek aan. Trouens ek 

vermoed, by nabetragting, dat sin van plek deur ervaring, verbeelding (fabrisering) en 

herinnering gevoed word. Wilna Adriaanse (2012a) sê byvoorbeeld: ”Ek glo konkrete 

ruimte in ŉ roman kan gefabriseer word. In my geval, soos ook in my roman, Vier 

seisoene kind, kom ek egter agter dat elke ruimte een of ander verband het met ŉ 

bekende ruimte, waarby ek dan sekere aspekte fabriseer”.  

 

Dit volg dat ’n skrywer se sin van plek ’n uiters belangrike abstraksie is wat in die 

innerlike van die skrywer reeds teenwoordig is, of op ’n gegewe tyd in sy gees ontkiem. 

So ’n sin van plek kan, soos genoem, aan ’n karakter oorgedra word en as sodanig 

meewerk tot die skep van ruimtelike dinamiek in ’n roman. ‘n Voorbeeld wat hier genoem 

kan word, is onder andere die historiese roman Jeanette Ferreira se Die son kom aan 

die seekant op. Hierdie roman dra swaar en effektief aan die infusie van sin van plek – 

en hierdie sin van plek tree in werking met nie alleen die konkrete ruimtes nie, maar ook 

met die abstraksies soos byvoorbeeld ontheemding. Sodoende word ruimtelike dinamika 

geskep. 
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Dat daar verskeie metodes is om sin van plek as ’n aspek van ruimtelike dinamika te 

skep is duidelik. Hans Du Plessis (2012:10) verwys byvoorbeeld na die skep van sin van 

plek deur middel van metaforiese detail: “Die gebruik van metafore, soos perdeskoene, 

erdvarkgat en 'n groot, vereelte bakhand skep vir die leser ook ’n sin van plek”.  

 

Dit is vir my opvallend dat sommige van die betrokke skrywers iets soos sin van plek en 

selfs identiteit, eers terugskouend en reflekterend, nadat hul roman afgehandel was, 

herken het. 

 

6.5 Vormgewing en skryftegnieke 
 
6.5.1 Skryfstyl  

Die skryfstyl waarin ’n verhaal geskryf is, is inderdaad van deurslaggewende belang, 

aangesien styl ’n beduidende bydrae tot die suksesvolle skep van ruimte met al sy 

fasette lewer. Aspekte van ruimte soos byvoorbeeld konkrete plekke, abstrakte 

gegewens oor kultuur en werklikheidsbeeld, word deur die spesifieke skryfstyl van ’n 

roman daargestel. “Die styl, toon en tempo waarmee ’n roman geskryf word, verklap veel 

van die werklikheidsbeeld waarmee die karakters in ’n roman te doen het, want deur die 

skrywer se spesifieke hantering van die taal kom ’n spesifieke storie wat ’n spesifieke 

werklikheidsbeeld reflekteer” (De Kock, 2008:215). Werklikheidsbeeld (kyk 4.6.2.3) is 

inderdaad ’n wesenlike aspek van die ruimte en ruimtelike dinamika in enige roman. 

 

Styl is, onder andere, ’n tegniek waarmee ruimtelike dinamika in Somersneeu geskep is. 

Daarby funksioneer styl nie alleen nie, maar in sinchronisasie met die skrywer se doelwit 

en sy strategie vir sy roman (Kane, 1988:8). Ek het immers bewustelik die doelwit gehad 

om ruimte helder te skep. Tydens die skryfproses van die betrokke roman het ek my ten 

doel gestel om ruimtelike dinamika so duidelik moontlik te skep. Ek het gepoog om 

ruimtelike dinamika, onder andere, deur doelwit, strategie en styl te representeer. Kane 

(1988:8) verduidelik die sinchronisasie van doelwit, strategie en styl as volg: “Think of 

purpose, strategy and style in terms of increasing abstractness. Style is immediate and 

obvious. It exists in the writing itself; it is the sum of the actual words, sentences, 

paragraphs”. Kane (1988:8) stel dat strategie meer abstrak is en kan as’t ware tussen 

die woorde aangevoel word.  

 

Doelwit, volgens Kane (1988:8), gaan selfs dieper en ondersteun strategie deur nie net 

wát die skrywer skryf te betrek nie, maar ook hóé die spesifieke skrywe die lesers 

beïnvloed. Myns insiens kan styl, doelwit en strategie moeilik geskei word. In 
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Somersneeu het ek doelbewus van ’n skryfstyl gebruik gemaak wat wisselend van aard 

is. Alhoewel ek ’n redelik herkenbare skryfstyl het, kan ek my eie styl varieer om te pas 

by die gedeelte waarmee ek besig is. Ek het byvoorbeeld van beelding sowel as 

beskrywing gebruik gemaak tydens die skep van ruimtelike dinamika in die betrokke 

roman (kyk 5.6.6). Skryfstyl kan derhalwe gevarieer word tydens die skep van ruimtelike 

dinamika in ’n roman. Variasies in styl behoort egter altyd ’n bepaalde toeganklikheid te 

bevat. Ek stem saam met Bickham (1994:133) dat ’n eenvoudige, helder styl, ruimte met 

al sy wisselwerkende fasette besonder duidelik kan help skep: “In handling setting, as in 

all other parts of fiction writing, strive for directness and simplicity”.   

 

Dit volg vanselfsprekend dat styl ruimteskeppend werk. Jeanette Ferreira (2012a) stel 

dat die styl van haar historiese roman(s) die leser na ’n groter herkenbaarheid van die 

ruimte transponeer. In die historiese roman is die groter herkenbaarheid wat deur styl 

daargestel word, belangrik om die roman, asook die ruimte wat geskep word, meer 

toeganklik te maak.  

 

Die Afrikaans wat byvoorbeeld voorkom in die historiese roman van Jeanette Ferreira 

(2012a) Die son kom aan die seekant op, is inderdaad tekenend van daardie era. In 

hierdie roman bied die styl insae in, onder andere, die historiese, kulturele sowel as die 

konkrete ruimtes. Styl is egter nie net van wesenlike belang in die skep van ruimte in die 

historiese roman nie. Kontemporêre romans word eweneens gekenmerk deur die styl 

wat gebruik word om ál die fasette van die ruimte te skep. Chanette Paul (2012a) getuig 

só oor die rol van styl in die ruimteskepping van haar spanningsroman Meetsnoer: “Ek 

het agtergekom ek gebruik meer liriese taal, sagter woorde om Fluisterbos te verbeeld 

terwyl Houthaalbos se beskrywings bar en pragmaties is soos die plek self”. Wilna 

Adriaanse (2012a), wat kontemporêre ontspanningsromans skryf, meen ook styl speel 

vir haar ŉ beduidende rol in die skep van ŉ spesifieke ruimte.   

 
6.5.1  ’n Titel 
Die titel van die roman Somersneeu dra moontlik by tot die skep van ruimtelike dinamika. 

Ruimtelike dinamika lê in die blote woord opgesluit, aangesien somer en sneeu twee 

pole is wat teenstrydigheid, selfs dinamiek en wisselwerking impliseer. Dit kan ook 

simbolies wees van die konkrete sowel as die abstrakte ruimtes in die betrokke roman. 

Hier word verwys na konkrete ruimte waar die klimaat abstrakte ruimtes soos hoop en 

wanhoop, drome en herinneringe, verlangens, ensovoorts, wek. Die titel is verder, soos 

reeds genoem, simbolies van die ontydigheid van gebeure en verkeerde besluite wat 

chaos in die lewens van mense, en derhalwe ook karakters, veroorsaak. 
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Die titel van die roman dui verder op die graadverskille van geluk en ongeluk wat deel 

van die ruimte van die verhaal is. Met ander woorde die lewe kan van yskoud en 

vernietigend tot warm en lewegewend wees. Die titel kan gevolglik betekenisverwagtinge 

in verband met die ruimte en sy dinamiek skep. Dit is belangrik aangesien die eerste vlak 

van kommunikasie tussen die leser en die skrywer die titel van die werk kan wees (kyk 

5.6.2). Die leser verwag derhalwe moontlik ’n roman waarin ruimte ’n beduidende rol 

speel. “Die kommunikasieproses in ’n prosateks bestaan uit ’n uiting deur die spreker 

(skrywer) wat geïnterpreteer word deur ’n hoorder(leser)” (Anker, 2003:125). Myns 

insiens kommunikeer die titel Somersneeu wel dat die roman sterk op ruimte met al sy 

fasette steun. 

 

Wilna Adriaanse (2012a) sien die titel van haar roman Vier seisoene kind as 

meewerkend tot die dinamika van ruimteskepping in die roman, aangesien die vier 

seisoene waarna die titel verwys, deel vorm van die ruimteskepping. Die vier seisoene 

kom verder deur middel van die hooffokalisator in haar roman op verskeie plekke ter 

sprake. Jeanette Ferreira (2012a) beskou die titel van haar roman, Die son kom aan die 

seekant op (‘n inskrywing inTregardt se dagboek), as tekenend van “die ‘stad’ (wat 

uiteindelik ‘n gehuggie geblyk te wees het) aan die sonkant”. Dit was die plek waarheen 

die trekkers op pad was. Daardie “sonkant” kan as ‘n “hoopvolle en geborge ruimte” 

(Ferreira, 2012a) beskou word. 

  
6.5.3 Herhaling  

Die herhaling van verskillende besonderhede uit die onderskeie perspektiewe kan in ’n 

roman grootliks ’n bydrae maak tot die skep van ruimtelike dinamika. Ek het in die 

betrokke roman, Somersneeu, so van herhaling gebruik gemaak. Herhaling behoort nie 

as ’n blote herhaling van besonderhede gesien word nie, maar as ’n aanvulling van 

bestaande besonderhede om sodoende ’n vollediger beeld van die ruimte met al sy 

fasette te skep. 

 

Bostaande herhaling van besonderhede kan as volg geïllustreer word: In die proloog van 

die roman Somersneeu (bladsye 7 tot 21) word die konkrete ruimte sowel as die 

abstrakte ruimte(s) van die plaas, Sneeudrif, gerepresenteer deur middel van uitbeelding 

vanuit die perspektief van Rob van Coller. Op bladsye 127 tot 133 word dieselfde werf 

van Sneeudrif ook uitgebeeld, maar met ander aanvullende besonderhede wat dié 

konkrete ruimte mét sy abstraksies moontlik in meer detail uitbeeld. Sodoende word die 

ruimte met al sy wisselwerkende fasette in die roman hopelik al helderder deur herhaling 

daargestel. 
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Erika Murray-Theron (2012a) meen dat haar roman ’n Tapisserie met klein diere die 

sterkste van alles wat sy al geskryf het op ruimte steun. In hierdie roman het sy die 

herhalende motief van klein diertjies gebruik om die verhaal in sy strandruimte te anker.  

 

Dit is duidelik uit die betrokke skrywers se antwoorde dat herhaling in der waarheid ’n 

vanselfsprekendheid is tydens die skep van ruimte en ruimtelike dinamika. Elke vars 

verwysing na dieselfde konkrete en/of abstrakte ruimtes deur middel van fokalisasie en 

verwisseling van fokalisasie, innerlike monoloë, asook verbale en nieverbale handelinge, 

vestig en bevestig ’n roman se ruimte met al sy fasette. Wilna Adriaanse (2012b) meen 

in haar roman Vier seisoene kind het daar in die herhaling verdere groei van die ruimte 

gelê, soos die hoofkarakter se blyplek en restaurant verander en meer ingeklee is. 

Adriaanse (2012b) noem verder dat die ruimtes aan die begin van die verhaal onbekend 

was, net soos die hoofkarakter se alleenheid (abstraksie van ruimte). Deur herhaling van 

besonderhede het dit bekend begin raak.  

 
6.5.4 Beskrywing 

Soos reeds genoem (kyk 5.6.6), is daar, onder andere, van beskrywing tydens die skryf 

van die betrokke roman gebruik gemaak om sodoende ruimtelike dinamika te skep. Ek is 

van mening dat beskrywing (telling) net so effektief in die skep van ruimtelike dinamika 

gebruik kan word as beelding (showing). My beskrywings is, in soverre ek dit self 

objektief kan beskou, konkreet en spesifiek soos wat Tankard en Hendrickson (1996, 

36–44) in verband met beskrywings aanbeveel. Beskrywende sinne kan net so helder en 

treffend wees as beeldende sinne (Tankard & Hendrickson, 1996:45).   

 

Detail versterk en verhelder die ruimtelike beelding en werp daarby lig op die karakters 

en hul handeling wat op húl beurt verder aan die ruimte help skep. “When considering 

space in narrative, we should not neglect how useful spatial information is in keeping 

track of what is going on” (Bridgeman, 2007:56). Na my mening is ruimtelike detail nie 

net nodig om die storielyn duidelik uit te stip nie, maar veral om die spesifieke ruimte te 

skep wat aan die storie van ’n verhaal sy beslag gee. Die benoeming van die konkrete 

besonderhede kan inderdaad as ’n spesifieke stap van beskrywing gesien word (kyk 

5.6.7). Lees asseblief byvoorbeeld op bladsye 269 tot 280 waar kastele in die Loire-vallei 

beskryf en uitgebeeld word. Sonder die benoeming van besonderhede sou dit nie 

moontlik gewees het om die karakters se besoek aan daardie deel van Frankryk, asook 

hul gemoedswedervaringe (abstrakte ruimte), suksesvol te vergestalt nie. 
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Konkrete, spesifieke beskrywings kan in ’n roman gebruik word om sodoende ruimte met 

al sy fasette te skep. Beskrywings behoort egter spaarsamig gebruik te word, aangesien 

beelding na my mening steeds ’n groter onmiddellikheid bevat. Hierdie onmiddellikheid 

skep inderdaad ’n helderheid wat nodig is tydens die skep van ruimtelike dinamika. 

Beskrywing kán egter helderheid dra. Murray-Theron (2012a) het byvoorbeeld tydens die 

skryfproses van haar romans gepoog om nie “onverteerde beskrywings” in haar roman 

te gee nie, maar altyd via die ervaring, emosies, assosiasies, sintuie van die karakter te 

beskryf. In haar roman Verblyf het Murray-Theron (2012a) van beskrywing gebruik 

gemaak om die sosiopolitiek, asook die werklikheidsbeeld van die betrokke roman oor te 

dra. 

 

Die argument van Chanette Paul (2012a) is dat lang beskrywings “te veel detail ter wille 

van detail” afbreuk kan doen aan die atmosfeer wat ruimte behoort weer te gee. Volgens 

Paul (2012a) kan ruimte resoneer en ongesiens weerklank en diepte gee aan die 

verhaal. Ek gaan akkoord met die feit dat te veel detail inderdaad aan die skep van 

ruimte afbreuk kan doen, maar eweneens is ek van mening dat gepaste beskrywing (kyk 

5.6.6 ) juis die ruimte met al sy fasette kan help opbou. Dit is egter noodsaaklik dat die 

beskrywing van die ruimte die storie moet dien en nie andersom nie. 

  
6.5.5. Fokalisasie 

Ek beskou dit as ’n feit dat fokalisasie grootliks meewerk tot die skep van ruimtelike 

dinamika. “Focalization [...] may be defined as a selection or restriction of narrative 

information in relation to the experience and knowledge of the narrator, the characters or 

other, more hypothetical entities in the storyworld” (Niederhoff: 2011). In die geval van 

die roman Somersneeu is die hoofkarakters hoofsaaklik die fokaliseerders deur wie se 

perspektief of oogpunt die ruimte waargeneem en derhalwe opgebou word. 

 

Geen karakter se perspektief of oogpunt is egter ooit outonoom nie (Nieragden, 2002). 

Met ander woorde, Nieragden (2002) meen dat die “waar” en die “hoe” van ’n karakter se 

persepsie van voorwerpe, situasies, handeling en persone binne sy fiktiewe wêreld altyd 

deel vorm van die narratiewe handeling. Derhalwe word die fokalisator volgens 

Nieragden (2002) direk afhanklik gemaak van die verteller se kriteria van insluiting en 

seleksie. In Somersneeu is die fokalisators eweneens van my seleksie en insluiting van 

voorwerpe, situasies en karakters afhanklik, aangesien ek as abstrakte outeur die 

verteller is. 
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Uit die betrokke skrywers se antwoorde blyk fokalisasie vir die skep van ruimtelike 

dinamika. onontbeerlik te wees. Jeanette Ferreira gebruik fokalisasie byvoorbeeld 

effektief in haar roman Die son kom aan die seekant op.  Deur middel van fokalisasiedie 

konkrete ruimte sowel as ruimtelike abstraksies en sodoende ruimtelike dinamika te 

skep. Deur middel van fokalisasie skep Ferreira verskillende ruimtes wat tegelyk 

konkreet is, maar ook soveel emosie dra dat dieselfde konkrete ruimtes van abstraksies 

soos onsekerheid, vrees en intense persoonlike emosies vibreer. Dit is ruimtelike 

dinamika. 

 

Die ander skrywers betrokke by hierdie ondersoek het in hul romans van fokalisasie, en 

derhalwe van dialoog, gebruik gemaak om ruimte met al sy fasette te skep. Trouens, dit 

blyk dat fokalisasie van veral die hoofkarakter(s) ’n definitiewe skeppende kwaliteit ten 

opsigte van die ruimte in hul onderskeie romans het, asook die dinamiek wat die 

ruimtelike fasette uitoefen. Wilna Adriaanse (2012a) meen dat haar hoofkarakter, Cato, 

in die roman Vier seisoene kind, as hooffokalisator ruimte geskep het. Paul (2012a) 

meen dat perspektiefhantering in vele opsigte ŉ magtige wapen kan wees, “ook in die 

skep van ŉ deurleefde ruimte”.  

 

6.5.5.1 Hooffokalisator(s) 

Die keuse van fokalisators het ’n fundamentele effek op die wyse waarop lesers 

emosioneel en moreel op die karakters en hul handeling gaan reageer (Lodge, 1992: 25-

29). Ek is van mening dat die keuse van fokalisators ’n ewe diepgaande effek op die 

skep van ruimtelike dinamika het as wat dit die aard van die karakters en hul handeling 

bepaal. Die skep van ruimtelike dinamika is bepaald grootliks deur die hooffokalisators in 

Somersneeu, naamlik die karakters Rouke Bruwer, Karina Kirstein en Rob van Coller 

gedoen. Dié fokalisasie is moontlik geslaagd, aangesien die ruimte met al sy fasette 

implisiet in die fokalisasie van die hoofkarakters aanwesig is.  

 

Vanuit die visie, oogpunt of perspektief van die hoofkarakters word die ruimte deur elke 

verbale en nieverbale handeling, asook deur hul interne fokalisasie opgebou. “To tell a 

story from a character’s point of view means to present the events as they are perceived, 

felt, interpreted and evaluated by her at a particular moment” (Niederhoff:2011). Myns 

insiens is nie net die gebeure in tyd nie, maar ook die ruimte met al sy fasette in die 

betrokke roman so deur karakters se fokalisasie opgebou. 
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6.5.5.2 Die verwisseling van fokalisasie 

Die verwisseling van fokalisasie dra inderdaad by tot die opbou van die konkrete sowel 

as die abstrakte ruimtes in die roman. Die verskillende hoofkarakters, naamlik Rouke 

Bruwer, Karina Kirstein en Rob van Coller se interne fokalisasie verskil, aangesien hulle 

verskillende persoonlikhede, voorkeure en drome het. Dit gebeur aangesien dié 

verskillende karakters verskillend op dieselfde ruimte(s) reageer. Die hoofkarakter Karina 

Kirstein sien byvoorbeeld die verblyf in Londen of selfs die toer na die Loire-vallei nie 

deur dieselfde rooskleurige en geesdriftige bril as die ander hoofkarakter Rouke Bruwer 

nie. In Deel II van die betrokke roman, waar daar hoofsaaklik vanuit Karina Kirstein se 

perspektief gekyk word, word bekende ruimtes (vir haar en vir Rouke Bruwer) 

hoofsaaklik met haar as fokalisator uitgebeeld, terwyl van dieselfde ruimtes in Deel I en 

Deel III vanuit Rouke Bruwer se perspektief uitgebeeld word. Verskillende aspekte van 

dieselfde ruimte(s) word sodoende uitgebeeld en dit verryk myns insiens die geheel van 

die ruimte met al sy fasette. 

 

Murray-Theron (2012a) stel dat sy in beide haar romans ’n Tapisserie met klein diere en 

Sê Maria van meer as een fokaliseerder gebruik gemaak het om die ruimte te help skep. 

Chanette Paul 2012b) meen sy het suksesvol van fokalisasie gebruik gemaak om al die 

wisselwerkende fasette van ruimte te skep. “Die leser word dus in die ruimtelike 

dimensie en dinamika ingetrek omdat sy nie ingelig word oor die ruimte nie, maar dit 

beleef soos die karakter dit beleef” (Paul, 2012b). 

 

6.5.5.3 Dialoog 

Dialoog is nie bloot verbale handeling nie, maar werk daadwerklik mee tot die skep van 

ruimte met al sy fasette. Alhoewel heelwat skrywers en akademici dialoog uitlig as 

karakterskeppend, is dit sekerlik nie al funksie wat dialoog het nie. Karen Axelsson 

(2011) byvoorbeeld, meen: “Dialogue plays an important part in fiction – it brings 

characters to life and advances the plot”. Laasgenoemde stelling is sekerlik waar, maar 

na my mening skep dialoog ewe effektief aan ruimte met al sy fasette (kyk 5.6.3.3). 

 

Hubbard (2002:70) laat ook ’n leemte in verband met die gebruik van dialoog (en ook 

nieverbale handeling) as hy sê: “Implicit authorial cues are found where readers are not 

informed directly about characters’ personalities but have to make inferences about them 

based on descriptions of the actions, thoughts and speech of the characters”. Dialoog 

kan uiters effektief gebruik word om nie alleen karakters te be-teken nie, maar juis om 

ruimte met al sy fasette te skep. In die roman Somersneeu is ruimskoots van dialoog 

gebruik gemaak om ruimtelike dinamika te skep (kyk 5.6.3.3). 
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Erika Murray-Theron (2012a) is dit verder eens dat dialoog ruimte kan help skep. Met 

verwysing na die vergestalting van sosio-politieke en kulturele ruimtes (abstraksies) stel 

sy: “Ek het dialoog, verwysings, beskrywings, ensovoorts, gebruik”. Derhalwe kan dit 

gestel word dat dialoog uiters effektief is in die skep van ruimtelike dinamika. 

 

6.5.5.4 Introspeksie en bewussynstroomtegniek 

In Somersneeu word ruimskoots van bewussynstrominge, asook interne monoloë, 

gedagtes en dagdrome gebruik gemaak om ruimte met al sy wisselwerkende fasette te 

skep. Na my mening is interne monoloë, gedagtes en die genoemde bewussynstroom-

tegniek feitlik onontbeerlik tydens die skep van ruimtelike dinamika. Dit werk saam met 

verbale en nieverbale handeling aanvullend mee om ruimtelike dinamika in die betrokke 

roman te skep. 

  

Hier wil ek, met die oog op die skep van ruimtelike dinamika, daarop wys dat die hele 

denkproses van die mens, en derhalwe karakters, openbarend en skeppend van aard is. 

Interne monoloë en die bewussynstroomtegniek lê as’t ware die karakters se psige bloot. 

Die mens se psige (en dié van die karakters) is verder per definisie nie staties nie, 

aangesien die brein van ’n mens (en gevolglik dié van die karakters) via 

gedagtestrominge dinamies aan die werk (beweeg) is. “Thinking’s primary purpose 

entails moving from one substantive part to the next” (Casto, 2011:17). Met ander 

woorde, deur van die tegniek van bewussynstrominge en interne monoloë gebruik te 

maak, ontbloot die skrywer dit waaraan die karakter dink. Alles waaraan die karakters 

dink, vorm ’n substantiewe deel van sy ruimte. 

  

Bogenoemde denkprosesse en interne monoloë van byvoorbeeld Rob van Coller en 

Karina Kirstein (kyk 5.6.3.4) in Somersneeu het myns insiens outomaties help skep aan 

al die aspekte van ruimte waarmee in die betrokke roman geïdentifiseer kan word. 

“Although even the most mimetic literature can never equate to real life, it still represents 

fictive truths that correlate with experiences the reader encounters every day” (Casto, 

2011:93). Met ander woorde, die bewussynstrominge en interne monoloë van die 

karakters in Somersneeu het meegewerk om ruimtelike dinamika te representeer.  

 

Die ander skrywers betrokke by die studie het bepaald ook van innerlike monoloë en die 

bewussynstroomtegniek gebruik gemaak om ruimte te skep. Wilna Adriaanse en Erika 

Murray-Theron het byvoorbeeld van albei hierdie skryftegnieke in hul onderskeie romans 

Vier seisoene kind en Sê Maria gebruik gemaak. Dit het ek gevind tydens die lees van 

die twee genoemde romans. 
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6.5.6 Die skep van konkrete ruimtes 
Navorsing in verband met die konkrete ruimte(s) in Somersneeu was onvermydelik en 

noodsaaklik. Die navorsing in verband hiermee het nie alleen berus op herinnering aan 

my verblyf in die Oos-Vrystaat nie, maar het opnuut, soos genoem, vele besoeke aan die 

konkrete plekke behels, asook ondersoeke om sodoende die korrekte feite aangaande 

die plekke te kan weergee. Hierdie navorsing was vanselfsprekend verder meewerkend 

tot die skep van sin van plek.  

 

Tydens die skryf van Somersneeu het vraelyste deur middel van e-pos aan die 

paleontoloog/geoloog doktor Gideon Groenewald daarvoor gesorg dat ek die feite 

aangaande die Clarens-omgewing korrek in die roman kon representeer (kyk 5.5.1.1). 

Selfs al het ek detail en ook atmosfeer byverbeel tydens die uitbeelding van die konkrete 

omgewing aldaar, is dit hopelik so gedoen dat dit oortuigend gerepresenteer is. 

 

Ek het verder navorsing gedoen in verband met die konkrete plekke se klimaat (kyk 

5.5.1.3), aangesien die uitbeelding van die klimaat ’n gulde geleentheid bied om ook 

abstraksies van die ruimte soos byvoorbeeld verlangens, weemoed, optimisme en 

drome, asook kultuur uit te beeld. Hierdie navorsing het die uitbeelding van die 

verskillende ruimtes soos die konkrete en die vele variasies van die abstrakte ruimte(s) 

vergemaklik. ’n Skrywer skryf eenvoudig met groter sekerheid oor plekke (ook lande en 

woonplekke) – aspekte van ’n lewe en ’n ruimte wat hy ken (kyk 5.5.1.4).  

 

Die uitbeelding van die konkrete ruimte was vir my aansienlik makliker as die uitbeelding 

van die abstrakte ruimte(s). Met die konkrete ruimtes kon ek maklik vanuit my eie 

kennisraamwerk skep. Tydens die skep van ruimtelike abstraksies was dit egter 

moeiliker om uit my eie kennisraamwerk en ervaringe te skep. Ten spyte van die feit dat 

ek oor ’n wye lewenservaring van liefde, lewe, dood en verlies, geluk en hartseer beskik, 

was die skep van ruimtelike abstraksies kompleks. Laasgenoemde is moontlik so 

aangesien die abstraksies van die lewe myns insiens moeilik deur enige mens gelees 

word – en nog moeiliker deur ’n skrywer gerepresenteer word juis vanweë die onsigbare, 

abstrakte en komplekse aard daarvan en ook aangesien taal ’n moeilike medium is. My 

persoonlike aanvoeling vir bogenoemde, gekompliseerde abstraksies, soos die psigiese 

aspekte van gemoedstrominge, gewoontes en drome, kon egter bygedra het tot die skep 

van ruimtelike dinamika in die betrokke roman.  

 

Wilna Adriaanse (2012a) noem dat konkrete ruimte wel verbeel kan word, maar tog aan 

bekende plekke geknoop word. Dit is bepaald so. Afgesien van die vertroudheid met hul 
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konkrete ruimtes se feitelike, asook emosionele geskiedenis – selfs in die geval van ’n 

kontemporêre roman soos Wilna Adriaanse se Vier seisoene kind – is dit duidelik dat die 

skrywers inderdaad ruimtes byverbeel het. Dit is myns insiens onvermydelik om by te 

verbeel, aangesien die blote feite van ’n konkrete of abstrakte ruimte nog nie ’n storie 

maak nie. Sonder ’n storie kan die ruimte in ’n roman immers nie bestaan nie. Dieselfde 

geld vanselfsprekend vir die ander skeppingselemente. Die storie self veroorsaak in 

sekere gevalle dat daar byverbeel word; dit is inderdaad asof verbeelding dermate 

oorneem dat daar onvermydelik byverbeel moet word, selfs al is dit net wat kleiner detail 

in ’n konkrete ruimte betref. 

 

Die toevoeging van detail soos deur die betrokke skrywers genoem, is bepaald ’n 

bydraende faktor in die skep van konkrete en selfs abstrakte ruimtes. Dit het my opgeval 

dat die skrywer Erika Murray-Theron (2012a) met die verkenning van nuwe konkrete 

ruimtes deur ’n ontdekkingsfase gegaan het waar sy eers die nuwe ruimtes (byvoorbeeld 

in haar roman Verblyf) moes interpreteer voordat sy die konkrete en abstrakte fasette 

daarvan kon skep. Die aspekte van die ruimte wat my by die lees van die roman Verblyf 

opgeval het, is die skrywer se intieme kennis van die ruimte(s) in die verhaal. Dit volg 

weereens dat ’n skrywer bepaald baie vertroud met ’n ruimte moet wees voordat enige 

wisselwerkende aspekte daarvan geskep kan word.  

 

Dit is nodig om te noem dat die navorsing in verband met byvoorbeeld historiese romans 

gekompliseerd is. Chanette Paul (2012a) stel dit so: “Die skrywer weet ondanks deeglike 

navorsing nie hoe dit werklik was in byvoorbeeld 1899 nie – dit geld sowel die fisiese en 

die abstrakte ruimte”. Paul (2012a) wat ook spanningsverhale skryf, reken dat konkrete, 

ruimtelike detail, asook die ruimtelike abstraksies wat daaruit voortvloei, belangrik is in ’n 

spanningsverhaal. Myns insiens is faktore soos die menslike psige, identiteit, liminaliteit 

en hibriditeit (alles onvermydelike ruimtelike abstraksies) wesenlik deel van enige 

verhaal – of dit ’n verhoudingsverhaal of spanningsverhaal is, is nie werklik ter sake nie. 

 
6.5.7 Beweging in die ruimte 

Na my mening is dit vanselfsprekend dat karakters se beweging in die konkrete ruimte 

op sigself ruimte skep en dan nie net konkrete ruimte nie. Die beweging van ’n karakter 

soos Rouke Bruwer (in Somersneeu) vanaf die Oos-Vrystaat na byvoorbeeld Skotland, 

wek byvoorbeeld ruimtelike abstraksies wat dinamies met mekaar in werking tree. Hier 

word gepraat van abstraksies soos hartseer en verlange, drome en veranderinge in 

kulturele omstandighede. Beweging in die vorm van reise, verhuising en tydelike verblyf 

is inderdaad as meewerkend tot die skep van ruimtelike dinamika in Somersneeu 
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gebruik. Reis op sigself impliseer ’n liminale sone, beide wat konkrete ruimte as 

abstrakte ruimte betref. Gedurende die reisproses word ’n aantal drumpels of grense 

oorgesteek in ’n ritueel van transformasie wat die gevolg is van (tydelike) verplasing 

(Nel, 2007:227).  

 

Na my mening vind daar verder deur middel van reise in die gemoedere van die 

karakters ’n proses van ontheemding plaas wat dan ook die geval was in Somersneeu. 

Die genoemde ontheemding (’n abstraksie van ruimte) het gevolglik ander abstraksies 

soos verlange, berou, ensovoorts, voortgebring. Nel (2007:229) haal Husserl aan 

wanneer sy stel dat ware betekenis nie net in die menslike gemoed en in die wêreld 

bestaan nie, maar in die verhouding tussen die twee. Derhalwe is die konkrete sowel as 

die interne reiservaring gelaai met betekenis (Nel, 2007:229). ’n Konkrete sowel as ’n 

interne (abstrakte) reis vind by die mens en by karakters plaas waaruit wisselwerkende 

en dinamiese abstraksies van ruimte kan voortvloei.  

 

Murray-Theron se roman Verblyf kan hier as verdere voorbeeld genoem word. Hierdie 

roman handel oor emigrasie en immigrasie. “Met ander woorde die roman handel oor 

ontheemding, identiteit en tuiskoms en gaan oor Afrikaners wat in Suid-Afrika verhuis en 

oor ander wat hulle in Londen en in Amerika moet tuis maak” (Murray-Theron, 2012a). 

Myns insiens help die beweging van Murray-Theron se karakters in hierdie konkrete 

ruimtes bepaald om ruimte met al sy konkreetheid sowel as wisselwerkende abstraksies 

te skep. 

 

 In Jeanette Ferreira se roman Die son kom aan die seekant op, is dit juis die beweging 

van die karakters wat as’t ware die ruimte oopmaak en laat ontvou. Ek vermoed dat 

karakters se fisiese beweging sowel as hul gemoedsbeweginge in die ruimte van ’n 

roman daadwerklik meewerk tot die skep van al die dinamiese fasette van die betrokke 

ruimte.  

  
6.5.8 Die skep van abstrakte ruimtes 

 Na my mening het die skep van abstraksies in die ruimte tydens die skryfproses van 

Somersneeu self uit die skep van die konkrete ruimtes gevloei. Dit was inderdaad 

onvermydelik, aangesien uitbeelding van die konkrete ruimtes in die betrokke roman, 

soos Edinburg of die Loire-vallei, by implikasie byvoorbeeld ’n sekere kultuur en 

werklikheidsbeeld geskep het. Die abstraksies van ruimte kan beswaarlik sonder die 

teenwoordigheid van die konkrete ruimtes in ’n roman funksioneer, indien hoegenaamd. 

Sodra ’n konkrete ruimte deur ’n karakters betree word of sodra daar van een konkrete 
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ruimte na ’n ander beweeg word, vloei abstraksies soos herinnering of assosiasies, 

ensovoorts, daaruit. 

 

Die bespreking van die abstraksies van ruimte wat nou volg, word nie bedoel as ’n 

analise van die karakters, ruimte en gebeure in die betrokke roman nie, maar bloot as 

aanduiding dat ek hierdie abstraksies as wisselwerkende aspekte van ruimtelike 

dinamika in die roman Somersneeu geskep het. Die betrokke skrywers se beskrywing 

van hul gedetailleerde skep van konkrete ruimtes belig die feit dat konkrete ruimtes nie 

lank konkreet bly nie, maar spoedig abstraksies bykry wat met die konkrete ruimte sowel 

as met mekaar in wisselwerking tree. Die skep van konkrete ruimtes deur middel van 

besonderhede, herhaling en ander tegnieke, skep derhalwe op sigself abstraksies wat 

nie staties is nie en dermate met die konkrete in wisselwerking tree dat dit dinamiek in 

die totale ruimte wek. 

