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HOOFSTUK

I

TYD IN DIE PROSAKUNS
INLEIDING
Tyd, vanuit watter gesigshoek ook al beskou, bly In
stekelrige probleem - vir die filosoof, die fisikus,
die teoloog, en ook vir die literator.
Juis omdat
die tyd so gewortel is in elke mens se lewe, maar
terselfdertyd In nog omvattender fenomeen is as die
individuele ervaring daarvan en In universe le geldig=
heid besit, is die invloedsfeer daarvan so groot.
Om al die verskillende sienings en teoriee ten opsig=
te van die tyd in berekening te bring, sou dus beson=
der moeilik wees en in In liter~re studie soos hier=
Die twee hoof-uitgangspunte waarop
die onnodig.
hierdie studie berus en wat in hierdie hoofstuk van
naderby bekyk sal word, is
1.
2.

Die tyd gesien in sy liter~re konteks;
Die tyd as In fundamentele element van die
liter~re werk.

Me.t ander woorde, ek wil in hierdie inleidende hoof:
stuk aantoon dat die tyd In noodwendige element van
die liter~re werk is ~n dat dit altyd integraal saam
1

met ander struktuurelemente funksioneer.
1.

TYD GESIEN IN SY LITERERE KONTEKS

Die prim~re uitgangspunt is dat die literator horn
noodwendig moet besig hou met die tyd sover dit be=
Of die literator
trekking het op die literatuur. 1 )
wel daarop geregtig is om van In spesifieke liter~re
tyd of tyd in die literatuur te praat, moet eerstens
bewys word.
Vir hierdie doel kan daar vervolgens
kortliks gekyk word na wat R. Ingarden daaroor te s~
het.
In sy The literary work of art (1973: 233-242)
gee hy In uitgebreide betoog om te bewys dat die tyd
in die liter~re werk en die tyd in die buite-literere
w~reld van mekaar verskil.
Die hoofpunte van sy
argument word kortliks aangestip.
(a)

Die feit dat die literere werk 'n taalskepping
is en alles daarbinne (tyd, ruimte, karakters)
dus deur die taal tot stand kom, vorm reeds 'n
fundamentele verskil met die situasie in die
werklikheid.
(Vgl. die bespreking by 2.1:
Medium: die taal.)

(b)

Uitgaande van punt (a) kan daar dan afgelei word
dat die voorstelling van die tyd in die litera=
tuur slegs analoog is aan di~ van die werklik=
heid.
In die buite-literere werklikheid onder=
skei Ingarden (1973: 234) drie aspekte van tyd:
1. "homogeneous, 'empty' physicomathematically

2

determined world time,
2.

3.

concrete intuitively apprehendab1e intersub=
jective time, in which we all live aoZZeat=
iveZy, and
strictly subjective time. It

In die 1iter~re werk speel (1) geen ro1 nie.
"It is self-evident that in literary works only
an analogue of conorete intersubjective or sub=
jective time is represented and not empty phy=
sica1 time."
(c)

Ook in die sameste11ing van die tyd "in its
struoture, represented (intersubjective or sub=
jective) time differs from real time in quite
determinate ways, so that it constitutes only an
anaZogue, a modification, of the latter" (id.:
235) •
Ingarden bespreek hier die he1e saak van
In ver1ede/hede/toekomsinde1ing soos gevind in
die werk1ikheid en beweer dat die hede in hier=
die inde1ing voorrang geniet, as gevo1g van die
feit dat a11e gebeure In in aatu e8se-fase
("now-moment") moet deurgaan voordat dit werk1ik
in die tyd tot stand kom.
Hy toon vervo1gens
aan dat hierdie in actu e8se-fase nie by die 1i=
ter~re werk bestaan nie, met ander woorde die he=
de ver100r sy voorrang in die werk en word gelyk=
geste1 aan die ander twee. Die onder1inge stadia
in die tyd kan nog aangetoon word, maar met 'n
verski1: "Naturally, here too one must disting=
uish between present, past, and future: but this
distinction stems from a reciprocal order of re=
3

presented events and not from the fact that they
all pass through a distinct phase of genuine in
actu esse;
this, precisely, is impossible for
them in the strict sense of the term, for then
they themselves would have to be real.
Only a
simulated in actu e88e, a simulated 'present'
(and thus also a past and a future), is possible
here" (id.: 236).
Omdat die hede sy voorrang verloor het, vind ons
ook dikwels dat die 'nou' deel van die verlede
vorm.
Vir Ingarden is dit die rede waarom so
baie liter~re werke in die grammatikale verlede
tyd geskryf word.
(VgI. 2.1.4: Grammatikale
verledetydsvorm.)
(d)

4

Dit is egter veral in die uitbeeldingswyse van
die tyd in die liter~re werk, dat die verskil
tussen tyd in die literatuur en tyd in die werk=
likheid duideliker te voorskyn kom.
So is daar
sekere aspekte van die buite-liter~re tyd wat
nie in die liter~re werk uitgebeeld word nie,
terwyl die omgekeerde situasie ook gevind word.
Om die verskil aan te toon, is dit slegs nodig
om na die rol van die geheue te wys. Soos wat
persone deur middel van hulle herinneringe tyde=
lik terugkeer tot In gebeure in die verlede,
vind ons dikwels dieselfde terugplasings in die
literatuur deur middel van terugblikke.
In
laasgenoemde g~val (soos Ingarden ook uitwys) is
die terugplasing meestal meer suksesvol as in

die werklikheid.
"Here the represented person
can, so to speak, leave his actual present.
Thus we obtain the representation of a 'former'
event just as if it were another present: the
'past', the 'no longer' existing, event is here
- despite indications in the text which should
effect a separation - no longer separate from
the direct present by the kind of gap that exists
in the real situation" (id.: 239).
Naas die terugblik wys Ingarden ook op talle ander
verskille in die aanbiedingswyse by die literatuur,
onder andere die spel met perspektiewe: die probleem
van simultane gebeure: die uitbeelding van subjek=
tiewe tydsbelewing.
Hierdie aspekte word wel later
in die studie onder die loep geneem.
Met sy bespreking het Ingarden op oortuigende wyse
aangedui en bewys dat daar 'n duidelike verskil be=
staan tussen tyd in die literatuur en tyd in die werk=
likheid en dat ons dus wel geregtig is om hierdie
onderskeid te maak. 2 )
2.

TYD AS 'N FUNDAMENTELE ELEMENT VAN
DIE PROSAWERK

Die belangrikheid van tyd as In basiese struktuurele=
ment in die prosa is van vroeg of reeds ingesien,
maar dit is veral in die 20ste eeu dat kritici hulle
meer daadwerklik met hierdie probleem begin bemoei
het.
Baanbrekerswerk op hierdie gebied is veral ge=
5

doen deur A.A. Mendilow, H. Meyerhoff en G. Genette,
terwyl ander literatore soos W. Booth, C. Brooks,
L. Edel, E.M. Forster, R. Ingarden, P. Lubbock,
F.C. Maatje, E. Staiger, F. Stanze~ en andere self
besondere bydraes gelewer het tot so 'n studie. Dat
die tyd vir hulle 'n besondere plek beklee in 'n li=
teratuurstudie, blyk duidelik uit die volgende:
A.A. Mendilow se in Time and the novel (1952: 234):
"All that is claimed, and the claim is a big one, is
that the time-element in fiction is of major impor=
tance, that in a large measure it determines the
author's choice and treatment of his subject, the way
he articulates and arranges the elements of his
narrative, and the way he uses language to express
his sense of the process and meaning of living."
E.M. Forster beweer in Aspects of the novel (1949:
30):
"In the novel, the allegiance to time is impe=
rative; no novel could be written without it."
In An approach through time (1977: 55, 56) stel
Eleanor N. Hutchens di t as volg: "Everything in a
novel must of course be located in a time scheme that
brings it into relation with everything else in the
novel", en: "We hang on to time as the sine qua non
of novelistic life, and the novelist who tries to
wrench us loose is only felt to be trying to see how
far he can go before his work ceases to be a novel."
In sy artikel Time in the modern novel (1948: 17) se
6

D. Kohler: "It is safe to say that the most interes=
ting developments in the technique of the modern
novel are those relating to the problem of time."
In hoe 'n mate die tyd die ander fundamentele elemen=
te van die literere werk (medium, gebeure, verteller,
karakter, ruimte) belnvloed, sal in die res van die
hoofstuk na gekyk word.
Volgens S. Dresden in
Wereld in woorden (1971: 104, 105) is die tyd inhe=
rent aan alles in die literere werk: "alle technische
middelen die men in de roman kan ontdekken hebben te
maken met woorden, alle woorden volgen op elkaar in
de tijd, alle middelen staan dus op ~~n of ander ma=
nier in betrekking tot de tijd."
2.1
2.1.1

Medium:

die taal

Die sekwensiele aard van taal

Taal is in wese sekwensieel: een woord volg op 'n
ander.
Hierdie verskynsel is die direkte gevolg van
die feit dat taal verbind is met die tyd en ontplooi
in die tyd.
Elke uiting (woord!sin!sinne) duur 'n
sekere tyd en eers aan die einde van die eerste uiting
kan 'n volgende geuit word.
Soos Mendilow (1952: 32)
dit stel: "Language then is a medium consisting of
consecutive units constituting a forward-moving linear
form of expression that is subject to the three charac=
teristics of time - transcience, sequence and irrever=
sibility."
Taal is dus net sinvol as dit lineer en
sekwensieel verloop.
7

2.1.2

Simultaniteit en die taal

Die sekwensiele aard van die taal (die lineere ver=
loop van die taal) is soms 'n beperking vir die outeur.
Gebeure en ervarings verloop dikwels simultaan en nie
sekwensieel nie.
In die taal kan ware simultaniteit
nooit bereik word nie, maar die illusie daarvan word
dikwels in die literatuur geskep.
Mendilow (id.: 81)
wys ook op hierdie verskynsel: "Language cannot con=
vey non-verbal experience: being successive and
linear, it cannot express simultaneous experiences;
being composed of separate and divisible units,
whether of words or groups of words, it cannot reveal
the unbroken flow of the process of living.
Reality
cannot be expressed or conveyed - only the illusion
. t . ,,3)
0
f 1

'n Beroemde en dikwels aangehaalde voorbeeld hiervan
is die kermistoneel in G. Flaubert se Madame Bovary.
(Vgl. 'n bespreking van hierdie toneel deur J. Frank
in 2.6.2.)
2.1.3

Seleksie in die taal as 'n noodwendigheid

Die noodwendigheid van seleksie in die literere werk
is deels die gevolg van die beperktheid van die taal
as medium.
Alle mens like ervarings en die wyses
waarop dit plaasvind, kan nie altyd in woorde gestel
word nie.
Volgens Mendilow (id.: 81l is dit "the
greatest problem of literature, the relation between
experience and the inherent limitations in the medium
that tries to convey that experience."
In hierdie
8

sin gesien vorm die taal self In selekteerder, maar
vir die outeur is hy In ongewenste selekteerder.
Die woordkunstenaar wil juis soveel moontlik in die
taal stel en streef veral daarna om die onbekende uit
te skryf.
Die gevolg hiervan is In voortdurende eksperimente=
ring by die skrywer met sy medium om sodoende verder
en dieper te reik as voorheen.
Tesame met die me=
dium is daar ook In groter vryheid ten opsigte van
ander elemente in die werk - die wisseling van ver=
tellersperspektiewe; die spel met tyd en ruimte;
met die chronologie; In groter ontginning van die
karakter se "inner life";
tipografie, en dies meer.

eksperimentering met die

Samevattend gesien, is hier met ander woorde twee as=
pekte van belang:
die skrywer word gedwing om
1.

sy werk aan te pas by die taal - In medium wat
beperkend inwerk, sodat wat in die werklikheid
gebeur nie presies in die liter~re werk weergee
kan word nie; en

2.

in sy poging om wel so In illusie te skep, moet
hy sekere aanpassings maak ten opsigte van sy
aanbiedingswyse - wat egter weer eens versk1l
van die werklikheid.

9

2.1.4

Grammatikale verledetydsvorm:
van die Rfiktiewe hede u

die verskynsel

Die verskynsel "fiktiewe hede" word as volg deur Men=
dilow gedefinieer: "Mostly the past tense in which
the events are narrated are transposed by the reader
into a fictive present, while any expository matter
is felt as a past in relation to that present" (id.:
94) .

Die verklaring vir hierdie verskynsel is volgens horn
gelee in die bepaling van 'n referensie- of orienta=
siepunt deur die leser, waarvan uit die leser dan ge=
beure in die verhaal kan onderskei as behorende tot
die verlede/hede/toekoms van die werk.
Die inlewing
van die leser by die fiksionele gebeure is dus vir
horn noodsaaklik.
"There is as a rule one point of
time in the story which serves as the point of refe=
rence.
From this point the fictive present may be
considered as beginning.
In other words, the reader
if he is engrossed in his reading translates all that
happens from this moment of time onwards into an
imaginative present of his own and yields to the
illusion that he is himself participating in the ac=
tion or situation, or at least is witnessing it as
happening, not merely as having happened" (id.: 96-7).
In hoofstuk I "The narrative situation and the epic
preterite" van sy werk Narrative situations in the
novel (1971: 34) bemoei F. Stanzel horn ook met hier=
die probleern.
Hy noem bogenoemde verklaring van
10

Mendilow en verwys ook na R. Ingarden se hantering
van die probleem.
Volgens Stanzel benader Ingarden
dit ontologies.
"The fact that narrated events are
'mainly presented in the light of the past' is for
him above all the semantic expression of the ontic
difference between the fictional and the real world."
(Vgl. die bespreking van Ingarden by 1.)
Ingarden het ook daarop gewys dat selfs die verskil=
lende wyses van vertelling die saak belnvloed.
So
byvoorbeeld word die vertelde gebeure in In samevat=
ting altyd ervaar as dinge wat in die verlede afge=
speel het, terwyl die direkte voorstelling van die
gebeure (met ander woorde 'n "scene") weer ervaar
word as iets van die hede/nou.
In sy eie verklaring van hierdie verskynsel l~
Stanzel (1971: 36, 37) ook sterk klem op die rol van
die leser en sy orientasiepunt, sowel as op die be=
paalde narratiewe situasie wat gebruik word (met
ander woorde of daar In auktoriele-/ek-/personale
verteller aan die woord is).
2.2

Tema

Die tyd as In tema in die prosakuns kom algemeen v~~r.
As die oorsprong van die woord tyd nagegaan word,
vind ons dat die Griekse woord daarvoor, chronos,
Volgens hierdie
terugwys na die Griekse mitologie.
mite het Chronos sy vader, Uranus, gekastreer met In
sekel en daarna die mag oorgeneem.
As nuwe heerser
11

trou hy met sy suster Rhea.

Sowel sy vader as Moe=

der Aarde het egter voorspel dat een van sy eie
seuns horn sou onttroon.
Soos wat Rhea jaarliks In
kind gebaar het (Hestia, Demeter, Hera, Hades, Posei=
don), het Chronos elkeen onmiddellik na geboorte in=
gesluk.
(Later het Rhea wel daarin geslaag om na sy
geboorte vir Zeus te versteek.
Uiteindelik het hy
ook Chronos se mag verbreek en die hoofgod geword.)
Chronos, as Vader Tyd, is tot vandag toe In bekende
figuur.
Met sy sekel in sy hand sirnboliseer hy die
vernietigingsaspek van die tyd - dat almal en alles
onder sy mag staan.
Geassosieer met Saturnus
(Graves, 1955: 27) is Chronos sirnbool van die tyd,
omdat die tyd "with its ravenous appetite for life
... all its creations, whether they are beings,
things, ideas or sentiments (devours)" (Cirlot, 1962:
265) .
Attribute van Saturnus/Chronos is "the oar
(standing for navigation and progress in things tem=
poral), the hour-glass and the scythe" (ibid.).
Nie net in die oudste mites van die mens word die on=
afgebroke duur van die tyd beklemtoon nie, maar ook
in die geskiedenis van die prosakuns is dit 'n tema
wat deurloop vanaf die vroegste romans tot by die
heel modernstes.
(Vgl. Hoofstuk I: 2.5.1: Objek=
tiewe tyd; Hoofstuk 11: 2.1: Tyd as durendi 2.2:
Bergson se dur~e r~elle).
Cirlot verskaf talle tra=
disioneel aanvaarde sirnbole vir die tyd en die tyd
se werking (duur, ewigheid, verganklikheid, ens.).
Ten opsigte van die tydsduur noem hy die Ouroboros,
12

wat "symbolic of time and of the continuity of life"
(1962: 235) is.
Die sirkel en alles wat sirkelvor=
mig is, dui op die ewige duur van die tyd, onder
andere die wiel, wat die "passage of time" (id.: 351)
simboliseer en verbind is aan die sodiak: "The name
of this circular 'form' comes from zoe (life) and
diakos (wheel); and the basic element of this 'wheel
of life' is found in the Ouroboros (the snake biting
its own tail), symbolizing the Aion (duration)" (id.:
362).
Ook die dans is "a corporeal image of •.• the
passage of time" (id.: 72), soos 'n optog, "every
procession is a rite which gives substance to the
concept of the cycle and passage of time, as is proved
by the fact of its returning to the point of depar=
ture" (id.: 252).
Volgens Cirlot is die blom (id.:
104), die fossiel (id.: 107), die ruine (id.: 264) en
die kopbeen (id.: 284) sirnbole van verganklikheid,
terwyl die knoop (id.: 164), die zero (id.: 221), die
denn~boom (id.: 244) en die pou (id.: 239) simbole is
van ewige tyd.
Bogenoemde is slegs In paar algemene simbole vir die
tyd, en dikwels skep 'n skrywer ook sy eie tydsimbole,
soos wat die leser wel uit die verhaalkonteks kan af=
lei.
(Vgl. Wilma Stockenstrom se Die Kremetarteks=
pedisie.) Alhoewel In studie van die tyd, uitgaande
van die tematiese aspek daarvan, besonder interessant
kan wees, is dit nie die doel van hierdie studie nie.
Op die tematiese aspek van die tyd word bloot gewys,
om dit sodoende te onderskei van In strukturele onder=
Die tyd as In tema in die prosa
soek van die tyd.
13

val in dieselfde kategorie as enige ander tema, met
ander woorde dit is dieselfde as 'n liefdes-, oor=
logs-, reis-, of watter tema ook al van 'n verhaal.
Die tydstema kan wel in 'n roman

strukturele

implikasies vir daardie werk inhou, en daarom moet
die tematiese aspekte steeds in samehang met die
strukturele beskou word.
2.3

Gebeure

Die fi10soof Gunn (1929: 398) beweer:

"Events are not

happenings which are at or in a moment of time;

they

are happenings which constitute the moment itself.
Events are the concrete facts which constitute time."
Die werking van die tyd kan net gesien word in konfi=
gurasie met iets wat gebeur het.

'n Gebeure hou dus

in dat In tydsverloop plaasgevind het.

Noodwendig

moet daar tussen die begin en einde van 'n gebeure 'n
sekere tyd verloop.

Alhoewel baie literere werke

nie eksplisiete tydsaanduidings verskaf nie, weet die
leser intultief dat die gebeure in die verhaal In
sekere duur moes gehad het.

Die tydsduur van sulke

gebeure is dan alleenlik onbcpaald, maar dit beteken
nie dat die gebeure geen tyd besit nie.

Waar ekspli=

siete tydsaanduidings wel gevind word, kan dit op vcr=
skeie wyses

- vanaf die konvensionele aandui=

ding tot by die meer eksperimentele gebruik daarvan.
(Bv. in Virginia Woolf se

.)