 

Ek stem verder saam met Chanette Paul (2012a) dat die konkrete ruimte(s) meesal die 

bron is waaruit aspekte soos karaktergroei, interpersoonlike konflik, verlangens, drome, 

ensovoorts, geabstraheer word. Dit beklemtoon die feit dat abstraksies uit die geskepte 

konkrete ruimtes voortvloei. Ruimte en karakters werk op mekaar in. ŉ Konserwatiewe 

karakter sal ŉ kunstenaarsomgewing anders ervaar as ŉ vrydenkende kunstenaar. 

Insgelyks sal ŉ vrydenker gekniehalter voel in ŉ konserwatiewe omgewing. Die aard van 

die karakter in wisselwerking met die fisiese ruimte, kan juis ŉ abstrakte, transendentale 

ruimte skep. 

 
6.5.8.1 Kultuur 

Kultuur is onskeibaar verweef met konkrete ruimtes. Kulture behorende tot verskillende 

konkrete ruimtes, verskil ook vanselfsprekend van mekaar. In die betrokke roman word 

die onderskeie kulture van die Oos-Vrystaat, die Wes-Kaap, Engeland en Skotland 

uitgebeeld. Wisselwerking vind tussen die verskillende kulture plaas wanneer die 

karakters byvoorbeeld in die betrokke roman van een plek na ’n ander beweeg. Die 

genoemde wisselwerking is inderdaad ruimtelike dinamiek. Die karakters in die roman 

word later deel van ’n globale kultuur waarin dit nie vreemd is nie dat mense hul plek van 

oorsprong verlaat en durend of tydelik deel word van ’n “Ander” gemeenskap. “Kearney 

argues that the experience of being in transit, of displacement and alienation, is an 

immutable state of being [...] also of contemporary global culture” (Nel, 2007:235). 

Derhalwe kan daar reeds ’n dinamiek in die veranderende kultuurruimte wees waarin die 

karakters beweeg. Soos reeds genoem, is kultuur en identiteit onskeibaar. 
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Die uitbeelding van kultuur kan as meewerkend tot die skep van ruimte gesien word.  

Jeanette Ferreira (2012a) het byvoorbeeld deur middel van die taal en die godsdiens 

asook die trekdrif, die kultuur van die tyd van haar roman vergestalt. Die kultuur in haar 

roman Die son kom aan die seekant op is absoluut vas aan die ruggraat of storie van die 

betrokke roman en werk mee om ruimte met al sy fasette te skep. Wina Adriaanse 

(2012a) het in haar roman Vier seisoene kind eweneens die taal van die karakters, 

asook hul keuse van eietydse vermaak gebruik om kultuur as aspek van die ruimte uit te 

beeld. 

 

6.5.8.2 Identiteit 

Identiteit word na my mening tot ’n redelike mate deur die karakters in Somersneeu se 

eie konkrete ruimte bepaal. Hierdie eie identiteit word telkens wanneer die karakters in 

die betrokke roman van die een plek na ’n ander beweeg, óf ondermyn óf versterk – en 

in ’n mate verander. Die hoofkarakter Rouke Bruwer se identiteit word byvoorbeeld 

dermate verander vanweë sy studietyd in Edinburg dat hy as ’n heel “ander”, meer 

volwasse persoon na die Oos-Vrystaat terugkeer en met “ander” oë na sy aanvanklike 

konkrete ruimte kyk. Hy ervaar ontheemding en ontworteling ná sy reise, asook die 

verblyf in die vreemde. “Travel and the transferal of the self often result in a sense of 

displacement” (Nel, 2007:235).  

 

Bogenoemde voorbeeld van ontheemding en vervreemding dien bloot as aanduiding dat 

reise, asook verblyf in die vreemde in die betrokke roman gebruik is om identiteit, wat op 

sigself nie staties is nie, uit te beeld. Die identiteit van al die karakters word hopelik in die 

betrokke roman deeglik deur hul konkrete ruimtes, asook die verandering hul konkrete 

ruimtes, aangeraak. Die plase Sneeudrif en Somerrijk is van meet af aan onrustige, 

gevaarlike ruimtes. Deur die loop van die verhaal, word hulleweens die misdaadsituasie 

in die land, al hoe gevaarliker. ’n Abstraksie soos die sosio-politiek kom derhalwe na 

vore en beïnvloed noodwendig die karakters se identiteit. Hul identiteit tree vervolgens 

weer in wisselwerking met ander abstraksies soos byvoorbeeld die religie.  

 

Identiteit werk noodwendig ruimteskeppend aangesien identiteit en ruimte nooit geskei 

kan word nie (kyk 4.6.2.2). Die mens, en derhalwe ook karakters, is onlosmaaklik aan 

hul ruimte verbonde. Uiteraard is daar ‘n wisselwerking tussen identiteit en ruimte en dit 

veroorsaak ruimtelike dinamika. 

6.5.8.3 Werklikheidsbeeld 

Die werklikheidsbeeld (kyk 4.6.2.3) wat deel is van die bestaan van die karakters in 

Somersneeu , is ’n kontemporêre, postmoderne een. Waarhede word moeilik van 
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mekaar onderskei en die suiwer waarheid word deur heelwat karakters glad nie of eers 

heelwat later as sodanig herken. Selfs die hoofkarakters Rouke Bruwer en Karina 

Kirstein word tot ’n mindere of meerdere mate slagoffers van die postmoderne, liberale, 

laat-maar-gaan-houding kenmerkend van dié tydgees waarin die roman afspeel. Tog is 

daar in die roman, soos reeds genoem, tekens van die post-postmodernisme (kyk 

4.6.2.3) ook, aangesien daar heelwat na die religie verwys word en die meerderheid 

karakters se postitiewe houding ten opsigte van ou waardes uitgebeeld word.   

 

 André P. Brink (1975:53) meen egter dat werklikheidsbeeld as begrip vaag is en dit 

maak werklikheidsbeeld eintlik onhanteerbaar. Volgens Brink (1975:53) is dit nie 

simplisties om ’n roman vanuit ’n spesifieke tydperk te skryf en werklikheidsbeeld dan 

daarmee saam te reflekteer nie. Tog het ek sekere kenmerke en gebeure gebruik om 

werklikheidsbeeld te skep en hopelik in wisselwerking met ander abstraksies te laat tree. 

My eie siening van spesifiek die postmodernisme het bepaald deur middel van die 

skeppingselemente in die roman neerslag gevind, asook (en dit is belangrik), my 

opstand daarteen. Die genoemde opstandigheid het veral in die karakter van Rouke 

Bruwer neerslag gevind. So ook sy besliste vasklemming aan ou waardes. Die skrywer 

se siening, asook die skeppingselemente in ’n roman, kan derhalwe werklikheidsbeeld 

skep en ook die dinamiek (opstand daarteen of meevoering daarmee) bewerkstellig. 

Wenzel (2006:82) is oortuig dat fiksie, en by name die roman, ’n individu “konnekteer” 

aan ’n spesifieke periode en ’n kulturele gemeenskap; dit vorm en gee uitdrukking aan 

persepsies van sosiale en individuele identiteit.  

 

Die mens leef ruimtegebonde en tydgebonde en soek na sin en logika in die werklikheid 

wat hy waarneem en wil dit in konteks plaas met homself en met ander dinge in die 

werklikheid (Caserio, soos aangehaal deur Du Plooy, 1986:47). Laasgenoemde is myns 

insiens niks anders nie as ’n wisselwerkende eienskap van werklikheidsbeeld wat 

derhalwe op ruimtelike dinamiek dui.  

 

6.5.8.4 Hibriditeit 

Hibriditeit is ’n belangrike abstraksie wat ruimteskeppend werk. Die oorsteek van grense 

is ’n gegewe in die roman Somersneeu, aangesien die verhaal in die tydperk vanaf 1999 

tot 2011 plaasvind en deel vorm van die hibriditeit wat die samelewing in Suid-Afrika 

kenmerk. “Suid-Afrika is besig om ’n kreoolse nasie (hibriede nasie) te word as deel van 

’n groter globale orde (in skerp teenstelling met apartheid se klem op suiwerheid)” 

(Viljoen & Van der Merwe, 2006:xii). Die hoofkarakters Rouke Bruwer en Karina Kirstein 

veral (maar ook die newekarakters), steek feitlik aanhoudend grense oor wat hulle in 
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hibriede situasies plaas. Sodoende is hibriditeit as abstrakte aspek van ruimte in die 

betrokke roman geskep. As gevolg van, onder andere, die agteruitgang van die 

landstoestande, spesifiek op die gebied van misdaad, word die lewe van bogenoemde 

hoofkarakters en van die newekarakters as’t ware ’n hibridiese staat. Hulle steek 

inderdaad gedurig grense oor. Dit is met ander woorde grense wat hul kultuur betref, 

grense wat hul lewensienings, ensovoorts, betref. Dit is per se ruimtelike dinamiek wat 

weer ander ruimtelike abstraksies, soos byvoorbeeld liminaliteit, in werking laat tree. 

 

Erika Murray-Theron (2012b) bevestig dat hibriditeit ruimteskeppend werk: “As [...] ’n 

mens na van my karakters as ‘hibriede’ kan verwys, is die antwoord  ja, want spesifiek in 

die roman, Verblyf, word die karakters daarmee gekonfronteer dat hulle verskillende ou 

omgewings en agtergronde saam met die nuwe ruimtes waarin hulle hulle bevind, binne 

hul gevoel van identiteit en hul selfbeeld moet integreer”. Wilna Adriaanse (2012a) noem 

dat haar karakters in die roman Vier seisoene kind noodwendig hibriditeit geskep het 

omdat hulle “van die begin af ‘n hibriede mengsel van rasse en gelowe en kulture (was) 

wat wisselwerkende abstraksies in die ruimte geskep het”. Dat die genoemde hibriditeit 

nie staties is nie en derhalwe dinamies op ander abstraksies van die ruimte begin 

inwerk, is myns insiens duidelik. 

 

6.5.8.5 Liminaliteit 

Liminaliteit figureer hopelik as ’n abstraksie van ruimte in Somersneeu. Die storielyn 

suggereer byvoorbeeld tussensones waarin die karakters verkeer. Die hoofkarakters 

sowel as die newekarakters beweeg en bestaan in die tussensone van byvoorbeeld 

onvolwassenheid en uiteindelike volwassenheid, die skool, die universiteit en oplaas die 

lewe. Die hoofkarakter Rouke Bruwer bestaan (al is dit soms net in sy gemoed) as 

buitestander as gevolg van gebeure in die verhaal – Karina Kirstein se verhouding met 

Rob van Coller instigeer dit, asook sy buitengewone intelligensie en sy uiteenlopende 

kwalifikasies. Die storielyn van die betrokke roman dra verder by daartoe dat die 

genoemde hoofkarakters hulself gedurig in liminale sones of tussensones bevind, 

aangesien hulle van byvoorbeeld onvolwassenheid na groter volwassenheid beweeg. 

 

Adéle Nel (2007:226) meen reis is by uitstek ’n diepgaande liminale ervaring, aangesien 

die reisondervinding die oorsteek van grense en ’n proses van transformasie 

veronderstel.  Alhoewel Nel (2007:229) nou van Joan Hambidge se digkuns praat, kan 

die volgende ewe waar wees van prosa en hier spesifiek van ’n roman: “(T)he 

topography of the foreign determines the topography of the spirit”. Die feit dat liminale 
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sones die topografie van die gees kan beïnvloed, bewys dat daar beweging en dinamiek 

in hierdie abstraksie van die ruimte lê.  

 

Hibriditeit en liminaliteit werk bepaald mee tot die skep van ruimte en ruimtelike 

dinamika. Dit is verder duidelik uit die skrywers se antwoorde in verband daarmee. Haas 

alle romans wat hier onder bespreking kom, bevat die dinamiek wat in hibriditeit (kyk 

4.6.2.4) en liminaliteit (kyk 4.6.2.5) skuil. Dit kan moontlik deel van enige roman wees, 

aangesien romans gewoonlik handel oor mense wat hulself in ’n tussenruimte bevind – 

’n oorgangsfase wat die uitdaging van verandering bevat. 

  

Volgens Ferreira (2012b) bevind die Tregardts in die roman, Die son kom aan die 

seekant op, hulle in ’n voortdurende staat van liminaliteit. Liminaliteit is inderdaad deel 

van die meeste romans hier onder bespreking. Erika Murray-Theron (2012b) meen 

byvoorbeeld liminaliteit is meestal deel van die tematiek van wat sy skryf en sy vermoed 

’n mens kan die begrip rek om die tematiek van enige roman te beskryf waarin daar van 

’n letterlike of figuurlike reis na selfkennis of ’n ondersoek van die karakter se identiteit 

ter sprake is. Na my mening werk liminaliteit, vanweë die blote aard daarvan (kyk 

4.6.2.5) op beide fisieke en abstrakte vlakke mee om veral nuwe ruimtes te skep. 

 

Die blote bestaan van bykans al die karakters binne hul ruimte(s) in die romans onder 

bespreking, bring ’n mate van hibriditeit en liminaliteit mee. Dit is so aangesien feitlik al 

die karakters in die romans onder bespreking onvermydelik grense oorsteek en daarby 

hulself dikwels in tussensones bevind. Die romans onder bespreking is myns insiens 

redelik verteenwoordigend van die meeste tipe romans. 

  
6.5.8.6 Religie 

Die religie is ’n uiters belangrike aspek van ruimtelike dinamika. Nie net dra die religie, 

na my mening, inherent swaar aan ’n eie dinamiek nie; dit veroorsaak verder ’n 

uitdyende ruimtelike dinamiek in die werklike lewe – en vanselfsprekend ook in ’n roman. 

Die religie hang byvoorbeeld nou saam met enige werklikheidsbeeld en gevolglik ook die 

vorme van tydgees waarin die betrokke roman afspeel, naamlik die postmodernisme en 

moontlik ook die post-postmodernisme (kyk 4.6.2.3). Alhoewel veel meer oor hierdie 

twee vorme van tydgees se invloed op die religie gesê kan word, volstaan ek hiermee. 

Dit blyk egter ongetwyfeld dat “geloof, hoewel in nuwe vorms, steeds deel van die 

Afrikaanssprekende se identiteit gaan bly” (Engelbrecht, 2012:385). Na my mening sal 

dit ongetwyfeld in vele romans neerslag vind. 
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Dit is bepaald moeilik om ’n storie in enige roman, selfs ’n ontspanningsroman, 

gedurende die postmodernistiese tydperk met sy vloeibare beskouings oor die religie te 

laat afspeel. Die post-postmodernisme (kyk 4.6.2.3) is na my mening ewe 

gekompliseerd. Veral ’n Christenskrywer vind dit gekompliseerd om die religie suksesvol 

uit te beeld, aangesien die Christenskrywer en sy karakters (wat byvoorbeeld in 

Somersneeu oorwegend Christene is), inderdaad opstandig teenoor ’n lukrake omgaan 

met God en sy Woord voel. Stephan Joubert (2012:17) stel dit tereg dat daar nuwe 

uitdagings in ons dag aan die Bybel gerig word. “Feit is, binne ons snel veranderende 

samelewing, wat geteister word deur nuwe winde van individualisme, diversiteit, 

tegnologiese ontploffings, post-Christendom [...] is daar ’n massa nuwe vrae en stemme 

om ons”. Hierdie uitdagings wat in die genoemde snel veranderende samelewing aan 

Christene gestel word, vind ook neerslag in die roman in die algemeen, aangesien ’n 

roman selfs in die hedendaagse Suid-Afrika, ’n standpunt ten opsigte van die 

Christendom moet inneem. Selfs al word die Christelike religie totaal en al in ’n roman 

geïgnoreer, dra daardie afwesigheid van ’n standpunt teenoor die religie ’n sekere, 

swyende dinamiek.  

 

Die postmodernistiese tydperk dra daartoe by dat die Bybel vir verskillende mense 

verskillende dinge beteken (Joubert, 2012:17). Die Christenskrywer het myns insiens die 

verantwoordelikheid om teen dié tydgees in te skryf. Ek het byvoorbeeld geensins 

geïsoleerd gevoel nie terwyl ek juis dít in Somersneeu probeer doen het. Dit is immers ’n 

feit dat die Christendom in die algemeen steeds God se Woord as gesaghebbend en 

komende van Hom aanvaar.  

 

Die tydgees skyn, soos vermeld, trouens al meer tekenend van die post-

postmodernisme te wees, en derhalwe kom die religie en ’n terugkeer daarna weer 

onder die loep. “Wêreldwyd dink gelowiges, veral Christengelowiges, ‘oper’ oor God, 

maar myns insiens het die terreuraanvalle op Amerika op 11 September 2001 ten minste 

in Amerika tot ’n terugkeer na hoofstroomgodsdienste en die polarisasie tussen 

geloofsgroepe gelei” (Engelbrecht, 2012:181). Om hierdie rede het ek verder gevoel die 

Christelike godsdiens kan met gemak deur ’n hele klomp karakters aangehang en 

uitgeleef word. Na my mening voel die meeste mense wat saam in ’n spesifieke, 

Christelik-religieuse ruimte bestaan, redelik eenders in verband met die religie. 

 

Vele lesers kan derhalwe met die karakters en hul religieuse ruimte in die betrokke 

roman identifiseer. “Christelike groeperinge oor die hele wêreld neem die Bybel ernstig 

op as God se amptelike spreekbuis. Miljarde Christene beskou dit as die geïnspireerde 
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Woord van God” (Joubert, 2012:17). Na aanleiding van laasgenoemde stelling is dit 

gevolglik vir die Christenskrywer belangrik om die Christelike religie duidelik en helder in 

’n roman te probeer skep. Die religie in die betrokke roman tree na my mening in 

wisselwerking met die sosio-politiek, asook die menslike psige soos deur die karakters 

vergestalt. Dit skep outomaties ruimtelike dinamika. 

 

In Jeanette Ferreira se roman Die son kom aan die seekant op word die religie as 

abstraksie van die ruimte, onder andere, uit die godsdiensoefeninge, asook dialoog 

vergestalt. Ferreira (2012b) meen: “Die versmelting van Afrikareligie en die Bybel word 

miskien die beste saamgevat op bladsy 79: ‘En kyk, die Here het verbygegaan, terwyl ’n 

groot en sterk wind die berge skeur ...’”. Murray-Theron (2012a) is verder oortuig dat sy 

altyd aan haar eie geloofsoortuigings getrou bly en dat die religie derhalwe altyd tot 

opbouing van die ruimte ’n subtiele rol in haar romans speel.  

 

Na my mening kan die religie in ’n roman nie werklik as skeppende abstraksie van die 

ruimte geïgnoreer word nie. Dit is altyd in die onderbou van die ruimte met al sy fasette 

teenwoordig. 

 

6.5.8.7  Die menslike psige 

Die menslike psige word uiteraard sterk in die betrokke roman verteenwoordig, 

aangesien daar heelwat gebruik gemaak word van verbale en nieverbale handeling soos 

bewussynstrominge en innerlike monoloë,  asook dialoog wat tekenend van die menslike 

psige is. Hoe die karakters (ál die karakters) praat en wat hulle dink en doen, openbaar 

vanselfsprekend die omvang van hul psige. 

 

Na my mening speel die karakters se psige in Somersneeu ’n beduidende rol in die skep 

van ruimte met al sy fasette, aangesien al die karakters se verbale en nieverbale 

handeling gebruik is om ruimte uit te beeld en selfs plek-plek te beskryf. Die belang van 

die menslike psige, en derhalwe ook die karakters s’n, tydens die skep van ruimtelike 

dinamika kan nie onderskat word nie. 

 

Ferreira (2012b) stel die volgende aangaande die mens se psigiese ruimte in haar 

roman Die son kom aan die seekant op: “Die fisieke trek was ook my karakters se 

geestelike trek”. Na my mening sou hierdie geestelike trek as’t ware hul hele ruimte 

omvat het en derhalwe bygedra het tot die skep van die roman se ruimte met al sy 

dinamiese fasette. Die mens se psige is per se dinamies en wisselwerkend van aard, 

veral wat betref die ruimtes waarbinne geleef word.  
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Selfs al sou die skrywer sy karakter se psige onbewustelik as ruimteskeppend gebruik 

(Paul, 2012b, Adriaanse, 2012b), gebeur dit na my mening onvermydelik tydens die 

skryfproses dat die psige van die karakters meewerk tot die vergestalting van ‘n ruimte 

met wisselwerkende fasette. Die menslike psige het myns insiens weens die 

omvangrykheid daarvan feitlik alles met die karakters se konkrete en veral abstrakte 

ruimte te maak.   

  

6.5.9 Die interaksie tussen ruimte en die ander skeppingselemente  
Tydens die skryfproses van Somersneeu het ek weereens besef dat die 

skeppingselemente nooit alleen kan staan nie, net so min as wat ’n mens (karakter) van 

sy bestaansruimte, sy verbale en nieverbale handeling, asook die tyd waarin hy hom 

bevind, geskei kan word. Daar is absoluut áltyd ’n dinamiese interaksie tussen ruimte, 

karakter, handeling en tyd. Juis hierdie interaksie tussen die skeppingselemente laat ’n 

sekere dinamiek ontstaan wat noodwendig in die ruimte van ’n roman reflekteer. 

 

 6.5.9.1 Die interaksie tussen ruimte en karakter 

 In Suid-Afrika (as land deel van die konkrete ruimtes in die betrokke roman) word ’n 

mens se identiteit, sy menswees (en derhalwe ’n karakter s’n ook) “dikwels gekenmerk 

[...] deur ’n verbondenheid aan die fisiese eienskappe van die land, asof die son, die 

grond, die plante en die natuurverskynsels ’n bepalende rol speel in menslike 

verbintenisse met die land. Dit is ook so dat grond, as besitting en as simbool van mag, 

steeds ’n bepalende rol speel in die politieke konflikte in die land” (Du Plooy & Pilon, 

2006:8). Sosio-politieke konflik (’n ruimtelike abstraksie) speel byvoorbeeld ’n belangrike 

rol in die lewe van die karakters in Somersneeu. 

 

Aangesien ruimte so ’n alomvattende, deurdringende, en selfs determinerende 

skeppingselement is, het konkrete sowel as abstrakte ruimte uiteraard ’n beduidende 

invloed op al die karakters in die betrokke roman. Ek wil my verstout om dit te stel dat 

ruimte plek-plek die belangrikste aanspoorder en stigter van karakters se verbale sowel 

as nieverbale handeling kan wees. McClanahan (1999:125) meen ’n skrywer het moeite 

om driedimensionele karakters te skep as hy nie die ruimte waarin die karakter homself 

bevind, behoorlik uitbeeld nie. “Environment can also mirror a character’s emotional 

state” (McClanahan, 1999:125). 

 

Selfs konkrete detail in die betrokke ruimte belig die wese van karakters. “Characters 

reveal their inner lives – their preoccupations, lifestyles, likes and dislikes, fears and 

aspirations – by the objects that fill their hands, houses, offices, cars, suitcases, grocery 
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carts and dreams” (McClanahan, 1999:126). Dit volg dat die abstraksies van ruimte 

(soos byvoorbeeld kultuur en tydgees) ’n ewe direkte invloed op karakter het en karakter 

inderdaad tot aksie kan laat oorgaan.   

 

Die blote onskeibaarheid van die skeppingselemente dui daarop dat die interaksie 

tussen die skeppingselemente ook ruimteskeppend werk. Dit stem ook ooreen met die 

mening van Smuts (1998:53) dat mens ruimtebelewing kry wanneer ’n personasie op die 

ruimte reageer en hom gevolglik openbaar deur sy reaksie op die genoemde ruimte.  
 

In Ferreira se roman Die son kom aan die seekant op reageer die karakters deurgaans 

op hul onbekende en soms bedreigende ruimte. Deur hul reaksie op die wisselwerkende 

ruimte(s) – soos byvoorbeeld die konkrete landskap, hul gemoedstrominge en die religie 

– skep hulle inderdaad die ruimte. Hul handeling lê klem op die dinamiek van die ruimte.  

Murray-Theron (2012b) meen daar bestaan in haar romans sekerlik ’n dinamiese 

verbinding tussen die onderskeie skeppingselemente “veral in die lig van hoe ruimte 

dikwels deel van my tematiek vorm en nie net die agtergrond is waarteen die storie 

afspeel nie”.  

 

6.5.9.2 Die interaksie tussen ruimte en tyd 

Die konkrete ruimtes, by name die basisruimte van die plase Sneeudrif en Somerrijk, 

verander redelik drasties namate die tyd daaroor gaan. Na my mening wek die spanning 

van die situasie “toe” en die situasie “nou” wat die plaas betref byvoorbeeld ruimtelike 

dinamika. Tyd laat die konkrete sowel as abstrakte ruimtes van geborgenheid verander. 

Plaas sowel as woonplek word bedreig en verander as gevolg daarvan. Die verandering 

van laasgenoemde word tegelyk in die verbale en nieverbale handeling van die karakters 

gereflekteer. Chanette Paul (2012a) stel die volgende oor ruimte se interaksie met tyd: 

“Ruimte en tyd vloei ineen. Gebeure groei uit die interaksie tussen karakters en die 

interaksie tussen karakters en tyd-ruimte”. Ruimtelike dinamika word beslis deur die 

wisselwerking tussen ruimte en tyd geskep. 

 

6.5.9.3 Die interaksie tussen ruimte en handeling 

Handeling kan moontlik ’n sterk wisselwerking met die konkrete sowel as abstrakte 

ruimtes in die roman Somersneeu hê. Daar is heelwat handeling en beweging van die 

karakters in die storie self. Hieronder tel gemoedsbeweginge, asook die karakters se 

fisieke beweging van een konkrete ruimte na ’n ander. Bewegings en handeling in die 

konkrete ruimte veroorsaak ’n sekere dinamiek, aangesien daar abstraksies soos 
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ontheemding, verlange, liefde, ensovoorts, na vore kom en in wisselwerking met ánder 

abstraksies van die ruimte tree. 

 

“’n Roman is veel meer as die storie wat vertel word” (Burger, 2009:14) maar nietemin 

speel handeling myns insiens vanselfsprekend ’n stewige rol in enige roman. Die 

handeling affekteer inderdaad die skeppingselement ruimte met al sy wisselwerkende 

aspekte. Na my mening dikteer die storie tot ’n groot mate wat (deur die karakters se 

verbale en nieverbale handeling) met die ruimte gebeur. Die konkrete ruimte(s), asook 

die abstraksies van ruimte (kyk 4.6.2) in die roman Somersneeu word dinamies aan 

mekaar verbind deur die handeling van die karakters. 

 

Andersom gestel: handeling binne die konkrete ruimte wek die abstraksies van ruimte op 

wat op mekaar begin inwerk. Dit is derhalwe vanselfsprekend dat die ruimte wat soveel 

dinamiek dra, handeling nie net sal beïnvloed nie, maar volkome daarmee sal integreer. 

Hóé die skeppingselemente asook hul onskeibare verbondenheid uitgebeeld word, is vir 

‘n roman van deurslaggewende belang. Chanette Paul (2012a) se siening sluit hierby 

aan: “Gebeure groei uit die interaksie tussen karakters en die interaksie tussen karakters 

en tyd-ruimte”.  

 

6.5.10 Private ruimtes 

Ek stem saam met Brink (1989:116) dat elke karakter in der waarheid ’n eie private 

ruimte skep. Die private ruimtes van die drie hoofkarakters in Somersneeu naamlik 

Rouke Bruwer, Karina Kirstein en Rob van Coller, help myns insiens inderdaad skep aan 

die groter ruimte met al sy konkrete en abstrakte fasette. Veral die twee hoofkarakters 

Rouke Bruwer en Karina Kirstein het private ruimtes wat aanhoudend sterk heenwys na 

die groter of makroruimte en gevolglik help skep aan die ruimtelike dinamika in die 

betrokke roman. 

 

Ek kry verder (uit die antwoorde van die betrokke skrywers) die indruk dat die skrywers 

sterk van private ruimtes in van hul romans gebruik gemaak het om ruimtelike dinamika 

te skep. Karakters se private ruimtes help klaarblyklik nie net bou aan die karakter(s) se 

mikroruimte nie, maar uiteindelik ook aan die makroruimte van ’n roman. Chanette Paul 

(2012b) stel byvoorbeeld dat elke karakter in ŉ privaat ruimte beweeg en dat elkeen van 

hierdie privaat ruimtes in wisselwerking met mekaar is wanneer daar interaksie tussen 

karakters is. 
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Adriaanse (2012b) het ook van ’n private ruimte gebruik gemaak om die dinamiek van 

die ruimte te help bou in haar roman, Vier seisoene kind: “Cato ervaar haarself tot ŉ 

groot mate as ŉ buitestander, selfs al is sy saam met haar goeie vriende of familie. Die 

leser is die hele tyd bewus van ŉ binnewêreld wat sy nie deel nie”. Dit is duidelik dat 

private ruimtes nie alleen aan die bogenoemde romans se ruimte bou nie, maar dat die 

private ruimtes ’n sterk en wisselwerkende dinamiek bevat. Jeanette Ferreira (2012b) 

stel verder dat die ontheemde psige van een van die hoofkarakters Martha in die roman, 

Die son kom aan die seekant op, die fisiek ontheemde trekgeselskap versinnebeeld.  

  

6. Slotsom 
 

Die vraelys, asook die antwoorde van die skrywers daarop, wat in hierdie hoofstuk 

bespreek word, is vermoedelik ’n effektiewe metode om sieninge in verband met die 

skryfkuns te kontroleer. Ek kon, soos op verskeie plekke in die hoofstuk genoem, redelik 

baie aflei uit die terugvoer van die betrokke skrywers. Die antwoorde van die meeste van 

hierdie skrywers, onder andere Ferreira en Murray-Theron, dui aan dat die skrywers wel 

die vrae kon interpreteer en ŉ unieke aanslag/werkswyse vir verskillende romans kon 

raaksien en verduidelik. Dit kom derhalwe voor asof die skrywers hulle nie noodwendig 

deur die spesifieke formulering van die vrae ingeperk gevoel het nie, maar oor eie werk 

en werkswyse in verband met die skep van ruimtelike dinamika kon besin het.  

 

Na my mening bevestig my eie ervaring, asook die betrokke skrywers se antwoorde dat 

daar met redelike sekerheid gepostuleer kan word dat ’n ontwerpbeginsel vir die skep 

van ruimtelike dinamika daargestel kan word. Ek meen daar is ’n onderliggende 

ooreenstemming in my uiteensetting van die skep van ruimtelike dinamika (kyk Hoofstuk 

5) en in die antwoorde van die betrokke skrywers.   

 

Verder is dit sekerlik waar dat ’n skrywer nie maklik objektief na sy eie werk kan kyk nie. 

Hopelik is ruimtelike dinamika wel redelik stewig in die roman Somersneeu teenwoordig. 

Die verskillende wyses waarop ruimtelike dinamika in ’n roman geskep kan word, kan 

ook as ’n ontwerpbeginsel saamgevat word. Dit word in Hoofstuk 7 uiteengesit. 
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Hoofstuk 7 

Gevolgtrekkings en ontwerpbeginsel 
   

 
7.1 Inleiding 
 

’n Romanskrywer behoort in gedagte te hou dat die skep van ruimte en ruimtelike 

dinamika geen werklike voorstelling van ’n werklike ruimte is nie. “Die skryfproses is nie 

’n transkripsie van ’n realiteit nie” (Hattingh, 2009:128). Derhalwe is die skep van 

ruimtelike dinamika grotendeels ’n skepping op sigself, aangesien daar “vorme van skep 

(is) wat afhang van dit wat jy wil sê of nie kan sê nie” (Hattingh, 2009:143). Met ander 

woorde, die fiktiewe ruimtes in ’n roman (verhaal) is nie fotostate van die werklike 

ruimtes nie. In ’n verhaal hang die skep van ruimte verder dikwels af van wat die skrywer 

met die verhaal beoog.  

 

Dit is verder problematies vir ’n skrywer om te besluit wat hy met alles wat hy al omtrent 

die ruimte van sy roman bedink en waargeneem het, wil doen. P.J. Haasbroek (1992:53) 

stel die skrywer se dilemma simplisties dog effektief: “’n Mens het ’n probleem om jou 

waarneming in woorde om te sit”. Laasgenoemde geld vanselfsprekend ook vir die skep 

van ruimtelike dinamika. 

 

Denzin en Lincoln (2000:120) stel die probleem van verwoording en representasie so: 

“(We) wage the battle of representation”. Met dié verwysing na representasie word ’n 

representasie van al vier die skeppingselemente bedoel. Hiér word slegs die skep van 

ruimte en ruimtelike dinamika bespreek. Tydens die skryfproses word die skep van 

ruimtelike dinamika ’n fusie van verskeie kreatiewe representasies. Dit is weereens 

belangrik om te noem dat ruimte met al sy wisselwerkende fasette (kyk 1.2.1 en 4.7) 

werklik nooit alleen geskep kan word nie, maar slegs in samewerking met die ander 

skeppingselemente.  

 

Ruimtelike dinamika (kyk 4.7) is die wisselwerking tussen ál die fasette en dimensies van 

ruimte. Konkrete ruimte(s) en abstrakte ruimte(s) werk op mekaar in en veroorsaak ’n 

bepaalde dinamiek. Hierdie ruimtelike dinamiek is ’n wesenskenmerk van enige roman, 

aangesien konkrete ruimte en die abstraksies wat daaruit vloei, onweglaatbaar is. 
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7.2 Gevolgtrekkings 
 

Die teoretiese raamwerk van hoofstukke 3 en 4, asook die toepassing van 

praktykgeleide navorsing (kyk 2.2.1.2), stel my daartoe in staat om ŉ ontwerpbeginsel 

(kyk 1.3 en 7.3) te formuleer wat immers die doel van die studie is. Op grond hiervan kan 

ek nou sekere gevolgtrekkings en aanbevelings maak wat ten slotte uitloop op die 

postulering van ŉ ontwerpbeginsel vir die skep van ruimte en ruimtelike dinamika.  

 

Deur middel van literatuurstudie, eie skryfpraktyk, ander skrywers se terugvoer, 

besinning en refleksie (kyk 2.2.2) kon ek sekere gevolgtrekkings uit hierdie studie maak. 

Implisiete kennis kon hopelik tot eksplisiete kennis (kyk 2.2.3.2) omgeskakel word. Met 

ander woorde, versweë kennis, aangaande die skryfproses kon geëksternaliseer (kyk 

2.2.3.3) word. Skryfkundige navorsing betrek noodwendig literatuurstudie wat nie alleen 

betrekking op die skryfkuns het nie, maar verder op menige ander dissipline soos 

byvoorbeeld die sielkunde of die teologie. ’n Skrywer maak deur sy navorsing in die 

vakgebied skryfkuns gebruik van ’n wye spektrum van beskikbare kennis. Harper 

(2008:162) stel dit so: “Creative writing also often involves books [...] in relation to the 

foundations of knowledge in a vast range of fields, fields that might at any point be of use 

to the creative writer”.  

 

Die terugvoer in verband met die vraelys (kyk 6.2 en Bylae B) wat aan ander skrywers 

gestuur is, het verder lig gewerp op my eie navorsing in verband met die skryfkuns en 

spesifiek in verband met die skep van ruimtelike dinamika. 

 

7.2.1 Gevolgtrekkings in verband met praktykgeleide navorsing 

Praktykgeleide navorsing het die deure vir hierdie studie oopgemaak (kyk 2.2.1.2 ). 

Sonder die skryf van ’n roman getiteld, Somersneeu, die notulering van dié spesifieke 

skryfproses, asook die allerbelangrike voortdurende refleksie en besinning (kyk 2.2.2 ) 

oor die proses self, sou die daarstel van ’n ontwerpbeginsel vir die skep van ruimtelike 

dinamika nie moontlik gewees het nie. “Een van die argumente ten gunste van 

praktykgebaseerde navorsing is dat ’n kunstenaar – ongeag van sy motivering vir die 

skep van die kunswerk – in elk geval met ’n vorm van ’n navorsingsproses besig is 

wanneer hy ’n kreatiewe proses aanpak (Breed & Greyling, 2010:87). 

 

Die daarstel van die ontwerpbeginsel (kyk 1.3) het vanselfsprekend ’n bepaalde 

verantwoordelikheid, asook kreatiewe vernuf geverg om deur middel van praktykgeleide 

navorsing getuienis in verband met die skep van ruimtelike dinamika in ’n roman te 
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lewer. Praktykgeleide navorsing behels die oopbreek van kennis in die sin dat implisiete 

kennis (kyk 2.2.3.1) eksplisiet verwoord kan word. 

 

Stewart (2003) stel hierdie eksternalisering (kyk 2.2.3.3) as volg: “As practitioners who 

research our own praxis, we can present and describe our visual, performance and 

textual outcomes to demonstrate the kind of knowledge about the field generated by 

such practice”. Ek stem saam met Stewart dat ’n praktisyn (in hierdie spesifieke geval 

die skrywer) sy eie veld van kreatiwiteit suksesvol kan navors en sodoende kennis in 

verband daarmee genereer. Hierdie kennis kan, soos in dié studie, ’n bydrae maak tot 

die teorie van die skryfkuns en by name die skep van ruimtelike dinamika in ’n roman. 

Praktykgeleide navorsing (kyk 2.2.1.2) het gevolglik in hierdie studie bygedra tot die 

teorie van die skryfproses en by name die teorie in verband met die skep van ruimtelike 

dinamika. 

 

Ten spyte van die intensiewe navorsing in verband met die skryf van Somersneeu, word 

hier geen rigiede voorskrifte in verband met die skep van ruimtelike dinamika gegee nie. 

’n Ontwerpbeginsel (kyk 1.3) word eerder as riglyn vir die skep van ruimtelike dinamika 

voorgehou. Die ontwerpbeginsel vir die skep van ruimtelike dinamika kan tot die 

skryfteorie bydra. 

 

Alhoewel daar sekerlik heelwat navorsing gedoen word (en bepaald ook in verband met 

die skryfkuns) het die onderliggende strukture wel ’n basis nodig wat ingelig, doelgerig, 

nougeset en eties is (Stewart, 2001). Om laasgenoemde rede, naamlik die nodigheid vir 

’n ingeligte, nougesette, doelgerigte en etiese basis, word ’n ontwerpbeginsel as 

resultaat van dié studie aangebied – en wel as ’n stipte dog soepel riglyn vir die skep van 

ruimtelike dinamika. 

 

Hierdie studie is ’n bricolage (kyk 2.2.1.6) van kreatiewe aktiwiteit, eie ervaring, die 

kompleksiteite van die skryfproses en ’n menigte ander invloede vanuit dissiplines soos 

byvoorbeeld die skryfkuns, die sielkunde, die sosio-politiek, die teologie, om maar ’n 

paar te noem. Ek vereenselwig my met die siening van Yardley (2008) wat daarop dui 

dat die navorser as bricoleur gesien word, ’n skepper van kwiltwerk, ’n wewer van stories 

– iemand wat ’n teoretiese montage saamstel waarvan die betekenis duidelik 

gekonstrueer en verwoord kan word.  

  

Die vraag by so ’n studie bly wel hóé die genoemde kreatiwiteit en eie ervaring verwerk 

en georden is om sodoende die praktyk te illumineer en ’n lewende vorm van teorie te 
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illustreer (Stewart, 2003). Ek het gepoog om die skryfproses van die roman Somersneeu 

met spesifieke verwysing na die skep van ruimtelike dinamika in hierdie studie te 

verwerk, te orden en in die vorm van ’n ontwerpbeginsel aan te bied. Die wyse waarop 

dit gedoen is, word in 7.3 uiteengesit.  

 

7.2.2 Gevolgtrekkings in verband met die roman Somersneeu 

Die gevolgtrekking kan gemaak word dat die ruimtelike dinamika in die roman bydra tot 

die verdigting van die roman. Belangrik om te noem is dat die geskepte ruimte in ’n 

roman met al sy fasette verdiepend kan werk, want daar “is al selfs beweer dat die aan- 

of afwesigheid van hierdie verdiepende element van die ruimte, kan geld as ’n kriterium 

by die beoordeling van ’n roman” (Smuts, 1998:43). 

 

Alhoewel Somersneeu aan die lesers van die ontspanningsroman se vereistes voldoen, 

is dit moontlik dat die ruimte (met al sy fasette) in dié verhoudingsroman wel verdiepend 

inwerk. ’n Keurder het volgens e-pos wat my redakteur, dr. E. Bloemhof, (2010) aan my 

gestuur het, die volgende aangaande die genoemde roman gesê: “Dit is baie duidelik dat 

Helene de Kock met hierdie boek die veronderstelde leser wou bind en aanraak, en dat 

sy dit wou doen deur karakters te skep met wie ’n mens deernis kan hê, en hulle in 

situasies te plaas wat ’n emosionele respons by die leser oproep”. Dieselfde keurder 

(Bloemhof, 2010) noem verder in die verslag dat ruimte ’n groot rol in die betrokke roman 

speel. 

 

Uit my ervaring tydens en ná die skryf van die roman blyk dit dat die skep van ruimtelike 

dinamika ’n totaal onontbeerlike en onvermydelike aspek van die skryf van ’n roman is. 

My gevolgtrekking is as volg: Indien die skep van ruimtelike dinamika lukraak gedoen 

word, met ander woorde as daar byvoorbeeld min aandag aan konkrete ruimtes en hul 

abstrakte uitvloeisels soos byvoorbeeld kultuur, die religie, die sosio-politiek, gegee sou 

word, kan ’n roman aan ’n sekere diepgang mank gaan.  

 
7.2.3 Gevolgtrekkings in verband met ruimtelike dinamika 

Ruimte het ’n ingeboude dinamiek as gevolg van die wisselwerking van die vele fasette 

daarvan. Dit is onmoontlik om ruimte sonder ruimtelike dinamika te skep (kyk 4.7). 

Daarby dra ruimte nie bloot hierdie interne dinamiek nie, maar ruimte dra verder die 

genoemde dinamiek aan die hele verhaal (roman) oor. “Setting is a dynamic aspect of 

storytelling” (Bickham, 1994:123). Ruimte is inderdaad ‘n dinamiese, lewendige 

skeppingselement.  
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Ek gaan akkoord daarmee dat die sogenaamde “setting” ’n dinamiese aspek van die 

verhaalkuns is, maar wil dit verder uitbou. Ruimte en ruimtelike dinamika is nie alleen ’n 

dinamiese aspek van ’n roman nie ─ ’n roman kan slegs bestaan as gevolg van 

ruimtelike dinamiek. My argument is as volg: Sou al die fasette van ruimte wat dinamies 

op mekaar inwerk uit ’n roman gestroop word, sou daar werklik niks oorbly nie. Nie eens 

karakters nie, want die menslike psige (kyk 4.6.2.7), en derhalwe ook die karakters s’n, 

omvat die totale ruimte van ’n roman. 

 

Die skep van ruimte is verder so verweef met alle ander skeppende tegnieke ten opsigte 

van karakter, handeling en tyd dat die skrywer se hantering van ruimte ’n direkte en 

onvermydelike invloed op die ander skeppingselemente het. Hierdie invloed kan 

byvoorbeeld die hele strukturering van die plot beïnvloed. “How you handle the setting 

can have a direct effect on (the) sense of plot pace” (Bickham, 1994:123). Uit die 

genoemde hantering van ruimte kan afgelei word hoe kardinaal belangrik dit is om die 

skep van ruimte en al sy dinamiese fasette met sorg en erns te benader, aangesien dit 

so ’n beduidende impak op die res van die skeppingselemente sowel as die storielyn het. 

 

Rigtinggewende aanwysings kan in verband met die skep van ruimtelike dinamika gegee 

word. In hierdie studie word die genoemde aanwysings of voorstelle met die term 

“ontwerpbeginsel” beskryf. Soos reeds genoem, is ’n ontwerpbeginsel per definisie ’n 

soepel en plooibare konsep. Met ander woorde, die skrywer kan self byvoegings daarby 

en aanpassings daaraan maak. Die ontwerpbeginsel wat hier bespreek word, is redelik 

universeel van aard en skrywers kan moontlik daarby baat vind. 

 

7.3 Aanbevelings in die vorm van ’n ontwerpbeginsel 
 

’n Ontwerpbeginsel is nie iets wat apart van die hele skryfproses staan nie. Dit is 

volkome verweef met die proses self. Verder kan genoem word dat ’n ontwerpbeginsel 

vir die skep van ruimtelike dinamika ’n suiwer allooi behoort te wees van verskeie 

weldeurdagte aktiwiteite. Onder hierdie aktiwiteite tel, onder andere, deeglike navorsing, 

’n aanvoelbare en goed gerepresenteerde sin van plek, en ’n gladde assimilasie van 

vormgewing en skryftegnieke. ’n Ontwerpbeginsel kan gemaklik by die formele teorie 

aansluit en tegelykertyd praktiese riglyne gee.  

 

Hierdie stelling word hopelik deur die volgende uiteensetting van ’n ontwerpbeginsel  

geïllustreer. Deur middel van praktykgeleide navorsing (kyk 2.2.1.2) kon ek ’n ontwerp-

beginsel vir die skep van ruimtelike dinamika daarstel.  
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7.3.1 Samevatting van ’n ontwerpbeginsel vir die skep van ruimtelike dinamika in 

’n roman 
Die skep van ruimte en ruimtelike dinamika is niks anders nie as die transformasie van 

sin van plek (kyk 4.8.5, 5.4 en 7.4) van die werklike na die fiktiewe ruimte. Dit behels die 

skep/transformasie van die konkrete ruimte (waarin die geografiese ruimte na ŉ fiktiewe 

romanruimte getransformeer word) en die abstrakte ruimte (wat die transformasie van 

die sin van plek is).  

 

Die onderliggende konsep van die betrokke ontwerpbeginsel is met ander woorde dat sin 

van plek getransponeer word tot ’n fiktiewe ruimte met al sy wisselwerkende fasette. Die 

vraag hóé transformasie van sin van plek plaasvind, vloei noodwendig hieruit.  

 

Bostaande vraag word hier slegs kortliks beantwoord. Die ontwerpbeginsel, wat die doel 

van hierdie studie is, bestaan uit (a) die transformasie van sin van plek (b) vormgewing 

en (c) skryftegnieke. Hierdie drievoudige beginsel word nou as afsonderlike dele 

bespreek, alhoewel hulle volkome vervleg is.  

 

7.4 Die transformasie van sin van plek 
 

Die transformasie van sin van plek vorm na my mening die grondslag van die skep van 

ruimtelike dinamika. Transformasie van sin van plek is egter geensins simplisties nie. Die 

algehele, komplekse skeppingsproses van ’n roman is immers ten nouste hierby 

betrokke. Hier kan vermeld word dat die skrywer se oorspronklike, inherente sin van plek 

getransformeer word om die roman se sin van plek te word. Hierdie transformasie skep 

met ander woorde die sin van plek van die roman. 

 

Sin van plek (kyk 4.8.5 en 5.4) is, soos genoem, nou gekoppel aan die skrywer se 

aanvoeling vir en meelewing met die materiële, konkrete wêreld om hom. Hierdie sin van 

plek is verder geweldig belangrik vir die mens (en derhalwe vir die skrywer en sy 

karakters), aangesien sin van plek veelvlakkig is. “Place consciousness and bonding 

involve not just orientation in space but temporal orientation also” (Buell, 2005:72). Uit 

die meelewing van die skrywer en sy karakter(s) met die konkrete ruimte, vloei derhalwe 

’n meelewing met die menigte abstraksies wat in die spesifieke konkrete ruimte(s) 

opgesluit is. ’n Skrywer kan ook ’n aversie vir ’n konkrete plek voel en sy sin van plek 

kan derhalwe negatief wees. As laasgenoemde aversie egter die storie pas, is dit 

vanselfsprekend ook reg as die skrywer die konkrete plek krities en negatief uitbeeld.  
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Verskillende skrywers kan natuurlik heel verskillende vorme van sin van plek in verband 

met dieselfde plek hê. “Dit is ook insiggewend hoe ’n bepaalde ruimte, byvoorbeeld ’n 

dorp soos Beaufort-Wes in die Groot Karoo, in een kunsvorm soos poësie heeltemal 

verskillend deur verskillende digters uitgebeeld kan word. Elkeen se perspektief is 

uiteraard geldig en elkeen open ’n bepaalde uitsig op die betrokke plek” (Wepener & 

Vos, 2013). Alhoewel hier in ’n godsdienswetenskaplike sin gepraat word, is Wepener en 

Vos se stelling moontlik verder van toepassing op sin van plek binne die estetika van die 

skryfkuns. Wepener en Vos (2013) konstateer byvoorbeeld dat Bybeltekste as literêre 

werke ook polisemanties is, “met die potensiaal dat ’n veelheid van preke uit een 

betrokke teks ontwikkel kan word”.  

 

Na aanleiding van bogenoemde potensiaal vir veelvuldige betekenisse, kan ek stel dat 

elke skrywer se eie, unieke sin van plek hom in staat stel om ’n konkrete plek met al sy 

abstraksies heel uniek uit te beeld – selfs al sou sy uitbeelding van ’n spesifieke ruimte 

met al sy fasette, radikaal van ’n ander skrywer s’n verskil. ’n Skrywer se eie sin van plek 

gee aan hom ’n pertinente vryheid om ’n plek (konkreet en abstrak) na eie goeddunke en 

op verskillende maniere uit te beeld.  

 

Sin van plek is werklik ’n onweglaatbare element tydens die skep van ruimtelike 

dinamika. Haluza-DeLay (2006:iii) praat byvoorbeeld evokatief van “a compassionate 

sense of place” wat volgens hom “a place-conscious ethos of care” inhou. Alhoewel 

Haluza-deLay oor omgewingsbewustheid skryf, kan dit verder van toepassing wees op 

skrywers en karakters wat in ’n bepaalde konkrete ruimte beweeg. Dit is tog nodig dat ’n 

skrywer, indien hy tot ’n konkrete ruimte aangetrokke voel, ’n etos van omgee in verband 

met die betrokke ruimte uitbeeld. Ek beskou hierdie etos van omgee as ’n noodsaaklike 

aspek van sin van plek, aangesien dit by implikasie atmosfeer en emosie aan die 

geskepte ruimte kan verleen. 

 

Die skep van sin van plek in ’n narratief is in wese die skep van ’n fiktiewe deiktiese 

sentrum, waarbinne plek een van die vaste verwysingspunte is – en die fiktiewe 

deiktiese sentrum is per definisie die fokalisator (Du Plessis, 2012:4). Afgesien van die 

skrywer se sin van plek, het die fokalisator(s) se sin van plek ’n definitiewe impak op die 

skep van ruimte en ruimtelike dinamika. Die skrywer se sin van plek kan 

vanselfsprekend die fokalisator(s) se sin van plek beïnvloed.  

 

Hans du Plessis (2012:10) bespreek, onder andere, sy romans Verbrande paradys en 

Die pad na Skuilhoek, en beklemtoon hier dat sin van plek in verskillende romans kan 
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verskil: “Die sin van plek word ook deur die tyd bepaal: net in Verbrande paradys weet 

die karakters dat die Koepel 'n meteorietimpakkrater is, en dat die universele waarde 

daarvan bewaar moet word as wêrelderfenisgebied – maar in die historiese roman is die 

berglandskap belangrik omdat dit hulle aan die Kango herinner. Dit is ook hoekom die 

sin van plek in die romans van mekaar verskil”.  

 

Net so sal verskillende skrywers se sin van plek verskil, maar die belangrikheid van die 

impak daarvan by die skep van ruimte bly dieselfde. Ek beskou sin van plek (kyk 5.4) as 

een van die belangrikste aspekte vir die skep van ruimtelike dinamika. Sonder die 

skrywer en sy karakters se aanvoeling of affiniteit vir die konkrete sowel as die abstrakte 

ruimtes, kan ruimtelike dinamika kwalik geskep word. Sin van plek is ’n infusie van 

dinamiek en energie waarsonder ruimte met al sy fasette in ’n roman waarskynlik aan 

geloofwaardigheid mank sal gaan. Gevolglik is dit pertinent belangrik dat die sin van plek 

van ’n konkrete ruimte na ’n fiktiewe ruimte helder getransponeer moet word.  

 
7.4.1 Die transformasie van sin van plek deur die skryffases vergestalt 

Al die skryffases (kyk 5.3.1) is dinamies van aard. Geen enkele skryffase is staties nie. 

Die impetus (kyk 5.3.1.1) verskyn byvoorbeeld nie maar net, of word herken en dan 

stagneer dit nie. Myns insiens herken ’n skrywer idees of stimuli en dan vind ’n reeks 

aktiewe, kreatiewe prosesse in die bewussyn van die skrywer plaas wat weer ander 

kreatiewe prosesse instigeer en genereer. “Alhoewel daar oorkoepelende fases 

onderskei kan word, bestaan die kreatiewe proses in werklikheid uit ’n magdom kleiner 

en groter nie-linieêre, herhalende, verweefde, samelopende en interafhanklike kreatiewe 

prosesse” (Greyling, 2009b:162).  

 

Die skryffases funksioneer, soos reeds genoem, nooit apart nie – ook nie tydens die 

skep van ruimtelike dinamika nie. By implikasie beteken dit dat die skryffases soms tot ’n 

mindere mate en ander kere tot ’n meerdere mate gelyktydig of natuurlik in volgorde 

en/of rekursief as kreatiewe prosesse funksioneer. Hier word dit egter apart bespreek om 

sodoende die funksie van die verskillende skryffases tydens die skep van ruimtelike 

dinamika aan te toon. 

 

7.4.1.1 Die stimulusfase 

Die skep van ruimtelike dinamika in die stimulusfase (kyk 5.3.1.1) verg van die skrywer 

’n sekere oopheid van gemoed. Wat hiermee bedoel word, is dat die skrywer verkieslik 

sintuiglik oop moet wees vir alles wat gebeur en sy waarneming skerpsinnig moet wees 

(Weideman, 2000:41).Om met oop sintuie en ’n skerp waarnemingsvermoë te leef kan 
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aangeleer word. Om sekere ruimtes as ’n kiem of stimulus vir ruimtelike dinamika te 

herken, kan derhalwe ook aangeleer word. Heilna du Plooy (1992a:100) lê klem op die 

“visuele, ouditiewe, taktiele waarneming [...], sowel as reuk- en smaakgewaarwordinge. 

Intuïsie en aanvoeling, bewustheid van temperatuur en beweging, van ruimtelike plasing” 

wat ’n mens in sy ruimte ervaar. ’n Skrywer kan dit al tydens die stimulusfase ten opsigte 

van die ruimte in sy roman ervaar. Dan sal die leser die getransponeerde ruimte in sy 

roman ook as sodanig ervaar en wel as ’n “totale ervaring” (Du Plooy, 1992a:100). 

 

Dit sou verstandig wees om, wanneer die ruimte vir ’n roman sigself meteens aanmeld, 

nie te lank te wag voordat daar tot die beplanningfase oorgegaan word nie. Die impetus 

vir die ruimte kan verslaan indien die skrywer nie daarop reageer nie. Stimuli in verband 

met die ruimte kan myns insiens net so spontaan en misterieus soos ander stimuli in 

verband met karakter, tyd en handeling voorkom. Idees meld enige tyd aan om verkieslik 

dadelik neergeskryf te word (Weideman, 2000:39). Uit eie ondervinding kan ek getuig 

dat so ’n stimulus dadelik aangeteken moet word. Die blote aantekening daarvan gee 

as’t ware vastigheid aan die beoogde ruimte van ’n roman en kan ook lei tot verdere 

idees aangaande die ruimte. 

 

Die stimulus van ruimte kan eweneens lank deur die skrywer as’t ware geherberg word 

en wel in sy herinnering en/of drome. Dáár kan die ruimte vir ’n roman lank latent lê 

totdat die skrywer dit op ’n dag in ’n oogwink raaksien en uitdelf. Anders kan dit ook 

wees dat die skrywer toenemend bewus raak van ’n ruimte wat tot hom spreek en wat hy 

in ’n roman kan sien gestalte kry. Uit hierdie bewuswording van konkrete sowel as 

abstrakte ruimtes volg die dinamika van ruimte (kyk 4.2 en 4.7). 

 

Hier kan genoem word dat ek die konkrete ruimtes sowel as die abstraksies van die 

ruimte in Somersneeu lank in my bewussyn geherberg het. Die konkrete ruimtes is, soos 

genoem, almal aan my bekend en ek het werklik altyd gedink dat die Oos-Vrystaat ’n 

ideale konkrete ruimte vir ’n roman sou wees, aangesien dit so ’n skone streek is. Ek het 

dan ook dié spesifieke konkrete ruimte vir vele romans gebruik, byvoorbeeld vir die 

historiese roman, Dieper water, (2007) waaraan ek my MA geknoop het. 

 

Hoe dit ook al sy, of die stimulus in verband met ruimte skielik en openbarend opdaag of 

lank dormant lê, die heel beste kan wees om dit so gou doenlik neer te skryf sodat dit 

makliker tot die beplanningsfase kan oorgaan. Wat belangrik is, is dat die ruimte vir ’n 

spesifieke roman geëien moet word sodat daar tot die skep en voorstelling van dié 
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ruimte met sy eiesoortige dinamika voortgegaan kan word. “Uit die betrokke bron vir die 

ruimte skep die skrywer die romanruimte” (Du Plessis, 2012:8).  

 

7.4.1.2 Die beplanningsfase 

Sodra die stimulus aangaande ruimte as sodanig deur die skrywer geïdentifiseer en 

neergepen is, sal dit feitlik outomaties tot die beplanningsfase (kyk 5.3.1.2) oorgaan. Dit 

gebeur so aangesien dit natuurlik is dat die skrywer verder sal begin dink en wonder oor 

die geïdentifiseerde ruimte. Hierdie fase is meer gestruktureerd as die stimulusfase. 

 

Die beplanningsfase is veral belangrik tydens die skep van ruimtelike dinamika, 

aangesien die skrywer in die heel eerste plek baie seker van sy romanruimte behoort te 

wees. “Die skrywer moet die ruimte wat getransformeer word, iewers vandaan haal. 

Hierdie bron is vir die leser uit die aard van die saak nie belangrik nie, maar die skrywer 

het in die skeppingsproses tog deiktiese vastigheid nodig, ’n soort anker waaraan die 

ruimte gekoppel kan word. Sodanige bron kan die skrywer se verbeelding of ’n fisieke 

ruimte wees wat in die werklikheid bestaan” (Du Plessis, 2012:8).  

 

Tydens die beplanningsfase behoort daar uitvoerig beplan en gedink en verbeel te word 

(kyk   5.3.1.2). Die beplanningsfase bring mee dat die ruimte by voorbaat deeglik ontgin 

moet word. Die konkrete ruimte(s) moet besoek en/of herbesoek word. Data behoort 

nagegaan te word om sodoende feite in verband met die ruimte korrek weer te gee. 

Naleeswerk in verband met die ruimte wat gekies is, is vanselfsprekend. Allan Walter 

(soos aangehaal deur Du Plooy, 1992a:101) stel dit dat hy hom uit persoonlike 

observasie vergewis hoe die deurknoppe, aspekte van die kombuise, die materiaal van 

rokke, die leer van skoene in sy gekose ruimte(s) lyk. Aandag aan die detail van die 

ruimte is reeds tydens hierdie fase van die grootste belang. 

 

Dit is vanselfsprekend dat aandag nie net aan die konkrete besonderhede van ’n ruimte 

gewy word nie. Uiteraard sal die skrywer nalees in verband met die abstraksies van 

ruimte soos byvoorbeeld die kultuur, die religie, die sosio-politiek, en so meer. Die res 

kan byverbeel word. Die skrywer se verbeelding (kyk 3.1.2 ), sy emosies en sy intellek 

versmelt tydens die kreatiewe proses en bepaald ook wanneer ruimtelike dinamika 

geskep word. 

 

Wat ’n onomstootlike feit is, is dat die gekose ruimte(s) deur die skrywer deurgrond 

behoort te word. Tot die geskiedenis van die konkrete plekke, asook die abstraksies 

daarvan, soos byvoorbeeld kultuur en sosio-politiek, moet nagevors word. Ruimte is een 
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van die heel belangrikste aspekte van ’n roman – selfs al sou dit nie eintlik opsigtelik 

funksioneer nie (Du Plooy, 1992a:100). Om laasgenoemde rede is eksaktheid die 

sleutelwoord tydens die skep van ruimte in die beplanningsfase. Chanette Paul 

(2012:42,43) benadruk in Die Afrikaanse skryfgids dat ruimtes “gevoelswaarde en detail” 

het en juis dit noop ‘n skrywer om eksak vooraf te plan om sodoende die ruimte in ‘n 

roman oortuigend en geloofwaardig te skep. 

  

Die samespel tussen karakters, tyd, gebeure en die ruimte kan nie onderskat word nie 

(Du Plooy, 1992a:100). Juis om laasgenoemde rede moet die ruimte al tydens die 

beplanningsfase toegewyd en met presisie geskep word sodat dit tydens die skryffase 

(wanneer alles in die roman begin “gebeur”) oortuigend voorgestel kan word. ’n Skrywer 

moet tydens hierdie fase al weet dat hy te doen het met ’n “fiktiewe werklikheid” (Du 

Plessis, 1993:31) waaraan hy getrou moet bly al het hy dit self bedink.  

 

7.4.1.3  Die skryffase 

Hier moet weereens genoem word dat die fases nooit apart funksioneer nie, maar 

voortdurend met mekaar verweef is. Tydens die skryffase kan die beplanningsfase 

opnuut in werking tree, aangesien detail byverbeel of bygevoeg word en daar kan selfs 

’n heel nuwe stimulus aangaande ’n bestaande of bykomende ruimte verskyn. 

 

Die skryffase stel vanselfsprekend eise aan die skrywer en die eerste vraag wat 

ontstaan, is watter tegniek gebruik moet word om die ruimte met al sy fasette – en 

gelyktydig die karakters en hul handeling, asook die tyd waarbinne dit gebeur – te 

vergestalt. As voorbeeld kan ek hier noem dat ek heel aan die begin van die roman van 

die fokalisasie van een van die karakters Rob van Coller gebruik gemaak het en, onder 

andere, ook van ’n interne monoloog en die bewussynstroomtegniek. “Die bewussyn-

stroom is daardie konstante, maar voortdurend veranderende vloei van idees, 

waarnemings, gevoelens en emosies wat elkeen van ons ervaar” (Burger, 2005:2). 

Vanuit Rob van Coller se oogpunt en sy gedagtes, emosies en herinneringe het ek 

eerste die konkrete ruimte, die plaas Sneeudrif in die Oos-Vrystaat, geskep. 

 

Bostaande word genoem om aan te dui dat die ruimte tydens skryffase vanaf ’n werklike 

ruimte na ’n fiktiewe ruimte getransponeer word. Dit is nie meer net die Oos-Vrystaat nie, 

dit word ’n fiktiewe plaas in die sandsteenheuwels en die koringlande van daardie streek. 

Die getransponeerde ruimte kry ’n eie, lewende lyf.  
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7.4.1.4 Die redigeerfase 

Redigering is absoluut geïntegreer met die skryfproses self en gevolglik is dit 

onteenseglik deel van die skep van ruimtelike dinamika. Trouens redigering en refleksie 

tydens aksie, asook refleksie oor aksie (kyk 2.2.2), vind nie alleen tydens hierdie fase 

plaas nie, maar gedurende die ander fases ook. Aanpassing en uitbouing, asook 

stroping van die ruimte in ’n roman behoort gedurig ter sprake te wees. “Redigering kan 

ook beteken dat sekere passasies in jou werk hersien en uitgebrei moet word” (Aucamp, 

1994:137). Hierdie hersiening en uitbreiding beteken vanselfsprekend dat daar 

voortdurend aandag aan makro- sowel as mikroredigering (kyk 5.3.1.4) gegee moet 

word. 

 

Holistiese sowel as indringende redigering behoort voortdurend gedoen te word om 

sodoende te verseker dat ruimtelike dinamika deeglik deel word van die roman as 

geheel. Volgens Dorrestein (2001:70) is ambagtelikheid onontbeerlik, aangesien 

kreatiewe impulse aan ’n korrigerende en kritiese oog onderwerp moet word. ’n Skrywer 

behoort egter die moeilike besluit te neem om vas te stel wanneer redigering gestaak 

moet word – ook tydens die skep van ruimtelike dinamika. De Vries (2002) stel 

onomwonde: “(O)m op te hou oorskryf aan die verhaal, dís die ding”. Al is die skep van 

ruimtelike dinamika intiem verweef met die skep van karakter, tyd en handeling, kan ’n 

kontinue, holistiese blik op die werk as geheel bepaald help. ’n Aanvoeling vir die 

voltooidheid van ruimtelike skepping kan deur voortdurende mikro- sowel as 

makroredigering ontwikkel word. 

 

Redigering kan nietemin ongetwyfeld oordoen word. Aucamp (1994:129) meen tereg dat 

daar iets binne ’n teks is wat beskerm moet word en dit is die skrywer se visie. Hierdie 

stelling kan ook by die skep van ruimtelike dinamika geld, aangesien ’n skrywer sy eie 

visie in verband met die ruimte en ruimtelike dinamika in sy roman het. Dit is na my 

mening juis hierdie eie visie aangaande die ruimte wat die roman uiteindelik laat 

verlewendig. Sodra alle onvolmaakthede in verband met die ruimte en al sy fasette 

uitgestryk word, verdwyn die dinamiek en energie daaruit. ’n Fyn balans kan derhalwe 

gehandhaaf te word tussen redigering en die blote stroping van ’n teks. 

 

Hou in gedagte dat hier nie van die redigering en aanbevelings van ’n redakteur gepraat 

word nie. Dié studie handel oor wat die skrywer kan doen in verband met die redigering 

van sy werk ten opsigte van die skep van ruimtelike dinamika. Redigering is en bly by 

uitstek die verantwoordelikheid van die skrywer self.  
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Die skryf van ’n roman, van enige verhaal, verg heelwat insig van ’n skrywer. Die 

skryfkuns “is ’n ambag met hoogs verfynde tegnieke, en die persoon wat skryftalent 

toon, moet hierdie vakmanskap aanleer” (De Kock, 1992:113). Een van die tegnieke wat 

aangeleer kan word, is die vermoë om van eie werk voldoende afstand te neem sodat 

daar objektief geredigeer kan word – ook in verband met die skep van ruimtelike 

dinamika. 

 

Redigering verg in die besonder dat die skrywer uit sy storie moet padgee. Jung praat 

van die “I versus the not-I” en ’n skrywer behoort ’n “not-I” te wees (De Kock, 1992:119). 

Met ander woorde, die skrywer behoort tydens die redigering wat dwarsdeur die 

skryfproses plaasvind, die een te wees wat waarneem, intree en verbeter waar dit nodig 

is. 

 

7.4.1.5 Die publikasiefase 

Die publikasiefase kan waarskynlik ’n bydrae maak tot die skep van ruimtelike dinamika, 

maar ek betwyfel dit sterk of ’n redakteur in hierdie stadium goedsmoeds sal ingryp om 

’n beduidende verandering aan die ruimte teweeg te bring. Die rede hiervoor is dat die 

publikasiefase by implikasie ’n sekere voltooidheid van die roman suggereer. Daarby is 

die ruimte in ’n roman so grondig en intiem met die ander skeppingselemente sowel as 

die storielyn verweef, dat dit te ingrypend sou wees om die ruimte in hierdie stadium nog 

verder uit te bou of af te skaal. 

 

Ek vermoed enige redakteur sou by die aanvaarding van ’n teks versigtig wees om 

drastiese veranderinge in die betrokke roman se ruimte aan te beveel, aangesien die 

ruimte met al sy fasette as’t ware soos die DNS van ’n mens is. Die integrale wese van 

’n roman kan omvergegooi word indien daar gedurende hierdie fase aan die kernruimte 

verander sou word. Basiese en abrupte veranderings in die ruimte gooi alle verwagtinge 

omver en die resultaat daarvan is noodwendig veranderinge in die plot (Bickham, 

1994:64).  

 

Die heel begin van die publikasiefase kan dalk inhou dat die redakteur beduidende 

veranderings suggereer – en dat die skrywer dan weer ingrypend aan die ruimte (en dus 

ook aan die hele res van die roman) moet redigeer. So iets was egter nog nooit in die 

meer as drie dekades by verskillende, gerespekteerde uitgewers deel van my 

ondervinding van die publikasiefase nie.  
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7.4.2   Die integrasie van skeppingselemente 

Die integrasie van die skeppingselemente is vanselfsprekend ’n onweglaatbare element 

in die ontwerpbeginsel vir die skep van ruimtelike dinamika. Interaksie van ruimte met 

ander skeppingselemente help bepaald skep aan ruimte met al sy dinamiese fasette.  

 

7.4.2.1 Die interaksie van ruimte met karakter 

Ruimtelike dinamika hang ten nouste saam met die suksesvolle skep van karakter. 

Karakter het ook ten opsigte van ruimte ’n dekoderingsfunksie. Karakters dekodeer die 

ruimte met al sy fasette deur middel van hul handeling en ook hul houding teenoor hul 

ruimte. “Karakters kan ruimte op verskillende maniere ervaar. Dit kan karakteriserend 

werk, maar ook meer oor die ruimte laat blyk” (Paul, 2012:45). 