Gebeure vind in In spesifieke volgorde plaas, duur In
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sekere tyd en besit In duidelike tempo.
(' n Volle=
dige bespreking van hierdie drie aspekte van die tyd:
volgorde, duur en tempo word in Hoofstuk 11 gedoen.)
Ten opsigte van die verhouding
volgorde x gebeure,
word net op enkele aspekte gewys.
Die tradisionele
indeling van die gebeure in 'n begin, middel en einde,
vind al minder in die moderne prosa plaas. 4 )
In
Wegbreek van hierdie ou Aristoteleaanse indeling word
veral gevind in die "stream of consciousness"-roman.
So vind ons byvoorbeeld dat die slotsin van Joyce se
Finnegan's Wake oorgaan in die werk se beginsin.
Volgens Mendilow (1952: 105) loop die verlede en hede
van die gebeure in die moderne roman so deurmekaar,
dat die ou tradisionele afbakenings verdwyn en tot
gevolg het dat "there is no place in the modern novel
except the end at which the reader can say: 'The
story has now reached such and such a point'.
11

Die rede vir hierdie verbrokkeling van die chronolo=
giese orde van die gebeure is daarin
dat die
moderne literatuur al hoe meer klem le op 'n uitbeel=
ding van die
en bewussyn van die karakter self
in plaas van op In weergawe van die bloot uiterlike
gebeure. 5 )
Mendilow noem hierby: "Action is accord=
ed a subsidiary role as the externalisation of inner
motives ... assumes a correspondingly greater promi=
nence
id.: 38).
11

(

In die moderne prosa verskuif die klem dus vanaf die
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uiterlike gebeure na In meer innerlike belewing daar=
van deur die karakter.
Indien gelet word op die verhouding gebeure x duur,
wys Mendilow daarop dat die duur van die gebeure
"must proceed in the objective time that serves as
the common temporal denominator for everyone" (id.:
214).6)

Die tyd van die gebeure in die verhaal is dus ana=
loog aan die fisiese tyd van die buite-literere werk=
likheld, in die sin dat dit geldig is vir al die
karakters in die verhaal.

Netsoos alle mense in

die buite-literere werklikheid hulle bevind in 'n
objektiewe tyd (horlosietyd), maar tog elkeen ook
hierdie tyd op sy eie individuele (subjektiewe) wyse
beleef, vind ons ook in die literere werk In objek=
tiewe tyd waarbinne die karakters leef, maar wat wel
deur hulle subjektief (en met ander woorde verskil=
lend) beleef word.

Dikwels oorheers die subjek=

tiewe tydsbelewing, sodat die duur van die gebeure
baie kan wissel.

CLanger of korter wees as die

objektiewe tyd.)
Hierby sluit die aspek van tempo aan.

Die tempo

waarteen die gebeure plaasvind kan baie wissel.

Die

verteller kan die verhaalgang versnel of vertraag,
daarvan afhangende of hy dele oorslaan, opsom of in
detail uitbeeld.
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Die indeling wat Gunther Muller gemaak het tussen
vertelde tyd ("erzahlte Zeit") en verteltyd ("Erzahl=
zeit"), het te doen met die tempo en duur van die ge=
beure.
Soos Maatje in sy bespreking van hierdie
onderskeid aantoon (1977: 142-150), hou dit verband
met die verskil wat daar bestaan tussen die tyd-van
realisasie en die tyd-binne-di~-werk.
(Maatje se
terme. )
Die vertelde tyd is die tyd wat in die liter~re werk/
in die fiksionele w~reld gedek word, met and er woorde
die tyd-binne-die-werk.
Die verteltyd is die tyd
wat geneem word om die literere werk te lees (met of
sonder onderbreking), met ander woorde die tyd-van
realisasie.
Juis in die verhouding vertelde tyd x verteltyd kom
tempo-verskille na vore.
'n Werk waarvan die ver=
telde tyd oor baie jare strek, maar wat in In kort
verteltyd vertel word, sal 'n oorwegend vinnige tempo
besit, terwyl die omgekeerde, naamlik In kort vertel=
de tyd teenoor In lang verteltyd, In oorwegend stadi=
ge tempo tot gevolg sal
2.4

h~.

Verteller

As uitgangspunt word geneem die onderskeid wat F.C.
Maatje (1977) maak tussen die verskillende vertellers=
instansies.
Sy indeling het hy gebaseer op die werk
van F. Stanzel.
In Samevatting daarvan word kortliks
verskaf.
Die hoofindeling word gemaak tussen die
17

ek-verteIIer en die auktoriele verteIIer.
By die ek-verteIIer word "de
mond' van een der personen

'in de
'geIegd'.

Oaarnaast
~en

bestaan er epische werken, die niet deor

der

personen, doch door een buiten de wereId van het
werk staande onpersoonlijke, en veelal alwetende

uerteLinstantie worden meegedeeId.

. .• Oit zijn de

zgn.auctoriiiZe verhaIen" {1977: 184}.

Maatje wys

vervolgens op tussenvorme by hierdie kategoriee,
waarvan een veral van besondere

is vir die

20ste-eeuse prosa, naamlik die
verteller.

personale

Dit "is het verhaal waarin de wereId

geheel of gedeeltelijk wordt gezien door de ogen en
het brein van

~en

of meer personen van het verhaal,

zonder evenwel dat die personen ik-figuren worden ...
Men spreekt dan van personele verhaIen;

deze trach=

ten meestal de bewustzijnsstroom (stream

con=

sciousness), d.w.z. de stroom van (vaak niet Iogisch
samenhangende) gedachten en gevoelens van de perso=
nen weer te geven" (ibid.).
Maatje gaan in sy bespreking nie veel verder as die
konstatering van die feit dat tyd (en ruimte) by die
verteIIing onmisbaar is nie.
wel duideIijk:

"Een ding is intussen

wat de structuuranaIyse op deze wijze

zegt over de verteIIerfiguur, doet zij steeds in
termen van de beide

hoofdcategorie~n,

tiid en ruimte"

(ibid.).
Stanzel se bespreking van die rol van die
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ten

opsigte van die verteller is meer uitgebreid as
Maatje s'n.
Stanzel begin sy eerste hoofstuk (1977:
22-23) met 'n verduideliking van die onderskeid wat
Otto Ludwig maak by die vertelling:
"Ludwig's true narration will be called 'reportlike
narration'; his scenic narration will be called
'scenic presentation' .,,7)
Die onderskeid tussen
die twee verduidelik hy as volg:

"Scenic presenta=

tion
projects the action directly before the
eyes of the reader and concentrates it both in space
and in time.
In reportlike narration, says Ludwig,
the original sequence of events can only be disrup=
ted by the intrusion of the author, while in scenic
presentation it is possible to suspend the original
chronology."
Volgens Stanzel (1977: 23) kan Ludwig se hele argu=
ment gereduseer word tot een basiese verskil, naamlik
of die verteller aanwesig of afwesig is in die ver=
telling.
Uitgaande hiervan maak Stanzel 'n indeling
tussen die vertellers.
"If the author emerges by
addressing the reader, by commenting on the action,
by reflections, etc., the reader will bridge the gap
between his own world and fictional reality under the
guidance, so to speak, of the author.
This is
If the reader has the illusion
authorial narration.
of being present on the scene in one of the figures,
..
7
. •
1
" 8)
then J~gura"
narrat10n
1S t a k'1ng pace.
Van belang by die "authorial" verteller is dat hy bo
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die fiksionele wAreld staan wat hy vertel.

"The

authorial narrator strives for sovereign independence
from his fictional world and for temporal, spatial,
and psychological distance from it" (id.: 24).

Hier

is met ander woorde sprake van twee tye - die tyd
waarbinne die verteller bestaan en die tyd waarbinne
die fiksionele gebeure afspeel.
Samevattend kom die verskille tussen die "authorial"
en die "figural" vertelling op die volgende neer:
By die "authorial" verteller

1.

bestaan daar tn afstand tussen die verteller en
die ander elemente van die fiksionele

w~reld

(tyd, ruimte, gebeure, karakters),
2.

terwyl die leser duidelik bewus is van die ver=
teller.

Hy is dus "aanwesig".

Daarteenoor vind ons by die "figural" verteller
1.

dat die afstand tussen die verteller en die res
van die fiksionele wAreld opgehef is,

2.

terwyl die verteller "in the figural narrative
situation ... withdraws" (id.: 25), met ander
woorde hy is dus "afwesig".

In die moderne prosa is dit veral laasgenoemde wat al
hoe meer in gebruik kom.

"In recent decades, how=

ever, the so-called objective or dramatic novel, the
novel with a figural or neutral narrative situation,
has come to the fore"
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(id.: 26).

As In verdere belangrike aspek wys Stanzel daarop dat
die verteller in die verhaal die tydruimtelike orien=
tasie vir die leser verskaf.
Die wyse waarop hier=
die orientasie geskied, hang af van die verskillende
vertellers, aangesien die tyd waarbinne die verteller
horn bevind, ook die tyd word waarvan uit die leser
die vertelling aanhoor.
Met ander woorde: "The
reader takes this now-and-here of the narrator for
the basis of his spatio-temporal orientation in the
fictional world" (id.: 27).
Die leser is dus aangewys op die tyd (en die plek)
wat die verteller beklee, sodat hy byvoorbeeld by die
sogenaamde "figural" verteller "identifies with this
figure and assumes the temporal and spatial organiza=
tion of its experience" (id.: 28).
Stanzel s~ ten slotte dat indien daar van 'n "report=
like presentation" gebruik gemaak word, die leser die
vertelde gebeure ervaar as iets wat in die verlede
afspeel.
By die dramatiese vertellinge, "the scenic
presentation", word die gebeure as nou/hede deur die
9)
leser ervaar.
Ons kry dus 'n wisselwerking tussen die verteller en
die tyd: die verteller bestaan in 'n spesifieke
fiksionele tyd, maar hy manipuleer ook hierdie tyd
vir die doeleindes van sy vertelling, naamlik om die
gebeure 5f te vertel of direk v~~r te stel.
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2.5

Karakter

Dit is wel so dat mens in die verhouding karakter x
tyd In paar basiese aannames het.

Die fiksionele

karakter is In skepping deur die medium van taal 
In medium wat self tydgebonde is.

Hierdie karakter

leef in In bepaalde tyd - die tyd-binne-die-werk 
en hy ontwikkel ook daarbinne.

Wat Meyerhoff (1955:

1, 2) van die mens se, geld ook vir die fiksionele
karakter:

"Time is particularly significant to man

because it is inseparable from the concept of the
self.

We are conscious of our own organic and

psychological growth in time.

What we call the self,

person, or individual is experienced and known only
against the background of the succession of temporal
moments and changes constituting his biography."
Oat die karakter tydgebonde is (soos hy ook ruimtege=
bonde is), is onweerlegbaar.

Ten opsigte van die

karakter en sy tydsbelewing kan daar twee onderskei=
dings gemaak word:
1.

Objektiewe tyd en

2.

Subjektiewe tyd

2.5.1

Objektiewe tyd

Die objektiewe tyd waarteen die gebeure (en dus ook
die karakter se belewing daarvan) afspeel, kan ver=
gelyk word met die fisiese tyd in die buite-literere
wereld.
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Dit word ook dikwels genoem klok-/kalender=

tyd of konseptuele tyd.
Konseptuele tyd is In term
wat deur K. Pearson ontwikkel is en deur Mendilow
(1952: 65) aangehaal word:
"Conceptual time is like
a
of blank paper ruled with lines at equal dis=
tances, upon which we may inscribe the sequence of
our perceptions.
Hierdie tyd vorm dus 'n a 1gemeen
universele tydsaanduiding.
It

Alhoewel so In beskrywing die indruk kan wek dat die
objektiewe tyd neutraal en dus verwyderd van die ka=
rakter is, is dit geensins die geval nie.
Hy bly
gebonde aan die wette van die fisiese tyd.
Juis
hierdie gebondenheid van horn aan die tyd beinvloed
dikwels sy hele lewensiening en -ervaring.
Die ob=
jektiewe
wat onkeerbaar voortvloei, word dikwels
as In vyand gesien wat gestuit moet word.
Juis teen
hierdie agtergrond sien Kohler (1948: 24) die taak
van die moderne skrywer as volg:
"Rebelling against
the tyranny of time and its arbitrary sequence of day
and night, Monday and Tuesday, birth and death, the
writer tries, if he is sufficiently an artist, to
create the illusion of time under control."
Ter ondersteuning hiervan kan gekyk word na die hou=
ding van In paar karakters teenoor die objektiewe
tyd.
In Virginia Woolf se Orlando (1928: 119, 208)
lees mens: "Eleven times she was violently assaulted
... for it is a great shock to the nervous system,
hearing a clock strike
en: "Like thunder, the
-It

stable clock struck four.
so demolish a whole town."

Never did any earthquake
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J.M. Coetzee skryf In the heart of the country (1977:
3, 80): "In the shadowy hallway the clock ticks away
day and night.
I am the one who keeps it wound and
who weekly, from sun and almanac, corrects it ...
One day some as yet unborn scholar will recognize in
the clock the machine that has tamed the wilds" en
"Once I lived in time as a fish in water, breathing
it, drinking it, sustained by it.
Now I kill time
and time kills me."
Lees ook A.P. Brink se Die ambassadeur (1974: 77):
"Hy tel die almanak op waarna sy vaneffe gekyk het,
bestudeer afgetrokke die rye datums, dwars en
waarmee eIke dag se ervaring so afdoende opgesom en
word in die konvensionele ketting van chrono=
Iogie."
2.5.2

Subjektiewe tyd

Subjektiewe tyd/psigologiese tyd/"inner time" is die
karakter se individuele en unieke belewing van die
objektiewe tyd.
Die term perseptuele tyd van K.
Pearson word weer eens deur MendiIow (1952: 118) aan=
gehaal.
Volgens Pearson word die perseptuele tyd
beoordeel deur "the pure order in succession of our
sense impressions, and involves no idea of absolute
interval."
In die subjektiewe tyd is dit veral die wisseling in
die tyd se tempo wat opval, sodat die kloktyd gewoon=
Iik korter of langer ervaar word as wat fisies aange=
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dui word.

Veral op die subjektiewe tydsbelewing van

die karakters het skrywers van vroeg af klem gele.
Uit die aanhalings van 'n paar bekende voorbeelde sal
dit duidelik blyk.
Mens lees in Laurence Sterne se
of Tristram Shandy (1967:198): "It is two hours, and
ten minute~ - and no more,- cried my father, looking
at his watch, since Dr. Slop and Obadiah arrived, 
and I know not how it happens, brother Toby, - but to
my imagination it seems almost an age."
Vergelyk ook weer Virginia Woolf se Orlando (1928:
58): "An hour, once it lodges in the queer element
of the human spirit, may be stretched to fifty or a
hundred times its clock length; on the other hand an
hour may be accurately represented on the timepiece
of the mind by one second."
In Thomas Mann se The magic mountain (Vert. H.T.
Lowe-Porter, 1965: 65-66) staan daar:
"Yes, when
you watch it, the time, it goes very slowly.
I
quite like the measuring, four times a day; for then
you know what a minute - or seven of them - actually
amounts to, up here in this place, where the seven
days of the week whisk by the way they do!"
"You say 'actually''', Hans Castorp answered.
He sat
with one leg flung over the balustrade, and his eyes
looked bloodshot.
"But after all, time is>!'t
'actual'.
When it seems long to you, then it, is
long; when it seems short, why, then it is short.
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But how long, or how short, it actually is, that no=
body knows."
He was unaccustomed to philosophize,
yet somehow felt an impulse to do so.
Joachim gainsaid him.
"How so? - we do measure it.
We have watches and calendars for the purpose: and
when a month is up, why, then up it is, for you, and
for me, and for all of us."
Volgens W.J. Harvey (1970: 105) moet die objektiewe
en subjektiewe tyd nie heeltemal van mekaar deur die
skrywer geskei word nie, maar "some balance, then,
must be struck between time experienced subjectively
and natural or objective time."
Die rede hiervoor is dat "we are aware of the rich=
ness and freedom of our subjective experience, libe=
rated from time by memory and imagination; yet we
are also aware, in some sense, of this freedom as
contained in an objective or organic time, which ma=
nifests itself in the larger rhythms of life and
nature and which bears us irreversibly in one direc=
tion towards one final end."
Volgens Harvey (1970: 106) is daar min (indien enige)
liter~re werke wat die objektiewe tyd 10 ) oorbeklem=
toon, maar die teenoorgestelde vind dikwels plaas 
veral die moderne literatuur l~ baie klem op die sub=
jektiewe tydsbelewing.
Binne die vloei van die sub=
jektiewe tyd moet daar steeds sekere referensiepunte
bestaan waaraan die leser (en die karakter) kan vas=
Harvey wys hier op In interessante bevinding,
hou.
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·

naamlik "that the more centrally a novel is located
in a subjective consciousness, then the more the
novelist has to compensate by stressing not objective,
natural time (the passing of the seasons, the organic
rhythms of growth and decay, etc.), but simple mecha=
nical time.
Thus Joyce is concerned throughout
Ulysses to emphasize 'the dance of the hours' i thus
Big Ben booms throughout Mrs. Dallo~QYi thus Roquen=
tin's story is cast in the form of a diary."
2.5.2.1