 

Karakters se reaksie op hul ruimte verklap veel aangaande hul ruimte. “Daar is natuurlik 

ook die sielkundige impak wat sekere ruimtes op ’n mens het” (Paul, 2012c:47). ’n 

Karakter wat ekstaties raak oor ’n operauitvoering in Covent Garden, Londen, sal 

waarskynlik verward en selfs verveeld wees indien hy hom op ’n vaal, plattelandse 

gehuggie bevind. Laasgenoemde en dergelike reaksies op ruimtes help aan die ruimte 

bou en veroorsaak ’n bepaalde dinamiek wat wisselwerkende aspekte soos byvoorbeeld 

ekstase, verveling, hunkering, ensovoorts, kan insluit. As gevolg van die feit dat ruimte 

karakter beïnvloed, beeld verbale en nieverbale handeling van karakters ruimte met al sy 

fasette uit. “Plekke dra ook abstrakte waardes binne kulturele en sosiologiese kodes, 

want binne sekere denksisteme het ’n mens sielkundige en ideologiese en selfs morele 

assosiasies met plekke” (Du Plooy, 1992a:102). Karakter is gevolglik onlosmaaklik 

verbonde aan ruimte en handeling (Brooks & Warren, 1959:171, Du Plooy, 1986:21) – 

en juis dié genoemde verbintenis help bou aan ruimtelike dinamika. 

 

7.4.2.2  Die interaksie van ruimte met tyd 

Die skep van ruimtelike dinamika is by uitstek afhanklik van die skep van tyd, aangesien 

geen ruimte sonder tyd kan bestaan nie. Hoe die skrywer derhalwe tyd (die wanneer van 

die verhaal) skep, beïnvloed die ruimte met al sy fasette onmiddellik en durend. “Stories, 

by definition, occur not only in space but in time, and the passing of time influence how a 

setting is described” (McClanahan, 1999:172). 

 

Selfs ’n konkrete ruimte word deur tyd beïnvloed. ’n Voorbeeld hiervan kan ’n plaas in 

die Oos-Vrystaat wees. Waar die plaas (waarskynlik verkeerdelik) vroeër as ’n utopie 

beskou is, het die plaas van die een en twintigste eeu in Suid-Afrika verander na ’n 

gevaarlike plek waar mense (karakters) helder oordag vermoor kan word. 
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Verder is dit vanselfsprekend dat verskillende vorme van tydgees (kyk 4.6.2.3) met die 

tyd saam die meeste abstraksies van die ruimte soos byvoorbeeld kultuur, die sosio-

politiek en die religie, sterk kan beïnvloed. Wanneer ruimtelike dinamika geskep word, is 

dit derhalwe onvermydelik om aan die betrokke tydgees sowel as die betrokke tydstip 

aandag te skenk, aangesien dit so ’n direkte invloed op ruimte met al sy fasette het.  

 

Die ruimtes in verhale is verder konstant aan die beweeg (McClanahan, 1999:172). Met 

ander woorde, geen ruimte is ooit staties nie, aangesien tyd dit erodeer en laat verander. 

Die blote stroming van tyd laat ruimte verander. “Even if our characters never move an 

inch, time has its way with their world” (McClanahan, 1999: 172). Die skrywer wat 

ruimtelike dinamika suksesvol wil skep, kan laasgenoemde stelling in gedagte hou. 

 

7.4.2.3  Die interaksie van ruimte met handeling 

Ruimte met al sy aspekte word direk deur die handeling van die karakters beïnvloed. 

Handeling, verbaal sowel as nieverbaal, kan werklik suksesvol gebruik word om 

ruimtelike dinamika te skep. Wat die karakters derhalwe doen of nié doen nie, het ’n 

onmiddellike effek op die ruimte waarbinne hulle bestaan. Handeling kan verandering in 

die ruimte meebring soos byvoorbeeld wanneer ’n stuk veld omgeploeg en beplant word 

tot ’n bruikbare koringland en ’n karakter daar langsaan vir hom ’n huis bou. Van ’n oop 

stuk veld het die konkrete ruimte verander na ’n plek waar daar gewerk word, wat iets 

gaan voortbring en wat beide ’n werk- en woonplek word.  

 

Die heen en weer beweging van handeling is “’n middel waarvan die bewussynstroom-

tegniek gebruik maak” (Botha & Snyman, 1988:7). Daarby word die bewussynstroom-

tegniek effektief gebruik om ruimte te skep. Met ander woorde, die gedagtestrominge, 

die psigiese gemoedsbeweginge van die karakters dien bepaald om ruimte met al sy 

fasette daar te stel. Die plot van die storielyn skep verder dinamika, aangesien dit veral 

ook oor verandering gaan. Die dinamika tussen ruimte en handeling word verder 

geïllustreer in kontraste tussen byvoorbeeld statiese ruimte en dinamiese karakter – en 

visa versa. Handeling bring aan beide konkrete en abstrakte ruimtes verandering mee. 

Hierdie verandering is niks anders as ruimtelike dinamika nie. 

 
7.4.3 Die skep/transformasie van die konkrete ruimte 

Ek vermoed dat ’n skrywer self van sy eie sin van plek bewus behoort te wees om 

sodoende ’n helder transformasie van sin van plek van die werklike na die fiktiewe ruimte 

te bewerkstellig. Konkrete ruimtes kan, soos reeds genoem, sin van plek by ’n skrywer 

en sy karakters wek. As hierdie proses plaasvind, is dit in wese dinamies en 
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veranderend. “As places evoke something from persons and persons evoke something 

from the places, both are altered” (Kort, 2004:199). Hierdie verandering van mens 

(karakter) en plek bevat bepaald ruimtelike dinamika.  
 

Sin van plek herberg derhalwe ’n sekere dinamiek. ’n Skrywer kan verder in aanmerking 

neem dat die konkrete ruimte(s) in sy roman driedimensioneel is. Dit is vanselfsprekend, 

maar dit is tog belangrik om te besef dat die konsep van ’n driedimensionele houer 

(container) tydens die skep van ’n konkrete ruimte belangrik is. Houers is immers die 

plekke waarbinne karakters funksioneer en handel. “Containers may be rooms, houses, 

vehicles, or entire cities and are important factors in the three-dimensionality of narrative 

space” (Bridgeman, 2007:55).  

 

Waar en waarbinne die karakters in ’n roman bestaan, soos byvoorbeeld ’n woonhuis, ’n 

werkplek, of waarheen die karakters reis (land en landskap), ensovoorts, is van 

deurslaggewende belang vir die skep van die konkrete ruimte in ’n roman. “Whole 

narratives may be constructed on whether protagonists are inside or outside a container, 

for example narratives of exile and return (where the country is the container)” 

(Bridgeman, 2007:55). Die uitbeelding van hierdie “containers” is derhalwe vanself-

sprekend van groot belang. 

 

Werklike plekke het verder hul eie, reële geskiedenisse en ’n skrywer behoort dit in 

aanmerking te neem wanneer hy ’n verbeelde plek in ’n werklike deel van die wêreld 

skep. “(Y)our imagined microcosm has to be in harmony with the realities of that region” 

(Bickham, 1994:126). Die skep van konkrete ruimte (kyk 5.5.1 en 6.5.6) vind verder nie 

geïsoleerd plaas nie. Die oomblik wanneer daar konkrete ruimte geskep word, wek die 

abstraksies, wat noodwendig uit die konkreetheid vloei, reeds ’n bepaalde dinamiek (kyk 

5.5.2). Die oomblik wanneer die mens (en derhalwe ook karakters) met hul konkrete 

ruimte in aanraking kom, vloei wisselwerkende abstraksies soos drome, gemoed-

strominge en ideale, aversie of toegeneentheid, ensovoorts, daaruit voort. Transformasie 

van sin van plek skep derhalwe ruimtelike dinamika. 

 

7.4.3.1 Navorsing in verband met die konkrete ruimte 

Deeglike navorsing in verband met die konkrete ruimte vir ’n roman is ’n vanself-

sprekendheid. Selfs al sou daar later tydens die skryfproses wat betref die konkrete 

ruimte byverbeel word, is ’n grondige ondersoek na al die spesifieke eienskappe van ’n 

konkrete ruimte noodsaaklik. ’n Konkrete ruimte soos byvoorbeeld die Oos-Vrystaat kan 

kwalik uitgebeeld word sonder om na die sandsteenheuwels, sandsteenkranse en 
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koringlande te verwys. Hierdie is maar ’n enkele voorbeeld van die belangrikheid van die 

eienskappe van ’n spesifieke konkrete ruimte. 

 

Navorsing in verband met die konkrete ruimte(s) wat in ’n roman gebruik word, help 

beslis skep aan die ruimtelike dinamiek van die roman. Die korrekte feite in verband met 

’n bepaalde konkrete ruimte gee geloofwaardigheid, nie net aan die storie nie, maar ook 

aan die ruimte met al sy fasette soos byvoorbeeld die abstraksies wat uit die konkrete 

ruimte(s) (kyk 5.5.2) vloei. 

 

Hierdie navorsing word meermale vooraf gedoen – dog ook tydens die skryf van ’n 

roman. Die uitbeelding van die konkrete ruimte geskied derhalwe, soos genoem, 

verkieslik na deeglike navorsing, maar in my ervaring feitlik altyd terwyl bykomende 

navorsing gedoen word. Die rede vir die bykomende navorsing is die feit dat die storie 

soms daarna vra. ’n Skrywer kan byvoorbeeld besluit om nog konkrete ruimtes te 

gebruik waarheen die karakters reis of trek of oor droom. 

 

7.4.3.2  Die uitbeelding van konkrete ruimte 

Dit is noodsaaklik om hier weereens uit te wys dat inligting nie alleen gladweg in die teks 

geïnkorporeer moet word nie, maar dat die inligting aangaande die ruimte só wesenlik 

deel moet wees van die ander skeppingselemente, asook die storielyn dat die leser dit 

nie as ’n aparte mededeling ervaar nie. Om konkrete ruimte helder uit te beeld of te 

representeer (kyk 1.2.3) is daar vervolgens verskeie vormende aspekte waarop gelet 

moet word. 

 

(a) Die uitbeelding van klimaat 

Ek reken dit is noodsaaklik vir ’n roman, waar ruimte ’n beduidende rol speel, om die 

klimaat daarin oortuigend uit te beeld. Dit is as’t ware vanselfsprekend dat dit bydra tot 

die algemene geloofwaardigheid van die ruimte in ’n roman. Die karakters se “(t)aktiele 

waarneming van tekstuur of koue en hitte” (Du Plooy, 1992a:103) kan hoogs effektief 

gebruik word om die klimaat uit te beeld en gevolglik die konkrete ruimte waarbinne hulle 

leef.  

 

Die genoemde konkreetheid van die ruimte bly nie konkreet nie (kyk 5.5.2). Uit die 

konkrete aanvoeling vir die klimaat wat ’n skrywer skep, vloei abstraksies soos kultuur en 

werklikheidsbeeld. Hoe die karakters hul konkrete sowel as abstrakte ruimtes sien, kan 

uit die uitbeelding van klimaat afgelei word. ’n Voorbeeld hiervan kan ’n klomp seuns in 

’n koshuis in ’n nat, bergagtige streek wees. Hulle kan weens die mistige reënweer nie 
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buite toe gaan nie en hul emosies kook oor. Allerlei onderliggende ruimtelike 

abstraksies, soos jaloesie en wedywering, kultuur- en sosio-politieke verskille kom dan 

dinamies en wisselwerkend na vore. 

 

Rozelle (2005:128) beklemtoon ook die klimaat en die geografie as twee areas waar 

detail van besondere belang is by die skep van ruimte met al sy fasette. Klimaat en 

geografie gaan hand aan hand en besonderhede in verband met die klimaat en die 

geografie is beslis belangrik tydens die skep van ’n konkrete ruimte. Die gedetailleerde 

uitbeelding van klimaat en geografie kan derhalwe bydra tot die skep van ruimtelike 

dinamiek. Rozelle (2005:128) noem klimaat en geografie die twee konstantes in enigeen 

se lewe en dit sou gevolglik ’n flater wees om tydens die skep van ruimtelike dinamika 

nie genoeg aandag aan die genoemde konstantes te wy nie.  

 

Ek stem saam met Rozelle (2005:128) dat daar ’n leemte in die holistiese persepsie van 

die leser in verband met die ruimte in ’n roman kan wees indien die klimaat en die 

geografie nie helder uitgebeeld word nie. Die geassimileerde inligting aangaande die 

klimaat en die geografie behoort vanselfsprekend so glad en kundig in die teks verweef 

te word dat dit nie as sodanig uitstaan nie, maar volkome met die ander 

skeppingselemente en die storielyn versmelt is. Klimaat beïnvloed myns insiens verder 

die abstraksies van ruimte soos byvoorbeeld kultuur. Mense (en karakters) in ’n koue, 

nat plek soos Skotland het ’n ander kultuur en ervaar ander vorme van werklikheidsbeeld 

as mense wat byvoorbeeld in ’n woestyn of ’n misdaadgeteisterde Suid-Afrika moet 

oorleef. 

 

(b) Die uitbeelding van konkrete woonplekke in die skep van ruimtelike dinamika 

Na my mening kan die uitbeeld van die karakters se woonplekke en ook werkplekke nie 

oorskat word nie. Die verbintenis van die mens (en derhalwe van karakters) met 

konkrete plekke is onbetwisbaar. “Life begins in relations, including relations to a 

significant, protected, and integrated location” (Kort, 2004:169). Die blote feit dat die 

mens (karakter) ’n verhouding met konkrete plekke soos byvoorbeeld woonhuise en 

werkplekke het, impliseer as’t ware ’n ingeboude dinamiek. 

 

Woonplekke en werkplekke bevat en omsluit ’n besonder groot deel van die karakters se 

bestaan en belangrik, hul persepsie van hul ruimte. Bachelard (1994:17) meen die 

vastigheid of konkreetheid van ’n huis ontwikkel byvoorbeeld in die digkuns gou 

fenomenologiese aspekte. Met ander woorde, soos reeds genoem, die konkrete bly nie 

lank konkreet nie. Na my mening is dit ewe waar van woonhuise in die prosa. Die 
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konkrete ruimte van ’n woonhuis herberg spoedig allerlei ruimtelike abstraksies soos 

byvoorbeeld herinneringe en drome en assosiasies met sekuriteit en bestendigheid. 

 

Werk- en woonplekke, asook enige ander vorm van konkrete ruimte waar mense en 

derhalwe karakters “tuis” kan voel, dra swaar aan ruimtelike abstraksies soos 

byvoorbeeld kultuur en identiteit. “(P)laces and homes symbolize cultural constructs that 

denote sites of belonging” (Wenzel, 2007:46). Hierdie kulturele konstrukte wek ander 

abstraksies soos emosies, drome, herinneringe, assosiasies met ander plekke, en so 

meer – en tree noodwendig in wisselwerking met mekaar. Om laasgenoemde rede is dit 

belangrik om dergelike konkrete ruimtes helder uit te beeld, want dit stel per definisie 

ruimtelike dinamiek vry. 

 

Hoe die woonhuis(e) in ’n roman byvoorbeeld ingeklee word, is ’n verdere uitbouing van 

ruimtelike dinamika. Kaste met laaie, ander meubelment soos tafels en stoele en 

gordyne is nie bloot konkrete artefakte nie. “Wardrobes with their shelves, desks with 

their drawers, and chests with their false bottoms are veritable organs of secret 

psychological life” (Bachelard, 1994:20). Die konkrete verteenwoordig derhalwe die 

abstrakte. Bachelard (1994:20) noem bogenoemde artefakte hibriede, subjektiewe 

objekte wat drome wek. Die meubels in ’n huis sowel as hul inhoud en die dekor herberg 

byvoorbeeld intieme drome en herinneringe van samesyn. Deur ’n woonhuis te skep, sy 

argitektuur te beskryf, die huis in te klee met detail soos meubels, ensovoorts, word nie 

slegs ’n konkrete woonplek geskep nie, maar ook die wisselwerkende abstraksies van 

ruimte wat daaruit voortvloei.  

 

Selfs hoeke (volgens Bachelard,1994:136) en myns insiens ook deure en enige 

oppervlak of meubelment in ’n huis is betekenisvol wat betref ruimtelike abstraksies wat 

intiem met dié plekke en voorwerpe se konkreetheid verweef is. Die mens (en ook 

karakters) maak ’n konkrete plek spoedig die ruimte van sy hele fisieke en psigiese 

bestaan. Bachelard (1994:137) haal Arnaud aan: “Je suis l’espace où je suis”. (I am the 

space where I am). Uit die genoemde samesmelting van die mens (en die karakter) met 

sy konkrete ruimte, kom ruimtelike abstraksies in wisselwerking met mekaar en met die 

konkrete ruimte voor.  

 

Heilna du Plooy (2009:239) meen die feit dat sy ’n tuin het (’n konkrete ruimte), waar sy 

na die bome en takpatrone kan kyk, bring ideologiese implikasies (ruimtelike 

abstraksies) mee, aangesien vele mense nie ’n tuin het nie en haar tuin as’t ware ’n hele 

koloniale geskiedenis tot in haar lewe bring. Die genoemde ideologiese implikasies, wat 
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sekerlik verdere implikasies soos byvoorbeeld nadenke, besinning en ’n mate van 

magteloosheid meebring, is bepaald ruimtelike dinamika. Die konkrete tuin wek 

abstraksies wat dinamies op mekaar inwerk. 

 

Uit bogenoemde kan afgelei word dat die konkrete woon- en werkplek van ’n karakter 

juis deur die skep daarvan feitlik outomaties ruimtelike dinamika skep. 

  

(c) Die uitbeelding van ’n spesifieke land in die skep van ruimtelike dinamika 

Na my mening word die sosio-politieke, asook kulturele aspek van ruimtelike dinamika 

onvermydelik geskep wanneer ’n spesifieke land of landstreek as konkrete ruimte 

uitgebeeld word. Die helder uitbeelding van ’n land of landstreek kan op sigself ’n 

dinamiek, bestaande uit wisselwerkende abstraksies skep. Ek noem hier as voorbeeld ’n 

uitbeelding van die Loire-streek in Frankryk in Somersneeu. Dit is ’n streek wat deur die 

magtige Loire-rivier gedomineer word en die hele streek is vol sierlike kastele, wingerde 

en kalksteenhuise wat ’n atmosfeer van nostalgie sowel as die emosionele gewig van 

eeue se geskiedenis oproep. Dié spesifieke konkrete ruimte in die genoemde roman 

dien as’t ware as ’n houer (container), onder andere, vir die karakters se romantiese 

gevoelens, hul nostalgiese verlangens, hul onsekerhede, asook hul jeugdige storm en 

drang. 

 

Bogenoemde nostalgie en die bewuswording van ’n beleë geskiedenis is moontlik ’n 

bewys dat die konkreetheid van die streek nooit alleen gerepresenteer kan word nie. 

Abstraksies soos verwondering, of byvoorbeeld die verlange na ’n bepaalde (al is dit 

soms ’n gewaande) Europese bestaan, drome oor die toekoms en herinneringe kom 

noodwendig tegelykertyd na vore wanneer ’n landstreek konkreet uitgebeeld word. 

 

Die uitbeelding van ’n konkrete land of landstreek is besonder belangrik, aangesien vele 

wisselwerkende abstraksies noodwendig daaruit voortkom. Abstraksies van ruimte soos 

kultuur, werklikheidsbeeld, sosio-politiek, die religie en so meer is ’n gegewe wanneer ’n 

konkrete ruimte soos ’n land of landstreek deeglik uitgebeeld word. Dit behels die 

skep/transformasie van die konkrete ruimte waarin die geografiese ruimte na ŉ fiktiewe 

romanruimte getransformeer word.  

 
7.4.4 Die skep van abstrakte ruimte 

Soos reeds genoem, ís abstrakte ruimte die transformasie van sin van plek. Die sin van 

plek wat die skrywer ten opsigte van die konkrete ruimte ervaar, transformeer as 

abstraksies soos werklikheidsbeeld, kultuur en identiteit. 
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Die abstraksies van ruimte wat juis vanuit die konkreetheid voortvloei, word verder deur 

die skrywer geskep en uitgebou. Abstrakte ruimte word vanselfsprekend ook deur die 

karakters se verbale en nieverbale handeling uitgebeeld. Die abstraksies van ruimte 

soos byvoorbeeld kultuur, die religie, die sosio-politiek, ensovoorts, funksioneer, soos 

reeds genoem, nie werklik apart nie maar is geïntegreer. Die abstraksies word derhalwe 

ook nie apart geskep nie, maar gelyktydig. Hier word die skep van ruimtelike abstraksies 

net apart bespreek. 

 

7.4.4.1 Kultuur 

Om kultuur as aspek van die ruimte in ’n roman te skep is onvermydelik. Kultuur is waar 

mense (karakters) is – en myns insiens word kultuur as abstraksie van die ruimte geskep 

die oomblik wanneer die karakters binne hul geskepte konkrete ruimte begin optree. Die 

karakters se taal, gewoontes, gesegdes, manier van praat en optrede vergestalt hul 

kultuur. Veral karakters se moedertaal is vanselfsprekend verweef met hul kultuur. 

Ondergeskik aan bogenoemde fasette van kultuur, kan die karakters se kleredrag, hul 

modesin, hul aanvoeling vir wat gepas is binne hul kulturele kring wees. 

 

Kultuur is derhalwe intiem met ruimte en al sy fasette verweef. Daarby is kultuur nie 

staties nie. Kultuur is aan verandering onderworpe en beweeg en verander saam met tyd 

en die tydgees. Die skrywer behoort die tydperk waarin sy roman afspeel fyn te 

bestudeer, aangesien kultuur daardeur beïnvloed word. Hier kan byvoorbeeld 

tegnologiese en wetenskaplike veranderings wat plaasvind, genoem word as faktore wat 

kultuur, en veral die maatskaplike kultuur, sterk beïnvloed. “Maatschappelijke en 

technologische ontwikkelingen maken permanente cultuurbouw onontkoombaar” 

(Beheydt, 2002). 

 

Ek beskou karakters se kultuur as een van die belangrikste boustene van ruimtelike 

dinamika in ’n roman. 

 

7.4.4.2  Identiteit 

Identiteit (kyk 4.6.2.2 en 5.5.2.2 ) is onskeibaar verweef met ruimte. Alles wat karakters 

doen, sê en dink, het direk met hul ruimte en al sy fasette te doen. Identiteit is derhalwe 

primêr in die hande van die skrywer, “want die skrywer moet tydens die skep en opbou 

van ’n karakter se identiteit baie faktore soos kultuur, politiek, godsdiens, geografie en 

taal in ag neem” (De Kock, 2008: 87). Eweneens word die skep van ruimtelike dinamiek 

deur kultuur en politiek, asook die religie, die geografie en taal beïnvloed. Al laas-
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genoemde het direk met identiteit te maak. Identiteit is net soos ruimte, nie staties van 

aard nie, aangesien dit gedurig deur al bogenoemde faktore beïnvloed word. 

 

In ’n roman waarin konkrete en abstrakte ruimte(s) duidelik figureer, word individuele en 

kollektiewe identiteit gevind wat weer ’n ander aspek van ruimtelike dinamiek, naamlik 

werklikheidsbeeld, weerspieël. “’n Holistiese siening van werklikheidsbeeld is nood-

saaklik om identiteit te help skep” (De Kock, 2008:158). Die omgekeerde is myns insiens 

ook waar: identiteit help skep aan werklikheidsbeeld wat op sigself, soos genoem, ’n 

belangrike aspek van ruimte is.  

 

Bogenoemde is ’n bewys dat die abstraksies van die ruimte totaal geïntegreer is. Word 

identiteit deur middel van karakters se innerlike monoloë, bewussynstrominge, asook 

verbale en nieverbale handeling geskep, word onder andere werklikheidsbeeld ook 

geskep. Abstraksies soos identiteit, kultuur en werklikheidsbeeld (kyk 7.4.4) is volkome 

verweef en tree onvermydelik met mekaar in werking om ruimtelike dinamiek te skep. 

 

7.4.4.3   Werklikheidsbeeld 

Werklikheidsbeeld is die “denkbeelde wat in ’n bepaalde tyd heers” (HAT, 2005:1212) en 

dit is sekerlik een van die boustene van ruimtelike dinamika. “Tydgees” is die meer 

populêre term en kan moontlik ’n beter begrip van die konsep gee. Wanneer karakters 

se denkbeeld aangaande die werklikheid om hulle geskep word deur middel van hul 

gedagtes en dialoog, asook hul optrede (verbale en nieverbale handeling), word 

werklikheidsbeeld geskep. 

 

Omgewingsfaktore is hoofsaaklik verantwoordelik vir die denkbeelde van ’n bepaalde 

tyd. ’n Omgewingsfaktor is byvoorbeeld die kultuur waarbinne ’n karakter bestaan, sy 

moedertaal, die religieuse en sosio-politieke klimaat waarbinne hy lewe, ensovoorts. 

Kollektiewe optrede en handeling binne ’n spesifieke kultuur beïnvloed werklikheidsbeeld 

verder. Kollektiewe rituele word byvoorbeeld as essensieel beskou binne ’n bepaalde 

kultuur se manier van doen (Beheydt, 2002) ─ en skep op sigself werklikheidsbeeld.  

 

’n Werklikheidsbeeld of lewensbeskouing bly nie deurgaans dieselfde nie. Die rede vir 

die onstabiliteit van werklikheidsbeeld is die verloop van tyd – en daarmee saam kom 

nuwe gebeure wat veranderende invloede en indrukke instigeer. Talle faktore beïnvloed 

die mens se werklikheidsbeeld. Veranderings in die sosiale, politieke en ook religieuse 

samestelling van die maatskappy, asook persoonlike faktore soos volwassewording en 

trauma het ’n effek op die individu, asook die maatskappy se werklikheidsbeeld.  
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In die skryfproses is die skeppingselemente onlosmaaklik vervleg met werklikheidsbeeld, 

aangesien alles wat karakters doen, asook hul ruimte en die tyd waarin hul beweeg, 

bydra tot hul beeld van ál die werklikhede om hulle. ’n Skeppingselement soos karakter, 

“bestaan nooit alleen nie, maar altyd in interaksie met ander karakters, gebeure, tyd en 

ruimte” (Du Toit & Kloppers, 1989:64). 

 

Om bogenoemde rede word ruimte en sy gepaardgaande dinamiek verder geskep deur 

die lewensbeskouinge van die karakters. Derhalwe is dit belangrik om tydens die skryf 

van ’n roman te sorg dat die karakters se verskillende vorme van werklikheidsbeeld 

duidelik in hul verbale en nieverbale handelinge vergestalt word. 

 

7.4.4.4  Hibriditeit 

Hibriditeit (kyk 4.6.2.4) is in enige samelewing en kultuur ’n gegewe. Verbastering van 

kulture en lewenswyses vind plaas wat bepaald in ’n roman as deel van die ruimte 

daarvan neerslag vind. Alhoewel die wêreldbeeld van ’n roman deur die skeppings-

elemente, by name ruimte, gereflekteer word, word die genoemde wêreldbeeld (of 

werklikheidsbeeld) deur hibridisasie verander en beïnvloed. Laasgenoemde is belangrik 

by die skep van ruimtelike dinamika.  

 

’n Voorbeeld van hibridisasie wat hier genoem kan word, is die huidige geslag bo sestig 

wat kenmerke van verskillende, en reeds verbasterde vorme van tydgees openbaar. Ek 

het dit volledig in my MA-verhandeling (2008) bespreek. Alhoewel die genoemde geslag 

steeds lewensienings uit die postkoloniale tydperk huldig, is hulle glad nie ongeneë om 

ook postmoderne veranderlikes en vloeibaarheid aan te hang nie. Dit is te betwyfel of 

mense (en derhalwe karakters) meer deur ’n enkele werklikheidsbeeld beïnvloed word. 

Die werklikheidsbeeld van die meeste mense (en derhalwe van karakters in ’n kontem-

porêre roman) het deeglik gehibridiseer. Die genoemde hibridisasie maak onteenseglik 

deel uit van ’n kontemporêre roman se ruimtelike dinamika waaruit vaste sekerhede 

byna verdwyn het. ’n Historiese roman se ruimtelike dinamika kan byvoorbeeld weer ’n 

postkoloniale vorm van tydgees vertoon toe vaste waarhede sonder veel teenkanting 

aangehang is. 

 

’n Skrywer kan redelik maklik van die konsep van hibridisasie gebruik maak as hy 

ruimtelike dinamika in ’n roman skep. Karakters steek noodwendig morele, sosiale, 

religieuse, ensovoorts, grense oor en bevind hulself in ’n hibridiese staat wat ’n sekere 

dinamiek in hul ruimte opwek. Hibriditeit sluit inderdaad nou aan by liminaliteit. 
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7.4.4.5  Liminaliteit 

In enige roman is daar liminale ruimtes soos drumpelareas. Drumpelareas is by 

implikasie plekke (konkrete ruimtes) of situasies (abstrakte ruimtes) waar karakters 

liminaal verkeer. Met ander woorde hulle bevind hulle in tussensones (kyk 4.6.2.5). 

 

Verbeelding is ’n verdere voorbeeld van ’n liminale ruimte. Marita Wenzel (2007:57), in 

haar bespreking van Hulme se The bone people en Vladislavic se The folly, noem 

verbeelding daardie abstrakte en transendentale ruimte waar individuele en kulturele 

liminaliteite ontdek en opgelos word. Die genoemde transendentale ruimte(s) wek myns 

insiens ’n ruimtelike dinamiek op, aangesien daar bepaald ’n wisselwerking van verskeie 

abstraksies soos byvoorbeeld identiteit en kultuur in ’n karakter se verbeelding ter sprake 

is. ’n Skrywer skep derhalwe so ’n liminale ruimte deur middel van ’n karakter se 

verbeelding waar verskeie abstraksies soos byvoorbeeld drome en dagdrome, 

fabrisering en fabulering dinamies op mekaar kan inwerk. 

 

’n Liminale ruimte kan ook geskep word tussen die karakter(s) se eie, private 

geskiedenis en die geskiedenis van die konkrete plek waar hy woon, asook die 

geskiedenis van die makroruimte. Die onvermydelike beweging tussen die karakter se 

eie, persoonlike geskiedenis en die geskiedenis van die ruimte(s) om hom veroorsaak 

ook ruimtelike dinamiek. Deur byvoorbeeld ’n karakter te skep wat voortdurend tussen 

droom en werklikheid verkeer, word ’n liminale sone geskep waaruit daar noodwendig 

wisselwerkende abstraksies sal vloei. Dit is ruimtelike dinamika. 

  

7.4.4.6   Religie 

Hoe karakters in verband met die religie voel en handel, skep die religieuse ruimte. Of 

karakters kerk toe gaan of nie, of hulle bid of nie, het ’n direkte invloed op die religieuse 

aspek van ruimte. Die genoemde religieuse aspek beïnvloed weer ander abstraksies 

soos byvoorbeeld identiteit en kultuur. Die karakters se siening van die religie, hul uitleef 

daarvan, hou verder ook verband met hul werklikheidsbeeld. 

 

Tydens byvoorbeeld die Anglo-Boereoorlog was God se soewereiniteit vir ’n groot deel 

van die bevolking die absolute norm. “De La Rey het immers, soos genoem, op sy eie 

vraag oor wat geloof is, verklaar dat geloof is om te sê: ‘God, U wil geskied’.” (Pretorius, 

1991:369). In ’n roman wat gedurende die genoemde tydperk afspeel, sal die meeste 

karakters derhalwe ’n neerlegging van die self voor God beoefen. Karakters in ’n roman 

oor die Anglo Boereoorlog wat teen dié norm in opstand kom, sal vanselfsprekend as 

rebelle beskou word.  
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In die postmoderne tyd sal dit egter nie vreemd wees vir ’n karakter om in opstand teen 

God te kom nie. Die karakter kan dit moontlik as sy reg beskou en die samelewing neem 

in die meeste gevalle gelief daarmee. Hoe dit ook al sy, karakters se verbale en 

nieverbale handeling ten opsigte van hul verhouding of nieverhouding met God, skep die 

religieuse faset van ruimte wat dadelik in wisselwerking met byvoorbeeld ander 

abstraksies soos kultuur en identiteit tree. Dit konstitueer bepaald ruimtelike dinamika. 

 

7.4.4.7   Die menslike psige 

Die menslike psige herberg na my mening sy totale bestaansruimte. Sodra karakters 

deur middel van hul bewussynstrominge, hul verbale en nieverbale handeling, hulle 

innerlike monoloë en bewussynstrominge hul psige begin openbaar, vou die ruimtelike 

dinamiek waarbinne hulle bestaan as’t ware oop. 

 

Die mens is by uitstek ’n sosiale wese wat, selfs al sou hy introvert wees, na sosiale 

aanvaarding smag. Om hierdie aanvaarding te kan bekom moet hy die sosiale ruimte 

betree. Net sy psige stel hom in staat hom daardie abstraksie van ruimte te betree. 

“Omdat sosiale ruimtelikheid ook om in- en uitsluiting gaan, is daar ’n verband tussen 

denkruimtes en sosiale ruimtelikheid” (Du Plessis, 2013). 

 

Beweging in die abstrakte ruimte vind verder grootliks in die psige van die mens plaas. 

Ruimtelike dinamika word geskep wanneer daar beweging in die psige van die mens 

(karakter) plaasvind. Dit gebeur wanneer die mens (en vanselfsprekend die karakter) 

oor, onder andere, ander plekke en situasies en kulture dink, droom of dit onthou en 

oproep. “Our character’s thoughts and daydreams transport him into a different place or 

time” (McClanahan,1999:172). 

 

Die mens en die karakter in ‘n roman se psige is onmeetbaar en bevat al die elemente 

vir die skep van ruimtelike dinamika. Wanneer die karakter vanuit sy eie ervaring, 

herinnering, drome en dagdrome begin handel (verbaal en nieverbaal), is dit 

onvermydelik dat ruimte met al sy fasette tot stand kom.  

 

Die mate van insig en wysheid waaroor ’n skrywer beskik, bepaal tot ’n beduidende mate 

die sukses van sy roman en derhalwe ook die skep van ruimtelike dinamiek binne die 

roman. Elize Botha (1992:236) verklaar dat die skep van karakter, ruimte, tyd en 

handeling wel van die skrywer se insigte afhang: “Die mensekennis of ervaring van die 

skrywer bepaal dikwels die kwaliteit daarvan”. 
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7.5 Vormgewing en skryftegnieke tydens transformasie van sin van plek 

Vormgewing en skryftegnieke is vanselfsprekend deel van die ontwerpbeginsel vir die 

skep van ruimtelike dinamika. Deur middel van skryftegnieke word sin van plek 

getransformeer tot die fiktiewe en die abstrakte. Die volgende skryftegnieke word nou 

bespreek en nie noodwendig in ’n volgorde van belangrikheid nie. 

 
7.5.1 Styl 

’n Skrywer se eie, unieke styl ontstaan nie oornag nie. Derhalwe sal sy eie manier om 

ruimtelike dinamika te skep ook nie dadelik te voorskyn kom nie. “Die ontwikkeling van 

enige skryfstyl is ’n organiese proses wat oor ’n hele paar jaar se skryf en weggooi en 

weer probeer ontstaan” (Hugo, 2007). Verder is die skep van ruimtelike dinamika, net 

soos die skep van byvoorbeeld karakter, nie ’n kliniese proses nie. Selfs die styl wat 

tydens die skep van ruimtelike dinamika gebruik word, behoort “emosionele 

kompleksiteit” (Hugo, 2007) te behou want “alle literatuur is die metafisika van emosie” 

(John Gardner, soos aangehaal deur Hugo, 2007). Laasgenoemde metafisika van 

emosie kan ook toepaslik wees tydens die skep van ruimtelike dinamika. 

 

’n Spesifieke styl, bloot ter wille van effek, kan nie daarin slaag om dinamiek in geskepte 

ruimtes te plaas nie. Na my mening het die ruimte in ’n roman ’n bepaalde “hart” – en styl 

bloot ter wille van effek kan daardie hart uit die ruimte stroop. “Craft and invention 

shouldn’t, I believe, become ends in themselves. They should serve the story, the human 

vision conveyed in words. Unless they do that, any story becomes a dry technical 

exercise, without heart” (Dibell, 1988:162). 

 

Die kwaliteite kenmerkend van goeie styl (kyk 4.8.1) kan weer hier genoem word. Styl 

behoort in die eerste plek deursigtig te wees; dit behoort die onderwerp te belig, nie te 

versluier nie. Joan Hambidge (2013:11) haal Defoe aan wanneer sy sê: “Goeie styl moet 

deur almal verstaan word”. Dit impliseer eenvoud en helderheid. Styl moet verder 

verkieslik nie so swaar aan beeldryke uitdrukkings en metafore te dra dat dié soort 

oorlaaide styl die storie verskans nie. Inderdaad is dit ook verkieslik dat styl nooit so 

opsigtelik sal wees dat dit die aandag van die storie (en ook van die ruimte en sy 

wisselwerkende fasette) aftrek nie. Inteendeel, styl kan die ruimte met al sy fasette te 

illumineer.  

 

Styl het verder hoofsaaklik te doen met die wyse waarop woorde gekombineer word, 

asook met die pragmatiese gepastheid van woorde – dit wil sê ’n aanvoeling vir die 

korrekte situasie (Carstens, 2011:333). Na my mening het die genoemde pragmatiese 
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gepastheid veel te doen met die skep van ruimte en al sy fasette. ’n Skrywer behoort ’n 

aanvoeling te hê vir woorde wat by uitstek krag en dinamiek aan konkrete sowel as 

abstrakte ruimte gee. Is dit nie die geval nie, kan die geslaagdheid van sy roman 

daaronder ly. 

 

’n Skrywer se styl kan derhalwe ongetwyfeld bydra tot die skep van ruimtelike dinamika. 

Beide uitbeelding (showing) en beskrywing (telling) as integrale aspekte van styl, kan 

met sukses gebruik word om ruimte met al sy fasette te skep. Hier kan eerstens genoem 

word dat ’n skrywer ervare genoeg in die skryfkuns moet wees om al ’n eie styl te kon 

ontwikkel. Die genoemde eie, unieke styl kan dan by die eise wat die roman en die storie 

stel, aangepas word om ’n spesifieke ruimte en ruimtelike dinamika te skep. 

 

 Dit is belangrik dat styl tot die skep van ruimte met al sy fasette bydra, aangesien elke 

woord en idioom wat in verband met ruimte (konkreet en abstrak) gebruik word, “sekere 

assosiasies (aktiveer) wat die plek tipeer en daardie beeld is deurlopend die agtergrond 

waarteen en waarbinne die karakters beweeg“ (Du Plooy, 1992a:102).  

 

Wanneer verskillende vorme van tydgees of werklikheidsbeeld byvoorbeeld as fasette 

van ruimte uitgebeeld word, kan dit in verskillende skryfstyle geskryf word, want 

stylverskille kan aanduidend van verskillende vorme van werklikheidsbeeld wees (De 

Kock, 2008:214). Wanneer werklikheidsbeeld byvoorbeeld as deel van die abstraksies 

van ruimte geskep word, is ’n skryfstyl nodig wat by die betrokke tydvak pas. 

 

Die konsep “toeganklikheid” word na my mening meermale verkeerd begryp. 

Toeganklikheid doen aan geen styl afbreuk nie, bepaald ook nie wanneer ruimtelike 

dinamika geskep word nie. Hoe duideliker en helderder daar uitgebeeld en beskryf word, 

hoe effektiewer kan die ruimte met al sy wisselwerkende fasette in ’n roman funksioneer. 

Bickham (1994:133) stel dit as volg: “The best style ususally is no visible style at all – 

prose that is crisp, clean, clear and transparent: a pane of glass through which your 

reader experiences the story directly without ever being aware of the words”. ’n 

Toeganklike, deursigtige styl (kyk 6.5.1) is derhalwe een van die kragtigste instrumente 

vir die skep van ruimtelike dinamika. Laasgenoemde stelling is vanselfsprekend nie 

uitsluitlik waar van die skep van ruimtelike dinamika in ’n roman nie, maar dit kan ’n 

effektiewe manier wees om ruimte met al sy fasette oortuigend te skep. 

 

Die vraag ontstaan noodwendig watter tipe styl die beste sou wees om die skep van 

ruimtelike dinamika uit te beeld. Myns insiens kan ’n liriese styl net so effektief en 
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toeganklik as ’n gestroopte styl wees. Wat belangrik is, is dat die styl wat ’n skrywer in sy 

roman gebruik om ruimtelike dinamika te skep by die atmosfeer van die bepaalde ruimte 

behoort te pas. As ’n strak, barre woestynagtige landstreek die konkrete plek is, sal dit 

vanselfsprekend om ’n meer gestroopte, strak styl vra om dié spesifieke ruimte uit te 

beeld. Chanette Paul (2012a) verwoord dié gepastheid van styl by ’n spesifieke ruimte 

so: “Ek het agtergekom ek gebruik meer liriese taal, sagter woorde om Fluisterbos te 

verbeeld terwyl Houthaalbos se beskrywings bar en pragmaties is soos die plek self”.  

 

Styl is nie ’n hulpmiddel om ruimtelike dinamika te skep wat slegs in die openingstoneel 

die toon én toonaard van die roman aangee nie. Dit is vanselfsprekend dat die styl van ’n 

roman ’n volgehoue poging dwarsdeur die roman behoort te wees. “The tone of a piece 

of literature is the overall mood” (Rozelle, 2005:11). Die trant en toonaard is waarskynlik 

niks anders nie as die styl waarin die roman geskryf word en dit werk mee om ruimtelike 

dinamika in ’n roman te skep. 

 

7.5.2 Titel 

’n Titel (kyk 5.6.2 en 6.5.2) kan vir seker meehelp met die skep van ruimtelike dinamika. 

Dit sou goed wees om weer hier oor ruimtelike dinamika te besin. Ruimte bestaan uit 

dinamika, aangesien al sy fasette ewigdurend met mekaar in wisselwerking is. ’n Titel 

kan juis hierdie dinamika suggereer en simboliseer.  

  

Ek het hopelik dus reeds deur die titel van Somersneeu – met iets so tasbaar en visueel 

soos sneeu, asook met die sensoriese aanklank wat die somer het – die leser bewus 

gemaak van die rol van ruimte in die roman. “When it comes to setting and description, 

your title can work wonders [...] Many titles evoke the primary setting in the reader’s mind 

before they have read one word of the text” (Rozelle, 2005:167).  

 

Sensoriese beskrywing in ’n titel kan waarskynlik redelik geslaagd wees om ’n 

onderliggende ruimtelike dinamika te skep. Laasgenoemde stelling kan geïllustreer word 

deur titels soos Light on snow (Anita Shreve), Snow falling on Cedars (David Guterson), 

Die blou van onthou (Marita van der Vyver). Titels soos byvoorbeeld Toorberg, 30 Dae in 

Amsterdam, Die pad na Skuilkrans, ensovoorts, dra swaar aan ruimtelike dinamika. Dié 

titels het ook simboliese betekenis. ’n Titel kan verder as metafoor dien vir die ruimte en 

by name vir sekere abstrakte aspekte van die ruimte soos byvoorbeeld werklikheids-

beeld en kultuur. 
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Sin van plek kan evokatief deur ’n titel gesuggereer word. Hans du Plessis (2012:10) stel 

dit so: “Die skrywer dui ook in die titels ’n sin van plek aan: Eden as verbrande paradys 

en skuilhoek”. Selfs die transformasie van sin van plek kan aangedui word deur titels 

soos byvoorbeeld  Jeanette Ferreira se Die son kom aan die seekant op en Etienne van 

Heerden se 30 Nagte in Amsterdam. 

 

7.5.3 Fokalisasie as skryftegniek om ruimtelike dinamika in ’n roman te skep  

Fokalisasie (kyk 5.6.3 en 6.5.5) is op sigself ’n gekompliseerde, teoretiese aspek (Du 

Plooy, 1992a:103) en hierdie studie bevat nie ’n volledige uiteensetting daarvan nie. Ek 

beskou fokalisasie egter as een van die sleutelbeginsels vir die skep van ruimte met al 

sy wisselwerkende fasette. Sonder ’n fokaliseerder, hetsy van ’n karakter of ’n verteller, 

kan ruimte nie geskep word nie. 

 

Ruimte kan nêrens tydens die skep van ruimtelike dinamika van fokalisasie geskei word 

nie (Heilna du Plooy, 1992a:103). Fokalisasie is na my mening hoogs vormend in die 

skep van ruimtelike dinamika bloot aangesien die karakters (of vertellers) in ’n roman en 

hul perspektief intiem en onlosmaaklik met ruimte verweef is.  

 

Simplisties gestel, kan fokalisasie ruimte met al sy fasette in der waarheid meervoudig 

skep. “When a character describes a place, in effect we get two descriptions for the price 

of one – a glimpse of the external place as well as insight into the describer’s internal 

world” (McCalahan, 1999:133). Met ander woorde, die karakters se innerlike abstraksies 

word as’t ware deel van sy siening of beskrywing van die konkrete plek. 

  

Dit sou derhalwe raadsaam wees as ’n skrywer so gou moontlik op ’n fokaliseerder (een 

of meer) besluit en vanuit die fokaliseerder se perspektief die ruimte “beleef” en uitbeeld. 

Uit die fokaliseerder se belewing en beskouing van sy ruimte, word die ruimte derhalwe 

met al sy wisselwerkende, dinamiese fasette gebou. 

 

7.5.3.1 Hooffokalisator(s) 

Om hooffokalisators as meewerkend tot die skep van ruimtelike dinamika te gebruik kan 

heel suksesvol wees. Hooffokaliseerders is die hoofbronne van informasie in verband 

met die ruimte en al sy fasette. Verskillende bronne van informasie kan aan die ruimte 

met al sy fasette help bou. Bal (1980:96-98) maak ’n onderskeid tussen eksplisiete en 

implisiete informasiebronne. Eksplisiete informasie word deur die hooffokaliseerder(s) 

self gegee en dra by tot die uitbouing van karakterskepping, maar na my mening 

bepaald ook van die ruimte. “Implisiete informasie word, in Bal se model, uitsluitlik 
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verskaf deur die optrede van die karakter” (Brink, 1989:78) en dit kan dialoog ook insluit. 

Die handeling van die hooffokaliseerders, beide verbaal en nieverbaal, help derhalwe 

aan die ruimtelike dinamika skep. Die ruimte met sy dinamika word deur prosesse wat 

inligting oordra, gekonstrueer. Hierdie prosesse wat inligting oordra, word tot ’n groot 

mate deur die hooffokaliseerders bewerkstellig en sodoende word ruimtelike dinamika 

geskep. 

 

7.5.3.2 Verwisseling van fokalisators 

Die verwisseling van fokalisasie het na my mening sekere voordele. Die verwisseling van 

fokalisators sluit aan by herhaling (kyk 7.5.5) as ’n skryftegniek om ruimtelike dinamika te 

skep. “The physical and psychological point of view of different protagonists can be an 

important structuring device” (Bridgeman, 2007:56). Verskillende fokalisators sal bepaald 

verskillende perspektiewe op dieselfde konkrete ruimte(s) sowel as die abstrakte 

ruimte(s) hê.  

 

Dit is juis die verskillende sienswyses en beskouinge van die verskillende fokaliseerders 

wat interessante en opbouende effekte op die ruimte het. Verskillende perspektiewe bied 

noodwendig nuwer, varser blikke op die ruimte  en help sodoende mee om ruimtelike 

dinamika te skep.  

 

7.5.3.3  Dialoog 

Dialoog (kyk 5.6.3.3) is ’n deel van fokalisasie – dit is perspektiewe op onder andere die 

ruimte wat deur die karakters verwoord word. Kempton (2004:5) meen “(t)he most 

effective way to reveal your characters’ motives is through their own mouths”. Dialoog 

(verbale handeling) kan ’n geslaagde metode wees om ruimtelike dinamiek te skep, 

aangesien die karakters nie net verbaal op mekaar reageer nie, maar dikwels ook 

verbaal én nieverbaal op die ruimte reageer.  

 

Dit sou raadsaam wees om dialoog met oorleg te gebruik wanneer ruimte met al sy 

fasette geskep word. Die uitbeelding van ruimtelike dinamika deur middel van dialoog 

kan maklik geforseerd oorkom. ’n Karakter se woorde dra gewig, derhalwe behoort die 

woorde goed gekies te word (Rozelle, 2005:109). Rozelle praat wel hier van die skep 

van karakters, maar dit kan ewe waar van die skep van ruimtelike dinamika wees.  

 

7.5.4  Beweging in die ruimte 

Beweging in die ruimte (kyk 5.6.4) is myns insiens werklik effektief in die skep van 

ruimtelike dinamika. Dit is onvermydelik dat karakters wat van een plek na die ander 
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beweeg, meewerk tot die skep van ruimte en ruimtelike dinamika (kyk 5.3.8). Nie alleen 

skep die karakters se beweging (blote beweging of reise en uittogte) byna outomaties 

nuwe konkrete ruimtes nie, maar uit die karakters se bewegings vloei daar ongetwyfeld 

vele abstraksies van die ruimte soos byvoorbeeld vooruitsigte, drome, herinneringe, 

verlangens, belewenis van ander kulture asook sosio-politieke omstandighede, 

ensovoorts. Selfs ’n beweging heen en weer tussen ’n agtergelate kultuur en ’n nuwe 

kultuur kan abstraksies soos aanvaarding of aversie, drome en verlangens, en so meer, 

onvermydelik laat voortvloei.  

 

Beweging in die konkrete ruimte kan ruimtelike verhoudings en die dinamiek wat dit 

bevat, stimuleer. “As Zoran suggests, spatial relationships can be constructed at a basic 

and relatively stable topographical level, linking objects and locations, but they can also 

apply to movements of things and people around a narrative world” (Bridgeman, 

2007:55). Wanneer ’n karakter of karakters derhalwe van een plek na ’n ander reis, 

verander nie slegs die konkrete ruimte(s) nie. Die karakters en hul nuwe ruimte(s) wek 

abstraksies soos byvoorbeeld nuwe vooruitsigte, drome, ou herinneringe en 

gemoedstrominge wat dinamies met mekaar en met die konkrete ruimte in werking tree. 

Gevolglik sal gemoedsbeweginge, asook die beweging van een deiktiese sentrum na die 

ander ruimtelike dinamika skep. 

 

7.5.5 Herhaling  

Om aspekte van die ruimte te herhaal, kan ’n hoogs effektiewe metode wees om ruimte 

en ruimtelike dinamika te skep. Herhaling (kyk 5.6.5 en 6.5.3) kan myns insiens die 

beste uiteengesit word deur te sê dat dit inderwaarheid ’n spesifieke siening van die 

ruimte is wat telkens vanuit ’n ander hoek of perspektief bekyk word en waarbinne daar 

derhalwe herhaling van ruimtelike besonderhede is. 

 

’n Besonder kragtige effek ten opsigte van die geskepte ruimte kan bereik word deur 

herhaling slim te gebruik. Die geskiedenis van ’n konkrete plek (waaruit daar outomaties 

abstraksies van die ruimte vloei), kan byvoorbeeld uitgebeeld word sodat die abstraksies 

van die konkrete ruimte daarmee vergelyk kan word en sodoende die ruimte in ’n roman 

stewiger vestig. “The locations of a fictional world can also develop in prominence as 

they accumulate layers of past history against which we read current activities” 

(Bridgeman, 2007:56). 

 

Te veel herhaling uit te veel perspektiewe kan egter skadelik wees. Slegs twee of drie 

fokalisators se siening kan meewerk tot ’n ryklik geskakeerde, dinamiese ruimte. 
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Herhaling is egter wel nodig juis aangesien herhaling by uitstek geskik is om telkens ’n 

dieper of wyer blik op die verskillende ruimtes te gee. 

 
7.5.6 Beskrywing 

Beskrywing (kyk 5.6.6 en 6.5.4) kan met sukses tydens die skep van ruimtelike dinamika 

gebruik word. In die studie deur Tankard en Hendrickson (1996:35-48) word herhaaldelik 

genoem dat beide “showing” en “telling” konkreet en spesifiek moet wees. Daar kan 

gesê word dat veral “telling” of beskrywing, geen gevolgtrekkings (conclusions) behoort 

te maak nie. Die gevolgtrekking kan deur die leser self gemaak word. Dit sou egter ’n 

oorvereenvoudiging wees, aangesien dit van die genre, die betrokke roman, die skrywer 

se oogmerke en die gekose vertelsituasie afhang. Soms is die gevolgtrekkings deur die 

vertelinstansie inherent deel van die werk, soos byvoorbeeld in P.G. du Plessis se 

Feesmaal van die ongenooides. 

 

Dit is moontlik nodig om hier net te noem dat beskrywing nie verwar moet word met ’n 

verslag nie. Beskrywing het spesifieke detail nodig, nie algemene inligting nie, aangesien 

beskrywing veel meer is as ’n blote verslag (Wood,1995:6–8). Gepaste, spesifieke en 

veral sensoriese detail kan wel suksesvol beskrywend gebruik word om ruimtelike 

dinamika te skep. 

 

Beskrywing (telling) word hier nie voorgestel ten koste van uitbeelding (showing) nie – dit 

word slegs ter afwisseling gebruik om ruimtelike dinamika meer effektief te skep. Soms, 

nadat uitbeelding aanhoudend gebruik is, is dit wys om ter wille van afwisseling in die 

skryfstyl plek-plek na beskrywing oor te slaan. In daardie geval, moet soos genoem, 

gebruik gemaak word van spesifieke en konkrete detail wat steeds ’n onmiddellikheid en 

’n helderheid bevat. 

 

7.5.7 Benoeming van besonderhede 

Die benoeming van besonderhede (kyk 5.6.7) werk tot ’n groot mate mee om ruimtelike 

dinamika te skep – alhoewel met veiligheid gemeld kan word dat die benoeming van 

besonderhede selde alleen as sodanig kan funksioneer. Detail bly egter ’n belangrike 

aspek van ruimte met al sy fasette. “Sensory proof are necessary ingredients in almost 

all forms of literature” (McClanahan, 199:177). Paul (2012c:45) stel dit so: 

“Ruimtebeskrywing is [...] veel meer as wat ’n karakter sien. Elke sintuig kan ’n ander 

dimensie van ruimte beskryf”. 
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Sensoriese detail is myns insiens uiters noodsaaklike bestanddele vir die skep van 

ruimtelike dinamika en werk byvoorbeeld mee om die noodsaaklike “suspension of 

disbelief” te wek wat nodig is sodat ruimte met al sy konkrete en abstrakte vorme 

gestalte kan kry. Wat in gedagte gehou behoort te word tydens die benoeming van 

besonderhede, is dat woorde (wat immers in beide beskrywing en uitbeelding gebruik 

word) dieselfde graad van eksaktheid as wiskunde verg. Laasgenoemde stelling geld 

vanselfsprekend ook vir styl (kyk 5.6.1).  

   

Die benoeming van besonderhede werk as ’n skryftegniek nou saam met, onder andere, 

herhaling en sin van plek. “Die fiktiewe ruimte word geskep uit ’n versameling fisieke 

eienskappe en uit die sin van plek, die abstrakte en verhoudingseienskappe wat in die 

beplanning aan die bron onttrek word” (Du Plessis, 2012:8). 

 

Die benoeming van detail soos byvoorbeeld ornate voorwerpe in ’n sitkamer of die 

materiaal van ’n rok of stoffering, kan belangrike attribute wees in die skep van ruimtelike 

dinamika. Die belangrikheid van die benoeming van besonderhede lê daarin dat 

byvoorbeeld artefakte soos meubels en klere en soortgelyke voorwerpe assosiasies en 

gemoedsbeweginge stimuleer wat weer ruimtelike abstraksies soos herinneringe en 

drome skep. Ander abstraksies soos verwondering, kritiek, jaloesie, word weer deur 

herinnering en drome en ideale gestimuleer en tree noodwendig in wisselwerking met 

mekaar. Dit vorm ruimtelike dinamiek. 

 

Die konkreetheid van fisiese besonderhede kan juis weens hul konkreetheid ’n onsigbare 

dinamiek skep, aangesien kragtige abstraksies van die ruimte daardeur gewek word. 

“Concrete, physical details are designed to establish the setting not in the abstract, but at 

the gut level of physical sensing” (Bickham,1993: 134). Ek verskil egter van Bickham in 

die sin dat abstraksies wel vloei uit die detail, wat gebruik word om konkrete ruimte(s) te 

skep. Dit is juis uit die karakters se fisiese aanvoeling vir ’n konkrete ruimte waaruit die 

abstraksies voortkom. Ek vermoed dat die genoemde fisiese aanvoeling (Bickham, 

1993:134) kan ooreenstem met die konsep sin van plek. 

 

Verder kan in gedagte gehou word dat die benoeming van besonderhede op sigself ’n 

werklikheidsbeeld skep wat, as aspek van die ruimte, weer in wisselwerking met ander 

abstraksies soos identiteit en kultuur tree en sodoende ruimtelike dinamiek skep.  
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7.5.8 Private ruimtes binne die vertelde ruimte 

Private ruimtes (kyk 5.6.8 en 6.5.10) kan werklik effektief wees om ruimtelike dinamika 

juis meer dinamies uit te beeld. Alhoewel die skrywer nie net van die private ruimte van 

karakters gebruik maak om ruimtelike dinamika te skep nie, bly dit ’n besonder duidelike 

wyse om ruimtelike dinamiek oor te dra.  

 

’n Karakter se private ruimte tree noodwendig in wisselwerking met die groter of 

makroruimte. ’n Baie privaat karakter wat van isolasie hou en graag dagdroom, sal 

bepaald ’n aversie vir groot massas mense ontwikkel en selfs nie maklik in die 

koöperatiewe wêreld aard nie. Na alle waarskynlikheid sal sy persoonlike ruimte wrywing 

ontwikkel met die makroruimte om hom en dinamiese abstraksies soos ongelukkigheid 

en frustrasie veroorsaak. Die genoemde wrywing en wisselwerking help bou aan die 

dinamiek wat daar tussen enige private ruimte en die groter makroruimte bestaan. 

 

Die private ruimte van ’n karakter kan verder as ’n deiktiese sentrum dien waarvandaan 

of waaruit ’n groter ruimte met sy dinamiek beskou en ervaar word. Gevolglik help die 

uitbeelding van ’n private ruimte met die skep van ruimte met al sy fasette. 

 

7.5.9 Introspeksie en bewussynstroomtegniek 

Die gedagtewêreld van die mens, en derhalwe ook dié van ’n karakter, is voortdurend 

besig met dit waaruit sy leefwêreld (sy ruimte) bestaan. “At any moment we have some 

conscious awareness of both the world about us, as revealed through our perceptual 

experiences, and our own inner states – our bodily sensations, thoughts, mental images 

and so on” (Dainton, 2004:1). Met ander woorde ’n skrywer, wat immers toegang het tot 

sy karakters se gedagtewêreld, kan die gedagtes, innerlike monoloë, introspeksie en 

bewussynstrominge deeglik benut om sodoende lig op ruimte en al sy fasette te werp. 

 

Die bewussynstroomtegniek kan ’n effektiewe manier wees om ruimtelike dinamika te 

skep. Karakters se bewussynstrominge, asook gemoedsbeweginge – met ander woorde 

hul nieverbale, intellektuele en emosionele aktiwiteite (Brink, 1989:52) – kan hul ruimte 

met al hul dinamiek verhelder. ’n Karakter se innerlike ervaring by die oproep van 

herinneringe kan byvoorbeeld ruimte (beide konkreet en abstrak) helder belig. ’n 

Karakter se gevoelservaringe soos drome en herinneringe, asook spontane bewussyn-

strominge, kan nie net die karakter nie, maar bepaald ook die ruimte(s) waar hy hom 

bevind, inkleur. Bewussynstrominge kan vanselfsprekend ook die bogenoemde, innerlik 

opgeroepte ruimtes belig. 
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Karakters se innerlike ervarings kan die ruimte dinamies laat verlewendig, aangesien die 

leser daardeur verhelderende flitse aangaande die ruimte kry. Nietemin behoort in 

gedagte gehou te word dat daar nie té veel van interne monoloë en die 

bewussynstroomtegniek gebruik gemaak moet word nie, aangesien die gevaar bestaan 

dat aanhoudende psigiese aktiwiteite van karakters die storielyn kan smoor. “The 

stream-of-consciousness technique must be combined with a traditional method of 

narration, as in Faulkner’s use of the omniscient author in the last part of his work. By 

this combination, he has complied with the primary aim of fiction, a story with a real 

conflict” (Alviar, 1984). Die bewussynstroom van ’n karakter kan, indien aanhoudend 

gebruik, al om die as van eie argumentasie begin draai. Die leser van veral ’n 

ontspanningsroman, lees immers hoofsaaklik ter wille van ’n sterk storie.   

 

7.5.10 Die interaksie tussen ruimte en ander aspekte van die roman 

Die storie en die storielyn van ’n roman het ’n noue verbintenis met die ruimte en al sy 

fasette. Selfs ’n spanningsverhaal (mystery of thriller) het myns insiens ’n ruimtelike 

dinamiek wat deur die einste spanningslyn geaffekteer word – en andersom. Die skrywer 

Ian Rankin se spanningsverhale het byvoorbeeld meesal ’n baie kenmerkende konkrete 

ruimte, naamlik die stad Edinburg. Daar word dikwels gesê dat Edinburg ’n groot stad 

met ’n kleindorpse atmosfeer (ruimtelike abstraksie) is. Ek het dit self so ervaar en kan 

my goed voorstel dat dit ’n bepaalde ruimtelike dinamiek aan die verhaal in ’n roman sal 

verleen. 

 

Verder is daar die feit dat karakters se verhoudings, hetsy dit moorddadig van aard of in 

wese liefderyk en romanties is, ’n besliste uitwerking ten minste op die abstraksies van 

die ruimte in ’n roman het. Trouens, vele ruimtelike abstraksies soos jaloesie, 

wanopvattings, assosiasies, liefde en romanse vloei uit die storielyn voort of bepaal die 

storielyn. Die genoemde abstraksies werk derhalwe op mekaar en op die storielyn in om 

sodoende ruimtelike dinamika te skep. 

 

Verhoudings soos liefde en romanse, haat en afguns (abstrakte ruimtes) tussen 

karakters kan myns insiens verder as drumpelervarings in liminale sones gesien word. 

“A threshold is therefore a transition, a boundary that is crossed in moving from one 

space to another, whether literally of figuratively” (Nel, 2007:224). Sulke grense 

(drumpels) of liminale sones (ruimtelike abstraksies) beïnvloed die storie en storielyn 
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7.6 Slotsom 
 

Die skrywer se verbeelding (kyk 3.1.2), sy emosies, sy intellek en woordvaardigheid 

versmelt tydens die kreatiewe proses – ook wanneer ruimtelike dinamika geskep word. 

Alles wat die skrywer al ervaar het, alles wat hy hom kan verbeel, plus die inherente 

dryfveer van sy talent wat hom in staat stel om hom in te dink in konkrete en abstrakte 

ruimtes, sal meewerk om ruimtelike dinamika in ’n roman te skep. 

 

Dit is verder ’n gegewe dat die skrywer se psige ruimtelike dinamika huisves. Ruimtelike 

dinamika sluit aan by ’n skrywer se eie ruimtelike ervarings wat na my mening van sy 

religie tot sy persoonlike herinneringe, sy kultuur, ensovoorts, insluit. Petra Müller 

(1992:5) meen ’n skrywer “moet ’n siel hê, en ’n ryk geesteslewe”. Laasgenoemde 

impliseer  noodwendig dat ’n skrywer slegs ruimtelike dinamika in ’n roman suksesvol 

kan vergestalt indien hy oor ’n sterk sin van plek, ’n massa kennis, empatie en intuïtiewe 

insig beskik. 

 

Verder is dit nodig om die skrywer se rypheid wat betref lewenservaring en insig, kortliks 

te beskou. Dit is feitlik ’n voorvereiste dat lewe kuns vooraf moet gaan 

(Aucamp,1986:11) en derhalwe ook die skep van ruimtelike dinamika in ’n roman. “Die 

‘opvoeding van emosies’ lyk my al hoe meer na die belangrikste komponent van enige 

kursus in kreatiewe skryfwerk” (Aucamp, 1986:11). Om ruimtelike dinamika te skep 

behoort ’n skrywer derhalwe eers te begryp wat ruimtelike dinamika vereis.  

 

Die probleem om die genoemde ruimtelike dinamika, plus dit wat verbeel en byverbeel 

word, in woorde te vergestalt, vorm die kern van hierdie studie. Die skrywer wat oor ’n 

sterk sin van plek beskik, asook die vermoë om die problematiek van die verskillende 

abstraksies van die ruimte te begryp, behoort ruimtelike dinamika in ’n roman effektief te 

kan skep. 

 

’n Ontwerpbeginsel vir die skep van ruimtelike dinamika wat die doelwit van hierdie 

studie was, kan ten slotte as bestaande uit die volgende aspekte voorgestel word: 

• Die transformasie van sin van plek 

• Vormgewing 

• Skryftegnieke 
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Na my mening is dit moontlik om bogenoemde ontwerpbeginsel suksesvol toe te pas om 

sodoende ruimtelike dinamika te skep. Ruimtelike dinamika behoort in enige roman ’n 

stukrag te vorm wat die ander skeppingselemente belig en die storielyn versterk. 
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Bylae B 
Vraelys aan skrywers 

  

 

B.1. Die antwoorde van Jeanette Ferreira (2011, 2012) op die gestelde vrae in 
verband met die skep van ruimtelike dinamika in van haar romans. 

 

1.1. Die ontstaan van die ruimtelike dinamika in u roman Die son kom aan die 
seekant op het sekerlik sy ontstaan in die impetusfase van die skryfproses. Hoe 

het u dit ervaar – en het dié stimulus dadelik of eers heelwat later na die 
beplanningsfase en skryffase aanbeweeg?  

Die fisieke en emosionele ruimte van Louis Tregardt se trek het my waarskynlik 

aangetrek omdat ek my self as ’n ontheemde mens ervaar nadat ek as kind in ’n 

gelukkige huisgesin grootgeword het. My pa is oorlede toe ek sestien was en daarna het 

my ma, finansieel sterk agtergelaat, telkens verhuis. Waarskynlik omdat my pa die anker 

in ons gesin was en toe nie meer daar was om die belang van een huis te onderskryf 

nie. Omdat ek die laatlam was, moes ek hierdie verhuisings saam met haar beleef en dit 

was vir my traumaties. Ek het my derhalwe ook in die groter, nie fisieke ruimte ontheem 

gevoel.  

 

Die Tregardts, voortdurend op trek, voortdurend in die hoop dat daar vorentoe ’n 

permanente tuiste sal wees, was nie ’n bewuste keuse nie (my kursief). Ek weet net 

Tregardt se dagboek het my gevange gehou sedert ek dit as honneursstudent moes 

bestudeer vir taalkundige doeleindes. Tog kon ek die roman eers skryf in my vyftigerjare 

– dalk wou ek dit beter verstaan voor ek die roman aangepak het. Of ek dit nou verstaan, 

weet ek nie. Wat ek wel weet, is dat ek my ten diepste kon inleef in daardie ruimte wat 

voortdurend gewissel het: ’n handjievol mense in ’n vyandige en harde binneland, en dan 

was daar ook onderlinge struwelinge. Veral Martha Tregardt, van wie ons bitter min in 

die dagboek lees, se lot kon ek my eie maak. Sy was die vrou, die nesmaker, en sy 

moes haar nes agterlaat om nooit weer ’n nes te vind nie.  

 
1.2 Beskou u nougesette navorsing in verband met die konkrete en abstrakte 

ruimtes van u roman as belangrik en speel verbeelding hier ook ’n rol? Met ander 
woorde, verbeel of fabriseer u sommige aspekte van die ruimte by? 



348 
 

Ek het lang tydperke aan die voet van die Soutpansberge deurgebring, waar die 

Tregardt-trek agtien maande oorgestaan het. In daardie tyd het ek ook persoonlik met 

die Buys-nakomelinge, wat steeds daar woon, kennis gemaak en diepe waardering vir 

hulle ontwikkel. Daar het ek die sleepmis ervaar. Dit rol soos golwe van die hoogte af, 

byna soos watergolwe, en dit is ondeurdringbaar. Jy kan net ’n paar meter voor jou sien. 

Ook maak die mis alles baie stil. Jy is werklik alleen wanneer die sleepmis intrek. 

Origens het ek grootgeword op ons familieplaas (vier geslagte Ferreira-grond) in die 

Laeveld, waardeur hulle trek na Mosambiek gelei het.  

 

Ek het die Laeveld hartstogtelik lief en dit is vir my sinoniem met ’n geborge kindertyd en 

’n huis. Die plaas is nie meer in die Ferreiras se besit nie. Van my pa het ek die name 

van voëls, bome en diere geleer en dit vind neerslag in die roman, maar ek het ook 

veldgidse in hierdie verband geraadpleeg. Ek kon nie die hoogtes besoek waaroor die 

trek die Drakensberge oorgesteek het nie (dit is net moontlik met ’n stapgeselskap) maar 

prof. Louis Changuion, wat vertroud is met hierdie roete, het my van waardevolle inligting 

voorsien. Oor die toestande in die destydse Mosambiek en Lourenço Marques (indertyd 

Delagoabaai) het ek noukeurig nagelees. Ook die treklede se drang om weg te kom van 

hulle onderdrukkers, is duidelik af te lei uit historiese bronne.  

 

Nee, ek glo nie ek het enige aspekte gefabriseer nie, buiten gesprekke en houdings 

tussen die trekkers onderling, buiten buitensporige angs, wat Tregardt nie sou neerpen 

nie, buiten liefdestonele, buiten skrikgerugte, buiten gebeure wat ons uit latere 

geskiedskrywing kon herwin maar wat nie in die dagboek opgeteken is nie. Selfs oor 

hulle tydelike wonings het ek navorsing gedoen en wel omdat dit nie haarfyn in die 

dagboek beskryf word nie.  