Geheue

Juis omdat die literere werk In tydsgebonde line~re
orde besit (en dus in een rigting verloop), word die
gebeure met die leesproses telkens gedateer as ver=
lede/hede/toekoms.
Die leser is dus afhanklik van
sy geheue om In rekonstruksie van die gebeure te
maak en om die onderlinge verbande of kruisverwysings
en dies meer met mekaar te verbind.
By die leser
is daar ook terselfdertyd die veronderstelling dat
die karakter(s) 'n eie geheue besit.
Die aspek van
die karaktergeheue het veral in die 20ste eeu met die
invloed van H. Bergson en Proust die belangstelling
begin prikkel.
M. Church gee in Time and Reality (1956: 8) In same=
vatting van die twee onderskeidings wat Bergson in
sy Matter and Memory ten opsigte van die geheue
maak, "the first is a memory of habit, the memory
that enables us to recall a lesson by heart; the se=
cond is true memory that records every moment of
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duration and takes place continuously in our lives.
However, we tend to set the memory of habit in the
foreground because it is more useful.
Normally a
person remembers that which applies in some way to
the present situation, but there is also a sponta=
neous recollection, a memory-image, which may appear
at intervals, an involuntary memory.
This memory
image, according to Bergson, is not the product of
associationism which causes a discontinuous multipli=
city of elements."
Proust se onderskeid tussen m~moire volontaire en
m~moire involontaire sluit aan by Bergson, alhoewel
sy m~moire involontaire tog assosiatief werk en veral
steun op sintuiglike ervarings.
By beweer dat "our
senses ••• wait for us to recognize by association
past experiences with which they are connected. And
then in the 'tiniest drop of their essence (we may
observe) the vast structure of recollection'" (id.:
13).
Proust se eie werk: Remembrance of things
past (A la recherche du temps perdu) is 'n pragtige
illustrasie hiervan, waar 'n madeleine (koekie) die
vonk is wat horn die verlede laat oproep en sodoende
ook die hele liter~re werk genereer.
By die karakter se subjektiewe tydsbelewing het ons
daarop gewys dat die gemoedstoestand van die karakter
die kloktyd oenskynlik kan uitrek of laat krimp.
Dieselfde geld ook by die verhouding: In belewing
van iets en die herinnering daarvan.
"Moreover, the
inner time that is measured by the succession of
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states of consciousness has a different value as it
is lived and as it is remembered." Daarom is dit ook
so dat "'one crowded hour of glorius life' seems shor=
ter in the living and longer in the memory than 'an
age without a name'. And vice versa" (Mendilow, 1952:
119).
Die rede hiervoor is eenvoudig: in die geheue steek
veral die besondere/die meer intens beleefde tye vas,
terwyl die tye waarin min gebeur het, makliker ver=
gete raak.
Alhoewel Meyerhoff in sy werk Time in literature
slegs In kort bespreking van die verhouding geheue x
tyd gee, is dit tog 'n waardevolle bydrae.
Volgens
horn moet die geheue beskou word as In attribuut van
die verlede, omdat dit verband hou met gebeure wat
reeds afgeloop is.
Hy sien die geheue se werking
as volg: "a repository or reservoir of records,
traces, and engrams of past events analogous to the
records preserved in geological strata.
There is
no memory of the future.
It is only by virtue of
this empirical fact that memory serves as the subjec=
tive basis for the past as experienced" (1955: 20).
In teenstelling tot die lineere orde van die gebeure
in die buite-liter~re w~reld, wat ook kousaal aan
mekaar gebonde is, word die geheue nie so beperk nie.
lilts complexity and confusion arise from the fact
that, instead of a uniform serial order, memory rela=
tions exhibit a nonuniform, dynamic order of events"
(id.: 21).
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Alhoewel ons by die geheue 'n fusie kry van talle
aspekte (feite/drome/fantasiee/vrese), wys Meyerhoff
dadelik daarop dat dit nie beteken dat daar geen or=
dening in die geheue bestaan nie.
Die teendeel
geld eerder, "the principle of association within
the private world of inner experience presupposes
the principle of causality as much as does the con=
nection between physical events in nature" (id.: 22).
Kousaliteit vind in die geheue anders plaas as in
die logiese buitew~reld, maar dit besit wel nog 'n
sekere logika.
"The literary notation for this
phenomenon is the 'logic of images'.
This is the
'logic' behind the method of free association and
the interior monologue" (id.: 23).
Hierdie logika verskil hemelsbreed van die logika in
die buite-werklikheid, omdat dit gebaseer is op en
bepaal word deur "signifiaant assoaiation8 rather
than by objective causal connections" (id.: 23),
Veral in die moderne literatuur, wat die klem l~ op
die subjektiewe ervaringslewe van die karakter, tree
die rol van die geheue meer na vore.
Met die toe=
nemende "verdwyning" van die verteller in die verhaal
en daarmee saam 'n groter k1em op die subjektiewe
karakterisering, vin<d ons ook 'n dikwe1se vervaging
van die grense tussen die verlede en hede van die ka=
rakter,ll)
Vrye assosiasie (wat die bewussyn en die
geheue van die karakter betrek) vervang a1 hoe meer
die tradisionele 10giese ver100p van die gebeure in
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verlede, hede en toekoms.
2.6
2.6.1

Ruimte
Literatuur as tydskuns teenoor die
ruimtekunste

Die siening dat die literatuur 'n tydskuns is en die
beeldende kunste ruimtekuns, het reeds vroeg sy be=
slag gekry.
Holtz noem in sy artikel (1977) dat dit
veral Lessing was wat in sy Laokoon hierdie onder=
skeid benadruk het.
Ook Mendilow in Time and the novel wy 'n hoofstuk aan
hierdie onderwerp: The time and the space arts (1952:
23-29) .
In hierdie hoofstuk gee hy 'n kritiese be=
spreking van Lessing se siening.
Lessing maak 'n
absolute skeiding tussen die kunste en beweer dat
daar "two categories of art" bestaan, naamlik: "those
based on co-existence in space, and those based on
consecutiveness in time" (id.: 23).
Maatje (1977), wat sterk gekant is teen die betite=
ling van kunswerke as tyds- of rUimtewerke, wys daar=
op dat alle kunswerke sowel die tyd as die ruimte be=
trek. 12 )
Binne die fiksionele w~reld onderskei hy
'n tyd en 'n ruimte binne die werk, sodat daar streng
gesproke nie gepraat kan word van literatuur as slegs
tydskuns nie.
Die term kan wel gebruik word wanneer net gekyk word
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na die realisasie van die liter~re werk in die tyd.
"Het literaire werk is slechts inzoverre tijdkunst,
als de reallsatie van het door de schrijver of dich=
ter in de tekstgefixeerde pas plaats vindt in de
tijd van het lezen, voordragen of toneelspelen"
(1977: 130).
Mendilow sluit hierby aan (1952: 23): !lA time - art
by its nature demands a period of time within which
to be itself."
By die liter~re werk is dit wel so dat die tyd prim@r
van belang is, soos wat Maatje ook erken.
"De tijd
binnen-het-werk en de ruimte-binnen-het-werk hangen
dus beide en in gelijke mate af van de tijd der rea=
lisatie, de lees-, voordrachts- of speeltijd: inzo=
verre, maar alleen in dit opzicht, kan men dus inder=
daad vaststellen, dat de tijd de primaire categorie
is voar het literaire werk, en de ruimte secundair,
d.w.z. afhankelijk van de tijd" (1977: 132).
Die verskil tussen kunssaorte le dus nie daarin dat
Of die tyd Of die ruimte weggelaat word nie, aange=
sien albei altyd wel teenwoordig is - in mindere of
meerdere mate.
Die verskil le meer op die gebied
van kennisname van die kunswerk.
By die beeldende
kunswerk kan die waarnemer heen-en-weer/op-en-afl
dwars kyk (met ander woorde in die ruimte) ,13) terwyl
die leser by die literere werk net volgens 'n vaste
line~re orde kan lees {met ander woorde in die tyd):4}
Laasgenoemde geld vir die eerste lees van 'n werk,
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want daarna kan teruggeblaai en kruisverwysings en
dies meer opgevolg word.
Dit is wel so dat daar
selfs by In eerste lees van In werk pro- en retrospek=
tiewe tydselemente aanwesig is.
Die leser kan by=
voorbeeld In karakter se optrede antisipeer.
Same=
vattend kan gestel word dat die term tydskuns wel
verwys na die primere posisie wat die tyd in die lite=
ratuur beklee, maar dat dit nie gesien moet word as
'n negering van die ruimte wat ook In belangrike rol
daarin speel nie.
Uit die aard van sy medium is
die tyd inherent deel van die literatuur - meer as
in die geval van die beeldende kunste.
2.6.2

Joseph Frank se "spatial form"

In 1945 se Spring-, Summer- en Autumn-uitgawes van
die Sewanee Review is 'n kontroversiele artikel ge=
publiseer - di~ van Joseph Frank: "Spatial form in
the modern novel".
Die invloed van hierdie artikel
het wyd uitgekring en word vandag nog gevoel. Frank
se artikel het literatore in twee kampe verdeel 
die wat horn kritiseer teenoor die wat horn navolg.
Wat Frank bedoel met "spatial form" sowel as sekere
aspekte van die kritiek daarop word hier slegs kort=
liks bestudeer.
Vir In meer intensiewe studie van
die polemiek wat op die artikel gevolg het, word ver=
15
wys na die bronne in die voetnoot. )
Ter verduide=
liking van die term 'spatial form' begin Frank sy ar=
tikel (soos opgeneem in Aldridge (1952)) deur te ver=
wys na In werk wat dit illustreer, naamlik die be=
roemde kermistoneel in Flaubert se Madame Bovary
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(Vert. A. Russell, 1959: 144-167).
In hierdie gedeelte het Flaubert probeer om met sy
gelyktydige uitbeelding van verskillende gebeurtenis=
se die illusie van simultaniteit te skep.
Frank
(1977: 43) beskryf die toneel as volg:
"As Flaubert sets the scene, there is action going on
simultaneously at three levels, and the physical po=
sition of each level is a fair index to its spiritual
significance.
On the lowest plane, there is the
surging, jostling mob in the street, mingling with
the livestock brought to the exhibition; raised
slightly above the street by a platform are the
speech-making officials, bombastically reeling off
platitudes to the attentive multitudes; and on the
highest level of all, from a window overlooking the
spectacle, Rodolphe and Emrna are watching the pro=
ceedings and carrying on their amorous conversation."
Soos reeds vroeer op gewys, is ware simultaniteit in
die liter~re werk natuurlik onmoontlik, maar die il=
lusie daarvan kan wel geskep word, soos in hierdie
toneel in Madame Bovary.
Die metode wat Flaubert
gebruik het om hierdie illusie te skep, word deur
Frank verwoord: "But since language proceeds in
time, it is impossible to approach this simultaneity
of perception except by breaking up temporal sequence.
And this is exactly what Flaubert does: he dissolves
sequence by cutting back and forth between the va=
rious levels of action" (id.: 43-44).
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Uitgaande van sy bespreking van die Madame Bovary
toneel, gee Frank vervolgens In definisie van sy
term.
"This scene illustrates, on a small scale,
what we mean by the spatialization of form in a no=
vel.
For the duration of the scene, at least, the
time-flow of the narrative is halted: attention is
fixed on the interplay of relationships within the
limited time-area.
These relationships are juxta=
posed independently of the progress of the narrative;
and the full significance of the scene is given only
by the reflexive relations among the units of mean=
(id.: 44).
Frank verminder dus met hierdie stellings van horn
die belangrikheid van die tydsaspek in die liter~re
werk.
Juis met sy stalling van momente (om sodoende
In oorkoepelende "ruimtelike" siening van die werk te
verkry) word die vloei van tyd in die liter~re werk
teengewerk.
Holtz wys in sy artikel "Spatial form
in modern literature: A reconsideration" (1977: 272
273) ook op hierdie implikasie van Frank se teorie.
Volgens horn is "spatial form" In "form t.hat grows out
of the writer's attempt to negate the temporal prin=
ciple inherent in language and to force apprehension
of his work as a total 'thing' in a moment of time
rather than as a sequence of things
The sequen=
tial or temporal principle is replaced by the princi=
pIe of 'reflexive reference': that is, suspension of
meaningful reference until the whole pattern is per=
ceived."
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So 'n siening belnvloed dus ook die hele saak wat in
2.5.1 geopper is, naamlik die van die onderskeid tus=
sen die kunste.
Holtz (1977: 280) plaas Frank se
teorie juis teen hierdie agtergrond en sien "Joseph
Frank's concept of spatial form (as) a concept that
initially defines itself in terms of an opposition
between Lessing's theory of literary form and the
theory implicit in the forms of modern literature."
Verdere kritiek vanuit hierdie gesighoek word ver=
teenwoordig deur prof. G. Giovannini (aangehaal in
Holtz (1977: 274».
Hy stel dit duidelik dat die
verskillende kunsvorms nie eenders is nie en dat die=
selfde term dus ook nie in 'n vergelyking tussen die
Volgens horn is Frank
kunste dieselfde beteken nie.
se term 'n "pictorial metaphor" sodat "the 'spatial=
ity' he finds in literary form is not the spatiality
objectively present in a painting or a sculpture ...
rather, this literary spatiality seems to be an ope=
ration of the mind synthesizing data which man ...
form a visualizable image with communicable spatial
dimension but which (in most of his examples) do not
necessarily cohere in any demonstrably spatial way. ,.16)
'n Tweede baie belangrike kritiek wat deur Giovannini
teen die term ingebring word, is dat "Frank's argument
neglects the unavoidable problem of temporal order"
(1977: 274).

Harvey sluit (1970: 112) hierbyaan:
agree more wholeheartedly with those
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"r would now
who stress

the inescapably sequential nature of our experience
of fiction.
Spatial readings are critical con=
structs which themselves can only exist in time and
the organized patterns to which they point contain
time as a factor in that organization; to be orga=
nized at all they must be ordered in time, must
follow a certain sequence," en "this freedom to
create spatial patterns is a freedom dependent on
time; were the events of any particular novel
structured in a different sequence then the resulting
spatial patterns would also be different."
Alhoewel daar nie met Frank se teorie saamgestem hoef
te word nie, het hy wel daarmee nuwe insigte gebring
ten opsigte van die verhouding tyd x ruimte in die
literere werk en lewendige reaksie van talle litera=
tore oor hierdie onderwerp uitgelok.

Voetnote:
1.

AIhoewel met hierdie siening die indruk geskep kan word
dat die fiIosofie, fisika, teologie, e.d.m. geen rol te
speel het by die Iiteratuur nie, is dit nie die geval nie.
Die invIoede van hierdie dissipIines op die Iiteratuur
t.o.v. die beskouing van tyd, is wel deur sekere persone
bestudeer en waar nodig by hierdie studie in aanmerking
gebring.
So bv. kan H. Bergson se invIoed op die moderne
roman kwalik geignoreer word (veral sy duree-teorie). Sy
invloed is o.a. deur M. Church in haar werk Time and free
will (1963) bestudeer.
Vir 'n historiese uiteensetting van die fiIosofiese ge=
moeidheid met tyd, kan die werk van A. Gunn: The problem
of time (1929) van hulp wees.
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2.

F.C. Maatje se uitgangspunt in sy ~~~~~~~~~~
(1977: 129-130) is dieselfde:
ons
onderzoek heel beslist om de tijd en de ruimte
literaire werk. om een tijd en een ruimte die afhangen van
de woorden van het werk en die er zonder die woorden niet
zouden zijn. Het is nodig dit te beklemtonen daar men na=
tuurlijk ook op een 'literaire', 'poetische', wijze over
dereele tijd en ruimte buiten het literaire werk, dus over
de buitenli teraire werkelijkhe id. kan spreken: dan zullen
er zeker trekken te voorschijn komen, die ook aan de tijd
en ruimte in het literaire werk eigen zijn ... Maar ons
object is niet het 'literaire', 'poetische', van de werke=
lijke tijd en ruimte, doch de tijd en ruimte van het lite=
raire (fictionele)."

3.

Met hierdie stelling van Mendilow is ons weer terug by In=
garden se onderskeid tussen die literatuur en die werklik=
heid. Ook hy (1973: 240) het kommentaar gelewer op die
verskynsel van simultaniteit en die pogings van die outeur
om di t in die literere werk te suggereer.
"Yet it can
also attain representation as a result of the fact that
the narration - as long as we are speaking of the novel
is spun with many 'threads', i.e. with regard to various
events that occur 'simultaneously', we are informed, in
sequence to be sure, but in such a manner that their simul=
taneity is clearly represented."

4.

Oak Mendilow (1952: 38) beweer dat "the old Aristotelian
definitions of beginning, middle and end, and of the unity
of action no lonqer hold qood."

5.

VgI. Leon Edel se werk: The psychological novel.
1950 (1955) in hierdie verband.

6.

Die onderskeid tussen objektiewe tyd en subjektiewe tyd
word verduidelik by 2.5: Karakter.

7.

Die onderskeid wat Percy Lubbock in The craft of Fiction
(1921) tussen "telling" en "showing" maak, sluit hierby
aan. W.C. Booth maak in The rhetoric of fiction (1961)
ook die onderskeid tussen "telling" en .• showing " .

8.

Oak Leon Edel (1955: 14) wys daarop dat daar in die moderne
psigologiese roman 'n toenemende 'verdwyning' van die ver=
te ller is ten gunste van die direkte ui tbeelding. "The
author ... seemed bent on effacing himself and confronting
the reader with the direct mental experience of the
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1900

characters.
. .. what was happening seemed to occur large=
ly at whatever moment the reader happened to be reading the
story. "
9.

Dieselfde word deur J.W. Beach (1932: 181) aangetoon: "The
dramatic method is the method of direct presentation, and
aims to give the reader the sense of being present, here
and now, in the scene of the action.
That is why those
elements are undramatic which make us aware of an author
explaining things."

10.

Harvey gebruik die term objektiewe tyd ietwat anders as ek.
Objektiewe tyd moet hier gelees word as 'n meer organiese
tyd, soos gevind in die natuurlike tyd.

11.

Vgl. Leon Edel (1955: 15): "This removal of the author
from the scene - he remained often an intruder, but was no
longer omnipresent - made necessary a significant shift in
narrative:
it created the need to use the memory of
the characters to place the reader in a relationship with
their past.
U

12.

Maatje wys daarop dat in die beeldende kunste, wat oorwe=
gend van 'n statiese medium gebruik maak (dit bestaan in
'n ruimte), 'n dinamiese onderwerp wel uitgebeeld kan word.
As voorbeeld hiervan noem hy die beroemde beeld van Rodin:
Die lopende Johannes, waar beweging (en m.a.w. ook tydl gt"
suggereer word. In verband hiermee noem S. Giedon in sy
artikel: The new space conception: space-time (opgeneem
in Patrides, C.A.: Aspects of time, 1976: 85), dat daar
in die 20ste eeu 'n verskil ingetree het in die weergee van
ruimte in die beeldende kunste t.o.v. die van die vorige
eeu. 'n Breuk wat veral met die opkoms van Kubisme tot=
stand gekom het. "Thus, to the three dimensions of the
Renaissance which have held good as constituent facts
throughout so many centuries, there is added a fourth one
time. "

13.

Hierop brei Mendilow (1952: 25) as volg uit: "The factor
that essentially marks off the plastic from the temporal
arts is rather that with the former, the eye can travel in
any direction and at any speed in the process of accumula=
ting an impression of the whole of a picture or statue.
The spectator is therefore free to concentrate on any part
of any size for any length of time and in any order, accor=
ding to his own desire and not owing to any inherent neces=
sity in the medium of sculpture or painting."
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Daarteenoor ontvou die literere werk in 'n medium - die
taal - wat tydgebonde is. vgl. 2.1 Medium: die taal.
14.

Literere werke waar die tipografie vereis dat daar nie net
lineer gelees moet word nie, bv. Orgie van A.P. Brink word
as uitsonderings beskou.

15.

Frank se artikel is in talle publikasies opgeneem, o.a. in:
Sewanee Review 53 (Spring, Summer, Autumn 1945);
Aldridge, J.W. (ed.) 1952.
modern fiction: 1920-1951.

Critiques and essays in
New York;

Hall, Lawrence (ed.) 1965.
cism. New York;

A grammar of literary criti=

Schorer, Mark led.) 1948. Criticism: The foundations
of modern literary judgement. New York;
Stallman, R.W. (ed.) 1949.
criticism: 1920 =-1948. New
'n Uitbreiding van sy eie artikel is in Joseph Frank se:
The widening gyre. 1963. New Brunswick, N.J.
Onlangse artikels oor hierdie artikel is o.a. die drie in
die Volume 4, Winter 1977-uitgawe van die Critical Inquiry:
Joseph Frank: "Spatial form.
(pp. 231-252);
Eric S. Rabkin:

An answer to critics."

"Spatial form and ploL"

(pp. 253-270);

William Holtz: "Spatial form in modern literature: A
reconsideration." (pp. 271-283).
16.
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As antwoord op Giovannini beweer Frank dat hy die kunste
nie vergelyk nie, maar dat "following Lessing, I very care=
fully distinguished between the two as not comparable but
showed that, within literature, the structure of modern
works took on aspects that required them to be apprehended
'spatially' instead of according to the natural temporal
order of language" (1977: 234). Frank ontken hier ten
sterkste dat hy die ou 'ut pictura poesis'-probleem wou by=
haal: "Giovannini 's fundamental error is to take for
granted ... the 'spatial' effects of painting" (1977: 234).
Uit: J. Frank: "Spatial Form: an answer to critics"
(1977) .

HOOFSTUK
TYD:
1.