 

Ek skryf daaroor (bogenoemde) in die Outeursaantekeninge agter in die roman. Maar 

wat eintlik gebeur het, is dat ek my in Martha se skoene geplaas het. Daarom moet ek 

dadelik my self korrigeer en sê ja, ek het gefabriseer. Want van Martha, soos reeds 

gesê, lees ons min. Alles wat sy dink en sê, was my dink en sê. En almal wat in die 

dagboek net ’n naam is en in die roman mens word, is my fabrisering, gegrond op my 

beperkte mensekennis.  

 

1.3 Beskou u die titel van u roman, Die son kom aan die seekant op, as metafories 

deel van die dinamika van ruimteskepping in die genoemde roman?  
Die son kom aan die seekant op: Dit is ’n inskrywing in Tregardt se dagboek. Die 

poëtiese kwaliteit daarvan het my aangespreek. Dit spreek van hoop dat daar tog lig sal 
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wees wanneer hulle die “stad” (wat uiteindelik ’n gehuggie geblyk te wees het) aan die 

sonkant bereik. Die roman eindig met daardie lig – wat as ’n hoopvolle en geborge 

ruimte beskou kan word – wat uiteindelik die dood word. En dalk is dit wat ek wou sê met 

die roman: Daardie lig, eendag, is die dood. En dit is al waarop ons kan hoop. Daar is 

nie ’n huis op aarde nie.  

 

1.4 Beskou u styl as deurslaggewend vir die skep van ’n spesifieke ruimte soos 

byvoorbeeld die historiese ruimte in u roman? 
Die taalhang in hierdie ruimte is die styl. Dit is Afrikaans, maar ouderwets, eintlik 

Afrikaans in wording uit Nederlands. Ek sou nie die roman deurgaans in hedendaagse 

Afrikaans kon skryf nie. Die taal (styl) transponeer ons na ’n tyd wat herkenbaar is, maar 

ook nie meer heeltemal nie. Soos die huis, wat ek kan onthou, maar nie meer heeltemal 

nie.  

 

1.5 Sou u dit beskou dat te veel inligting eerder afbrekend kan wees ten opsigte 

van die skep van ruimte met al sy dinamiese fasette? Met ander woorde, reken u 
inligting moet oordeelkundig hanteer word tydens die skep van ruimtelike 
dinamika? 
Ruimte, dialoog en handeling is vir my ’n eenheid. Uiteraard kan ruimtelike beskrywings 

en ’n te deursigtige, doelbewuste inkleding van die emosionele ruimte afbrekend op die 

verhaalgang inwerk. Maar daardie balans is die skrywer se verantwoordelikheid.  

 
1.6 Na aanleiding van onderstaande: dink u dat ’n skrywer se sin van plek 
noodsaaklik is om hom/haar ’n suksesvolle, dinamiese ruimte te laat skep?  

 Ek dink ek het die vraag in 5.4.2 beantwoord. 

  
1.7 Het u verder so ’n sin van plek ten opsigte van die abstrakte ruimtes van die 

genoemde roman ervaar? Hoe het u byvoorbeeld te werk gegaan om die konkrete 
plekke in u roman meer transendentale ruimtes te laat word?  
Die sleepmis wat mens volledig afsluit, is so ’n konkrete en transendentale ruimte. 

Martha staan in hierdie mis wanneer sy besef sy is weer swanger. En dit is in hierdie mis 

dat sy die dragtige rietbok gewaar, wat kort daarna deur die honde verskeur word. 

Martha word die vasgekeerde rietbok, hoe vry ’n rietbok ook al veronderstel is om te 

wees. Die soutpan waarheen Gert Boesman hulle lei, word ’n mistieke ruimte. Dit is daar 

wat Martha bewus word van ’n groter godsbegrip, ’n ruimtelike inklusiwiteit, iets waarvan 

sy waarskynlik nooit bewus sou word as hulle nie getrek het en sodoende ontheem is 

nie. Wanneer hulle van die Soutpansberg vertrek, lei hulle pad deur ’n dorre streek en 
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mens en dier smag na water. Dan kom hulle lugspieëlings teë (wat ook in die dagboek 

vermeld word) van uitgestrekte panne water. Dit is ’n toespeling op die hoop en die tuiste 

wat hulle ontwyk.  

 
1.8 Van watter metodes het u gebruik gemaak om die konkrete ruimte uit te beeld? 

 Ek het navorsing gedoen en die plekke besoek waar my karakters hulle bevind het. Ek 

het lank daar vertoef om te sien hoe hulle die son sien sak en opkom het, om die veld te 

ruik, beeste te hoor bulk.  

 

1.9 Hoe het u die kwessie van identiteit as deel van die ruimte waarmee die 

moderne leser kan identifiseer, aangepak? 
Dit was nie doelbewus nie. By voltooiing van die roman het ek ingesien dat die moderne 

Afrikaner ook op trek is, dikwels om dieselfde rede as die Tregardts.  

 

1.10 Van watter metodes het u gebruik gemaak om werklikheidsbeeld of tydgees in 

u roman te skep? 
Ek het van karakterisering gebruik gemaak, gegrond op wat ek van mense en my self 

weet. Daarom het ek Meester gay gemaak, daarom het ek Pieta laat verlief raak op ’n 

meisie van gemengde bloed, daarom het ek van Breggie Pretorius ’n skinderbek en ’n 

kwaadsteker gemaak, en van Isaak Albach ’n bloedskandelike kindermolesteerder (oor 

laasgenoemde is daar subtiele getuienis in die dagboek), daarom is Danster in opstand 

omdat hy nie ’n verlede het nie. Want hulle was mense nes vandag. 

  

1.11 Hoe het u die kultuur van die tyd in u roman vergestalt? 

Ek het deur die taal en die godsdiens en die trekdrif die kultuur van die tyd vergestalt.  

 

1.12 Hoe het u die sosio-politiek in die genoemde roman vergestalt? 

Deur direkte verwysings na vermengde bloed, baas- en knegskap en opstand teen 

onderdrukking. 

 

1.13 Is daar van hibriditeit en liminaliteit in u roman sprake en hoe het u dit 

daargestel? 
Ja, beslis. Die Tregardts het hulle in ’n voortdurende staat van liminaliteit bevind.  

 
1.14 Speel die religie ’n rol in u roman? Hoe het u dit deel van die abstrakte ruimte 

gemaak? 
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Dit blyk uit die godsdiensoefeninge – en Martha wat teen die einde Meester se viool 

hoor, al is hy toe reeds weke oorlede. Daarom ook dat die son vir haar sinnebeeld van 

God word wanneer sy sterf. Op bladsy 212 van die betrokke roman lees ons: “Maar 

Martha hoor dit: nader my God, by U, steeds nader, sonkant toe, die groot water se 

genade in, al op die sloep lig langs wat die mens na sy ewige staning lei.” 

 

Meester is ook die een wat haar bewus gemaak het daarvan dat God iets groter is. 

“Geloof is alles, Martha. Dit is respekte vir die volheid van die ganse wêreld waarin ons 

leef” (p. 68). Dit is ook daar aan die soutpan wat Martha bewus word van die mwari, die 

Afrikaopvatting van god. Van die mwari hoor sy Rossetoe sê: “Ons kan nie die mwari 

met ons oë sien nie. Ons weet net hy is daar wanneer ’n ster wegskiet, ons hoor sy stem 

in die donderweer, ons voel hom wanneer die grond oopskeur ...” – en wat daarop volg 

(p. 52). Hierdie Afrikasiening het ek gekry in Stayt se optekening van die Venda se 

religieuse belewing en dit het my diep ontroer. Ek het dit verskryf sonder om weer na die 

bron te kyk. Die versmelting van Afrikareligie en die Bybel word miskien die beste 

saamgevat op bladsy 79: “En kyk, die Here het verbygegaan, terwyl ’n groot en sterk 

wind die berge skeur ...” tot by die volgende paragraaf waar die Bybelaanhaling die 

werklikheid word: “En die gesuis word ’n veraf gefluit en die geratel van skildvelle teen 

assegaaie”.  

  

1.15 Die menslike psige omsluit feitlik sy/haar hele konkrete en abstrakte ruimtes. 

Kon u hierdie stelling as uitgangspunt in die skep van ruimte met al sy 
wisselwerkende fasette in u roman gebruik?  
Die fisieke trek was ook my karakters se geestelike trek. Die huis wat Martha geken het, 

het gaandeweg ’n ander huis in haar verbeelding geword. Dit sou van klip wees, wat 

Lewies uit die binneland waardeur hulle nou trek, sou kom haal. Dit is wat haar staande 

gehou het, aldeur, die droombeeld van weer ’n huis. Wanneer hulle in “die stad” 

(Lourenco Marques) aankom en sien dit bestaan buiten die goewerneur se huis uit 

gehuggies en ’n onwelriekende strand, is haar ontnugtering ook fisiek en geestelik. Dan 

sterf Martha en haar nuwe abstrakte ruimte – vir haar as Christen ook die toekomstige 

konkrete van haar siel, as so iets moontlik is – word die hiernamaals.  

 

1.16 Het u gebruik gemaak van private ruimtes binne die vertelde ruimte om 

sodoende ruimtelike dinamika te skep?  
 Een van die hoofkarakters, Martha, se ontheemde psige versinnebeeld die fisiek 

ontheemde trekgeselskap. 
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1.17 Hoe het die interaksie van ruimte met die ander drie skeppingselemente, 

karakter, handeling en tyd bygedra tot die skep van ruimtelike dinamika in u teks? 
Verhoudings word deurentyd bepaal deur die karige ruimte en die ruimte wat reeds deur 

ander, meestal vyandiggesindes, bewoon word. Dit skep nood en woede en 

aanhanklikheid. Die blote feit dat Tregardt dagboek hou, so akkuraat dat hy 

maansverduisterings aanteken, spreek van sy geveg teen die verganklikheid. Die 

trekspore werk ook net soos skrif, dit bly agter hulle lê soos skrif in die dagboek. Dit kan 

vandag nog gelees word, soos die waspore vandag nog plek-plek sigbaar is. Daarom 

dink Martha mens skryf met dieselfde letters as waarmee jy lees (p. 211). Maar niemand 

is uniek nie, want almal skryf soos hulle trek.  

 

1.18 Dink u dat die skep van ruimtelike dinamika noodwendig anders daar uitsien 

in ’n ontspanningsroman soos Babette?  
In Babette het ek eweneens ruimte gebruik om atmosfeer te skep en om in teenstelling 

of in ooreenstemming met die karakter se gevoel te funksioneer. Maar dieselfde haglike 

sentiment oor die Laeveld wat ek in my omdra, het Babette juis daar geplaas. Ruimte 

was dus minder intellektueel bereken in Babette. Laat my egter dadelik byvoeg dat wat 

ek nou “minder intellektueel bereken” noem, dalk inderdaad intellektueel en skeppend in 

Babette teenwoordig was, hoewel die leser nie so bedag daarop sou wees in ’n roman 

soos Die son kom aan die seekant op wat duidelik van meet af aan minder gemoedelik 

kommunikeer.  

 

 

  

 B.2 Die antwoorde van Wilna Adriaanse (2012) op die gestelde vrae in verband 
met die skep van ruimtelike dinamika in van haar romans. 
 

 Basiese vrae wat aan Wilna Adriaanse gerig is, is as volg: 
 2.1. Die ontstaan van die ruimtelike dinamika in u roman het sekerlik sy ontstaan 

in die impetusfase (stimulusfase of oorspronklike idee) van die skryfproses. Hoe 
het u dit ervaar – en het dié stimulus dadelik of eers heelwat later na die 
beplanningsfase en skryffase aanbeweeg? 
Cato (die hoofkarakter in die roman, Vier seisoene kind) het na my toe gekom waar sy in 

die vliegtuig sit en hardop bely dat sy ŉ weduwee is. Sy was ŉ karakter uit ŉ vorige 

roman en toe sy haar met hierdie woorde kom aanmeld, was ek dadelik bewus van die 

ruimte want dit het drie moontlike ruimtes geïmpliseer. Die ruimte waarvandaan sy kom, 

die vliegtuig as ruimte en die ruimte waarheen sy op pad was. Alhoewel die leser nooit 
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werklik die ruimte leer ken waarvandaan sy kom nie, vorm dit tog deel van die dinamika. 

Op een plek verwys sy byvoorbeeld na ŉ geskrif teen ŉ muur naby hulle woonstel. Op ŉ 

ander plek wonder sy oor die mense wat nou daar woon en of hulle hom (haar oorlede 

man daar kan voel.)  

Die vliegtuig (bewegende ruimte) was belangrik omdat dit haar vir ŉ aantal ure tot 

stilstand gedwing het om sekere gebeure weer te bekyk en haar gevoelens daaroor 

hardop uit te spreek.  

Toe ek op die huisie afkom, was dit vir my die ruimte waarna ek op soek was vir haar. 

Die huisie sit alleen tussen die bome – dit was vir my ŉ eggo van haar bewuswording dat 

sy nou alleen is. Dit was ook nie hare nie, en het derhalwe steeds gedui op die 

moontlikheid van verandering. Sy was nog nie “by die huis nie”. 

Ten opsigte van Stellenbosch as groter ruimte (makroruimte): Hierdie was die 

agtergrond waarteen die lesers haar laaste ervaar het. Dit was natuurlik dat die 

genoemde karakter sal terugkom na die ruimte waar sy laas gelukkig was. 

 
2.2 Beskou u nougesette navorsing in verband met die konkrete en abstrakte 

ruimtes van u roman as belangrik en speel verbeelding hier ook ’n rol? Met ander 
woorde, verbeel of fabriseer u sommige aspekte van die ruimte by? 
Ek glo konkrete ruimte in ŉ roman kan gefabriseer word. In my geval, soos ook in my 

roman, Vier seisoene kind, kom ek egter agter dat elke ruimte een of ander verband het 

met ŉ bekende ruimte, waarby ek dan sekere aspekte fabriseer. 

Die huisie waarna ek in die roman Vier seisoene kind verwys, asook die kleinhoewe en 

groter huis as konkrete ruimte in die betrokke roman, bestaan wel op Stellenbosch. Dit 

bestaan helaas nie in presies die vorm en plan wat ek dit noodwendig beskryf nie. 

Ek vind dat ek soms ruimtes raakloop wat met my praat en ek glo hulle gaan lê êrens en 

kom na vore wanneer die tyd reg is. Soms is dit ŉ abstrakte belewenis wat die ruimte 

impliseer. 

 

2.3 Beskou u die titel van u roman as deel van die dinamika van ruimteskepping in 

die genoemde roman?  
Ja. Die vier seisoene waarna die titel verwys is deel van die ruimteskepping en kom ook 

op verskeie plekke in die roman ter sprake waar die hoofkarakter verwys na die verskille 

in en om die huisie wanneer die seisoene verander. Soos byvoorbeeld die blare wat in 

die herfs begin val en die son wat dieper die huis in skyn, ensovoorts.  

 
2.4 Beskou u styl as deurslaggewend vir die skep van ’n spesifieke ruimte in u 

roman? 
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Ja, styl speel vir my ŉ belangrike rol in die skep van ŉ spesifieke ruimte. Dit is egter nie 

iets waarop ek vreeslik akademies kan uitbrei nie, maar as leser vind ek dat sommige 

skrywers se styl beslis bydra tot die ruimtes wat hulle skep. ŉ Voorbeeld wat ek dadelik 

onthou is Eleanor Baker se Die nes. Haar styl in dié boek het vir my die Europese 

landskap op ŉ baie besonderse manier ontsluit. Die gestrooptheid van haar styl en die 

landskap het mekaar ge-eggo. 

  

 2.5 Sou u dit beskou dat te veel inligting eerder afbrekend kan wees ten opsigte 

van die skep van ruimte met al sy dinamiese fasette? Met ander woorde, reken u 

inligting moet oordeelkundig hanteer word tydens die skep van ruimtelike 
dinamika? 
Ek dink ruimteskepping is ŉ baie belangrike element en wanneer dit goed gedoen word, 

versterk dit die verhaal. Daar kan sekerlik te veel inligting gegee word, maar dit gebeur 

wanneer ŉ skrywer dit vir effek doen en die ruimte genoeg binne die verhaal plaas nie – 

of wanneer die ruimte nie oordeelkundig gekies is nie.  

 

Slotsom: Inligting moet oordeelkundig gebruik word, maar die skrywer moet die leser so 

goed as moontlik binne die ruimte plaas. Die skrywer het altyd ŉ verantwoordelikheid om 

die inkleding van die ruimte te balanseer. 

 
2.6 Dink u dat ’n skrywer se sin van plek noodsaaklik is om hom/haar ’n 

suksesvolle, dinamiese ruimte te laat skep?  
Ek het al verbeelde ruimtes beskryf, maar nooit ruimtes wat heeltemal vreemd is nie. 

Daar moet êrens een of ander verband wees – al is dit ŉ terloopse en kort besoek. Al is 

dit selfs net een belewenis wat ek daar ervaar het.  

Ek glo ŉ skrywer wat nie ŉ sin van plek het nie, kan ruimte nie suksesvol inklee nie. 

Daar moet ŉ natuurlike aanvoeling wees, ŉ bewus wees van die ruimte.  

 
2.7 Het u so ’n sin van plek ten opsigte van die konkrete ruimte in u roman ervaar? 

Stellenbosch is vir my ŉ ruimte wat ek baie goed ken. Ek ken die verskillende seisoene 

daar, ek weet hoe die lig val. Ek glo dit het daartoe bygedra dat ek die hoofkarakter, 

Cato, daar kon plaas. 

 
2.8 Het u verder so ’n sin van plek ten opsigte van die abstrakte ruimtes van die 

genoemde roman ervaar? Hoe het u byvoorbeeld te werk gegaan om die konkrete 
plekke in u roman meer transendentale ruimtes te laat word? 
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Ek gaan nie noodwendig te werk om so iets te bewerkstellig nie – dis eerder ŉ geval dat 

die konkrete ruimte een of ander abstrakte ruimte oopmaak. In Cato se geval bring die 

hartseer en rou na haar man se dood en die vliegtuigrit haar “aarde” toe. Letterlik en 

figuurlik. Sy noem op ŉ stadium dat sy op die oomblik grond onder haar voete nodig het. 

Sy moet ongehinderd kan asem haal. 

 

Ek het vroeër ook daarna verwys – die huisie wat alleen staan en haar gevoel van alleen 

wees. Sy vra dikwels die vraag hoe relevant is weduwees (treurendes) in die 

samelewing. Dat hulle geselskappe tot stilstand bring omdat niemand weet hoe om te 

reageer in hulle teenwoordigheid nie. Die huisie op die rand van die dorp word dan eintlik 

sy wat haarself op die rand van die samelewing sien. 

 

Dieselfde geld vir die teaterrestaurant wat sy gekoop het. Sy kyk na die mense wat op ŉ 

aand daarheen kom en sy wonder wat hulle omstandighede is en sy verbeel haar sy sien 

hoe elkeen sy winkeltrollie met sorge by die deur los om een aand onbevange te kan 

ontspan. Soos sy ook by tye haar pakkie wil neersit, vergeet van wat gebeur het. 

 

2.9 Van watter metodes het u gebruik gemaak om die konkrete ruimte uit te beeld? 

Ek het tyd daar spandeer en ook ŉ paar besoeke aan ŉ teaterrestaurant. Ek het ook met 

die eienaar van ŉ teaterrestaurant gesels.  

 
2.10 Hoe het u die kwessie van identiteit as deel van die ruimte waarmee die 

moderne leser kan identifiseer, aangepak? 
Ek het nie doelbewus die kwessie van identiteit aangepak nie.  

2.11 Van watter metodes het u gebruik gemaak om werklikheidsbeeld of tydgees in 

u roman te skep? 
Ek het met weduwees gesels, maar die karakters binne die huidige tydgees geplaas. 

Met ander woorde in ŉ tyd waar daar nie meer ŉ jaar lank noodwendig swart gedra word 

nie en ook die feit dat die wêreld nie stilstaan nie en ook nie wag sodat jy een probleem 

op slag kan afhandel nie. Die dinamika tussen die personeel by die teaterrestaurant het 

ook die tydgees uitgebeeld. 

  
2.12 Hoe het u die kultuur van die tyd in u roman vergestalt? 

Die karakters se taalgebruik en die verwysing na die soort vermaak wat deesdae gewild 

is. 

 
2.13 Hoe het u die sosio-politiek in die genoemde roman vergestalt? 
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Die sjef by die teaterrestaurant kom uit ŉ swart woonbuurt waar sy seun ŉ jong meisie 

verkrag het. Niemand (behalwe die jong meisie wat daar werk en die slagoffer is) weet 

daarvan nie. Hy glo nie iemand sal verstaan nie. Die sosio-politiek is ook vergestalt deur 

Cato se aanvanklike komplekse verhouding met hom en later ook sy vrou. 

  
2.14 Is daar van hibriditeit en liminaliteit in u roman sprake en hoe het u dit 

daargestel? 
 As ek die terme reg verstaan, dink ek dadelik aan die karakters wat Cato by die teater 

restaurant aantref. Haar personeel. Die swart sjef. Die jong Afrikanerman wie se pa dink 

hy is gay omdat hy nie van rugby hou nie, ŉ Moslemvrou wat ewe gemoedelik Cato se 

Kersgeskenk aanvaar, ŉ jong bruin studentemeisie en die jong swart meisie. Ek het dit 

nie doelbewus gedoen nie, want ek het ŉ broertjie dood aan “opsetlike” 

storiemanipulering. Dit is maar soos die karakters hulle kom aanmeld het. Die karakters 

was van die begin af ’n hibriede mengsel van rasse en gelowe en kulture wat 

wisselwerkende abstraksies in die ruimte geskep het. 

 

Wat liminaliteit betref: Dit was vir my belangrik dat Cato se storie nie noodwendig ŉ 

“klaar” einde moet hê nie. Of eintlik moet ek sê hoe langer ek aan die boek gewerk het, 

hoe meer het ek bewus geword dat dit ŉ verhaal is wat met ŉ mate van “oopheid” gaan 

eindig. Grense sal aanhoudend verskuif word. Op sekere gebiede gaan sy weer haar 

lewe of ŉ lewe herken, maar daar gaan steeds dinge wees wat in die toekoms beslis 

gaan word. Die hoofkarakter, Cato, se lewe en storielyn het gevolglik van die begin af ’n 

liminale aard wat seker ook ruimteskeppend werk. 

 
 2.15 Speel die religie (of die karakters se siening daarvan) ’n rol in u roman? Hoe 

het u dit deel van die abstrakte ruimte gemaak? 
Jacob Alheit, die manlike hoofkarakter se vrou het van hom geskei omdat sy onder 

andere gevoel het sy het haarself verloor. Haar manier om haarself terug te vind was 

deur verhoudings met ander mans, afgewissel deur tydperke van dwepery. Sy neem 

hulle seun na ŉ kerkkamp en wil hom op ŉ stadium weer laat doop. Deur hierdie gedrag 

vervreem sy eintlik die kind van haar. Hy is op soek na ŉ meer eenvoudige bestaan – 

soos enige kind op daardie stadium. Jacob verwys daarna dat kinders op daardie 

ouderdom geloof (religie) as ŉ groepsaktiwiteit beoefen, en dat hy dink ŉ mens moet 

hulle toelaat om dit te doen. Daar is later genoeg tyd vir al die twyfel. 

Die mens bly maar in wese altyd op soek na antwoorde. 
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2.16 Die menslike psige omsluit feitlik sy/haar hele konkrete en abstrakte ruimtes. 

Kon u hierdie stelling as uitgangspunt in die skep van ruimte met al sy 
wisselwerkende fasette in u roman gebruik? 
Indien ek dit gedoen het, was dit onbewustelik.  

  
2.17 Het u gebruik gemaak van private ruimtes binne die vertelde ruimte om 

sodoende ruimtelike dinamika te skep?  
Cato ervaar haarself tot ŉ groot mate as ŉ buitestander, selfs al is sy saam met haar 

goeie vriende of familie. Die leser is die hele tyd bewus van ŉ binnewêreld wat sy nie 

deel nie. En verder ook dat sy dikwels soos ŉ toeskouer is. Waar sy eers ŉ deelnemer 

was, staan sy nou op die rand en kyk na die aksie en interaksie om haar. Op een plek 

vertel sy dat dit voel of sy alleen op ŉ stasie sit, net sy en die kat en sy weet nie of daar ŉ 

trein is wat hulle gaan kom oplaai nie. Hierdie is vir my ŉ privaat ruimte. 

 

 2.18 Die keuse van ’n fokalisator is baie belangrik tydens die skep van ruimte en 

ruimtelike dinamika. Het u in u roman gebruik gemaak van die hooffokalisator om 
ruimte te skep? Kan u voorbeelde gee? 
Ja, ek dink tog Cato se omstandighede het meegebring dat sy, as hooffokalisator, ruimte 

geskep het. Ek wil weer hier verwys na haar alleenheid. Haar ervaring as buitestander, 

die huisie – weggesteek tussen die bome en struike, ensovoorts – het meegebring dat sy 

as hooffokalisator die ruimte help skep het. 

 
2.19 Herhaling van inligting is belangrik tydens die skep van ruimte. Het u daarvan 

gebruik gemaak en hoe het u dit gedoen? 
Ja. Maar in die herhaling het ook groei gelê, soos haar blyplek en restaurant verander 

het, meer ingeklee is. Aan die begin was dit onbekende ruimtes, soos haar alleenheid.  

 

  
 
B.3 Die antwoorde van Erika Murray Theron (2012) op die gestelde vrae in verband 
met die skep van ruimtelike dinamika in van haar romans. 
 
 3.1 Die ontstaan van die ruimtelike dinamika in u roman het sekerlik sy ontstaan 

in die impetusfase of stimulus van die skryfproses. Hoe het u dit ervaar – en het 
dié stimulus dadelik of eers heelwat later na die beplanningsfase en skryffase 
aanbeweeg?  
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Ek bespreek die romans Sê Maria en ’n Tapisserie met klein diere, maar ek sou graag 

die roman, Verblyf, ook hierby wou betrek. In die geval van die roman,Verblyf, is ruimte 

in sekere sin ook die onderwerp van die roman. Met ander woorde die roman handel oor 

ontheemding, identiteit en tuiskoms en gaan oor Afrikaners wat in Suid-Afrika verhuis en 

oor ander wat hulle in Londen en in Amerika moet tuis maak. Die verhouding tussen 

karakters en ’n vertroude of onvertroude omgewing is dus absoluut ter sake en was van 

die eerste oomblik af teenwoordig in die ontstaan en beplanning van die roman. 

 

In die geval van die roman ’n Tapisserie met klein diere het die tema aanvanklik los van 

die spesifieke ruimte ontstaan. Ek was nog besig om ’n ruimte te vind waar ’n paar 

karakters tydelik bymekaar kon kom en waarbinne die verhaal amper soos ’n klein 

toneelspel met ’n “koortjie” van werker-waarnemers kon afspeel. Apart daarvan het ek 

met verloop van tyd aantekeninge gemaak rondom ’n geliefde strandomgewing en die 

klein diertjies wat daar my pad gekruis het, en eendag het ek besef ek kon dit dalk nog 

iewers gebruik. Vroeg in die skryf van die roman het die twee by mekaar uitgekom en het 

die strand die verhoog geword en het die dieremotiewe die funksie van klein raampies vir 

die verhaal gekry. Die verbinding was so heg en vir my so natuurlik dat die ruimtelike 

“raampies” in die titel van die boek betrek is.  

 

 3.2 Beskou u nougesette navorsing in verband met die konkrete en abstrakte 

ruimtes van u roman as belangrik en speel verbeelding hier ook ’n rol? Met ander 
woorde, verbeel of fabriseer u sommige aspekte van die ruimte by? 
In die geval van die roman, Verblyf, was die akkurate feitelike weergawe van die ruimte 

van deurslaggewende belang. Voordat ek ’n woord meer geskryf het as my eerste 

tematiese aantekeninge, is ek op sterkte van ’n FAK-toekenning op ’n navorsingsbesoek 

na Amerika, Kanada en Londen, en het ek uitvoerige gesprekke met Suid-Afrikaners 

daar gevoer. Later het ek tientalle klein besonderhede per telefoon, brief en e-pos en op 

die Internet gekontroleer.  

In die geval van die roman, ’n Tapisserie met klein diere, het ’n omgewing wat ek soos 

my handpalm geken het, glad en gemaklik in die roman kom lê sonder dat die woord 

“navorsing” ooit by my opgekom het. 

 

In die roman, Sê Maria, wat ten dele oor die mag van vertel en van die woord handel, 

was sekere geskiedkundige omstandighede wel baie ter sake. Ek moes heelwat 

navorsing doen, maar met hierdie roman moes my verbeelding my dikwels lei.  
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 3.3 Beskou u die titel van u roman as deel van die dinamika van ruimteskepping in 

die genoemde roman?  
In die geval van beide Verblyf en ’n Tapisserie met klein diere: ja, beslis.  

(Maar by albei romans het die titel eers later op die boek kom lê.)  

 
3.4 Beskou u styl as deurslaggewend vir die skep van ’n spesifieke ruimte soos 

byvoorbeeld die historiese ruimte in u roman? 
Ja, seker. Ek het nie net met Sê Maria nie, maar ook met Die toubrug met ’n vroeëre 

historiese ruimte gewerk. Die uitdaging is egter om subtiel te wees en dit nooit te 

oordoen nie.  

  
3.5 Sou u dit beskou dat te veel inligting eerder afbrekend kan wees ten opsigte 

van die skep van ruimte met al sy dinamiese fasette? Met ander woorde, reken u 
inligting moet oordeelkundig hanteer word tydens die skep van ruimtelike 
dinamika? 
 As inligting nie funksioneel is nie, moet dit uit. Jy moet baie meer weet as wat jy sê 

sodat die bietjie wat jy wel sê, met die werklikheid wat daaragter lê, sluit.  

  
3.6 Na aanleiding van onderstaande: Dink u dat ’n skrywer se sin van plek 

noodsaaklik is om hom/haar ’n suksesvolle, dinamiese ruimte te laat skep?  
Alte seker. Voor ek nie ’n sin vir plek het nie, kan ek nie eens begin skryf nie. As ’n 

ruimte nie vir jouself glashelder bestaan nie, hoe kan jy dit sodanig projekteer dat ’n leser 

daarin glo?  

  
3.7 Het u so ’n sin van plek ten opsigte van die konkrete ruimte in u roman ervaar? 
By Tapisserie was dit baie sterk. Sodanig dat dit gevoel het asof ek vanuit my eie ruimte 

letterlik daarin kan oorstap. In Sê Maria was Maria se huis vir my ’n baie groot 

werklikheid. In die geval van Verblyf kan ek in die oortreffende trap dieselfde van veral 

die karakter, Helena, se huis sê. Ek het nog nooit juis teoreties oor die “konkrete ruimte” 

gedink nie. Maar ek het al baie keer vir myself gesê: om te skryf, moet ek dáár wéés. 

 

 3.8 Het u verder so ’n sin van plek ten opsigte van die abstrakte ruimtes van die 

genoemde roman ervaar? Hoe het u byvoorbeeld te werk gegaan om die konkrete 
plekke in u roman meer transendentale ruimtes te laat word?  
 Ek dink ek begin met die gevoel of instelling dat wat ek te sê het, ook oor iets meer 

universeel gaan. Die ruimte van die betrokke roman moet my help om dit te doen. Met 

die skryf van Verblyf het ek byvoorbeeld geweet dit maak nie saak wáár ek die storie 
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plaas nie, Nieu-Seeland, Australië, Amerika. Ek moet net wat ek ook al kies, kén. Dit 

moet op die ou end illustreer wat die groot tema is: ontheemding en vervreemding, en 

tuiskoms (of nie). Maar wát die storie ook al te sê het, hy moet dit van binne uit doen. 

Anders is jy ’n oneerlike skrywer. 

 
3.9 Van watter metodes het u gebruik gemaak om die konkrete ruimte uit te beeld? 

Ek dink ek het probeer om nie onverteerde beskrywings te gee nie. Altyd via die 

ervaring, emosies, assosiasies, sintuie van die karakter. Sodat dit ook iets sê van die 

karakter, en die storie help dra. Ek maak ook dikwels – meestal onbewus, maar soms 

wel bewus – gebruik van stukkies klein detail. 

 

 3.10 Hoe het u die kwessie van identiteit as deel van die ruimte waarmee die 

moderne leser kan identifiseer, aangepak? 
 In Verblyf was dit presies waaroor ek geskryf het. Dat identiteit gekoppel is aan die plek 

waar jy woon, die mense wat jy ken, die netwerke van vriende en familie, die feit dat 

ander jou storie en jou herkoms ken en jou identiteit aan jou bevestig. Wat die vraag laat: 

as al hierdie tasbare en ontasbare aspekte van jou vertroude ruimte wegval, wat bly van 

jou oor? In Sê Maria het die historiese ruimte van die Anglo-Boereoorlog ’n effek op 

mense en op die nageslag, wat daar weer inherent deel van die tematiek is. In 

Tapisserie het die emosionele ruimte waarbinne die broers en susters grootgeword het, 

’n direkte effek op hul lewens, interaksies en besluite – dit wil sê dit bepaal weer eens 

die storielyn. 

  
3.11 Van watter metodes het u gebruik gemaak om werklikheidsbeeld of tydgees in 

u roman te skep? 
In Sê Maria korrekte historiese gegewens, gesprekke tussen mense, beskrywings van 

gebruiksgoedere, klere, verwysings na gebeurtenisse wat toe plaasgevind het, wat die 

hede van die storie betref ook maar dieselfde. Vergelyk die beskrywing van ’n 

studentekonferensie en die kontak tussen rasse, die verhouding tussen die een karakter 

en haar Indiërman. In die roman, Verblyf, was dit onder andere die gebruik van inligting 

rondom die Afrikaner-“diaspora”. (Ek het uitvoerig navorsing gedoen hieroor, 

byvoorbeeld briewe van “ekspats” gelees.) In my roman, ’n Tapisserie met klein diere is 

een van die subtemas kleurvooroordeel of dan nie in die verhouding van die familie met 

die een karakter se man, en hul hantering van die broer wat in die tronk was, ’n ter sake 

onderwerp in die Suid-Afrikaanse konteks.  
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 3.12 Hoe het u die kultuur en sosio-politiek van die tyd in u roman vergestalt? 

Byvoorbeeld deur die dialoog? 
Ek het dialoog, verwysings, beskrywings, ensovoorts, gebruik. Ek kies kultuur dikwels 

ook as onderwerp.  

  
3.13 Is daar van hibriditeit en liminaliteit in u roman(s) sprake en hoe het u dit 

daargestel? 
 As jy eintlik wil weet of ’n mens na van my karakters as “hibriede” kan verwys, is die 

antwoord ja, want spesifiek in die roman, Verblyf, word die karakters daarmee 

gekonfronteer dat hulle verskillende ou omgewings en agtergronde saam met die nuwe 

ruimtes waarin hulle hulle bevind, binne hul gevoel van identiteit en hul selfbeeld moet 

integreer. ’n Senegalees in Suid-Afrika, ’n gewese Brit weer in Brittanje, Afrikaners in 

Amerika, Afrikaners in die Nuwe Suid-Afrika, ensovoorts. Die roman, Verblyf, gáán juis 

oor immi- en emigrasie.  

 

Ek dink liminaliteit is meestal juis deel van die tematiek van wat ek skryf. Ek dink ’n mens 

kan die begrip rek om die tematiek van enige roman te beskryf waarin daar van ’n 

letterlike of figuurlike reis na selfkennis of ’n ondersoek van die karakter se identiteit 

sprake is.  

 

Juis in die konfrontasie met en die oorsteek van so ’n grens lê die dinamika van ’n roman 

wat nie noodwendig deur aksie gedra word nie, maar deur die ondersoek van wat 

iemand maak wie en wat hy is en waar hy vandaan kom en waarheen hy gaan. En dit is 

wat my sedert my heel eerste roman oor die veelvuldige identiteite en rolle van ’n jong 

vrou en dwarsdeur die res interesseer.  

 

Die titel van nog ’n vroeë roman, Die Mezzanine-klub, is in hierdie konteks nogal 

betekenisvol. ’n Mezzanine as ’n tussenvlak, of ’n tussenverdieping, is in hierdie geval 

die vyftigerjare in die karakters se lewe. ’n Plek waar hulle moet afreken met die verlede 

en sekere dinge moet aflê voordat hulle uiteindelik oor daardie grens stap en die 

ouderdom tegemoet kan gaan. 

 
 3.14 Speel die religie (of die karakters se siening daarvan) ’n rol in u roman? Hoe 

het u dit deel van die abstrakte ruimte gemaak? 
Religie speel altyd ’n subtiele en onderliggende rol in die sin dat ek aan my eie 

oortuigings getrou bly. Die karakters ondervind soms verhelderende oomblikke. Die 

belangrikste, en dalk steeds onsigbare, voorbeeld daarvan is die dimensie van die 
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roman, ’n Tapisserie met klein diere waar die diertjies ’n sekere simboliese waarde 

verkry, alhoewel ek baie streng probeer het om dit juis nie doelbewus te doen nie – veral 

om hulle nooit te vermenslik nie . Op die ou end is daar die slang in die bome, die 

vrywording van die valkie en die seekat, die voël wat van die pad opstyg, en natuurlik die 

diertjies wat die kinders in die vlamme sien.  

 
3.15 Die menslike psige omsluit feitlik sy/haar hele konkrete en abstrakte ruimtes. 

Kon u hierdie stelling as uitgangspunt in die skep van ruimte met al sy 
wisselwerkende fasette in u roman gebruik? 

Ja, alte seker. Dis vir my maklik om so te sê, want ek dink die gemene deler in al my 

romans en selfs my kortverhale is dat dit gaan oor wie mense is, waar hulle vandaan 

kom, hoekom hulle is wie hulle is, watter omstandighede en geskiedenisse en 

medemense hulle geslyp het.Die gevolg is dat feitlik al my karakters, as ek my kom kry, 

ouers en selfs oupas en oumas het.  
 
3.16 Het u gebruik gemaak van private ruimtes binne die vertelde ruimte om 

sodoende ruimtelike dinamika te skep? 
Die karakter, Helena, in die roman, Verblyf, het haar huis, wat sy liefhet, en waarin sy 

ook ten slotte “tuiskom”. Haar suster in Amerika het haar verhouding met haar man en 

haar huweliksbed. Maria in die roman, Sê Maria, se huis staan ook sentraal in haar 

private ruimte. Die karakter, Gerard, in die roman, ’n Tapisserie met klein diere, is dalk 

die beste voorbeeld van ’n karakter met ’n private ruimte. Hy het sy studeerkamer waarin 

hy homself terugtrek, die musiek wat hy daar speel, die gemonteerde verkyker waarmee 

hy die omgewing bespied, die storie wat hy daar agter ’n toe deur as waarnemer en 

skynbare buitestander skryf, totdat hy uit daardie vertrek moet kom en self binne-in die 

storie wat hy skryf en al die nogal traumatiese gebeure van die verlede getrek word. Sy 

tante, Isa, se private ruimte is haar kreatiewe werk waarbinne sy tot haar volle potensiële 

krag toegang het.  
 

3.17 Hoe het die interaksie van ruimte met die ander drie skeppingselemente 

bygedra tot die skep van ruimtelike dinamika in u teks? 
Dit is vir seker ’n dinamiese verbinding, veral in die lig van hoe ruimte dikwels deel van 

my tematiek vorm en nie net die agtergrond is waarteen die storie afspeel nie. Soms is 

die rol groter soos in die roman, Verblyf, soms begeleidend soos in die roman, ’n 

Tapisserie met klein diere, soms deel van die agtergrond en motivering soos in die 

roman, Sê Maria. Ek dink intrige speel meestal ’n relatief kleiner rol. In my verbeelding 



363 
 

sien ek ’n stuk rekbare materiaal gespan tussen ’n paar beweegbare punte wat dit dan ’n 

bietjie in dié en dan weer in dáárdie rigting probeer rem.  

  
3.18 Fokalisasie – het u gebruik gemaak van verskillende oogpunte om ruimte te 

skep of net van een? 
In beide die romans, ’n Tapisserie met klein diere en Sê Maria, het ek van meer as een 

fokaliseerder gebruik gemaak om die ruimte te help skep. In die geval van die roman, 

Verblyf, bevind die verskillende fokaliseerders hulle op drie vastelande, wat, terloops, die 

heel grootste uitdaging met die skryf van die boek was.  

  
3.19 Het u van herhaling in u werk gebruik gemaak om sekere ruimtes te vestig?  
Nie bewustelik nie. In retrospeksie: In die roman, Verblyf, is daar wel patroonmatige 

herhaling. Byvoorbeeld: al die belangrike karakters is uit hul gemaksone en in ’n 

vreemde, ongemaklike sone geplaas. Dit is dus dwarsdeur die roman ’n geval van tema 

en variasies hiervan – weer en weer moet ’n ander karakter op hierdie uitdaging 

antwoord. In Sê Maria het die tema en variasie te doen met verskillende soorte stomheid 

en praat. In die roman, ’n Tapisserie met klein diere, wat na my mening van alles wat ek 

al geskryf het die sterkste op ruimte steun, het die herhalende motief van klein diertjies 

die funksie van raampies, en dit help dalk mee om die verhaal in sy strandruimte te 

anker. 

 

 
 
B.4 Die antwoorde van Chanette Paul (2012) op die gestelde vrae in verband met 
die skep van ruimtelike dinamika in van haar romans. 
 
4.1 Die ontstaan van die ruimtelike dinamika in u roman het sekerlik sy ontstaan in 

die impetusfase van die skryfproses. Hoe het u dit ervaar – en het dié stimulus 
dadelik of eers heelwat later na die beplanningsfase en skryffase aanbeweeg?  
My antwoorde sluit verwysings in na drie reekse en ŉ enkelstaande spanningsroman, 

naamlik: 

1. Die Davel-vroue, ŉ reeks van sewe historiese romanses wat oor die Davel-familie 

gaan en afspeel van 1899-1938. Belangrike fisiese ruimtes in hierdie reeks is Berg-en-

dal, die familie plaas en Orange Hall, ŉ herehuis. 

2. Die Gys Niemand-reeks, ŉ reeks van vyf romantiese spanningsromans wat in die 

Niemandsdorp-omgewing afspeel. Elke roman het sy eie konkrete mikroruimte. 
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3. Die Maanschijnbaai-tweeluik, ŉ familiedrama wat in ŉ kusdorp in die Overberg 

afspeel. 

5. Labirint, ŉ spanningsroman wat binnelandse tweelingdorpe, ook in die Overberg, as 

fisiese ruimte het. 

 

Elkeen van die boeke het uiteraard verskillende ruimtelike stimuli gehad en het in 

verskillende fases van die skryfproses ontwikkel tot die volle ruimtelike omvang. 

Die Maanschijnbaai-tweeluik het moontlik die meeste relevansie wat hierdie vraag betref. 

Die twee dorpies, Maanschijnbaai en Bloumond is geskoei op Hawestraat in Kleinmond 

en Kleinmond self. Die psigologiese dinamika van ŉ dorp soos Kleinmond – let wel nie 

Kleinmond self nie – speel ook ŉ baie groot rol. In hierdie tweeluik het die ruimte hom in 

die impetusfase sterker voorgedoen as selfs die karakters – iets wat selde met my 

gebeur.  

Gewoonlik kom my karakters eerste en die ruimte waarbinne hulle verhale afspeel kort 

daarna. In die tweeluik se geval het ek egter net geweet dat daar noodwendig konflik 

moet wees in ŉ dorp wat bekend staan vir afgetrede predikante, maar wat ook ŉ 

kunstenaarstraat soos Hawestraat oplewer. My vier hoofkarakters het baie gou daarna 

hulle opwagting gemaak, maar die ruimte was in hierdie geval die impetus van die storie. 

 

Hoewel my karakters gewoonlik eerste ontwikkel voor ek weet in watter ruimte hulle 

gaan optree, is ruimte vir my altyd deel van die heel eerste verhaalprosesse. Storie kom 

ver laaste. 

 
4.2 Beskou u nougesette navorsing in verband met die konkrete en abstrakte 

ruimtes van u roman as belangrik en speel verbeelding hier ook ’n rol? Met ander 
woorde, verbeel of fabriseer u sommige aspekte van die ruimte by? 
 

Ek verbeel en fabriseer meer as wat ek werklike ruimtes uitbeeld, maar dis ŉ 

wisselwerking tussen die twee. Om konkrete geografiese ruimtes in my verhale te 

gebruik, laat my ingeperk voel. Dis onder meer riskant om kritiek uit te spreek oor ŉ regte 

dorp se mense. Die konkrete uitleg van ŉ dorp pas ook dikwels nie die verloop van 

gebeure in ŉ roman nie.  

 

Ek neem gewoonlik ŉ bekende of goed nagevorsde ruimte, maar fabriseer dan by en 

skep sodoende ŉ verbeelde ruimte. Namate die skryffase vorder, begin hierdie 

verbeelde ruimte vir my al hoe meer detail bykry en word dit ook vir my “werklik”.  
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Die Davel-vroue: In historiese fiksie werk mens in elk geval met ŉ verbeelde/ingedinkte 

ruimte. Die skrywer weet ondanks deeglike navorsing nie hoe dit werklik was in 

byvoorbeeld 1899 nie – dit geld sowel die fisiese en die abstrakte ruimte. Wat die fisiese 

ruimte betref, is die familieplaas in die Magaliesberge geleë, maar ek het nie ŉ spesifieke 

plaas wat aan my bekend is gebruik nie. Ek moes ook in gedagte hou dat 

Hartbeespoortdam ten tye van die eerste boeke nog nie gebou was nie, maar wel in die 

tydvak van latere boeke deel van die ruimte was. Orange Hall daarenteen is gebaseer 

op die Sammy Marx-huis wat aan die ander kant van Pretoria geleë is, maar wat ek 

verplant het na ŉ ent van Berg-en-dal af.  

 

Ek het die Sammy Marx-huis ŉ hele paar keer gaan besoek en meeste van die 

beskrywings van die interieur is daarop gegrond. Omdat die omgewing en klimaat egter 

anders is in die Magaliesberge, moes ek wat die plaas betref aanpassings maak wat 

daarmee sou klop. 

 

In die Gys Niemand-reeks was my ruimtelike uitgangspunt die Overberg waar ek woon. 

Die Overberg is egter ŉ groot stuk aarde met diverse ruimtelike eienskappe. Daar is 

berge, daar is see, daar is koring- en canola-plase, daar is fynbos en ook hier en daar 

klein stukkies oerbos. Niemandsdorp en sy distrik is verbeelde aarde, maar ek het die 

diversiteit van die Overberg-area benut en selfs uitgebuit. 

 

Die Maanschijnbaai-tweeluik: Dis duidelik uit die titel dat ruimte ŉ belangrike rol speel. 

Alhoewel Maanschijnbaai sterk afgestem is op Kleinmond se Hawestraat, is dit weer 

eens ŉ verbeelde ruimte. In die tweeluik word Kleinmond twee nabygeleë kusdorpies, 

naamlik Maanschijnbaai en Bloumond en uiteindelik het hulle gedurende die skryfproses 

volkome denkbeeldig geword.  

 

Die sielkundige ruimte van Kleinmond word ook in gefabriseerde vorm deurgedra na die 

tweeluik, naamlik die afgetrede predikante en meer konserwatiewe groep aan die een 

kant en die kunstenaarselement aan die ander – iets wat ŉ sterk rol in die tweeluik speel. 

Verdere konflik ontstaan wanneer een groep die ontwikkeling van Maanschijnbaai 

teenstaan en ŉ ander groep ten gunste is daarvan. Eienaardig genoeg, het ek hierdie 

konflik bedink onbewus daarvan dat daar inderdaad planne was om die werklike 

Hawestraat te ontwikkel. En ironies genoeg, is die teenstanders van ontwikkeling in die 

tweeluik, se vrese in die werklikheid bewaarheid.  
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In Labirint het ek die konsep gebruik van tweelingdorpe wat ontstaan het toe 

dorpsvaders in ŉ stryd gewikkel was oor waar die kerk gebou moet word. In die 

werklikheid is Riebeeck-Wes en Riebeeck-Kasteel asook Napier en Bredasdorp 

voorbeelde van sulke dorpe. My navorsing oor veral Napier en Bredasdorp het gelei tot ŉ 

heel ander storielyn as wat ek aanvanklik beplan het. In my storie noem ek die twee 

dorpe Leeuwendrift en Bredellsdorp en het, onder meer, ŉ buurt genaamd De Koppe by 

gefabriseer en ŉ rivier deur Leeuwendrift laat loop. Die stryd wat aanleiding gegee het tot 

die baie onekonomiese besluit om twee kerke te bou omdat die dorpsvaders nie ooreen 

kon kom oor waar die kerk gebou moet word nie, word in die boek uitgebrei tot ŉ vete nie 

net tussen die dorpe nie, maar ook tussen die Bredells en die De Leeuws.  

 
4.3 Beskou u die titel van u roman(s) as metafories deel van die dinamika van 

ruimteskepping in die roman(s)?  
Dis beslis die geval in die Maanschijnbaai-tweeluik. Ek glo lesers sal gou agterkom alles 

is nie maanskyn en rose op Maanschijnbaai nie, maar dat die maan wel ŉ rol speel en so 

ook die baai.  

  

ŉ Paar van die titels in die Gys Niemand-reeks dra wel indirekte ruimtelike inhoud. Die 

roman, Springgety, speel byvoorbeeld af op ŉ kusdorpie. Daar is ŉ hoë krans, genaamd 

Springklip, wat direk betrokke is by die moorde. Die titel verwys dus nie net na die 

gewone springgety wat ŉ belangrike element is in kusdorpies nie, maar ook na mense 

wat (sogenaamd) gereeld by die krans afspring en op ŉ ander vlak ŉ spring-gety daar 

stel. Die titel betrek dus nie net die fisiese ruimte nie, maar ook die sielkundige ruimte. 

Die historiese ruimte word ook betrek. Die oorsprong van die naam Springklip, word 

herlei na ’n verbeelde legende, die legende van die visvrou van Kruisbaai, wat weer ŉ 

magies realistiese ruimte teweegbring.  

 

Die roman, Dryfhout, speel ook op ŉ kusdorp af, naamlik Kierangbaai, waar goed wat 

uitspoel danksy die baie spesifieke seestrome daar ŉ baie sterk rol in die verhaal speel. 

Die gebeure in Dryfhout sou nêrens anders kon afspeel as waar twee oseane mekaar 

ontmoet nie.  

 
4.4 Beskou u styl as deurslaggewend vir die skep van ’n spesifieke ruimte in u 

roman(s)? 
Ja, veral in die spanningsroman waar ŉ mens ruimte ook moet gebruik om die 

onheilspellende uit te beeld. In my roman, Meetsnoer, veral was ek baie bewus daarvan. 

Die primêre ruimte is ŉ plasie, Fluisterbos, waar oerbos behoue gebly het en dié word 
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gejukstaponeer teenoor ŉ denneplantasie, Houthaalbos. Die intuïtiewe word dus teenoor 

die praktiese gestel, en dit wat oorspronklik was teenoor dit wat deur die mens 

makgemaak is. Mens sou dink dat die onheil juis in die oerruimte sou setel omdat dit 

geheimsinnig is, maar dis op Houthaalbos waar menslike wreedheid sy beslag kry. Daar 

waar die mens vernietig het wat die Skepper daargestel het. Ek het agtergekom ek 

gebruik meer liriese taal, sagter woorde om Fluisterbos te verbeeld terwyl Houthaalbos 

se beskrywings bar en pragmaties is soos die plek self.  

 
4.5 Sou u dit beskou dat te veel inligting eerder afbrekend kan wees ten opsigte 

van die skep van ruimte met al sy dinamiese fasette? Met ander woorde, reken u 
inligting moet oordeelkundig hanteer word tydens die skep van ruimtelike 
dinamika? 
Kom ons neem ŉ botteltjie en vul dit met sand en water. As ruimte water is en die res 

van die verhaal sand, moet die sand klam wees van die water, maar daar moenie ŉ 

waterlaag bo-op lê nie. Ruimte behoort te resoneer en amper ongesiens diepte en 

weerklank aan die res te gee. Ruimte moet atmosfeer weergee. Myns insiens doen 

ellelange beskrywings, te veel detail ter wille van detail, eerder afbreuk aan ŉ verhaal as 

wat dit ŉ positiewe bydrae lewer.  

Ek glo ook die leser moet die geleentheid gegun te word om haar in die ruimte in te dink, 

mee te doen aan die verbeelding van sowel die abstrakte as die fisiese ruimte. Sy moet 

dit haar eie kan maak sonder te beperkende besonderhede. As skrywer moet jy net 

genoeg laat blyk om ruimte toe te laat vir die leser se “theatre of the mind”. 

 
4.6 Dink u dat ’n skrywer se sin van plek noodsaaklik is om hom ’n suksesvolle, 

dinamiese ruimte te laat skep?  
Jy moet presies weet waar jy jouself bevind, wat die atmosfeer is, hoe alles daar uitsien, 

ja, ŉ volledige sin van plek hê – selfs al is dit ŉ verbeelde ruimte – maar dan net dit 

weergee wat nodig is vir die verhaal. Alhoewel ek hoofsaaklik verbeelde ruimtes gebruik, 

is die ruimtes vir my baie werklik. Ek teken kaarte, ek skets die uitleg van dorpe en 

areas.  

 

Ek teken padkaarte met verskillende roetes na aangrensende, ewe verbeelde of soms 

werklike dorpe. Ek teken selfs die huise se grondplanne sodat ek weet waar elke 

karakter hom of haar bevind.  

 

In ŉ boek soos Fortuin, waar die fisiese ruimte op baie konkrete wyse ŉ esoteriese 

ruimte word, moes ek geweldig presies te werk gaan sodat die esoteriese ruimte die 
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transparant word wat presies oor die fisiese ruimte pas en andersom. Daar was baie 

praktiese probleme hiermee. Ek moes byvoorbeeld seker maak die verskillende chalets 

kon almal toegang hê tot die sentrale tuin, maar ook dat dit sowel kloksgewys as 

antikloksgewys bereikbaar was. Ek moes presies kon bepaal wie waar was ten tye van 

die moord en hoe vinnig hulle elkeen vanuit hulle eie chalet by die moordtoneel sou kon 

opdaag ─ kloksgewys en antikloksgewys. 

 

Om so iets suksesvol te kan doen, moet mens al die sketse en kaarte en uitlegte jou eie 

maak sodat die ruimte vir jou so konkreet word, dat jy amper intuïtief daarmee kan 

omgaan. Mens kan immers nie terwyl jy ŉ toneel skryf die heeltyd alle kaarte en sketse 

raadpleeg nie. Dit sal die vloei van gebeure asook die skryfvloei die heeltyd stuit. Dit 

verg uiteraard ŉ baie sterk sin van plek. 

 
4.7 Het u so ’n sin van plek ten opsigte van die konkrete ruimte in u roman ervaar? 

Die ruimtes wat ek in my verbeelding skep, is vir my netso werklik, soms selfs meer 

werklik, as die dorp waar ek woon of die konkrete ruimtes waarop my verbeelde ruimtes 

gebaseer is. In die roman, Labirint, het ek egter die konkrete ruimte van die Kleinerivier 

wat voor my huis verby loop intensief benut vir die verhaal. Ek het die rivier net langer, 

dieper en breër gemaak en deur Leeuwendrift laat vloei pleks van Stanford. Ek vaar 

dikwels op die Kleinerivier en ek glo die kennis van die konkrete rivierruimte het 

swaartekrag gegee aan die rivierruimte wat ek in die storie geskep het. Dit het letterlik vir 

my gevoel asof ek my op die rivier bevind terwyl ek skryf. 

 
4.8 Het u verder so ’n sin van plek ten opsigte van die abstrakte ruimtes van die 

genoemde roman ervaar? Hoe het u byvoorbeeld te werk gegaan om die konkrete 
plekke in u roman meer transendentale ruimtes te laat word?  
Ruimte en karakters werk op mekaar in. ŉ Konserwatiewe karakter sal ŉ 

kunstenaarsomgewing anders ervaar as ŉ vrydenkende kunstenaar. Insgelyks sal ŉ 

vrydenker gekniehalter voel in ŉ konserwatiewe omgewing. Die aard van die karakter in 

wisselwerking met die fisiese ruimte, kan juis ŉ abstrakte, transendentale ruimte skep. 

 

As mens jou karakters deurgrondelik ken en jou ruimte multidimensioneel ervaar, lei dit 

noodwendig tot verruiming van albei en wedersydse inwerking omdat die mens altyd in 

wisselwerking is met sowel groter as kleiner ruimte, met die mikro- en die makrokosmos. 

In Labirint manifesteer die stryd tussen twee hardekop broers, wat uitbrei na ŉ stryd 

tussen twee familielyne, in die ontstaan van die tweelingdorpe. ŉ Abstrakte ruimte word 
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ook hierdeur geskep, naamlik ŉ ruimte waar haat en nyd ŉ destruktiewe inwerking het op 

ŉ gemeenskap – ŉ situasie wat vir langer as ŉ eeu voortduur.  

 

In die Gys Niemand-reeks speel die legende wat in Springgety geknoop is aan 

oorsprong van die naam Springklip, ŉ rol in elkeen van die boeke en lei tot ŉ magies-

realistiese onderbou, maar ook tot die uitbeelding van die vrou as intuïtiewe wese wat 

heimlik deur mans gevrees en dus deur hulle afgekam word. Elkeen van die vroulike 

hoofkarakters in die reeks moet leer om haar visvrouskap te verstaan, te aanvaar en te 

eerbiedig. Ek het dit nie beplan nie. Ek wou net agterkom waar die naam Springklip 

vandaan kom. Kruisbaai het hom egter heerlik geleen tot so ŉ legende, iets wat illustreer 

hoe ruimte ŉ hele storie op vreemde weë kan laat beland. 

 

Ek gebruik soms doelbewus ŉ mitologiese onderbou gekoppel aan ruimte. Voorbeelde 

daarvan is die Arturiaanse legendes wat ek in Vlerkaf geknoop het aan Venda-legendes 

en wat onder meer ook in die hoofkarakters se fisiese ruimte eggo. Die minotaurus-mite 

speel nou weer ŉ baie sterk rol in Labirint en word tot ŉ groot mate ŉ abstrakte ruimte 

waarbinne die hoofkarakter sake in die hede uitpluis. Op ŉ ander vlak probeer sy ook die 

sielkundige en emosionele doolhof waarin sy haar bevind te vereenvoudig tot ŉ 

enkelroete-labirint. Die mite word egter ook vergestalt in ŉ grotsisteem wat deel word 

van die historiese ruimte. 

 

In Leila word lig verskaf die lewensverhaal van Helen Martins van Uilhuis-faam asook die 

uitsonderlikheid van die dorp Nieu-Bethesda nou weer ŉ stramien vir die fiktiewe 

ondersoek na die aard van buitelinge en buitelingkuns. (Outsider art). Fisiese ruimte is 

vir my dikwels die bron waaruit die onderbou van die verhaal, filosofies en andersins, 

asook aspekte soos karaktergroei, interpersoonlike konflik en vele ander, geabstraheer 

word. 

 
4.9 Van watter metodes het u gebruik gemaak om die konkrete ruimte uit te beeld? 

Ek span nie doelbewus metodes in nie. Ek glo wel perspektiefkarakters wat hulle ruimte 

werklik beleef, sintuiglik en andersins, werk beter as beskrywing van buite af. As ŉ 

perspektiefkarakter sy konkrete ruimte werklik beleef, werklik daarin leef en asemhaal en 

sy ruimte in die volste sin van die woord interpreteer, sal die leser dit feitlik ongemerk 

saam met hom beleef. Perspektiefhantering kan in vele opsigte ŉ magtige wapen wees, 

ook in die skep van ŉ deurleefde ruimte. 
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4.10 Hoe het u die kwessie van identiteit as deel van die ruimte waarmee die 

moderne leser kan identifiseer, aangepak? 
Ek probeer nie iets soos ŉ volks- of politiese of sosiale identiteit uitbeeld nie, ek probeer 

karakters en hulle stories hoofsaaklik binne hulle mikroruimte uitbeeld. Ek skryf by 

uitstek om te vermaak en ek skryf oor individue, nie prototipes nie.  

 

Daar lê uiteraard ŉ groter identiteit binne ŉ spesifieke bestel, agter individuele identiteit, 

maar vir my gaan dit oor die individu, nie noodwendig die groter bestel nie. Of mens 

historiese of kontemporêre romans skryf, mense bly mense. Die leser kan identifiseer 

met al die emosies, reaksie van en interaksie tussen karakters, as die karakters mens 

word pleks van pionne in ŉ storielyn.  

 

Deel hiervan is dat die karakters geloofwaardig binne hulle ruimte moet funksioneer. Ek 

moes my dus voordurend afvra, hoe sal Tamara, ŉ uitsonderlike boeremeisie in 1899, 

byvoorbeeld in ŉ herehuis soos Orange Hall voel. Sal sy oorweldig wees? Afgunstig? 

Geïntimideerd? Ek kon nie net dink hoe enige boeremeisie in 1899 sou optree nie. Ek 

moes weet presies hoe Tamara spesifiek sou voel en optree. Ek moes Tamara dus 

volledig ken en verstaan om haar geloofwaardig te laat reageer. Daarna eers kon ek aan 

fyner detail, soos byvoorbeeld gewoontes en gebruike uit die era, aandag skenk. 

 
4.11 Van watter metodes het u gebruik gemaak om werklikheidsbeeld of tydgees in 

u roman te skep? 
Subtiele motivering gevestig in deurdagte oorsaak en gevolg, is onontbeerlik om enigiets 

in ŉ roman geloofwaardig te maak. Daarvoor is navorsing oor die tydperk en die mense 

uit daardie tydperk nodig, maar jy moet veral jou karakters en hulle persoonlike 

agtergrond verstaan. Of dit as ŉ metode beskou kan word, weet ek nie. 

 

Veral hoofkarakters is dikwels “larger than life”, dis die aard van ŉ hoofkarakter in 

ontspanningsfiksie. ŉ Mens moet dus nie net in ag neem hoe gewone mense binne die 

tydsgees en werklikheid van ŉ sekere era sou optree nie, maar hoe jou hoofkarakter sou 

optree, wat haar gevoelens en ervaring van die tydsgees sou wees. Anders gestel, ek 

dink mens konsentreer eerder op die daarstelling van geloofwaardige karakters as ŉ 

werklikheidsbeeld en tydsgees.  

 

Die siening van tydsgees en die beeld wat mense van die werklikheid het, vermoed ek, 

is tot ŉ groot mate in elk geval subjektief.  
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4.12 Hoe het u die kultuur van die tydperk waarin u roman afspeel, vergestalt? 

In die Davel-reeks moes ek telkens ŉ ander era se kulturele swaartepunt ondersoek en 

besluit hoe die hoofkarakter daarop sou reageer. Tamara moes leer om met hoë lui om 

te gaan toe daar neergesien is op boeremeisies. Willemien is blootgestel aan ŉ 

verskeidenheid kulturele en sosiale vlakke. As onderwyseres is sy in sommige groepe 

geag en in ander afgemaak as deel van die Boere-gepeupel. Annabella is ŉ 

gekultiveerde tjellis en veg vir vrouestemreg. Sy is deel Pretoria se elite, maar op 

Stellenbosch moet sy heelwat aanpassings maak toe sy daarheen gaan om aan die 

Konservatorium te studeer. Haar jonger suster, Deborah, is ŉ wildewragtig wat ŉ 

argeoloog wil word in tye toe vroue nog nie op argeologiese terreine toegelaat is nie en 

moet baklei teen die patriargale vooroordeel. Sy kom ook in aanraking met die Lemba-

kultuur. Isabelle is ŉ skilder en ŉ gravin wat in Suid-Afrika moet aanpas. Maryn is ŉ 

konfytkoker in die Depressiejare wat die familieplaas moet red deur haar besigheidsin in 

te span – iets wat desjare nie die norm was nie. Fleur is weer deel van ŉ elitistiese, maar 

verarmde Hugenootnageslag en moet leer om haar trots in haar sak te steek. 

 

Die konflik in die verhale spruit dikwels juis voort uit die era, en die kultuur wat dit 

kenmerk. ŉ Mens moet in ag neem dat kultuur in dieselfde era op verskillende plekke 

verskillend manifesteer. En sekere mense reageer anders op die kultuur van hulle tyd. 

Die kulturele gebruike en neigings van die tydperk vors mens na, jou karakters se 

reaksie daarop, torring jy uit hulle uit. Tesame vergestalt dit die kulturele ervaring van die 

karakter in sy era, maar spesifiek binne sy persoonlike ruimte. 

 
4.13 Hoe het u die sosio-politiek in die genoemde roman vergestalt? 

Die sosio-politiese kenmerke van die tydperk waarbinne dit afspeel, hetsy histories of 

kontemporêr, skemer deur in interaksie tussen karakters, maar word nie konflikpunte per 

se nie. Dis nie die aard van die soort romans wat ek skryf nie. Daar word wel op subtiele 

wyse sosiale kommentaar gelewer, maar weer eens spruit dit voort uit die spesifieke 

ruimte en die spesifieke karakters wat binne daardie ruimte funksioneer. Dit word 

vergestalt in die interaksie tussen karakters en tussen die karakters en hulle abstrakte en 

fisiese ruimte. Waar dit raakpunte met die groter bestel het, is dit nie die primêre 

doelstelling nie. 

 
4.14 Is daar van hibriditeit en liminaliteit as deel van die ruimtelike dinamika in u 

roman sprake – en hoe het u dit daargestel? 
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Ja, veral in die Gys Niemand-reeks, maar dit was nie doelbewus nie. Dit groei weer eens 

uit interaksie tussen karakters en karakters se interaksie met ruimte in die omvattende 

sin van die woord.  

 

As mens se karakters kontemporêr is, sal hulle uiteraard binne sowel die hibridiese as 

die liminale bestel van ons tyd staan. Die ouderdom van die karakters asook hulle 

persoonlike agtergrond en persoonlikheid bepaal hoe dit na vore kom. Gys Niemand is ŉ 

blanke man van in sy vyftigs en kom uit ŉ arm agtergrond. Fortuintjie, die bruin konstabel 

wat saam met hom werk, is skaars twintig en deur sy ma alleen grootgemaak. Omdat 

Gys en Fortuintjie nou saamwerk in hulle pogings om die moorde op te los, sal kultuur-, 

ouderdoms-, rasse- en ander verskille uiteraard ter sprake kom. Binne so ŉ persoonlike 

ruimte en ook binne die groter ruimte van Niemandsdorp en die nog groter ruimte van 

Suid-Afrika in 2007-2011, kan dit nie anders nie. Dis egter hulle persoonlike belewing 

van hierdie verskille (en ooreenkomste) wat van belang is vir die verhale. 

 
4.15 Speel die religie (of die karakters se siening daarvan) ’n rol in u roman? Hoe 

het u dit deel van die abstrakte ruimte gemaak? 
Religie, die spirituele en die esoteriese speel ŉ sterk rol in my romans. Veral in die Gys 

Niemand-reeks en die Maanschijnbaai-tweeluik. Fortuin en Meetsnoer by uitstek. In 

Fortuin word ŉ joernalis na ŉ holistiese gesondheidplaas gestuur om incognito 

ondersoek in te stel na ongerymdhede wat vermoed word. Die joernalis kom agter dat 

die landgoed die bymekaarkomplek is van ŉ paganistiese geloofgroep wat ŉ Wicca 

aanhang. y kom met verdrag agter dat die boosheid nie in Wicca as geloof verskuil is 

nie, maar dat boosheid in die individu geleë is. Weer eens lê die geheim in die karakters 

en elkeen se persoonlike oortuigings, maar ek het baie swaar gesteun op die fisiese 

ruimte wat terselfdertyd ŉ spirituele ruimte word. Die verhaal is gebore uit die onsekere 

tydgees wat mense laat gryp na die onsienlike, dikwels in onkonvensionele gedaante. 

  

In die Maanschijnbaai-tweeluik is daar weer eens so ŉ destruktiewe groep betrokke, 

maar ook ŉ ondersoek na onder meer die krag van kristalle. Aan die ander kant van die 

weegskaal staan die deernisvolle Gideon, ŉ oud-predikant.  

 

Wat ek eintlik in my boeke probeer illustreer, is dat ons nie meer in ŉ wit en swart era bly 

nie. In geen opsig nie, ook nie die religieuse nie. “Goeie Christene” kan byvoorbeeld in 

effek boser wees as Wicca-hekse. ŉ Vrou wat haar mes in het vir dominees en kerke, 

kan ŉ oud-predikant liefkry al werk sy met kristalle. 
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 4.16 Die menslike psige omsluit feitlik sy hele ruimte, beide konkreet en abstrak. 

Kon u hierdie stelling as uitgangspunt in die skep van ruimte met al sy 
wisselwerkende fasette in u roman gebruik? 
Ek beskou die stelling as korrek, maar ek dink nie ek gaan van enige uitgangspunt uit 

wanneer ek ŉ verhaal begin skryf nie. Ek ontleed nie wat ek probeer skep nie. Dit raak 

vir my te akademies. Al wat ek doen, is om ŉ paar karakters nader te roep en in ŉ sekere 

ruimte te plaas. Hieruit groei die konflik en dus die storie. 