II

VOLGORDE, DUUR, TEMPO
VOLGORDE

Reeds voorheen is gestel dat die liter~re werk, as
gevolg van sy verbondenheid aan taal, sekwensieel en
line~r verloop.
"Language then is a medium consis=
ting of consecutive units constituting a forward
moving linear form of expression" (Mendilow, 1972:
32).
Taal besit dus nie net 'n volgorde nie, maar
besit 'n volgorde wat in 'n bepaalde rigting verloop.
E.M. Forster beklemtoon ook die
van volgorde
in sy definisie van 'n "story": "It is a narrative
of events arranged in their time
(1928: 43),
met die kenmerk dat die leser deurgaans wil weet wat
gaan gebeur en telkens die vraag stel van: "and
then?".
Naas die "story" onderskei hy ook die
"plotrt.
"A plot is also a narrative of events, the
emphasis falling on causality.
'The king died and
then the queen died', is a story.
'The king died,
and then the queen died of grief' is a plot.
The
time-sequence is preserved,but the sense of causality
overshadows it" (id.: 116).
Die vraag wat die leser
hier vra, is dan ook eerder "why?".
41

By albei, "story" en "plot", is tyd sowel as die as=
pek van volgorde belangrik.
Die volgorde by die
"story" sal hoofsaaklik chronologies wees - op A
volg ("and then") B; op B volg ("and then") C; enso=
voorts.
By die "plot" is die aspek van volgorde
meer uitgebreid.
As gevolg van die sterk klem wat
hier op kousaliteit gele word, is daar sprake van
iets wat eerste gebeur (A) en iets wat daarna gebeur
(B).
In die vertelling daarvan hoef die volgorde
nie noodwendig A (oorsaak van B) - B (gevolg van A)
te bly nie, maar kan dit ook omgekeerd: B (gevolg
van A) - A (oorsaak van gevolg) wees.
By hierdie aspek van volgorde en die onderskeid wat
gemaak word tussen chronologie x a-chronologie,1)
sluit die indeling aan wat die Russiese Formalis,
Tomasjevsky, gemaak het, naamlik tussen fabel ("fabu=
la") en sujet ("sjuzet").
Hierdie terme is as volg
gedefinieer: "De zich met elkaar verbindende motie=
ven vormen het thematisch verband van het werk.
Uit
dit gezichtspunt is de fabel het geheel van motieven
in hun logische, causaal-temporele samenhang, het
sujet het geheel van diezelfde motieven in juist die
opeenvolging en dat verband, waarin zij in het werk
gegeven zijn" (aangehaal en laat vertaal deur W. Blok,
1960: 15).

In 'n verdere eksplikasie van die verskil tussen die
twee terme, wys Maatje (1977: 233) op die volgende:
"De fabeZ ••• van een roman is dan de parafrase van
de in een roman 'be'schreven handeling, waarbij van
een typisch fictioneel aspect als de tijdsbehandeling
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... wordt geabstraheerd door het 'herstellen' van de
'eigenlijke' chronologische volgorde der gebeurtenis=
sen, - een volgorde, die bovendien het onderling
causaal verband tussen die gebeurtenissen accentueert.
Met de aldus 'gereconstrueerde' handeling, waarin dus
b.v. de regressies in de tijd ... en de afwisseling
van twee uiteenlopende tijdsniveaus ('heden' en 'ver=
leden' ... ) ongedaan worden gemaakt, wordt dan de
handeling, zoals die in het werk-zelf wordt gepresen=
teerd, en die met B. Tomasjevsky in dit verband mees=
tal als 8uiet wordt aangeduid, gecontrasteerd. u
Dit impliseer dus dat indien In verhaal heeltemal
chronologies vertel word, die fabel en sujet eenders
sal wees.
Indien 'n verhaal egter a-chronologies is,
rekonstrueer die fabel hierdie a-chronologie tot 'n
chronologiese weergawe daarvan, terwyl die sujet
steeds die werk se volgorde weerspieel (met ander
woorde a-chronologies bly).
By a-chronologiese ver=
hale verskil die verhaal se fabel en sujet dus van
mekaar.
Genette 2 ) (1979: 8) sluit in sy bespreking van volg=
orde aan by hierdie indeling van fabel en sujet.
Volgens horn hou hierdie onderskeid in dat "je de
volgorde waarin de tijdsgebonden gebeurtenissen of
segmenten in de verhalende tekst gerangsckikt zijn,
stelt tegenover dezelfde segmenten of gebeurtenissen
in hun relatie tot de tijd in de geschiedenis, voor=
zover deze volgorde door het verhaal zelf expliciet
is aangeduid, of voorzover men deze uit de een of
andere indirecte aanwijzing kan afleiden."
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Die verskille tussen die volgorde van die "geskiede=
nis" en die van die "verhaal" noem Genette anachro=
niee.
Die twee hoofwyses waarop 'n anachronie in
die volgorde bereik kan word, is deur:
A.
B.

vooruitwysings (deur horn genoem: prolepsis) en
terugverwysings (deur horn genoem: analepsis).

Twee faktore belnvloed hierdie anachroniee"
1.

2.

Die afstand in die tyd, met ander woorde hoe
naby of hoe ver hulle is van die NOU van die
verhaal, dit wil si "bij het ogenblik in de ge=
schiedenis waarop het verhaal onderbroken werd
om plaats te maken voor de anachronie" (id.: 18)
en
die bereik van die anachronie, met ander woorde
sy lengte - hoe lank of hoe kort die geskiedenis=
tyd is wat dit vertel.

Die afstand van die anachronie bepaal dus of die ver=
wysing intern (val binne die grense van die primlre/
basisverhaal) of ekstern (val buite die grense van
die primere/basisverhaal) is.
Ten opsigte van die
interne verwysings maak Genette weer eens 'n onder=
skeid tussen 'n verwysing wat wel binne die omtrekke
van die basisverhaal val, maar nie deel is daarvan
nie (noem dit: heterodiegeties)i met ander woorde
dit vorm deel van 'n sekondlre vertelling, wat onder=
geskik is aan die basisverhaal, en interne verwysings
wat wel binne die primere verhaal en deel daarvan is
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(noem dit: homodiegeties).
Die onderskeid tussen interne en eksterne terugver=
wysings is nie bloot tipologies van aard nie, maar
hou ook bepaalde implikasies vir die teks in.
By
interne terugverwysings is die gevaar van interfe=
rensie altyd aanwesig - veral by homodiegetiese
terugverwysings.
"Deze terugverwijzingen houden
duidelijk het gevaar in redundant te zijn, of bot=
singen te veroorzaken," omdat "ze betrekking hebben
op dezelfde handelingslijn als het basisverhaal"
(id.: 20-21).
By die eksterne terugverwysing is
daar egter weer die probleem van inskakeling by die
basisverhaal ter sprake, met ander woorde dit moet
nie voorkom as 'n los aanhangsel by die verhaal nie.
Interne en eksterne vooruitwysings het dieselfde
probleme as die van terugverwysings.
Verder maak Genette ook 'n onderskeid tussen afgeron~
de/voltooide verwysings en gedeeltelike/parsiele
verwysings.
Die funksieverskil tussen hierdie twee
is as volg: by die terugverwysing is 'n parsiele
terugverwysing die "soort terugblik dat in een ellips
eindigt zonder weer bij het basisverhaal terug te
komen" en wat slegs ten doel het "om de lezer een ge=
Isoleerde mededeling te doen die nodig is voor het
begrip van een bepaald element van de handeling"
(id.: 29).
Die afgeronde terugverwysing word "weer
aan het basisverhaal vastgemaak ... zonder dat de
samehang tussen de twee segmenten word onderbroken",
met ander woorde dit "is er op gericht om de totali=
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teit van het voorafgegane in de vertelling weer op
te nernen" (id.: 29).
Volgens Genette is daar by
vooruitwysigings rneestal net sprake van parsiele
vooruitwysings.
"Deze laatste eigenschap (voltooide
vooruitwysings - M.M.) zou je dan kunnen toekennen aan
vooruitwijzingen die doorgaans in de tijd van de ge=
schiedenis tot aan de 'ontknoping' (dit geldt v~~r
interne vooruitwijzingen) of tot op het moment van
de vertelling zelf doorlopen (externe of gemengde
vooruitwijzingen) .
Ik vindt er nauwelijks voorbeel=
den van, en inderdaad lijken alle vooruitwijzingen
partieel te zijn: vaak even openlijk onderbroken als
zij werden begonnen" (id.: 39).
Dit is duidelik dat by enige verwysing (terug-/voor=
uit-) daar terselfdertyd sprake moet wees van gapings
of lakunes binne die volgorde van die verhaal.
Genette rnaak 'n onderskeid tussen ellipse en paralip=
se.
Ellipse wys op gapings binne die tyd, byvoor=
beeld 'n jaar wat uitgelaat word en wat later deur
rniddel van 'n terugverwysing opgevul word of reeds
geantisipeer is en waarop deur 'n vooruitwysing gewys
is.
Paralipse het te doen met gegewens (bv. karak=
ters/inligting) wat uitgelaat word/is en wat deur die
verwysings opgevul word.
'n Vergelykende skema tussen die terugverwysings en
vooruitwysings sal dalk hulle rolle in die verhaal
(en in die volgorde daarvan) duideliker rnaak.
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ANALEPSIS

PROLEPSIS

- Volledig/parsieel
- Ekstern x intern (ge=
~ mengd)

- Parsieel
- Ekstern x intern (ge=
~ mengd)

buite

1

binne

I

(hetero-/homodiegeties)

buite

binne

(heterh-/homodiJgeties)

- Funksie: opvulling van - Funksie: opvulling van
ellipse en paralipse
ellipse en paralipse
wat verby is
wat gaan kom
- Speel In rol van herin= - Speel 'n rol van aankon=
nering
diging
In sy studie oor die volgorde en die verbreking van
die chronologie daarvan in die verhaal, l~ Genette
klem op die rol van terugverwysings en vooruitwysings.
In 'n line~re orde wat in een rigting verloop ("for=
ward-moving"), is hierdie wyses ook die enigstes om
so In chronologie te verbreek.
H6e hierdie terug
en vooruitwysings egter deur die verteller toegepas
word op die verhaal se volgorde, kan wissel van lite=
Dit kan wissel vanaf
r~re werk tot literere werk.
In blote a-chronologiese vertelling (eers B dan A) ,
tot so 'n rondspringery in die tyd dat verwarring by
die leser die gevolg is. 3 }
In die moderne prosa vind ons dat die tydsprong
("time-shift")-tegniek al hoe meer na vore tree. Wat
D. Kohler skryf oor J. Conrad, is in die algemeen
geldig vir hierdie soort prosa.
"He brought into
prose fiction the simple theory that stories told
seldom follow a straightforward sequence of events.
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Such stories loop backward

upon themselves or else

jump forward into unanticipated sequence, ... usual=
ly they create suspense by relating the how of a
story whose ending the hearer already knows" (1948:
20) •
Volgens Mendilow help die "time-shift"-metode sowel
by die verhaal se eksposisie, as met die verdoeseling
van lakunes in sy volgorde.
"The time-shift is yet
another way of distributing the expository matter
over the whole novel.
In effect it makes a virtue
of necessity by the deliberate fragmentation of the
sequence: all sense of continuity is lost, and the
gaps between the incidents treated remain therefore
unnoticed" (1952: 75).
Volgens Mendilow is dit veral in die "stream-of-con=
sciousness"-werk wat hierdie tegniek gebruik word.
Die individu se gedagtegang verloop anders as die
volgorde van die gebeure in die werklikheid, soos
wat die outeur ook probeer aantoon.
"Trying to
follow faithfully his (die karakter - M.M.) mental
processes, they note how flashes of the past jerk in
and out of his present consciousness, telescoping,
coalescing, disintegrating, breaking out of sequence,
starting off chains of unpredictable and sometimes
untraceable associations.
The time-shift is the
inevitable method for portraying this quality of the
mind" (id.: 221).
Volgorde, soos gesien by die "stream-of-conscious=
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ness"-roman, kan moeilik geskei word van die tyd se
ander twee aspekte, naamlik duur en tempo.
twee aspekte word vervolgens bekyk.
2.

DUUR EN TEMPO

2.1

Tyd as durend

Hierdie

Die durende aspek van tyd is di~ kenmerk daarvan.
Anders as die ruimte is die tyd In ewigdurende stro=
ming en verander dus aanhoudend.
Om hierdie durende
vloei van die tyd in woorde vas te vang, is een van
die skrywer se kopsere.
Volgens Henry James (soos
aangehaal deur Mendilow) probeer die skrywer juis
weergee "the sense of duration, of the lapse and
accumulation of time.
This is altogether to my
view the stiffest problem that the artist in fiction
has to tackle" (1952: 17).
Veral ten opsigte van die saak van duur, blyk die
Taal ward opgedeel in kleiner
taal se beperkinge.
en grater eenhede, terwyl die tyd 'n kantinuum is,
met ander woorde ware duur kan nie daarin uitgebeeld
word nie.
Ingarden (1973: 237) wys oak op hierdie
probleem: "real time is a aontinuous medium, showing
absolutely no gaps .•.
It is always only isolated
longer or shorter phrases, or, simply, only momentary
occurrences, that are represented, and what takes
place between these phases or occurrences remains
indeterminate
The reason for this lies precise=
ly in the fact that the represented world has the
source of its existence and essence solely in a
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finite number of sentences.

Consequently, the re=
presented time phases never combine into one uniform,
continuous whole."
2.2

Bergson se duree

r~elle

Juis hierdie durende aspek van die tyd het Bergson
baie beklemtoon.
Volgens Meyerhoff (1960: 14-15)
sien hy duur as volg: "Duration simply means that
we experience time as a continuous flow."
Bergson
se uitgangspunt was dat "this quality of continuous
flow or duration does not find an adequate correlate
in the phys ical concept of time."
Volgens horn het
die fisikus!wetenskaplike, wat die tyd omgesit het
in afsonderlike, meetbare eenhede, met ander woorde
punte in die ruimte, soos by 'n horlosie, die tyd
vervals.
Hy beweer dat dit nie die wyse is hoedat
ons tyd ervaar nie.
Church (1963: 7) wys daarop dat volgens Bergson ons
nie die tyd beleef in een volgorde nie, maar dat
daar 'n versmelting van verskillende volgordes plaas=
vind.
Hierdie "mutual penetration" in die tyd word
nie by die ruimte gevind nie.
"Pure duration, then,
the opposite of succession that occurs only in space,
is qualitative and has no relation to number.
It
consists of states that do not separate themselves
from one another.,,4)
Volgens Meyerhoff hou die literatuur horn nie besig
met die aspek van duur op die gebied van die abstrakte
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teorie nie.

"Nevertheless, the quality of conti=
nuous flow or duration has been an ageless theme in
literary works from Ecclesiastes and Heraclitus to
Joyce, Eliot, and Thomas Wolfe" (1955: 16).
In die
literatuur word duur nie net dikwels simbolies voor=
gestel nie (see, rivier, e.a.), maar streef die ou=
teur ook daarna om dit in sy tegniek weer te gee,
byvoorbeeld soos in die "stream-of-consciousness"
werk.
Meyerhoff se daarvan: "'Stream of conscious=
ness' signifies what the symbolism of time and the
river has always meant to convey, namely, that time
as experienced has the quality of 'flowing', and that
this quality is an enduring element within the con=
stantly changing and successive moments of time" (id.:
16) •

Die "s tream-of-consciousness"-werk berus dus op 'n
begeerte van die outeur om die ewigdurende gang van
die tyd in die menslike bewussyn uit te beeld.
Die
kenmerk van die gewone taalgebruik om gerangskik te
wees in logiese afgebakende sinne, wat duidelike een=
hede vorm, word deur die "stream-of-consciousness"
tegniek verbreek.
Hier word eerder gepoog om deur
middel van lang sinne (dikwels bladsye lank) en met
gebruikmaking van assosiasies ('the logic of images')
In weerspieeling te gee van die mens se gedagtestroom.
Shiv Kumar (1963: 7, 15) omskryf dit s6: "La dUl'~e
or psychological time thus becomes the distinguishing
feature of the stream of consciousness novel.
The
new novelist accepts with full awareness inner
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duration against chronological time as the only true
mode of apprehending aesthetic experience."
En:
"It is this durational aspect of consciousness which
defines the basis of the stream of consciousness
novel."
2.3

Voorbeelde van wisselende tydsduur in
die prosakuns

Mendilow maak 'n paar onderskeidings ten opsigte van
hoe die tydsduur 'n rol by die prosawerk kan speel.
Eerstens noem hy die chronologiese duur van die lees=
proses.
Aangesien elke leser se leestyd gaan ver=
skil van 'n ander s'n, word hierdie duur buite reke=
5
ning gelaat. )
Tweedens noem hy die chronologiese
duur van die skryftyd - iets wat ook van mindere be=
lang is.

Dit is egter wel so dat 'n skrywer doel=

bewus kan verwys na die verskil wat daar bestaan tus=
Hiervan is L.
sen die skryftyd en die leestyd.
Sterne se Tristram Shandy h goeie voorbeeld: "It is
about an hour and a half's tolerable good reading
since my Uncle Toby rung the bell, when Obadiah was
ordered to saddle a horse, and go for Dr. Slop, the
man-midwife; - so that no one can say, with reason,
that I have not allowed Obadiah time enough, poeti=
cally speaking, and considering the emergency too,
both to go and come; - though, morally and truly
speaking, the ma~perhaps has scarce had time to get
on his boots" (Book 11, Chapter 8, 1967: 122).
Sy derde onderskeiding is die belangrikste, naamlik
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deur horn genoem die "pseudo-chronological duration
of the theme of the novel" of ook "fictional time"
(1952: 71).
Die fiksionele tyd (wat dieselfde is
as Muller se vertelde tyd) se duur bepaal in 'n groot
mate volgens Mendilow die tekstuur ('texture') van
die werk - of dit dun of dig is.
In sy bespreking van die tekstuur van 'n werk, maak
Mendilow in der waarheid gebruik van Muller se onder=
skeid tussen verteltyd en vertelde tyd.
So stel
Mendilow dat indien 'n werk oar 'n kort tydperk han=
del (bv. 'n dag), maar uitgebreid vertel word (bv.
in 1000 bladsye), sy tekstuur dig sal wees, terwyl
die omgekeerde ook geld, naamlik dat 'n lang tydsduur
(bv. 10 jaar) wat in 'n kort tydperk vertel word (bv.
100 bladsye) 'n dunner tekstuur sal besit as eersge=
noemde.
Die duur van die tyd in die verhaal hou dus wel dui=
delike implikasies in vir die ander elemente in die
liter~re werk - die aantal gebeurei
die uitbeelding
van die gebeure; die aantal karakters en die diepte
van die karakteruitbeelding, en dies meer: dit word
alles belnvloed deur die vertelling se tydsduur.
2.4

Tempo

Genette onderskei vier groepe by die wisseling tussen
kort en lang tydsdure.
Hierdie indeling doen hy
egter nie onder die opskrif duur nie, maar wel onder
die van tempo.
Die rolle van duur en tempo oorvleuel
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som5 - S005 in hierdie geval.

Binne die stromende
tyd (duur) - ervaar mens soms In versnelling!vertra=
ging (tempo) van daardie tyd.
Hierdie versnellende
of vertragende kenmerk van die tyd kan op verskeie
wyses deur die skrywer weergegee word.
Genette
onderskei vier, naamlik pouse, ellips, scene en same=
vatting.
Algemeen beskou, is die verhouding duur x tempo by
hierdie vier as volg: "Er bestaat theoretisch een
trapsgewijs aflopen van de oneindige snelheid van de
ellips, waar een segment nul van het verhaal overeen=
komt met een willekeurige duur in de geschiedenis,
tot aan de absolute traagheid van de beschrijvende
pauze, waar een willekeurig segment van de verhalende
tekst overeenkomt met een duur in de geschiedenis die
nul is" (1979: 51).
Om die tyd se waarde in elk van hierdie groepe aan te

toon, verskaf Genette 'n kort skema daarvan.
TG
TV

=

00>

=

<00
n

=

tyd van geskiedenis
tyd van verhaal
oneindig veel groter
oneindig veel kleiner
In onbepaalde aantal

pouse:
TV
n, TG = o.
scene:
TV
TG
samevatting: TV
TG
ellips: TV = 0, TG + N.