 
4.17 Het u gebruik gemaak van private ruimtes binne die vertelde ruimte om 

sodoende ruimtelike dinamika te skep? 
Elke karakter beweeg in ŉ privaat ruimte en elkeen van hierdie privaat ruimtes is in 

wisselwerking met mekaar wanneer daar interaksie is tussen karakters. In die 

Maanschijnbaai-tweeluik is die vier Calitze ŉ hegte familie, maar elkeen kom uit ŉ eie 

mikro-era en mikro-agtergrond. Nan is in haar vyftigs en het die lewe anders ervaar as 

haar suster Sue wat in haar veertigs is. Nan se dogter, Jo is in haar laat dertigs en háár 

dogter, Jeannie skaars twintig. Elkeen is dus in ŉ ander lewensfase. Dit pas hulle 

heeltemal goed tot hulle saamgegooi word, nouer saam moet werk en selfs saam moet 

bly. Hulle persoonlike ruimtes moet nou al hoe meer met mekaar sŉ amalgameer en 

boonop moet dit gebeur in ŉ nuwe fisiese ruimte, Maanschijnbaai, wat sy eie dinamika 

op abstrakte vlak het. En dit gebeur natuurlik ook binne die makro-ruimte van 

misdaadgeteisterde Suid-Afrika en die nog groter ruimte van ŉ wêreld wat onseker tye 

beleef. Maar vir my begin en eindig alles uiteindelik by die individu. Die res kom so half 

vanself. 

 
4.18 Hoe het die interaksie van ruimte met die ander drie skeppingselemente 

bygedra tot die skep van ruimtelike dinamika in u teks? 
Ruimte en tyd vloei ineen. Gebeure groei uit die interaksie tussen karakters en die 

interaksie tussen karakters en tyd-ruimte. 

 

ŉ Voorbeeld waar die verandering van fisiese ruimte lei tot karaktergroei, is Gys 

Niemand wat in die roman, Boheem, ŉ saak op ŉ ander dorp en omgewing gaan 

ondersoek as in die Niemandsdorp-distrik waar hy gestasioneer is. Die abstrakte ruimte 

van Wildfontein, ŉ verbeelde dorp in die Vrystaat, asook sy kennismaking met San 

Badenhorst, sy hospita daar, lei tot ŉ kentering in Gys Niemand wat ŉ groot invloed het 

op hom, sy lewe en lewensuitkyk wanneer hy terugkeer Niemandsdorp toe.  

 
4.19 Hoe het u fokalisasie gebruik om ruimtelike dinamika te skep? 
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Ek skryf vanuit subjektiewe derdepersoonsperspektief, dit wil sê, derdepersoon word 

gebruik soos ŉ soort geïmpliseerde eerstepersoonsperspektief. Wanneer mens jou as ŉ 

“ek” in ŉ karakter se kop, lyf, gees en siel indink, ervaar mens ook haar ruimte, hetsy 

abstrak of fisies, asof dit jyself is wat dit beleef en moet haar ruimte noodwendig ook vir 

jou lewend en dinamies raak.  

 

Dit lei daartoe dat die meeste lesers hulle ook as ŉ “ek” in die verhaal en ruimte sal 

indink terwyl hulle lees. Sy word die perspektiefkarakter soos die skrywer ook die 

perspektiefkarakter word. Die leser word dus in die ruimtelike dimensie en dinamika 

ingetrek omdat sy nie ingelig word oor die ruimte nie, maar dit beleef soos die karakter 

dit beleef. 

 

4.20 Hoe het u herhaling van inligting gebruik om ruimtelike dinamika te skep? 

 Wat ek wel agtergekom het, is dat ek met die Gys Niemand-reeks vir my lesers nie net 

verskillende ruimtes vir elke boek geskep het nie, maar dat hulle die hele Niemandsdorp-

distrik hulle eie gemaak het.  

 

In Springgety, die eerste boek in die reeks, speel die grootste deel van die verhaal op 

Kruisbaai af. In Fortuin vorm Paradyskloof, ’n ent daarvan in die berge in, die fisiese 

ruimte. In Boheem draai die verhaal om Bohemia, ’n kunstenaarskolonie ook nie te ver 

daarvandaan nie en in Meetsnoer is die twee plasies Fluisterbos en Houthaalbos naby 

mekaar, maar ook naby Niemandsdorp geleë.  

 

In die laaste roman, Dryfhout, word teruggekeer na die Kruisbaai-omgewing. Die verhaal 

speel naamlik op Kierangbaai, loopafstand van Kruisbaai af, en karakters uit die vorige 

boeke maak weer hulle opwagting. Die hoofkarakter, Aengel, loop ook terug op die spore 

van haar voormoeder, Annie Niemand, en besoek weer die plekke wat in die vorige 

boeke ’n rol gespeel het. Ruimte word dus ’n sirkelgang in die vyf boeke, met 

Niemandsdorp van waar Gys as speurder funksioneer as ’n soort kernpunt. 

  

Die sirkelgang van die fisiese ruimte sluit nou aan by die deurlopende tema van die 

visvroulegende wat ’n mitiese stramien in die reeks vorm en ’n onderbou van magiese 

realisme daaraan verleen. Die fisiese ruimte is op ’n sekere vlak die broeiplek van die 

abstrakte, magies realistiese ruimte. Dis net in ’n omgewing soos die groter 

Niemandsdorp-distrik waar ’n legende soos die een van Annie Niemand, so ’n impak op 

die kollektiewe geheue van die inwoners kan hê.  
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Die herhaling van dieselfde plekname dwarsdeur die romanreeks, skep vir die leser ’n 

werklikheidsgevoel, hoewel die plekke denkbeeldig is. Ek vermoed dit skep ook 

teelaarde vir die geloofwaardigheid van die magies realistiese gegewe. Die fisiese ruimte 

dra dus daartoe by dat die leser ook sy wantroue ten opsigte van die visvroulegende 

ophef omdat hy reeds die sprong gewaag het om te “glo” in ’n denkbeeldige ruimte. 
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Bylae C 
Resepsiedokumente 

 
 

Bylae C (i): ’n Verslag (anoniem) ─ aan my gestuur deur my redakteur, dr. E. 
Bloemhof (2010) 

 

Somersneeu – Helene de Kock 

 

Wanneer dit by die geslaagdheid van enige roman kom, kan dit allereers gemeet word 

aan wat die skrywer in alle waarskynlikheid daarmee wou bereik – as dít nie duidelik is 

nie, druip die teks al klaar ’n uiters belangrike toets. Dit is baie duidelik dat Helene de 

Kock met hierdie boek die veronderstelde leser wou bind en aanraak, en dat sy dit wou 

doen deur karakters te skep met wie ’n mens deernis kan hê, en hulle in situasies te 

plaas wat ’n emosionele respons by die leser oproep. 

 

Hierdie skrywer het al in die verlede gesê dat sy haar werk nie self as liefdesverhale 

beskou nie, maar as verhoudingsverhale. Ook hier is dié uitgangspunt duidelik, want 

Somersneeu handel nie net oor die liefde tussen ’n seun/man en meisie/vrou nie, maar 

oor gevoelens/emosies wat veel verder strek – karakters is nie net op mekaar ingestel 

nie, daar is ’n “vertakking” en in der waarheid ’n ondersoek na die lewe self. 

 

Daar is heelparty karakters: Rouke Bruwer, Karina Kirstein, Julia Erasmus, Robert en 

Brett van Coller, Matteus Mokoena, Linda Genis, Betsie Ntombela, en Karel en Joubert 

Gerber. ’n Mens raak egter nie deurmekaar nie, jy verwar nie een karakter met ’n ander 

nie, en dit op sigself wil gedoen wees. 

 

Die karakters is egter nie die enigste spelers in dié teks nie; ook die ruimte waarbinne 

hulle hul bevind, speel ’n rol; ’n groot rol. Op die agterblad word reeds ’n belangrike 

vraag gevra, naamlik: “Kan mens, as jy ver weggegaan het, ooit weer terugkom?” Dit 

raak algaande in die teks duidelik dat mens en plek aan mekaar vasgroei – en as die 

mens uit sy omgewing verwyder word, is daar ’n hunkering terug na dit wat was. Só ’n 

terugkeer is egter nie maklik of noodwendig eens moontlik nie, leer ons weldra. Een van 

die maniere waarop De Kock die mens se vastheid aan sy of haar omgewing illustreer, is 

deur karakters vroeg al aan ’n spesifieke ruimte te bind. Hiervan is die vernaamste 
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voorbeeld die hoofkarakter Rouke; nadat hy kontak met ’n geoloog van ’n universiteit 

het, ontwikkel hy ’n begeerte om geologie te studeer, maar later besluit hy op teologie – 

net een letter verskil! – wat dui op ’n “hemelse” strewe in teenstelling met ’n aardse 

oriëntasie. Anders gestel, ’n verhewe versus gegronde lewenshouding. Later wil Rouke 

die twee “leefrigtings” kombineer. 

 

Wanneer die leser karakters die eerste maal teëkom en hulle (deels) na aanleiding van 

hul plasing in ’n spesifieke ruimte gedefinieer word, beperk dit hulle nie noodwendig nie 

– die leser het wel sekere verwagtinge, al was dit dalk nie duidelik uitgespel nie. Soms 

word daar aan die verwagtinge voldoen, en soms nié. Dit voel nie voorspelbaar nie. 

 

Kyk in dié verband na hoe ’n naamlose man reg aan die begin van die roman aan ons 

bekendgestel word: dit is Rob, maar in die langerige proloog is hy bloot “hy” en ’n 

aansienlike deel van sy bekendstelling berus op sy bewustheid van die Afrika rondom 

hom: “nagwind sugtend al om die huis, die krakerige inkrimping van muur en plafon, die 

swaar kreun van een van die groot honde wat iewers op die stoep lê. Die roeringe in die 

kraal waar die paar melkbeeste gehou word”, ensovoorts. Die indruk is een van “opstal 

en werf en berge”, ’n eie klein wêreld, en ons weet nog nie hoe dit by die groter wêreld 

daar buite gaan inpas nie. Rob word op bladsy 10 beskryf as ’n “Afrika-mens. Bloed en 

murg verkleef aan hierdie bodem”. Ook die naam van die “hy” se vrou word nie genoem 

nie, wat die spanning verhoog en die leser laat voortlees. (Dit is Karina, wat aan die 

einde van die boek weer by Rouke is, en insiggewend genoeg dan na hul gedeelde 

ruimte verwys as “die oopte waar ek jou leer ken het”, en hy sê daarop “Amen” – wat 

daarop dui dat hemel en aarde uiteindelik met mekaar versoen is.) Daar is ook ’n kind. 

Die “teruggehoue identiteit” van die man en vrou is nie bloot ’n tegniek wat lukraak 

aangewend word om die leser te laat voortlees nie, want indien dit nie later ’n groot rol 

sou speel nie, indien dit nie later ironies-treffend sou blyk te wees dat ons eers nie 

geweet het wie hulle is nie, sou dit eenvoudig hinderlik wees; ons aandag sou verkry 

gewees het sonder dat ons daarvoor beloon word. Dié gedeelte speel in 2010 af, maar 

op bladsy 25 beweeg ons terug na 1999, toe die paar vriende in matriek was. 

 

Daarvandaan word daar heen en weer in die tyd rondgespring, sodat die leser moet 

kophou. Verwarring word teëgewerk deur die sterk karakterisering; hulle “grond” die 

leser. Met die nodige klem op karakters se binnelewe, bly hulle nie kartonfigure nie en 

hul uiteenlopende persoonlikhede laat die teks wyer resoneer as menige romanse. 
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Etlike resensies het reeds op Somersneeu se geslaagdheid as leesteks gedui. Suzette 

Kotzé-Myburgh sê byvoorbeeld op LitNet dit “sal ongetwyfeld in die smaak val van 

hierdie skrywer se vele aanhangers – sy is immers een van ons liefdesverhaalskrywers 

wat al die langste publiseer”. Waar ek van hierdie resensent verskil, is wanneer sy die 

laaste paragraaf van die resensie – ’n belangrike plek in enige geskryf! – afstaan aan 

bedenkinge oor taalversorging: “Die teks is oor die algemeen goed versorg, hoewel die 

proefleeswerk noukeuriger kon gewees het. Byvoorbeeld: lymsteen (88) is nie die 

korrekte vertaling van limestone nie, dis kalksteen; dit word later gekorrigeer, maar dan 

is ons laat in die verhaal terug by lymsteen. Die woord gapjaar (gap year) kon eerder 

gap-jaar geskryf gewees het; soos dit staan, lees ’n mens dit maklik verkeerd.” Bo en 

behalwe die feit dat dié bedenkinge aanvegbaar is, en dat Kotzé-Myburgh as 

taalpraktisyn (wat taalredigering en proefleeswerk insluit) beslis meer ingestel is op 

dergelike hinderlikhede as haas enige ander leser, behoort enkele woorde in ’n boek van 

509 bladsye nie so ’n groot verskil te maak nie – en beslis nie ’n verskil soos waarna dit 

miskien kan lyk as dit so ’n persentasie van ’n resensie beslaan nie. Die resensie verklap 

ook te veel van die intrige en lees amper soos ’n opsomming. Dan kan ’n mens byvoeg 

dat daar ook in oorsese boeke, insluitende van Booker Prize-wenners, nie net 

aanvegbare woordkeuses is nie, maar daadwerklike spel- en taalfoute. Die kuns van ’n 

resensie lê daarin om ’n fout (hetsy ’n werklike fout, hetsy net een na jou eie mening) 

slegs te vermeld indien dit waarskynlik vir ’n beduidende aantal lesers ’n verskil gaan 

maak. 

 

Die evalueerbaarheid van ’n teks soos dié kan ’n ingewikkelde saak wees – maar dan 

weer, nie ingewikkelder as enige ander teks nie. ’n Politieke roman, byvoorbeeld: is dit 

slegs ’n teks wat lesse vir die voornemende leser inhou, of is daar ’n moontlikheid dat dit 

hom darem sal vermaak? Ek beskou dít as die hoogste maatstaf: dat ’n teks die skrywer 

se doelwitte bereik, maar ook vir lesers op suiwer genietingsvlak bevredigend moet wees 

– en waarskynlik het ek die gewenste volgorde hier omgeruil. Somersneeu doen nooit 

oorbedink aan nie, maar spontaan en bedoeld. Dit het al die “bestanddele” wat nodig is 

(hartstog, teleurstelling, hoop, wanhoop, verlange, onbeantwoorde asook beantwoorde 

liefde, ensovoorts), maar sonder dat dit voel of daar ’n resep gevolg is, en dít, glo ek, is 

die moeilike ding om met ’n verhoudingsverhaal reg te kry – al voel dit nie of die skrywer 

daarmee gesukkel het nie. Dalk, as jy genoeg glo in wat jy skryf, kán dit nie voel of jy 

met ’n resep besig is nie. 
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Adéle Dempers sê in haar wortel-resensie (wat beteken die boek word sterk aanbeveel) 

in Volksblad: “Ongeag klein irritasies sit ’n mens eindelik tog Somersneeu neer met ’n 

behaaglike ‘Aah, dis mooi!’ Soos wat dit ’n ordentlike liefdesverhaal betaam.” 

 

Ordentlik is dit beslis, in die sin daarvan dat dit aan verwagtinge voldoen. Dit moet in die 

eerste plek ’n “lekker boek” wees, en na my mening is Somersneeu dit beslis, en sal dit 

vir baie mense die geval wees. Dit is ’n meesleurende, roerende liefdesverhaal. En dan 

boonop baie meer. 

 

 
 
Bylae C (ii) Resensie op LitNet (2010) - Suzette Kotzé-Myburgh 
 
Helene de Kock se Somersneeu lees glad 

 

Die verhaal open met ’n skokkende en alte bekende gegewe: ’n plaasmoord. Daar word 

nie gesê wie vermoor word nie, ook nie die persoon se vrou se naam nie, dus hou dit die 

leser lank aan die raai – ’n slim tegniek deur die skrywer. 

 

Somersneeu verbeeld die wel en wee van ’n groepie vriende wat in hul matriekjaar heg 

saamgebind word deur omstandighede. Die leier van die groep is Rouke Bruwer, die 

seun van die alleenloper-kunstenaar Barbara. Rouke se pa is kleintyd in Namibië dood, 

en sedertdien woon hulle op ’n dorp in die Vrystaat, maar hulle het ook ’n plaas in die 

distrik. Rouke is doodverlief op Karina Kirstein, die dominee se dogter. Hulle is al van 

kleuterskooldae maats en is in dieselfde klas. Die res van die groep vriende is die 

beeldskone Julia Erasmus, die neefs Robert en Brett van Coller, Matteus Mokoena, 

Linda Genis en Betsie Ntombela. Later sluit die Gerber-tweeling, Karel en Joubert, ook 

by hulle aan. 

 

Tussen die leerdery vir die matriekeksamen deur worstel Rouke met sy gevoelens vir 

Karina, maar sy probleem is dat hy dit nie regkry om met haar daaroor te praat nie. 

Tydens die April-vakansie hou Barbara een van haar gereelde kunsseminare op hulle 

plaas, Renoir. Sy vra Rouke en sy vriende om kelners te wees, dan kan hulle in hulle af 

tye sommer saam studeer ook. Brett en Julia gebruik die geleentheid om soveel as 

moontlik alleen te wees, met verreikende gevolge later. 
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Tydens die vakansie word dinosourusspore op Renoir ontdek, en Rouke is geweldig 

opgewonde daaroor. Uit sy kontak met ’n geoloog van die nabygeleë universiteit 

ontwikkel sy begeerte om geologie te studeer. Maar soos die jaar vorder, blyk dit al meer 

mense dink hy is uitgeknip vir teologie. Ná veel gewroeg besef Rouke dat dit inderdaad 

sy roeping is, maar hy wil daarmee saam geologie studeer. 

 

Na afloop van hulle matriekeksamen gaan die meeste van die vriende Engeland toe om 

vir ’n jaar daar te werk. Brett is die erfgenaam van sy oupa in die Boland se wynplaas, 

dus bly hy agter. Robert besluit om eerder universiteit toe te gaan, en daarna gaan hy op 

sy pa se plaas boer. Julia beleef ’n krisis en verbreek haar verhouding met Brett, tot 

almal se skok. Die verhouding tussen Rouke en Karina verinnig, veral toe hulle vir ’n 

week in die Loire-vallei in Frankryk gaan toer.  

 

Barbara het in haar jongdae in Parys gestudeer en ’n tyd saam met haar niggie in die 

Loire-vallei gewoon. Daar het Barbara vir Echard van Staden ontmoet, wat kort nadat sy 

met die klein Rouke Vrystaat toe getrek het, ’n prokureurspraktyk op die dorp kom vestig 

het. Sedertdien is hy en Barbara boesemvriende, maar tot Rouke se frustrasie kan hulle 

nie tot trou kom nie. Hy weet daar is ’n belangrike geskiedenis tussen die twee wat 

terugstrek tot hulle tyd in die Loire, maar wát dit is, kan hy net nie vasstel nie. 

 

Dis ongeveer vyf jaar later. Rouke en die meeste van sy vriende is op universiteit, en tot 

sy vreugde het sy ma en Echard uiteindelik besluit om te trou. Brett woon die troue by en 

sien Julia weer vir die eerste keer in jare. Hulle versoen kort daarna en trou die volgende 

jaar. Rouke kom vir die troue van Edinburgh af, waar hy besig is om vir ’n MBA te 

studeer, terwyl Karina musiekonderwyseres is op hul tuisdorp. In hierdie tyd raak hulle al 

meer vervreem, die kontak tussen hulle al minder.  

 

Toe Robert van Coller se pa sterf, ondersteun Karina hom, en geleidelik word hulle 

vriendskap hegter. Rouke het lankal gesê dat Rob verlief is op haar, maar sy het dit 

weggelag. Toe haar ma later sterf, is sy buite haarself van verdriet. Rob kom die aand na 

haar en sy vergeet van Rouke en gee haar aan hom oor. Rouke daag ’n paar dae later 

op vir die begrafnis, maar toe het Karina en Rob reeds besluit om te trou. Hulle kind 

word ’n jaar later gebore. ’n Paar jaar later keer Rouke terug na die dorp nadat hy as 

predikant deur die gemeente beroep is. Hy aanvaar die beroep, maar wonder of hy kans 

sien om Karina weer te sien, saam met Rob en hulle kind. Kort daarna gebeur iets só 

ingrypend dat hy ’n ontmoeting met haar nie kan vermy nie. 
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Somersneeu sal ongetwyfeld in die smaak val van hierdie skrywer se vele aanhangers – 

sy is immers een van ons liefdesverhaalskrywers wat al die langste publiseer. Helene de 

Kock se karakters is altyd mooi en slim, hulle leefwyse stylvol en bevoorreg. Tog 

beskerm dit hulle nie teen die lewe se swaarkry en pyn nie. 

 

Benewens dit wat reeds beskryf is, ondersoek die verhaal nog relevante kwessies: ’n 

man wat ’n recce in die grensoorlog was en sukkel om weer by die samelewing in te pas; 

die seun van vooraanstaande ouers wat aankondig dat hy gay is én nog ’n paar 

dorpenaars uit die kas laat klim; ’n identiteit wat jare lank verswyg word en uiteindelik 

verwarring saai. 

 

Die verhaal lees glad, hoewel daar heelwat karakters is. Die karakters klink ook soms 

baie dieselfde – hulle druk hulleself op ongeveer dieselfde manier uit, ouer sowel as 

jonger karakters, ten spyte van die gebruik van Engelse woorde om laasgenoemde se 

taal te probeer weergee. 

 

Die teks is oor die algemeen goed versorg, hoewel die proefleeswerk noukeuriger kon 

gewees het. Byvoorbeeld: lymsteen (88) is nie die korrekte vertaling van limestone nie, 

dis kalksteen; dit word later gekorrigeer, maar dan is ons laat in die verhaal terug by 

lymsteen. Die woord gapjaar (gap year) kon eerder gap-jaar geskryf gewees het; soos 

dit staan, lees ’n mens dit maklik verkeerd. 

 
  
 
Bylae C (iii) Resensie in Volksblad deur Adéle Dempers 
 

Die Volksblad, 4 April 2010 

Roman gee jou die aah-gevoel 

-Adéle Dempers 

 

Somersneeu deur Helene de Kock. Human & Rousseau. Sagteband. R175. 

 

Dis 1999 en die matriekklas van ’n hoërskool op ’n Oos-Vrystaatse dorpie is ongedurig. 

Die nuwe millenium is om die draai en daarmee saam betree hulle die volwasse lewe. 

Die hoofkarakter, Rouke Bruwer, vind voor sy klasmaats uit hy is geniaal slim. Hy moet 

vrede maak met sy buitengewone talente én die verantwoordelikhede wat dit meebring, 
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maar hy moet veral vrede maak met sy vriende vir wie sy slimheid ’n skielike bedreiging 

is. Daarby worstel hy oor wat hy met sy toekoms moet doen. 

 

Hy moet ook vrede maak met sy nuutontdekte verliefdheid op Karina Kirstein, die 

predikantsdogter wat hy al ken vandat hulle saam in die doeke was. Sy genialiteit ten 

spyt vind Rouke uit dit is baie moeilik om jou liefde te verklaar. Dis asof die woorde in sy 

mond stol. Oor die jare word dit ’n ál groter probleem in hul verhouding en dit laat Karina 

van hom verwyderd voel. 

 

Die verhaal volg die lewensloop van hierdie vriendekring vir die eerste dekade ná skool. 

Van die vriende vertrek na Londen waar hulle die lewe en mekaar se donker kant leer 

ken. Skynbare verraad skeur byna die vriendekring uitmekaar, maar uiteindelik leer hulle 

om mekaar te vergewe. 

 

Oor die jare heen behou die vriende kontak en bly op die hoogte van mekaar se lief en 

leed deur e-posse en SMS’e wat die wêreld klein en die roman eietyds maak. 

 

Somersneeu is ’n liefdesverhaal wat probeer om allerhande wyshede oor te dra. Elke 

afdeling, verdeel volgens tydsverloop, begin byvorbeeld met ’n diepsinnige aanhaling. En 

kyk na die raad wat oom Eckard vir die verwarde Rouke gee: “Luister nou ... Dit lyk my in 

jou handel en wandel doen jy reg. En waar liefde en deernis is, is God. Ubi caritas et 

amor, Deus ibi est. Wat ek daarby bedoel, is dat jy moet gaan waar jy wil gaan. Neem 

God net saam. In jou liefde. In jou deernis wat jy pas aan oom Faantjie bewys het. Die 

res, glo ek ... sal vanself volg. En moenie my vra wát nie. So eenvoudg is die lewe nie.” 

 

’n Groot, amper te groot, deel van die verhaal word afgestaan aan Rouke se worsteling 

oor wat hy moet word. Wanneer die plaasmoord en onderstrominge in die huwelik wat 

reeds in die eerste hoofstuk gesuggereer word, plaasvind, is daar bitter min plek oor vir 

verduidelikings en karakterontwikkeling waarvoor daar hier soveel potensiaal is. Die 

ontknoping volg te blitsig en seepglad. Meer besinning oor die aktuele kwessies en 

Rouke se ma se geheim sou eerder hier gepas gewees het as die byna 250 blaaie wat 

aan Rouke se gewroeg oor sy toekoms afgestaan word.  

 

Ongeag klein irritasies, sit mens eindelik tog Somersneeu neer met ’n behaaglike “Aah, 

dis mooi!” Soos wat dit ’n ordentlike liefdesverhaal betaam. 
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Bylae C (iii) Resensie in Die Burger deur Stephanie Nieuwoudt 

 

Die Burger, 17 Augustus 2010 

Stephanie Niewoudt  

17/08/2010 

 

In Somersneeu word die verhaal van ’n groep vriende vertel wat saam deur hul 

matriekjaar worstel en waarvan die meeste vir ’n jaar in die buiteland gaan woon en 

werk. Dit vertel ook van hoe elkeen se lewe ná hul terugkeer na Suid-Afrika verander. 

Kortom, dit is ’n boek oor vriendskap en oor die liefde. Die verhaal wentel veral om 

Rouke Bruwer. ’n Jong man wat ’n mens se asem laat wegslaan.  

 

Hy is aantreklik, hoogs intelligent (soos die skrywer tot vervelens toe oor en oor uitlig), 

godsdienstig, charismaties en hy gee nie toe aan sy drange nie. En die meeste van 

Rouke se vriende leef ook, met die uitsondering van een paartjie, dieselfde beginsels uit. 

Hulle volg hom en aanvaar besluite wat hy namens hulle neem. Tot só ’n mate dat hy 

selfs in beheer is van hul finansies in die buiteland en bepaal waarop elkeen geld kan 

uitgee.  

 

Sjoe, min tieners gaan hul laat voorsê oor wat hulle met hul swaarverdiende ponde mag 

koop. ’n Mens mis ook ’n beskrywing van die Londense naglewe. Dit is ’n verligting 

wanneer een van die karakters van wie die leser dit die minste verwag, beginsels 

oorboord gooi en toegee aan die drif wat warmbloedige jong mense dryf.  

 

Nietemin, die kritiek ten spyt, is Helene de Kock se vaardigheid as skrywer nie te ontken 

nie. Sy het oor dekades en met meer as 40 boeke haar taal- en storievertelinstrumente 

goed geslyp. Sy laat die verhaal op so ’n manier oopvou dat die leser ondanks die 

irritasies wil aanhou lees.  

 

Die boek begin met ’n aanval op ’n slapende paartjie op ’n plaas. En die skrywer laat jou 

tot aan die einde wonder wie die slagoffers is.  

 

Die boek neem jou ook saam met die karakters op reis – na interessante plekke in 

Engeland, Edinburgh en die Loire-vallei. Die gebiede word so treffend beskryf, dat daar 

geen twyfel is nie: die skrywer het self tyd daar deurgebring.  

 

Dit is ’n boek wat ’n paar lang winteraande korter sal laat voel.  
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Bylae D 
Publikasielys: Helene de Kock 

 

Romans 
1. Die soete dwaling – P.J. de Villiers (1978) 

2. Sonder winter – H&R (1979) 

3. Gruispad na Tóg Wat – H&R (1980) 

4. Man van gister – H&R (1981) 

5. Ver vlug na more – H&R (1981) 

6. Met vandag se brood – H&R (1982) 

7. Skemerspel – Tafelberg (1982) 

8. Kamer van die stormwind – H&R (1982) 

9. Plek van die bittermaan – H&R (1983) 

10. Digby Grootgewaag – Tafelberg (1983) 

11. Kronkelpad na Vergenoeg – H&R (1986) 

12. Die herfsbelofte – H&R (1985) 

13. Soetwyn vir ’n Sondagkind – Tafelberg (1985) 

14. Ballade vir ’n bruid – H&R (1986) 

15. ’n Kind vir Vier Oude Vrinde – H&R (1988) 

16. Joernaal van ’n winterjaar – Tafelberg (1988)  

17. Uur van die sewester – H&R (1989) 

18. Die bruidseisoen – H&R (1989) 

19. Windspoor – Tafelberg (1989) 

20. Vuurvliegie – H&R (1990) 

21. Die sewende somer – H&R (1990) 

22. Saterdagskind – H&R (1991) 

23. Man van kaliber – Tafelberg (1994) 

24. Volmaakte versnit – H&R (1995) 

25. Vrou van formaat – Tafelberg (1996) 

26. Tiendes van silwer – H&R (1996) 

27. Mense van faam – H&R (1998) 

28. Vonkeljaar se kind – LAPA Uitgewers (2000) 

29. Abel se dogters – Human & Rousseau 2003  

30. ’n Tyd om lief te hê – (Mirre) Tafelberg 2004 

31. Lelie van die laagte – (Mirre) Tafelberg 2007  
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32. Dieper water  – Human & Rousseau 2007 

33. Somersneeu – Human & Rousseau 2010 

Novellebundels 
1. Morester, morester – J.P. van der Walt (1993) 

2. Die Vrystaat is verniet – J.P. van der Walt (1995) 

3. Sewe liefdesnovelles – J.P. van der Walt (1997)  

4. Die skadubelofte en ander liefdesverhale – H&R (1999) 

 

Samesteller en medeskrywer van die volgende geestelike bundels 

1. Omdat ek Ma liefhet – CUM (2002) 

2. Because I love you, Mom – CUM (2003) 

3. ’n Pa soos myne – CUM (2003) 

4. God se mense – CUM – (2002) Samesteller en skrywer in medewerking met Maretha 

Maartens, Dr. Hennie Maartens, Elsje Büchner, Herman de Kock en Dr. Christo de 

Klerk. (2003) 

5. Vroue van geloof – CUM (2001) – 31 dagstukke oor Maria, moeder van Jesus – in 

medewerking met 11 ander skrywers. 

6. As dood Lewe word – CUM – 2007 ’n Verhaal oor dood, verlies en geloof. Na 

aanleiding van ons seun Jaco se dood. 

7. When death becomes life – 2012. As e-boek beskikbaar op Amazon.com, Barns & 

Noble.com 

 

Jeugverhale 
1. Engel op die drumpel – CUM (1999) Heruitgawe 2011. 

2. Hoor jy die skoenlappers? – CUM (2001) 

 
Bundel kortverhale 

Ruitjiesvenster – Daan Retief uitgewers (1980) 

 

Lesings   
Die Skrywer in die praktyk (in Skryfateljee, Reds. Du Plessis, H. en Steenberg, D. Van 

Schaik’s (1992) 

Enkele riglyne by die skryf van ’n roman (in  ATKV-PROSASKRYF 87/88. Uitgegee deur 

die Departement Sentrale Publikasies, Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër 

Onderwys, Potchefstroom. 

 

Bundels waarin novelles en kortverhale van Helene de Kock verskyn het  
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1. Bittersoet sewe (SARIE se wenners) (Laatoes) –Tafelberg (1991) 

2. HUISGENOOT Trefferverhale – ( Zero en Zitsch  +  Sonder Vlerke) H&R (1998) 

3. Kruis en Dwars – Saamgestel deur Jeanette Ferreira (’n Dag in die Wingerd) – J.L. 

van Schaik (2001) 

4. Dit kom van ver af – Saamgestel deur T.T. Cloete (Touleier) – Litera (2002) Nuutste 

kortverhale. 

5. Liefde, natuurlik– saamgestel deur Daniel Hugo en Carina Diedericks-Hugo   

(Strooptyd) LAPA Uitgewers 2004. 

6. Grensoorlogstories 2012 – saamgestel deur Jeanette Ferreira (Sekelbos). Litera 

Uitgewers. 

 
Kinderboeke  
1. Job, die ashoopman – Aktuapers (1997) 

2. Openbaring, die Boek wat ons bly maak – Aktuapers (1999) 

3. Die eerste Nagmaal – Aktuapers (2000) 

 
Elektroniese Media 
Vyf liefdesverhale vir jou rekenaar – deur Helene de Kock en voorgelees deur Susanne 

Beyers. (Op CD ROM) – Contentlot.Com (2001) (Dit kan d.m.v. Microsoft Reader gelees 

word of na geluister word.) 

 

E-boeke  

2011 – alle romans deur NB-Uitgewers gepubliseer, word tans ook as E-boeke uitgegee. 
When death becomes life . 2012 – op Amazon.com asook Barnes & Noble.com en 

soortgelyke webwerwe. Uitgegee deur Bookbaby.com.  

 
Tydskrifverhale 

 
Talle kortverhale, asook talle novelles en vervolgverhale in Sarie, Rooi Rose, 

Huisgenoot,Lig, Leef, ens. Die vervolgverhale is almal deur H&R of Tafelberg in 

boekvorm uitgegee. Eerste kortverhaal verskyn in Huisgenoot in 1962. 
 
Artikels 
 In Taalgenoot (Nov/Des 1992 ─ Rondom die Broodhuis) , Finesse (artikel oor Naas 

Botha), ens. 
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Helene was ook in die tagtigerjare waarnemend redakteur van die streekskoerant van 

die Oos-Vrystaat naamlik Vrystaat. Joernalistieke ondervinding is opgedoen toe sy twee 

jaar lank op die redaksie van Tuks se studentekoerant, Die Perdeby, was.  

 

Resensies 

Helene het lank ’n rubriek in Beeld gehad waar sy op ’n gereelde basis romans en ander 

prosawerke geresenseer het. Sy het verder romans, asook ’n skryfhandleiding, in die 

wetenskaplike tydskrif, Literator, geresenseer. 

 

Pryse ontvang  
Naaswenner in ATKV/SARIE se vervolgverhaalwedstryd met die verhaal Sewende 

somer wat ook deur H&R uitgegee is. 

Naaswenner in ATKV/SARIE se vervolgverhaalwedstryd met die verhaal  

Windspoor  wat deur  Tafelberg Uitgewers in boekvorm uitgegee is. 

Naaswenner in Rooi Rose se kortverhaalwedstryd (ongeveer 1988) met die verhaal ‘n 

Laaste maal. 

Derde prys in Sarie/OU Mutual  kortverhaalwedstryd (ongeveer 1999)met die verhaal 

Net nog ‘n maal. 

Toekenning as beste MA-Student (2008) in Afrikaans en Nederlands (Noordwes-

Universiteit). Die roman, Dieper water, is aan die volledige tesis geknoop. 

Die roman, Somersneeu was ’n finalis vir die ATKV Woordveertjie in die kategorie 

Liefdesverhale, 2010. 
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