Dus: TV

00> TG

<
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Dus: TV

<00

TG

Die pouse beskryf Genette as 'n stilstand in die ver=
haal, byvoorbeeld as oor iets bespiegel word.
Die
verhaalduur word dus ingekort, terwyl die pouse ook
'n vertragende invloed uitoefen op die tempo van die
gebeure.
Die scene bestaan hoofsaaklik uit dialoog, en daarom
is die tydsduur van die verhaal min of meer gelyk
aan die van die geskiedenistyd s'n, terwyl ook die
tempo ooreenstem daarmee.
By die samevatting daarenteen versnel die verhaalgang.
In 'n paar sinne kan groot tydsdure gedek word, met
die gevolg dat die verhaalpas versnel.
Volgens
Genette kom die samevatting minder voor in 'drama=
tiese' werke.
"Het is daarentegen wel zo dat de
samenvatting tot aan het einde van de xixe eeuw de
meest gehanteerde overgang is gebleven tussen twee
scenes; het kader waarin scenes geplaast werden"
(id.: 52).
Anders as die samevatting is die ellips se verhaal=
tyd nul, terwyl sy geskiedenistyd onbepaald is. Die
ellips verwys met ander woorde na weggelate tyd in
die verhaal.
Die tydsduur van die vertelling is
dus kleiner as by die samevatting, terwyl ook die
verteltempo van die ellips vinniger is as by die
samevatting.
'n Bespreking van die tempo van 'n werk berus inder=
waarheid op die onderskeid van Muller, naamlik ver=
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teltyd x vertelde tyd.
In In vergelyking tussen
hierdie twee aspekte sal dit duidelik blyk of daar
In versnelling of In vertraging plaasgevind het in
die verhaalgang.
Opsommend kan ons s~ die verhaal
se tempo sal versnel indien daar van samevattings en
ellipse gebruik gemaak word, terwyl dit weer vertraag
sal word wanneer die pause en scene gebruik word.

Die volgorde, duur en tempo van In verhaal word dik=
wels deur die leser as vanselfsprekend in die roman
aanvaar.
Eers wanneer daar geeksperimenteer word
met een of meer van hierdie drie aspekte, word mens
bewus gemaak van die feit dat die aard en werking
van die tyd in so In groat mate deur hulle bepaal word.
'n Werk wat veral met hierdie drie
van die tyd
eksperimenteer, is Virginia Woolf se Orlando.

Voetnote:
1.

Naas die onderskeid tussen chronologiese en a-chronolo=
giese werke, maak sekere skrywers selfs nog 'n verdere
onderskeid, naamlik die van a-chroniese werke.
Dit is
literere werke wat poog om alle tyd en volgorde in die
verhaal op te hef.
voorbeelde van sulke ekstreme gevalle
word deur E.R. Fagan in sy artikel: Disjointed time and
the contemporary novel, bespreek.
Hy definieer a-chronie
as volg: "An achronic novel is one in which conventional
literary time orders are displaced or eliminated" (1971!
152) .
Ook Mieke Bal (1978: 48) verwys hierna in haar bespreking
van volgorde: "lichronie, de onmogelijkheid de precieze
chronologie vast te stellen."

2.
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Die Nederlandse vertaling van G. Genette se werk: Discours
du recit.
In Figures Ill. 1972, Paris,

Seuill, is gebruik: Tijdsaspecten in de roman. 1979.
(Vert. Marie-Elise van Diepen).
Alle aanhalings is ook
daaruit geneem.
Hierdie vertaling kan vergelyk word met
die Engelse vertaling daarvan: Narrative discourse. 1980.
(Vert. Jane Lewin.)
S. Chatman pas Genette se stellings oor die volg~rde. duur
en herhaling in die literere werk toe op die filmwese in
sy werk Story and discourse; Narrative structure in fic=
tion and film (1978: 63-79).
3.

Vergelyk die artikel van E.R. Fagan (1971).

4.

Vergelyk ook die volgende: "Time, no longer a mere ex=
tended image of space, now becomes the pure essence of
reality, which may be described as 'a succession of quali=
tative changes, which melt into and permeate one another.
without precise outlines, without any tendency to externa~
lize themselves in relation to one another'; or, as a
principle 'of becoming which is reality itself'" (Kurnar,
1963: 9-10).

5.

Met hierdie siening van horn verwerp Mendilow nie G. Mul=
ler se verteltyd nie, want ook G. Muller Se verteltyd ver=
wys nie na die werklike lees van die prosawerk nie (want
dit verskil van persoon tot persoon).
Die verteltyd van
'n prosawerk word deur G. Muller en F.C. Maatje gemeet
deur die aantal bladsye van daardie werk (wat wel konstant
bly) , eerder as wat dit bepaal word deur verskillende
lesers se onderskeie leestye.
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DEEL

B:

DIE ROL VAN DIE TYD IN:
DIE AMBASSADEUR VAN A.P. BRINK
NA DIE GELIEFDE LAND VAN KAREL SCHOEMAN
DIE KREMETARTEKSPEDISIE VAN WILMA STOCKENSTROM
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HOOFSTUK

III

DIE AMBASSADEUR VAN A.P. BRINK
INLEIDING
In Die Ambassadeur is dit veral die integrasie van en
onderlinge wisselwerking tussen drie aspekte (hoewel
ander aspekte, byvoorbeeld vertelling, ironie, enso=
voorts ook betrek word) wat opvallend is, naamlik die
vertellersperspektief, die karakters en die gebeure.
In hierdie roman is hierdie drie aspekte op In unieke
wyse met mekaar vervleg.
Die strukturerende element
wat die vertellersperspektief, die karakters en die
gebeure saamsnoer tot In eenheid, is die tyd.
Die
tydselement beheer en oorheers tot In groot mate al
drie genoemde aspekte.
1.

TYD EN DIE KARAKTERS

algemene aanname is dit reeds gestel dat alle ka=
In Be=
rakters in die tyd (en die ruimte) bestaan.
wustheid van die tyd waarin hulle bestaan en leef, is
egter nie altyd by alle karakters aanwesig nie.
In
Die Ambassadeur kry ons wel In besondere bewustheid
van die tyd by die karakters - tot so In mate dat ons
selfs die drie hoofkarakters, die Ambassadeur, Keyter
en Nicolette, in terme van die tyd kan karakteriseer.
As

S9

Elk van die genoemde karakters het 'n eie bepaalde
tydsbeskouing, wat dan tegelykertyd ook sy/haar erva=
ring van die gebeure in die tyd, met ander woorde sy/
haar tydsbelewing beinvloed.
Nie alleenlik sal elk
van hierdie drie besondere tydsbeskouings van naderby
bekyk word nie, maar daar sal ook nagegaan word of
die verskillende uitbeeldings van hierdie drie tyds=
beskouings by die drie karakters ~as.
(a)

Die Ambassadeur

Ons leer die Ambassadeur ken as die karakter wat horn
gevange voel in die gewone tydsverloop.
Hy kom tot
die besef dat sy lewe in 'n dOdelike geroetineerdheid
verval het.
Daarom dat Nicolette sy omgewing kan
vergelyk met 'n "tronk" (p. 76); hyself praat van sy
"gereglementeerde bestaan" (p. SO), sy "gereelde lewe"
(p. 82) en bewus is van die rol wat "die patroon, die
reiHmaat, die voorgeskrewe handelinge, protokol" (p.
109) in sy lewe speel.
Aansluitend hierby is hy ook di~ karakter wat geasso=
sieer word met 'n horlosie - die tydsreguleerder van
ons lewens.
Sy bewustheid van en bemoeienis met die
horlosie hou meer in as dat dit net 'n blote teken is
van sy gebondenheid aan die gewone, chronologiese
tydsverloop.
Deur presies na te gaan wat die ver=
houding tussen die Ambassadeur en die horlosietyd is,
verkry ons terselfdertyd 'n beknopte oorsig van die
hele proses wat horn binne die Ambassadeur se lewe af=
gespeel het.
Sy bewuswording van die horlosietyd
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(en waarvoor dit staan), sy opstand daarteen en die
uiteinde van hierdie opstand, vorm in bree trekke In
samevatting van hierdie tydperk in die Ambassadeur se
1ewe.
Ons eerste kennismaking met die Ambassadeur geskied
juis met die tik van In hor1osie in die agtergrond,
wanneer Keyter In teregwysing van horn ontvang.
Die
tyd word hierby betrek as 'n soort strafmiddel, want
Keyter moet wag.
"Ek het die tydsame sirke1 van die
rooi sekondewyster teen die muur die hele tyd gevolg"
(p. 30).
Die Ambassadeur is dus heel van die begin
at gep1aas in In besondere tydsmilieu - een waarin
die horlos1e die toon (tik) aangee.
Die eerste suggestie van In moont1ike opstand teen
so In afgebakende 1ewe, vind mens na die tweede kort
besoekie van Nicolette.
Die beskrywing van die a1=
manak (ook 'n indeler van die tyd in ree1matige dele,
soos die hor1osie) onthu1 hierdie besef by horn van sy
gevange wees in die tyd.
"Hy tel die almanak op
waarna sy vaneffe gekyk het, bestudeer afgetrokke die
rye datums, dwars en regaf, waarmee e1ke dag se erva=
ring so afdoende opgesom en ingepas word in die kon=
vensionele ketting van chronologie" (p. 77).
Die
Ambassadeur se bewuswording van die tyd se "ketting"
hang saam met sy kennismaking met Nicolette.
(Soos
wat aangetoon sal word, is sy die karakter wat In
eiesoortige tydsbeskouing en tydservaring besit; en
die Ambassadeur word ook daardeur beinvloed.)
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In die tweede deel, Kroniek, oorheers die horlosie,
met ander woorde die konvensionele tyd nog.
Selfs
al slaap Nicolette in die huis (rnaar nie by horn nie) ,
is hy nog bewus van die horlosieslae in die huis.
"En so word die nag oud en jonk oor hulle, afgebaken
deur die gedempte, deftige slae van die huishorlosie
~hens onder in die groot gebou" (p. 101).
In die
ambassadeurswoning heers die horlosietyd, maar die
domein waar dit nog sterker heers, is in sy amptelike
lewe.
Daar geld dit deurgaans: "die horlosie teen
die muur oorkant die venster tik egalige sekondes af"
(p. 105).
Naby aan die einde van deel 2 korn die Ambassadeur in
opstand teen hierdie toestand.
Op pad na Nicolette
toe word hy al hoe meer daarvan oortuig dat om gevan=
ge te wees in die horlosietyd, gelykstaande daaraan
is om jouself te onderwerp aan 'n lewenspatroon wat
die lewe self versmoor.
"Die patroon, die reEHmaat,
die voorgeskrewe handelinge, protokol ... Beeltemal
onbewoe dink hy: hy he teenvoudig opgehou me t v 0 €I Z..
(p. 109).
By maak vervolgens 'n onderskeid tussen
twee opponerende lewenswyses 
1.
2.

die persoon wat volgens 'n duidelike patroon
lewe, soos hyself; en
di~ wat patroonloos lewe, soos Nicolette.

Belangrik is dit dat daar nie net gepraat word van tn
dualistiese lewensbeskouing nie, maar dat die teks
In der waar=
self ook hierdie sienings illustreer.
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heid is dit die tyd in die werk wat hierdie twee sie=
nings illustreer, en dan op twee wyses:
1.

in direkte uitsprake oor die tyd se betekenis,
byvoorbeeld dat di t 'n "ketting van konvensio=
nele chronologie" is (die Ambassadeur) teenoor
"geen chronologie" (Nicolette) (p. 121)

2.

en dan in 'n toepass1ng van die bogenoemde in
die verskillende dele.
(Vergelyk byvoorbeeld
later die deel oor Nicolette (lc.) wat deurgaans
as 'n "stream of consciousness" gegee word,
teenoor die duidelike chronologiese gang van
die vertelling in die dele Kroniek en Ambassa=

.)
Ter ondersteuning van punt 1 lees mens op bladsy Ill:
"En vir die Ambassadeur is di t - in dHl dwalende toe=
stand van sy hart en brein - geen vreemdeling nie,
maar hy s~lf wat daar sit, afgesonder van die nag en
die reen, werkend, uur ~ uur, nag na nag, dag ~ dag,
ewig, gevang daarin; en hy wil gaan staan en hardop
roep: 'Kom uit'." (My onderstrepings.)
Hierin
word die ketting van die chronologie duidelik gell=
lustreer, maa;t: "ketting" dui nie slegs op die skakels
in die ketting wat in 'n vaste volgorde op mekaar
volg nie, dit dui ook in die geval van die Ambassa=
deur op sy gevoel van gevange wees daarin ('n tipe
gevoel van in kettings geslaan wees) .
Hy wil los=
breek uit hierdie bestaan wat, in die geroetineerd=
heid daarvan, verbygaan aan werklik leef.
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Die derde gedeelte, Ambassadeur, is hoofsaaklik In
weergawe van hierdie nuwe beskouing van horn ten op=
sigte van die lewe (en die tyd).
Sy vorige patroon=
matige lewe, wat gekoppel was aan In reelmatige hor=
losietyd, is nou vervang met In patroonlose lewe wat
die horlosie verwerp.
Nicolette as verteenwoordiger
van laasgenoemde tyd, is ook sy gids op hierdie ge=
bied.
Verskeie persone het al gewys op die feit dat
Nicolette as In tipe Beatrice-figuur die Ambassadeur
se gids in die lewe word, maar ook ten opsigte van
die belewing van die tyd word sy vir horn In gids.
Reeds in die heel eerste sin van die Ambassadeur
deel word die chronologiese tydsbeskouing as onvol=
doende verwerp.
Die ui tspraak van "Hoe kan ek chro=
nologies van haar praat as sy geen chronologie het
nie?" (p. 121), het hier wel betrekking op Nicolette
se karakter, maar gee ook die toon aan vir die res
van die gedeelte.
Hy se dan ook In paar bladsye
verder dat 19 Desember "die laaste dag (was) dat chro=
nologie saak gemaak het" (p. 136).
Die daaropvol=
gende bladsye illustreer wel hierdie nuwe instelling.
Met. behulp van die frase "eerste nag" kan ens die ge=
beure op bladsy 113-117 dateer as 18 Desember.
Die
bladsy 136-141 is reeds gegee as 19 Desember.
Die
gedeelte daartussen, naamlik bladsy 121-133, kan eg=
ter nie in so In bepaalde tydsraamwerk geplaas word
nie.
Soos hy dit op die eerste bladsy van hierdie
gedeelte stel, word slegs In paar indrukke/herinne=
ringe van sy verhouding met Nicolette gegee.
"Her=
inneringe aan haar is nooit 'gedagtes ' nie, maar
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sintuiglike ervarings" (p. 121). Hierdie bladsy en
die volgende een bestaan net uit flardes tonele, wat
sowel sterk sintuiglik gefundeer (vgl. die herhaling
van die woorde "sien", "ruik", "proe", "voel") as
losgemaak is van spesifieke tydsaanduidings of 'n
besondere chronologie.
Sy rit terug ambassade toe nadat hy op Woensdag, 19
Desember, by Nicolette was, val op as gevolg van die
herhaalde verwysings na die verskillende metro-sta=
sies.
Met ander woorde, sy tydsbelewing is hier ge=
fundeer in 'n ruimtebelewing.
Ironies genoeg gaan
sy gedagtes te midde van hierdie reelmatige afbake=
nings (tussen elke paragraaf word die stasienaam in
hakies gegee) juis oor die versmorende effek van
reels en regulasies: "hoe meer wette daar is, hoe
meer regulasies, hoe sekuurder die bestaanspatroon
vir jou afgebaken is, hoe makliker kan jy voortgaan
sonder om self te dink - of nodig te h~ om te dink.
En dit alles word aan die gang gehou net sodat die
illusie kan voortbestaan: dat daar wel 'n basiese
patroon van orde in die lewe sou wees •••
So, en so
alleen, kan ons die skerm behou tussen ons en die
angs oor die vryheid wat eintlik onder alles le: die
driftige lewe sOnder koers of patroon of 'doel', die
chaos" (p. 138).
Ook op die volgende bladsy worstel hy met hierdie
probleem, "hierdie vryheid wat ek het om goed en
kwaad te doen; om binne of buite my patroon verder
te lewe; om te berus 6f te rebelleer" (p. 139).
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Oaar is dus vir horn twee maniere van leef - die een
wat gebonde is aan die reel/patroon, en daarteenoor
die persone wat hulle nie daaraan steur nie.
Hier=
die onderskeid formuleer hy op bladsy 140-141 as
volg: "Nou weet ens wel van lewe ~ rnaar lewe nie.
Of: lewe slegs in In vermoede-van-lewe . ... Al wat
ek kan doen, is Ides: ek kan lewe, of nie-lewe-nie."
Sy keuse maak hy wel: "Ek maak my een lewe se deur
agter my toe en stap in die koue uit na die tweede:
die lewe van strate en dinge en mense; In mens, In
meisie, Nicolette" (p. 145).
Die volle oorgawe van
die Ambassadeur aan sy keuse, blyk duidelik uit hier=
die bee Id wat In bewustelike handeling (deur oopmaak)
inhou.
Met sy oorstap na In ander soort lewe (en
tydsbeskouing), word die gewone gang van die tyd
(die chronologiese tyd) vir horn vreemd.
Dit wat so
lank die familiere was, wat horn so l~1k gevange ge=
"Die vreemde
hou het, word nou vir horn onwerklik.
- en soms amper die onmoontlike - is dat die 'gewone'
bestaan deurgaans voortgaan" (p. 149).
In In vergelyking tussen deel 2 (Kroniek)en deel 3
(Ambassadeur) word die verskil wat daar ten opsigte
van die tydsbeskouing ingetree het, geillustreer in
die verandering van aanbiedingswyse.
Die verander=
de beskouing by die Ambassadeur word weerspieel in
die wyse waarop dit vertel word.
In deel 3 is sy
gebondenheid aan die chronologiese of horlosietyd
verbreek.
In teenstelling met deel 2, wat wemel
van tydsaanduidings, is hulle hier dun gesaai.
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Terselfdertyd het ook sy afhanklikheid aan die hor=
losie nou verval.
In deel 3 kry ons net In enkele
terloopse verwysing na horlosietyd op bladsy 145.
Deel 3 is in hoofsake In vertelling van die Ambassa=
deur se nuwe instelling tot die lewe - In instelling
wat baie afhanklik is van sy verhouding met Nicolette.
Hierdie nuwe lewensiening hou tegelykertyd 'n nuwe
tydsbeskouing in.
Die verwerping van die "patroon",
die "ketting van chronologie", word nie alleenlik
eksplisiet gese nie, maar ook die verandering in die
aanbieding van die gebeure binne hierdie gedeelte
weerspieel dit.
In plaas van In klem op die chrono=
logiese opvolging en eksplisiete date rings van die
gebeure, vind ons in deel 3 eerder "flardes herinne=
ringe", waarvan die chronologie meestal nie gegee is
nie en waar die gebeure ook nie altyd presies geda=
teer kan word nie.
Hierdie toedrag van sake is egter nie 'durend' nie.
Met die terugkoms van sy vrou en dogter van hulle
I taliaanse vakansie af, verander di.e si tuasie weer
eens.
Saam met hulle terugkoms kry ons weer In sub=
tiele terugkeer na juis daardie toestand waarvandaan
hy so gepoog het om weg te kom.
Nie alleenlik kry
ens weer ekspHsiete tydsaanduidings nie ("Sy het op
die middag van 22 Februarie teruggekom" (p. 172)),
maar ons kry ook die terugkeer van die onpersoonlike
horlosieslag in sy lewe.
"Die beleefde voorkamer=
horlosie slaan halfeen" (p. 176).
Met hierdie enke=
le slag weet ons dat daar teruggekeer is na die ou
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tydsbeskouing en -bedeling.
Hierna word die chrono=
logiese weergawe van die gebeure, wat In tyd lank
verwaarloos is, weer opgeneem.
Daarom kry ons weer
verwysings soos "die volgende middag", "eers moreog=
gend" en "drie dae later" (pp. 167-177).
Sy verhouding met sy vrou is tot niet, maar ook vir
sy verhouding met Nicolette is die skrif aan die
muur: hy sien "laatmiddag In geluidlose spuitvlieg=
tuig bo die gebouelyn teen die lug uitklim en soos In
hand wit kurwes teen die skemermuur van die hemele
skrywe" (p. 179).
Die simboliese implikasie van
die laaste paragraaf van hierdie gedeelte: "die weer
is aan die verander, het ek gedink.
Nicolette was
reg: die vroee lente van Februarie is gewoonlik Ol:=
betroubaar.
Die koue is aan die terugkom" (p. 2/)0),
is met ander woorde ook vir ons voorberei deur die
terugkeer van die horlosietyd in sy lewe.
Met die beginsin en eerste bladsy van deel 5 is ons
terug in die "patroon ".
Die sirkel is voltooi 
soos wat In horlosie sy kringloop afloop.
Let wel
dat hy hier daadwerklik betrokke is by die horlosie:
"toe het hy ay horlosie noukeurig reggestel volgens
die een teen die muur" (p. 223).
Met hierdie daad bewys die Ambassadeur sy bewuswor=
ding van, maar ook weer sy deelname aan hierdie "ge=
wone" tyd.
Ook die verwysing na die almanak is
openbarend.
"En hier sit hy in sy mooi stoel voor
die lessenaar met die almanak wat nog steeds op

68

Januarie se datumpatroon oopstaan;

in die stil hart

Van alles wat in kc.nsentriese sirkels om hom aan die
gebeur is" (p. 228).
Die feit dat die almanak nog
by Januarie oop is, alhoewel dit nou al April is,
geld weer eens as bewys van die veranderde tydsbeskou=
ing waarbinne hy in daardie paar maande geleef het.
Daardie paar maande lank is "gewone" of almanaktyd
geIgnoreer.
As dit nagegaan word, was sy verhouding
met Nicolette juis daardie tyd op sy intensste. Maar
nou is die Ambassadeur terug in "die stil hart van
alles wat in konsentriese sirkels om hom aan die ge=
beur is", met ander woorde nou is hy weer midde in
die horlosietyd.
"Hy bly sit, terwyl die horlosiewysters teen die muur
langs hul sirkelbaan om die tydlose en roerlose mid=
delpunt beweeg, totdat die laaste geluide en bewegings
van lewe uit die gebou verdwyn het soos water wat uit
In bad loop" (p. 228).
Die Ambassadeur is weer
terug by die begin - die "lewe" het "verdwyn" en die
ou "patroon", die gewone reEHmaat van die tyd is weer
ingestel.
Die beeld waarmee hy die verlies aan die
"lewe" illustreer, is, in die konteks van deel 4 ge=
sien, ook baie betekenisvol.
Nicolette sit in hier=
die gedeelte in In bad, en daarom roep die beeld van
badwater Wat uitloop in deel 5 haar onmidcellik op.
Ook vir hulle het die tyd uitgeloop.
Daarom is ook
die beskrywing van Nicolette se wasgoed op die vol=
gende bladsy as goed wat "verledetydsgeur" besit,
veelseggend.
Nicolette is die persoon wat geassosi=
eer is met die hede, die nou - en met die verwysing
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na 'n verlede tyd, word aangedui dat ook hulle verhou=
ding nou iets van die verlede is.

Die hedernens het

nou verledernens geword.
Die einde van hulle verhou=
ding, die einde van 'n patroonlose leef en 'n terug=
keer na die ou patroon, sluit die sirkel.
Die gang
van die Ambassadeur se lewe vertoon dieselfde sirkel=
gang van 'n horlosie: eers 'n gevoel van gevange wees
in die geroetineerdheid van 'n lewe wat bepaal word
deur hcrlosietyd1
'n breek met hierdie tyd as hy
Nicolette ontrnoet en 'n oorgawe aan haar tyd - die
van 'n durende hede, rnaar ten slotte 'n terugkeer na
die chronologiese slag van die horlosie.
Die rol wat die tyd by die Arnbassadeur speel, is nie

net beperk tot die kontras tussen 'n patroonrnatige
lewe (horlosietyd) en 'n patroonlose lewe (werklike
tydsbelewing) nie.
Die wisselwerking tussen die
twee tydsvlakke, die hede en die verlede, ornvat ook
'n groot gedeelte van sy tydsbelewenis.
Die twee
verteenwoordigers van hierdie twee tydsvlakke is na=
tuurlik Gillian (verlede) en Nicolette(hede).
Die
wisselwerking tussen die verlede en die hede, die
verwantskap tussen die twee rneisies en die irnplika=
sies van hierdie verhouding (Gillian x Nicolette)
sal vervolgens na gekyk word.
Reeds by sy eerste ontrnoeting met Nicolette word die
Ambassadeur herinner aan 'n persoon uit sy verlede,
'n herinnering wat hy eers nie kan plaas nie: "half=
vergete herinneringe" (p. 63), "iets bly in horn n4=
fluister, 'n ou herinnering wat hy net nie kan op=
70

spoor nie" (p. 67), totdat "hy met 'n skok 'n naam
vind vir die vae, onrustige herinnering.
Gillian"
(p. 68).
'n Herinnering wat hy doelbewus
onderdruk het.
"Daarvoor het hy dit te sorgvuldig
weggedwing ... Maar nou is dit terug" (p. 68).
Sy herinnering van sy ontmoeting met Gillian word
vervolgens in twee bladsye beskryf.
Die besondere
verwantskap wat daar tussen Nicolette en Gillian be=
staan, word nou alreeds opvallend.
Selfs die eerste
beskrywings van die twee stem baie ooreen.
Vergelyk
byvoorbeeld die volgende: "En uit die
gang
verskyn sy skielik en knip haar oe teen die ~: die
vreemde meisie met die los, deurmekaa~ nat, swart
hare, met haar klere druipend van die reen" (p. 62)
(Nicolette) met "het die skaduwee in die halfdonker
rondom sy motorligte in 'n vrou verander:
'n meisie,
eerder, met verwaaide hare" (p. 68) (Gillian).
(My
onderstrepings.)
Let wel dat albei ook in die nag
te voorskyn kom, terwyl dit reen.
Op 'n pragtige wyse sluit hy hierdie kort herinne=
ringstoneel af: "Die kort vertroebeling is verby"
70).
Hierdie "vertroebeling" is egter net so
min verby.as wat sy "episodetjie" met Nicolette verby
is.
Sy episode met Nicolette sal voortgesit word in
'n groeiende aantal
, terwyl daarmee ook sal
saamgaan tn voortdurende oproep van sy verlede saam
met Gillian.
Om te illustreer hoe die he de en die
verlede vervleg is, hoe die gebeure van nou die her=
inneringe van vorige gebeurtenisse oproep, word die
besoeke tussen die Ambassadeur en Nicolette gegee,
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sowel as die herinneringe aan Gillian wat daardeur
opgeroep word.
(i) 5 November:
Die Ambassadeur word besoek deur Nicolette (pp.
59/62-67) .
Na hierdie besoek dink hy vir die
eerste keer weer aan Gl11lan (pp. 62/67-68).
(ii) 6 November:
Die tweede besoek van Nicolette aan die Ambas=
sadeur (pp. 75-76).
Geen verwysing na Gillian
nie.
(iii) 12 November:
Nicolette se volgende besoek.
Soos by die
eerste besoek vind ons hier oak eers In terloop=
se verwysing na Gillian (Soos Gillian _?)
(p.
80), wat wel in die daaropvolgende gedeelte uit=
gebrei word in In terugflits (pp. 82-83).
11

11

Dit wat reeds van Nicolette gese is, naamlik dat sy
Gillian oproep, word hier selfs beter as voorheen gee
illustreer, wanneer die Ambassadeur op bladsy 82 wor=
stel met die Nicolette-Gillian-verhouding: "Dit in
sigself is egter geen rede waarom sy enigiets meer as
In lastige herinnering hoef te wees nie. Dus moet hy
tot die gevolgtrekking kan dat dit hoegenaamd nie om
Die enigste rede waarom
haar as sodanig gaan nie.
sy sy gereelde lewe enigsins kom versteur het, is om=
dat sy die herinnering aan Gillian teruggebring het.
En dit s€ l f is gek.
Gillian behoort tot die ver=
lede."
Ons sien dus dat Nicolette sy "verlede
teruggebring" het, omdat hy deurgaans in haar teen=
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woordigheid herinner word aan Gillian.

Ironies ge=

noeg word die persoon wat sy verlede in die hede op=
roep, juis die persoon wat in die hede dieselfde plek
inneem as die wat Gillian in die verlede beklee het.
(iv) 18 November:
Die Ambassadeur se besoek aan Nicolette (pp.
84-91).
Sy besluit om Nicolette te besoek
word gemotiveer deur In begeerte om sy herinne=
ringe aan Gillian sodoende te besweer: "By
moet In keer na haar toe gaan, sodat hy meer
van haar kan weet ... sodat hy ontslae kan raak
van Gillian; en van h~~r, die vreemde Nico=
lette" (p. 84).
In nie een van sy voornemens
slaag hy egter nie.
(v) 23 November:
Die tweede besoek van die Ambassadeur aan Nico=
Geen verwysing na Gillian
lette (pp. 94-98).
nie.
(vi) 28 November:
Die onthaal by die ambassade waarnatoe Nico=
lette ook gaan (pp. 99-102).
Binne hierdie
toneel word hy her inner aan In episode saam met
Gillian, "by Gillian ook nadat hulle in die see
was" (p. 101).
Uit ses besoeke van en aan Nicolette herinner vier
Soos dit later by Keyter
daarvan horn aan Gillian.
uitgewys sal word, kan ook die Ambassadeur horn nie
losmaak van wat in die verlede gebeur het nie.
Die
persoon wat deurgaans hierdie verlede van horn oproep,
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is ironies genoeg In persoon wat haar duidelik slegs
bemoei met die hede en leef in die durende nou daar=
van.
Die enigste keer wat Nicolette nie betrokke
is by die oproep van Gillian nie, is by die heel
laaste Gillian-herinnering in die werk.
Die persoon
wat hier die rol van oproeper oorgeneem het, is Key=
ter.
Die rede word vir ons wel duidelik - die geme=
ne deler tussen Keyter en Gillian is dat albei as ge=
volg van selfmoord aan hulle einde kom.
Met hierdie laaste herinnering word die Ambassadeur
gekonfronteer met dit wat hy lank onderdruk het,
naamlik die dood van Gillian en sy aandeel daarin.
"Maar die herinnering het ek leer weghou.
En dis
eers n66, hierdie ruk, dat ek goed weet: dit was tog
nooit heeltemal van my weg nle.
Dit was altyd daar,
wagtend, In raaisel wat opgelos moes word, iets wat
gevind moes word" (p. 237).
Die belangrikheid van
Nicolette vir sy verlede word nou duidelik.
Alhoe=
wel sy in en vir die hede leef, help sy horn tog tot
erkenning en aanvaardlng van die verlede.
Ook op
hierdie gebied, In gebied wat in die verlede afspeel,
is sy vir horn In gids.
(b)

Keyter

Keyter se tydsbeskouing kan beskryf word as logies
en chronologies van aard.
As bewys hiervan geld
die verslag wat hy opgestel het - 'n verslag wat ge=
tuig van 'n noukeurige en feitelike houding ten op=
sigte van die werklikheid (die tyd ingesluit).
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Keyter het dus soos die Ambassadeur In "gewone", chro=
nologiese instelling teenoor die tyd.
Maar anders
as die Arnbassadeur word hy nie deur Nicolette beln=
vloed om In ander tipe tyds- en werklikheidsbeskouing
te ervaar nie.
Die chronologiese aard van Keyter se
verslag is so sterk, dat dit in der waarheid vir ons
tot In groot mate In basis vorm waarop die hele roman
(of ten minste die eerste vier dele) se tydsraamwerk
berus.
In deel 1 gee hierdie verslag presiese date=
rings van In hele aantal opeenvolgende gebeure, wat
hoofsaakl1k betrekking het op die Arnbassadeur en Ni=
colette se besoeke.
Wanneer ons daarna by deel 2
korn, waar alle gebeure nie eksplisiete tydsaanduidings
het nie, kan die meeste daarvan wel met die hulp van
die verslag gedateer word - en dieselfde geld vir dele
3 en 4.
In 'n verdere ooreenkoms met die Ambassadeur is dit
so dat ook die verhouding verlede x hede by Keyter van
besondere betekenis is.
Alhoewel Keyter beweer dat
hy vir die "hier en nou gaan lewe" (p. 29), kan hy nie
wegkom van die verlede (en die toekoms) nie. Juis sy
verlede en die invloed wat dit steeds op sy hede uit=
oefen, vorm die kernprobleem in Keyter se lewe. So~s
E. Botha tereg daarop wys: "By wil byvoorbeeld nie
oor sy jeug praat nie, volgens sy e1e bekentenis, maar
praat tog hoofsaaklik juis daaroor" (Cloete, 1980:
384) •

Die gebeure in sy jeug wat horn nou nog aantas, 1s eks=
plisiet gekoppel aan 'n bepaalde tyd.
"Vandag kan ek
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daardie verlede waarskynlik rasionaliseer ... behalwe
Sondagaandei hoe ek dit nooit kon verstaan nie, tot
ek een Sondagaand gaan kyk het" (pp. 2-3).
Keyter
se bewuswording van die seksuele daad tussen man en
vrou ervaar hy as jong seun op 'n traumatiese wyse,
en juis omdat hierdie gebeure vir horn verbind word
aan In spesifieke tyd, naamlik Sondagaande, word ook
hierdie tyd vir horn aangetas.
Hy kan met ander
woorde nie wegkom van sy verlede nie, want die gewone
chronologiese gang van die tyd in weeksdae herinner
ham voortdurend daaraan.
Oak sy moeder se selfmoord vind plaas na so 'n nag.
-Dit moet 'n Maandagoggend gewees het, want ek het
siek gevoel.
(Elke Sondagnag het ek hoofpyn gekry.)
(pp. 3-4).
Gesien in hierdie konteks is dit ver=
staanbaar waarom "Sondagnag/-aand" soveel weersin by
Keyter oproep.
Hierdie tyd hang saam
(i) met die geboorte van die gemengde gevoelens wat
Keyter ten opsigte van die seksdaad voel, naam=
Iik walging en begeerte (p. 38),
(ii) en dit roep terselfdertyd ook die dood van sy
moeder op vir wie hy lief was.
(lets van 'n
Oedipus-kompleks word selfs by hierdie moeder x
kind-verhouding gesuggereer: "hoe ek dikwels
snags by my moeder gaan inkruip het: hoe my
vader my op die duur nukkerig laat begaan het"
(p. 2}.)

'n Tweede verwysing na 'n Sondagaand in sy lewe,
word op bladsy 5 en 6 gevind: "Aan die begin, twee
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If

jaar geIede toe ek hier aangekom het •.. Dit was my
eerste Sondag hier
Maar toe, terwyI ek daar ge=
staan en ruk het, het ek - gek! - net een ding oor en
oor gedink: Dis Sondagaand.
Dis wee!'
Parys, of Lydenburg: dis Sondagaand!
Vanaf die
eerste na die tweede verwysing kry ons In sprong in
die tyd en die ruimte - van 'n adolossent in Suid
Afrika na 'n volwasse man in Parys.
Ook hier, nie=
teenstaande die verskiI in ouderdom en pIek, word 'n
seksuele ervaring gekoppel aan die tyd van die Son=
dag.
Op bIadsy 12-22 word In derde verwysing gevind, wan=
neer Keyter die eerste keer saarn met Nicolette uit=
gaan. "Ek besef nou dat ek die hele tyd (wat in werk=
Iikheid seker skaars vyftien minute was) in 'n amper
onhoudbare staat van angs en haat gesit het, asof ek
elke oomblik 'n deur na rye Sondagaande voor my sien
dreig het" (p. 18).
Dus, ook saam met Nicolette
kan Keyter nie sy verlede afskud nie.
Sy roep dit
selfs op.
Die vrees vir die Sondagnag word intens,
wanneer Keyter besef dat daar 'n reeks van Sondagnag=
te op horn wag.
In die tweede verwysing word die op=
eenvolging van Sondae vir ons gegee in die herhaling
van die woord self, terwyl 'n beeId in die laaste een
hierdie onvermydelike opeenvolging illustreer.
Die
beeId van die deur kan ook as 'n verdere verbindings=
middeI tussen Keyter en die Ambassadeur beskou word.
By Keyter is dit In beeId wat dreigend is, omdat dit
In toekoms van vernedering en mislukking voorhou. By
die Ambassadeur, daarenteen, is die deur-beeId In
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simboliese tipe van wegwyser: een deur maak 'n nuwe
lewe vir horn oop, 'n lewe waarin Nicolette sy gids
is (p. 145), terwyl hy ten slotte weer die deur van
sy ou lewe oopmaak (p. 251) en ingaan.
In teenstelling met die Ambassadeur, wat tot aanvaar=
ding en berusting van sy verlede gebring word, met
die hulp van die hedemens Nicolette, kan Keyter nie
vrede maak met sy verlede nie en lei dit ook tot die
vernietiging van sy verhouding met Nicolette.
Ook
sy dood aan die einde dui die noue verbintenis met
die verlede aan, want Keyter sterf aan sy eie hand,
soos sy moeder.
As beinvloedende krag oorheers die
verlede die ander twee tye.
Sy hede word gekenmerk
deur die verslag - 'n verslag wat sy uiteindelike
toekoms in die diplomatieke diens vernietig.
Alhoe=
wel Keyter bo wou uitkom en sy vader verkeerd wou be=
wys, is dit juis die siening van die verlede wat
werklik word.
"Selfs my vader sal eendag teen wi1
en dank moet erken dat ek bo uitgekom het - ondanks
al die snedigheid van sy kant telkens wanneer my toe=
koms destyds ter sprake gekom het" (p. 2).
Die mis=
lukking van sy toekomsdrome onderstreep weer eens die
verband daarmee met die verlede.
Keyter is by uitstek die karakter wat die spit afbyt
teen die tyd.
Sy stryd is in hoofsaak 'n stryd teen
sy verlede.
Anders as by die Ambassadeur, waar die
oproep van herinneringe (Gillian) horn help om die
verlede te verwerk, is dit juis Keyter se herinner=
inge wat sy hede vergiftig en sy toekoms vernietig.
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Die geheue speel dus by albei mans 'n besondere tyds=
rol maar vervul teenoorgestelde funksies.
Uit die heIe bogenoemde gedeeIte het reeds gebIyk dat
die verwantskap tussen die Ambassadeur en Keyter net
so 'n noue is as die tussen Nicolette en GiIIian.
Opsommend kan In paar ooreenkomste en verskiIIe tus=
sen die twee mans as volg gestel word:
(i) aIbei word oorheers deur die chronologiese tyd,
en dit word bewys deur die onderskeie attribute
wat met eIkeen geassosieer word, naamIik In
horlosie (Ambassadeur) en In versIag (Keyter);
(ii) by aIbei neem die verlede In besondere pIek in
huIIe Iewens in: GiIlian-herinneringe (Ambas=
sadeur) en Sondagaande (Keyter);
(iii) by aIbei speel Nicolette In rol ten opsigte van
hierdie verIedes.
By die Ambassadeur slaag
sy verbintenis met Nicolette wel om horn tot
aanvaarding van sy verIede te bring, terwyl
Keyter ten opsigte van hierdie saak misIuk.
DieseIfde beeId, die van In deur, dui hierdie
onderskeid tussen die twee mans aan. Keyter:
"'Miskien het dit In soort deur oopgemaak tus=
sen ons.'
Sy het begin lag U (p. 16).
Die
Ambassadeur: "Sy het haar naam Iaat bly, en
In indruk, en In oop deur" (p. 81).
(c)

Nicolette

Veral by Nicolette hang die aspekte van vertellers=
perspektief, karakter en die tyd baie nou saam. Die
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besondere vertelwyse wat by haar gevolg is, onder=
steun haar persoonlikheid, sowel as haar besondere
werklikheids- en tydsbeskouing.
Reeds by die bespreking van die karakter van die Am=
bassadeur is verwys na haar besondere tydsbeskouing.
Haar tydsbeskouing staan lynreg teenoor die van die
Ambassadeur en Keyter.
Soos gestel, is hulle die
karakters wat gebonde is aan die chronologiese ver=
loop van die tyd en wie se lewens gereel word deur
die horlosie en die almanak.
Reeds by In vroee be=
soek van Nicolette aan horn word Nicolette se verwer=
ping van so In lewe duidelik.
"So geduldig as
moontlik benadruk hy dit dat daar ten ene male nie
sonder reels en regulasies gelewe mag word nie.
Sy
gee net In effense snuiflaggie; sonder dat sy In
woord se, kan hy die minagting in haar aanvoel.
En
teen sy sin moet hy toegee dat sy waarskynlik sou
versmoor in sy gereglementeerde bestaan" (p. 80).
Sy verwerp die Ambassadeur se "gereglementeerde be=
s taan", maar sy het reeds vroeer ook Keyter se gebon=
denheid aan die horlosietyd verwerp.
Vir hulle eer=
ste afspraak kom sy 35 minute laat, maar bied geen
verskoning aan nie.
"Nie dat sy die indruk van on=
beskoftheid gemaak het niei ek dink eintlik dat dit
net glad nie by haar opgekom het dat dit iets was
wat moontlik verskoning of verduideliking verdien
nie" (p. 12).
Anders as Keyter en die Ambassadeur leef Nicolette
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die tyd, eerder as wat sy beheer word deur die tyd.
By haar word daar oak die meeste klem gele op die
sintuiglike ervaring van In gebeure, eerder as op
die ordening van die gebeure in die tyd.
As bewys
hiervan geld arnper die hele Arnbassadeurs-deel, wat
begin met 'n beskrywing van haar houding teenoor die
tyd.
"Hoe kan ek chronologies van haar praat as sy
geen chronologie het nie?
Want sy is eenvoudig 'n
soort onvoltooid teenwoordige tyd
Herinneringe
aan haar is nooit 'gedagtes' nie, maar sintuiglike
ervarings" (p. 121).
Daarom ook dat die Arnbassadeur
haar "sien, ruik, proe, voel", want deur haar word hy
ook gelei om die sintuiglike lewe te ontdek.
Nicolette beleef die werklikheid nou, sonder om ge=
bonde te wees aan haar verlede of die toekoms.
Sy
is die hedemens wat net bestaan in die "durende hede"
(p. 171).
Anders as by Keyter en die Arnbassadeur
waar die verlede dikwels hulle hede oorheers, speel
Nicolette met haar verlede.
Haar eerste "ontboese=
ming" aan Keyter oor haar verlede laat horn ten slotte
ongemaklik wonder: "sit sy my en uitlag: speel sy
met my - en w1itter spel?" (p. 15).
Later word dit
duidelik dat sy meestal nie die waarheid vertel oar
haar verlede nie ("soveel leuens" (p. 22».
Juis hierdie spel met haar verlede, dui op haar on=
gebondenheid daaraan.
Sy kan daarmee
, want
dit beheer nie haar lewe nie.
"Algaande het ek in=
derdaad begin vermoed dat die hele 'ontboeseming'
omtrent haar ongelukkige weeskind-jeug ook versinsel
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was.

Soms het sy ander verhale in die plek daarvan

vertel, ewe ernstig.
Ek weet nou nog nie wat die
waarheid is nie.
Ek twyfel of sy juis van In ver=
lede probeer 'wegvlug ' .
Waarskynlik maak dit vir
haar net so bloedmin verskil of di~ nou juis s6 was
en nie sus nie, dat sy nie kan insien dat dit vir
ander mense waarde mag he nie" (pp. 22-23).
Nie net Keyter is onseker oor haar verlede nie, ook
die Ambassadeur weet min van haar af.
"Wat weet ek
eintlik van haar?
En ek moet, en wil, meer.
Sy
is In mot wat verby In straaltjie lig speel: al wat
van haar sigbaar is, is die kortstondige fladdering
as die dun straal haar vang; telkens verdwyn sy een=
voudig in die donker - sonder dat mens ooit weet of
sy weer sal verskyn" (p. 156).
Soos Keyter leer hy
niks van haar verlede ken nie.
"Sy vertel van haar=
self: telkens In ander storie, maar ek het lankal
geleer om my nie te vererg oor haar leuens nie, want
elkeen is op die oomblik heilig waar" (p. 171).
Telkens by In gemeenskapllke gegewe word die verskil
tussen Keyter en die Ambassadeur se houdings ten op=
sigte van Nicolette vir ons gegee.
Hier beskou
Keyter Nicolette se verskillende weergawes van haar
verlede as "1euens", teenoor die Ambassadeur wat di t
sien as "heilig waar".
Soos Keyter besef hy wel dat die verlede vir haar
nie belangrik is nle - juis omdat dit verby is.
"Hoekom? Omdat dit verlede tyd was, reeds-gelewe,
b~lewe, klaar geabsorbeer in haar, en dus vergeet?
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Of was - en is!- alles deel van haar nimmereindigende
spel?" (p. 166).
Die een persoon wat ander se ver'"
ledes oproep - by Keyter "rye Sondagaande" (p. 18) en
by die Ambassadeur Gillian - is vry van haar eie en
speel daarmee.
Nie net Keyter en die Ambassadeur
weet min van Nicolette se verlede nie, ook die leser
word nie veel wys uit haar gedagtes, soos gegee in
deel 4 Nicolette, nie.
Haar verlede bly oorwegend
onbekend.
Ons weet, net
Maar ook haar toekoms is onduidelik.
soos die Ambassadeur, nie wat van haar word nie. Sy
Dieselfde dubbelsinnigheid wat
verdwyn eenvoudig.
ons ten opsigte van haar verlede opgemerk het, geld
hier.
"Sy is dan weg ••. Sy kon ewe goed nooi t
eers hier gewees het nie .•. net vaag bewus van die
ontsteltenis in sy hart oor die meisie: iewers in
die wilde stad, vannag '"
Hy onthou In ander nag
hier.
En al die kere dat sy van die rivier gepraat
het, en van die moedeloses wat hulle voortdurend hier
inwerp.
Sy self -?
In Oomblik skrik hy ••• Selfs
dit weet hy nie" (pp. 247-248).
Anders as die Ambassadeur en Keyter wat elk sowel In
verledetyds- as In toekomstydsbesef besit, is Nico=
lette die een wat losstaan van so In chronologiese
indeling van die tydsverloop.
Sy is die een waar
die "oomhlik kan duur" (p. 90) en wie se "hede nim=
mereindigend is, onherroeplik" (p. 132).
As karakter bly Nicolette mistiek:

ons weet net so
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min van haar af as Keyter en die Ambassadeur.

Hulle

albei vind haar nie net telkens onverstaanbaar nie,
maar verstaan haar ook dikwels verkeerd (soos wat
deel 4 aandui).
Ten opsigte van haar karakter is
deel 4 egter self nie van veel hulp nie.
Soos J.P.
Smuts ook aan toon: "Die gedeel te s laag meer deur
wat dit i.v.m. die handelingsverloop onthul as deur
wat dit omtrent die Nicolette-karakter blootH~"
0975: 64).
Nicolette vertoon wel ook duidelike
mitiese trekke, waarop C. Malan (1980: 26) wys: "Sy
is nie slegs In Beatrice (239) en In Ariadne niel hy
sien haar ook as die tragies-verraderlike minnaresse
Helolse en Francesca da Rimini (Dante sien 19. in
die hel), en as Pasiphae (122), 'bron van sondeval
€n redding ' (249).
Geen wonder dus dat sy in die
laaste instansie onpeilbaar is nie - haar 'e1e mite'
(122), In misterie agter haar Salome-sluiers (139)."
Die misterieuse aard van haar persoonlikheid word
ook deur haar besondere tydsbelewing onderstreep 
sy is In mens van die hede, wie se verlede en toe=
koms onbekend is.
2.

TYD EN DIE VERTELLERSPERSPEKTIEF

Die aspek van Die Ambassadeur wat die leser dikwels
eerste opval, is die werk se gebruikmaking van ver=
skillende vertellersperspektiewe.
Die vertellers=
perspektiewe is egter aspekte van tyd in hierdie ro=
man.
Die drie wat ons as die hoofvertellers kan beskou,
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word reeds vir ons in die opskrifte van die verskil=
lende dele verskaf, naamlik Derde Sekretaris (Keyter)
in deel 1, die Ambassadeur (deel 2) en Nicolette
(deel 4).
In die ander twee dele, Kroniek (deel 2)
en Patroon (deel 5), is die Ambassadeur oorwegend aan
Hierdie twee opskrifte, in albei gevalle
die woord.
In enkele woord, is, gesien in die konteks van die
Ambassadeur se lewe, veelseggend en verteenwoordigend
van ay lewensbeskouing en lewensprobleme.
(Vgl. la
Die Ambassadeur.)
Albei het ook te doen met die
tyd - Kroniek dalk duideliker as Patroon.
Die woord
"kroniek" hou verband met die chronologiese verloop
van die lewe (en die tyd), terwyl ook "patroon" In
woord is wat deur die Ambassadeur hiermee geassosieer
word.
Die eerste verteller aan die woord is die Derde Se=
kretaris, Keyter.
Die keuse van In eersteperaoons=
verteller veroorsaak dat die gebeure in hierdie ge=
deelte vanuit In beperkte gesigshoek vertel word.
Die beperkinge van Keyter se perspektief word later
Alhoewel sy gegewens op feite
vir ons duidelik.
gebaseer word, is die afleidings wat hy maak, fou=
tief, en soos wat die ander vertellers aan die woord
kom (die Ambassadeur en Nicolette) I sal hierdie ge=
gewens al hoe meer gekorrigeer en uitgebrei word.
Die spel met die inligting berus dus tot In groot
mate op die wisseling van die vertellersperspektiewe
en op In speel met die tyd.
Vergelyk byvoorbeeld
hoe dieselfde toneel uitgestrek word oor drie afde=
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lings, waar In ander verteller telkens dieselfde ge=
beure van nuuts af belig en In nuwe, en meestal ande=
re, fokus op hierdie gebeure gee.
5 November:

Die finale breuk tussen Keyter en Nico=
lette.
Nicolette se ontmoeting met
die Ambassadeur.
Keyter se weergawe: pp. 41-43.
Die Ambassadeur se weergawe: pp. 59/
62-67.
Nicolette se weergawe: p. 211.

6 November:

Nicolette in die ambassade om vir die
Ambassadeur sy baadjie terug te bring.
Keyter se weergawe: p. 43.
Die Ambassadeur se weergawe: pp. 75-76.
Nicolette se weergawe: p. 212.

12 November:

Nicolette wat geld by die Ambassadeur
korn leen.
Keyter se weergawe: p. 43.
Die Ambassadeur se weergawe: pp. 79-81.

18 November:

Die Ambassadeur se eerste besoek aan
Nicolette.
Keyter se weergawe: pp. 47-48.
Die Ambassadeur se weergawe: pp. 84-91.

23 November:

Die tweede besoek van die Ambassadeur
aan Nicolette.
Keyter se weergawe: pp. 48-50.
Die Ambassadeur se weergawe: pp. 94-99.
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28 November:

Onthaal by die ambassade wat Nicolette
ook bywoon.
Keyter se weergawe: pp. 50-51.
Die Ambassadeur se weergawe: pp. 99-102.

Dieselfde toneel word dus 'n tweede, en soms In derde
keer, in dieselfde tyd geplaas.
Hierdie roman werk dus baie met oorvleuelings en pa=
rallelle.
Ons het dit reeds gemerk by die karakters
- by Keyter en die Ambassadeur, asook by Gillian en
Nicolette, en nou ook by die vertellersperspektief.
Gedeeltes van dele 1, 2 en 4 oorvleuel in die tyd,
wanneer verskillende vertellers dieselfde gebeure
vertel.
By hierdie roman bestaan daar 'n besondere verwantskap
tussen die karakters, die vertellersperspektiewe en
die tyd.
Indien bostaande skema van naderby bekyk
word, word opgemerk dat Keyter se vertelling (sy ver=
slag van die gebeure) en die Arnbassadeur se vertelling
(sy belewing van die gebeure) telkens verskil ten op=
sigte van die uitgebreidheid daarvan.
Die tydperk
wat in dele 1 en 2 oorvleuel, naamlik die maand wat
strek vanaf 5 November tot 4 oesember, besit met ander
woorde dieselfde vertelde tyd, maar hulle verskil ten
opsigte van hulle verteltye.
In deel 1, Oerde Sekre=
taris, omvat hierdie maand 15 bladsye, terwyl dieself=
de tydperk in deel 2, Kroniek, 40 bladsye (pp_ 62-103)
beslaan.
Elke
handel oor dieselfde gebeur=
tenis (vgl. die skema hierbo), maar telkens is deel 2
langer as deel 1.
Die rede l~ voor die hand.
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Keyter is In blote verslaggewer van die gebeure - In
persoon wat net die feite, soos hy dit van buite af
waarneem, aanstip.
Daarteenoor beleef die Arnbassa=
deur hierdie gebeure self, en gevolglik is die be=
skrywings in sy geval ook meer uitgebreid.
In dele 2 en 3, Kroniek en Arnbassadeur, is die Arnbas=
sadeur die hoofverteller.

Voorheen is gewys op die

verandering wat in hierdie karakter se lewensbeskou=
ing ingetree het en wat sodoende ook sy tydsbeskouing
belnvloed het.
In deel 2 volg die verteller In dui=
delike chronologiese tydsorde, teenoor die vryer be=
skouing van die tyd in deel 3.
Wanneer nou na die
vertellersperspektief gekyk word, is die interessante
dat ook hr~r In ~erandering ingetree het.
Die meer
onpersoonlike derdepersoonsverteller van deel 2: "Sy
het aan die einde van In amptelike dag na horn gekom"
(p. 59), verander na die meer persoonlike eersteper=
soonsverteller van deel 3: "Hoe kan ek chronologies
van haar praat as sy geen chronologie h~t nie?" (p.
121).
Nie net die vertelling van die gebeure in die hede
verkry In meer persoonlike toon nie, ook sy herinne=
ringe aan Gillian verander dienooreenkomstig, vanaf
deel 2 se: "Toe!!y skuins aan die regterkant van die
straat tot stilstand kom en boos by ~ venster uit=
leun" (p. 68), na deel 3 se: "Ek keer al meer na
Gillian terug" (p. 141).
(My onderstrepings.)
Soos
wat sy verhouding met Nicolette intiem geword het,
word ook sy herinneringe aan sy verhouding met Gillian
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ooreenkomstig intiemer.

Die groter intimiteit by

die twee vrouens (een in die verlede en een in die
hede), word geillustreer in die nuwe vertellersper=
spektief wat gebruik word.
Naas bogenoemde twee ek-vertellings kry ons ook In
derde, naamlik die briewe van Erika.
Hier neem die
ek-vertelling In dUidelike belydenistoon aan.
"Hoe
moet ek dit oor my hart kry om te bieg dat di~ uit=
stappie ongenooide en vergete dinge laat terugkom
het? ..• Maar ek moet bieg" (p. 134), en: "maar dis
hopelik die laaste keer dat ek al die slikkerigheid
uit my binneste aan jou sal opdring" (p. 163).
In
deel 3 word die eerstepersoonsvertelling by al drie
die vrouens in die Ambassadeur se lewe gebruik, wat
In aanduiding is van sy groter bewustheid van hulle:
Nicolette, omdat hy In verhouding met haar het:
Gillian, omdat sy deur Nicolette opgeroep word, en
Erika, omdat sy met haar briewe en belydenisse haar=
self intiemer as ooit aan hom openbaar.
Daarom dat
hy op bladsy 168 voel dat "ek al meer gevang raak tus=
sen Erika, en Gillian, en Nicolette".
By die laaste gedeelte, Patroon, is die Ambassadeur
die verteller, en soos in Kroniek, is dit 'n derde=
persoonsvertelling.
Soos vroeer aangetoon is (la:
Die Ambassadeur), is hy ten slotte we er terug in die
patroon.
Die terugkeer van die karakter na die ge=
wone chronologiese tyd, word verder ondersteun deur
die terugkeer van die verteller na die derdepersoon
toe.
Deel 3, Ambassadeur, vorm In tussenspel tussen
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dele 2, Kroniek, en 5,
In hierdie tydperk
is die verandering by die karakter gemanifesteer in
'n nuwe, vryer tydsbeskouing en, soos ons nou sien,
ook in die gebruikmaking van 'n ander, meer intieme
vertellersperspektief.
Die noue verwantskap tussen In karakter, die vertel=
lersperspektief en die tyd blyk veral uit die
lette-gedeelte.
Hierdie gedeelte, wat slegs 17
bladsye beslaan, word as 'n "stream of consciousness"
vertel.
In Aspek wat dikwels kenmerkend is van die
gedagtestroom-tegniek, is dat In kort tydperk beson=
der indringend weergegee word (vgl. byvoorbeeld
Ulysses van Joyce wat in een dag afspeel). Met die
lees van deel 4 raak dit vir die leser duidelik dat
dit wat gegee is, slegs die gedagtes van Nicolette is
terwyl sy bad.
(Vgl. pp. 203, 205, 207, 211, 214,
216, 217, 219, 220.)
Anders as by die vorige dele waar die tyd duidelik
chronologies verloop het (met die uitsondering van
deel 3), kry ons nou In vermenging van die tyd waarin
die verskillende gebeure plaasgevind het.
Vanuit
die nou laat Nicolette haar gedagtes gaan, en in
hierdie stroom van gedagtes verdwyn enige chronolo=
giese tydsaanduiding van die gebeure.
Die leser kan
wel baie van haar terugflitse/herinneringe in die tyd
plaas, maar dan alleenlik omdat die ander karakters
wat ook daarby betrokke was dit reeds gedoen het, by=
voorbeeld haar tone le saam met Keyter (pp. 48-49, p.
217) en die Ambassadeur (pp. 94-96). Die plasing van
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gebeure in die tyd is nou nie meer die belangrikste
nie, want dit kan maklik nagespeur word.
Belangrik
is dat ons nou die ander "point of view" kry.
Ons
kan selfs beweer dat 'n episode wat ons op bladsy 48
begin lees het, nou eers op bladsy 217 eindig.
Die=
selfde geld vir talle van die tonele.
Slegs 'n paar
ooreenstemmende bladsye word ter illustrasie verskaf:
Oujaarsnag: p. 206 x pp. 156/161-163; eerste ontmoe=
ting met die Ambassadeur: p. 211 x pp. 59/62-67/1051
183; hulle eerste nag saam: p. 213 x pp. 112-116;
haar eerste seksuele ervaring met Keyter: p. 219 x
pp. 24-26.
Soos in die geval van deel 2, Kroniek, waar die ver=
tellersperspektief van die Arnbassadeur die van deel
1, Derde Sekretaris, van Keyter gewysig het, vind
ons dieselfde in die Nicolette-deel, naamlik haar
perspektief wysig weer die twee mans s'n.
In hier=
die gedeelte word haar ware gevoelens vir die twee
mans aan ons geopenbaar.
Keyter: "want ek het horn
lief" (p. 219), en die Ambassadeur: "hy is 5005 my
vader sou wees" (p. 206), "dis soos my vader
hy
gee my baie, net wanneer ek vra, net soos my vader
gemaak het" (p. 208), "en skrywe nes vader saans"
(p. 211), "en ek sy optelkind, sy speelkind, sy
snaakse kind" (p. 216).
Soos dele I, 2 en 4 toon, bestaan daar onderling tus=
sen die karakters talle misverstande. So sien Keyter
'n verhouding tussen die Ambassadeur en Nicolette
voordat dit begin het.
So ook verskil sy siening
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van die sekstoneel tussen hom en Nicolette van hare.
Hy sien haar as koud, terwyl hy die een is wat sy
liefhet.
(Vergelyk bv. die twee sienings oor die
rooi broekie, p. 26 en p. 219.)
So sien ook Nico=
lette die verslag waarvan die Ambassadeur praat as
iets wat hy as In verskoning kan gebruik om haar te
verlaat, wanneer hy vir haar moeg is, terwyl die ver=
slag wel soos 'n swaard oor hom hang.
So ook beskou
die Ambassadeur die biegtoneel op Oujaarsaand as In
speletjie van Nicolette, terwyl sy dit wel ernstig
bedoel.
Die gebruik van die "stream of consciousness" pas
goed by die Nicolette-karakter.
Die stromende gang
van die tyd in hierdie verteltegniek pas by die be=
skrywing van haar op bladsy 155: "want wat verby is
- In minuut of In jaar - word opgeneem in In vry
fluidum diep in haar, verborge soos 'n onderaardse
rivier".
Die tydperk waarin die badtoneel afspeel,
word nie in die Nicolette-deel self gegee nie. Daar
word wel gesuggereer dat dit plaasgevind het na die
Ambassadeur se vrou vertrek het.
In deel 3 lees
ons van haar vertrek "minder as In week later na
Orly" ('n week na 22 Februarie -M.M.) (p. 199), ter=
wyl ons in deel 5 lees dat Nicolette "'n paar dae in
my huis gebly (het)
Sy het gekom net n§ Erika
weg is" (p. 225).
In die Nicolette-deel lees ons
slegs: "Ek was die aand hi er in die bad .•. toe hy
terugkom van Orly af" (p. 215).
Hierdie deel kan
dus wel gedateer word, maar dan alleenlik met die
hulp van dele 3 en 5.
Hierin is ook die kernverskil
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tussen hierdie deel en die ander 4 dele vervat.

Die

ander vier speel wel in In mate met die chronologie
(veral deel 1), maar daar is ten minste In raarnwerk
waaraart vasgehou kan word en waarvolgens die gebeure
met In bietjie moeite gechronologiseer kan word.
Hier is daar egter nie so In tydsraamwerk gegee nie.
Saarn met die hede kry ens In vervlegting van herinne=
ringe uit die verre en die pas afgelope verlede.
Daar kan met ander woorde eerder gepraat word van In
assosiatiewe tydsbelewing as In chronologiese. Son=
der die omringende dele se chronologiese tydsraam=
werke sou ens moeilik (indien enigsins) die meeste
van die gedagtes in deel 4 kon plaas.
Deel 4 staan
dus as gevolg van sy vertellerstegniek en daarmee
saam ook sy hantering van die tyd, in In groot mate
apart van die meer 'konvensionele ' vertellings (der=
de-/eerstepersoons) van die ander vier dele.
By al drie die karakters, die Arnbassadeur, Keyter en
Nicolette, word nie slegs uitsprake oor hulle beson=
dere tydsbeskouings en tydservarings gegee nie, maar
ook die onderskeie aanbiedingswyses (veral die ver=
tellersperspektief) komplementeer hierdie beskouings.
3.

DIE TYD EN DIE GEBEURE

In hoofstuk I is verduidelik dat die gebeure in In
roman in In bepaalde orde plaasvind, In sekere tyd
In die algemeen
duur en In duidelike tempo besit.
beskou, verloop Die Arnbassadeur chronologies.
Die
gebeure beweeg oorwegend in In lineere, voorwaartse
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rigting.

In Interessante tegniek is egter gebruik

in dele 1, 2 en 4, waar daar (veral by die wisseling
van die verteller: vanaf Keyter na die Ambassadeur
na Nicolettel telkens In gedeeltelike oorvleueling
van die gebeure (en die tyd) gevind word.
Met ander
woorde, alhoewel die gebeure in In duidelike vorentoe
rigting beweeg, vind daar nogtans verskeie kere 'n
terugkoppeling in die tyd plaas.
Die verhaal loop
op ou tydsvoetspore terug.
(Vir hierdie gevalle
word daar verwys na die bespreking by die vertellers=
perspektief.)
Alhoewel ons dit gestel het dat Die Ambassadeur in
bree trekke In chronologiese vertelling is, is daar
wel twee dele wat ietwat hiervan afwyk, naamlik deel
5 (die "stream of consciousness"-deel) en deel 3.
By die derde deel verwerp die Ambassadeur die blote
chronologiese verloop van die tyd eksplisiet, en
hierdie verwerping word ook in die vertelling inge=
werk, onder andere deur die weglating van datums/
tydsaanduidings, wat dit vir die leser moellik maak
om hierdie gebeure se chronologie te herskep.
Al
kan ons nie hier altyd In chronologiese volgorde op
die gebeure poneer nie, bly die leser wel deurgaans
bewus daarvan dat die tyd verby gaan.
Dit wat vroeer
beweer is, naamlik dat die tyd nogtans bly voortduur
hoewel In roman nie altyd eksplisiete tydsaanduidings
besit nie, geld ook hier.
Veral as gevolg van die
gebruikmaking van opsomminge word die illusie geskep
dat daar 'n redelike tydsverloop plaasvind.
Die
eerste twee bladsye van deel 3 gee net flardes
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indrukke en herinneringe weer, wat daarop dui dat In
hele aantal ontmoetings tussen die Ambassadeur en
Nicolette plaasgevind het.
Nie alleenlik word die
tydsverloop deur hierdie tegniek gesuggereer nie,
rnaar dit belnvloed ook die tempo van die gebeure.
Die vinniger tempo van hierdie eerste paar bladsye
word telkens in die daaropvolgende bladsye verbreek,
wanneer daar stilgestaan word by spesifieke tonele.
Die verandering in die tempo - nou vinnig en stuwend,
dan weer stadiger en uitgebreider - werk mee om die
hele idee van In tydsverloo~ van die durende gang van
die tyd te suggereer.
Vir die gebeure is dit juis belangrik dat so In il=
lusie van tydsverloop geskep word, omdat saam met die
besef van die tyd se verbygaan daar ook In sekere ge=
voel van onafwendbaarheid aan die gebeure se verloop
geheg word.
Hoewel die Ambassadeur op bladsy 136
beweer dat "chronologie nie vir horn saak maak nie",
neem dit nog nie die onstuitbaarheid van die tyd en
die noodwendige voleindiging van die gebeure weg nie.
Soos 'n horlosie sy sirkelgang in die tyd moet vol=
tooi, moet ook die gebeure in die tyd afloop. Die
onafwendbaarheid van die gebeure se verloop, hang
saarn met die onkeerbaarheid van die tyd se verloop.
Daarom ook dat die Ambassadeur ten slotte weer eens
Hy kan nie anders
bewus word van die horlosietyd.
nie - die tyd dWing horn aan die Ambassadeur op.
Naas die skep van In illusie van tydsverloop, vervul
die duur van die tyd ook 'n verdere spesifieke funk=
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sie in hierdie werk.

Sowel die Ambassadeur as Key=
ter streef na die durende - na die oomblik wat moet
"duur".
Hulle wens vir 'n ewigdurende oomblik is
in der waarheid 'n wens dat die tyd moet stilstaan.
Maar ook hierdie "durende" oomblikke gaan verby, om=
dat die tyd verbygaan.
Veral die Arnbassadeur stel die durende moment waarin
werklik geleef word bo die gewone horlosietyd.
Die
wens vir die durende oomblik spreek hy telkemale uit,
onder and ere op bladsy 116: "al duur di t net 'n paar
minute, al duur dit net In oomblik", en In tydperk
saam met Nicolette beskryf hy as volg: "en laat die
rustige osmose van hulle liggame ongehinderd duur en
duur" (p. 117).
Later word nie net enkele tye saam
met Nicolette so nie, maar die hele hede beleef hy
"soos sy in In durende hede" (p. 171).
Dit wat egter nie by Gillian kon gebeur nie: liEn ek
het geweet: di~ geluk is te onmoontlik; dit kan nie
duur niel en sy verwag juis van my dat ek dit sal
laat duur" (p. 192), misluk ook by Nicolette, want
ook hierdie verhouding is uiteindelik nie durend nie.
"Ek kon net by haar l~ en hoop dat dit sou duur" (p.
243).
Al wat wel durend is, is sy herinneringe aan
hierdie tyd.
"Al wat hy oorhou, is sy paar herinne=
ringe" (p. 247).
Hoewel sy verhouding met Gillian
nie durend was nie, verkry sy wel met haar keuse van
selfmoord die een ding wat durend is, naamlik die
dood.
"Sou dit op die duur t6g die heel maklikste,
desnoods die 'nigste, uitweg wees?" (p. 248).
Selfs
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nie sy verhouding met sy vrou is blywend nie, want
die komende egskeiding sal 'n einde maak aan hulle
'durende ' verbintenis.
Op die oog af het die Am=
bassadeur In redelike durende verhouding met sy vrou
gehad - een wat 27 jaar geduur het - maar ironies
genoeg is die verhouding wat die langste geduur het
die een wat horn die minste bevredigend gegee het.
Ook Keyter se verhoudings duur nie - nie met Nico=
lette nie en ook nie later met die Ambassadeur se
vrou nie: "dit sou buitendien nooit kon duur nie"
(p. 226).
Die ironiese afleiding wat gemaak kan
word, is dan dat die lewe en die belewing van die nou
nie durend is nie, terwyl die dood en die herinnering
aan die oomblik die enigste is wat wel blywend duur.
Die gebruik van tydsoorvleuelings by die volgorde van
die verhaal het nie net betrekking op die 'hede' van
Daar moet ook na die ander tyds=
die vertelling nie.
vlak, naamlik die verlede, wat inspeel op die hede,
gekyk word.
Alle inligting in verband met Gillian
(die figuur uit die verlede) word vir ons op die wyse
Soos die
van paralipse (terugverwysings) gegee.
primere vertelling (dit wat in die hede afspeel) ver=
toon ook hierdie paralipse In sekere chronologie.
Dit word ook, hoewel stuksgewys, op 'n line@re wyse
gegee.
Soos sy verhouding met Nicolette In sekere
onafwendbaarheid vertoon het, wek ook die vertelling
van die Gillian-geskiedenis hierdie gevoel op. Daarom
is die chronologiese vertelwyse hier verkiesliker bo
In rondspringery in die tyd, aangesien daar met
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die chronologie spesifiek opgebou word na In klimaks
(haar dood).
Die twee tydsvlakke - sy verhouding met Nicolette in
die hede en sy vorige verhouding met Gillian in die
verlede - word parallel vertel, sodat die leser ge=
dwing word om met die jukstaposisie van verlede x
hede die gebeure deurgaans met mekaar te vergelyk.
Albei verhoudings vertoon dieselfde bou, naamlik ont=
moeting, In tydperk van saamwees en In belewing van
dinge, maar ten slotte In einde aan die verhouding.
Naas hierdie ooreenkomste is dit natuurlik wel so dat
hulle ten opsigte van In fundamentele aspek van me=
kaar verskil.
Die Ambassadeur-Nicolette-verhouding
is besig om in die hede te gebeur, terwyl die Ambas=
sadeur-Gillian-verhouding reeds verby is.
Dit het
in die verlede klaar gebeur en herleef alleenlik as
gevolg van sy herinneringe, die paralipse.
Juis
deurdat die verteller van parsiele paralipse gebruik
maak, behou hy die leser se aandag.
Ons lees tel=
kens net genoeg om te bly wonder.
Die voltooiing
van die Gillian-episode vind eers plaas as die laaste
Gillian-terugblik aan die einde van die roman gelees
word.
Met die lees van die laaste parsiele terug=
blik word die Gillian-geskiedenis voltooi; met ander
woorde: al die parsiele paralipse bymekaar gesit gee
vir ons In voltooide/afgeronde paralips.
Die gebruik van paralipse vervul wel bepaalde funk=
sies in Die Ambassadeur.
Deurdat die terugblik pa=
rallel geplaas is met In ooreenstemmende verhouding
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in die hede, verkry beide verhoudings In dieper in=
houd.
Maar ook die wyse waarop die paralipse gegee
is, is funkSioneel, want aandag word behou in In
reeds afgelope geskiedenis, terwyl dit selfs opbou
na In klimaks.
Die volgorde van die paralipse (van
die gebeure in die verlede) is, net soos die volg=
orde van die gebeure in die hede, belangrik.
4.

RESUMERING

Die betekenis en die rol van die tyd as In struktu=
rerende element is by verskeie aspekte (met name
Vertellersperspektief, Gebeure) aangetoon,
hoewel dit dikwels moeilik was om die grense tussen
hulle duidelik te bepaal.
Soms is dieselfde tyds=
funksie by sowel die karakters as die vertellersper=
spektief (bv. veral in Nicolette se geval) of by so=
wel die vertellersperspektief as die gebeure (bv. die
hele saak van In chronologie), ensovoorts gevind.
om hierdie aspekte te ontrafel en onder bepaalde
hoofde te bespreek, het nie onderlinge oorvleuelings
Die talle oorvleuelings tussen die
uitgesluit nie.
elemente bewys juis die noue samehang wat daar tussen
hulle bestaan - 'n samehang wat veral teweeggebring
word deur die tydsfaktor in die roman.
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IV

NA DIE GELIEFDE LAND VAN KAREL SCHOEMAN
INLEIDING
Vir die leser is Na die geliefde land 'n problema=
tiese boek.
Die werklikheid van die boek is duide=
lik In fiktiewe w~reld, deur E. Botha (Cloete, 1980:
538) selfs vergelyk met "Alice se Wonderland", maar
tog besit hierdie werk ook 'n opvallende betrokken=
heid by die aktualiteit van die Suid-Afrikaanse same=
lewing, sodat C.W. Malan hierdie werk as "'betrokke'
letterkunde van die hoogste orde" (Nienaber, 1982:
741) beskou.
Hierdie tweeledigheid van sienswyse kenmerk bykans al
die opvattings wat oor Na die geliefde land gemaak is:
Elize Botha sluit haar bespreking daarvan in
teratuur sedert Sestiq af deur te beweer dat "'n mens
van hierdie roman nie kan praat as 'n 'profesie' nie,
soos dr. Alan Paton dit wil
Kort ges~: van fan=
tasie het die boek veel, en veel goeds: van
is daar nie sprake nie" (id.: 539).
J.P. Smuts s~
in sy Karakterisering in die Afrikaanse roman (1975:
148) dat "die ondersoeke van Lina Spies en Elize
Botha .•. aangetoon (het) dat die toekomsblik wat in
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hierdie verhaal gegee word, geldigheid en daarom
slaankrag inboet omdat dit teruggryp na 'n leefwyse
wat in die teken van die verlede staan in plaas daar=
van dat dit uitreik na een wat in die toekoms l~.
Ek wil daartoe byvoeg: die karakterisering in hier=
die werk word op so 'n inkonsekwente wyse gehanteer
dat ook dit daartoe bydra dat hierdie toekomsfantasie
nie tot oortuigende toekomsprofesie groei nie." Lina
Spies beweer in 'n artikel vir die Tydskrif vir let=
terkunde (1973: 46): '''n Mens kan s~: Rarel Schoe=
man se Na die geliefde land is 'n toekomsblik, terug=
skouend op die verlede, met die moderne dinge daar=
binne vervat as anachronismes - daar word in motors
en bakkies rondgery in die tyd van die perdekar,"
Elsa Nolte staan, in 'n resensie in Die Hoofstad met
as titel Schoeman speel profeet in Geliefde land
(1973: 15) geweldig afwysend teenoor die boek: "Die
boek het dus 'n satiriese strekking, maar die beeld
van die huidige Afrikanerdom is so simplisties, so
oorvereenvoudig en karikatuuragtig dat dit eerder lag=
wekkend as benouend of onthutsend is,"
Myns insiens is baie van die kritiek op Na die ge=
liefde land onaanneemlik en onregverdig, iets wat ek
hoop om in my bespreking aan te toon,
Ons sou kon se dat Na die geliefde land op 'n tyds=
paradoks gebou is, dat hierdie romanw~reld, wat wel
duidelik 'n toekomsfantasie is, nogtans binne hier=
die toekomsblik 'n herkenbare Afrikanerverlede inkor=
Die probleem met die werk setel in 'n groot
poreer.
101

mate in Schoeman se keuse om die Afrikaner van die
laat-dertigerjare in te voer by In toekomsverhaal.
Veral gesien in die lig daarvan dat die tydstruktuur
van hierdie roman doelbewus vaag gehou is, val die
gebruik van In herkenbare verlede des te meer op.
In Hoogs moontlike verklaring vir hierdie keuse is
natuurlik dat hy daarmee "satiriese stekies" (Brink,
1976: 62) kan gee.
Twee aspekte word dan ook vir
ons opgeklaar wanneer ons hierdie terugval na 'n
Afrikanerverlede binne 'n toekomsverhaal as 'n sati=
riese ingryp lees, wat weer eens vir ons uitwys hoe
die tyd as struktuurelement met ander elemente geln=
tegreer is.
In Na die geliefde land is die tyd een
van die hoofkonstituente wat die karakters, die per=
spektief, die ruimte en die ironiese tonaliteit van
die roman betref.
Eerstens ondersteun die tyd die profetiese aspek van
die boek en sy politieke betrokkenheid.
'n Bekende
tydperk uit die Afrikaner se verlede ondergaan hier
In die historiese werklikheid
'n ironiese ommekeer.
was die dertigerjare vir horn In tydperk van stryd om
erkenning (veral politieke erkenning), en in die
daaropvolgende dekades het hy ook gegroei tot oorwin=
In die fiktiewe werklikheid van Na die gelief=
naar.
het die karakters verstar in die leefwyse van
die dertigerjare, omdat die glorieryke tydperk van
voorheen - die tyd van die groot huise, van bedien=
des, van duur motors, van universiteite - verdwyn het
en die uitsig op In toekomstige herwinning daarvan
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troosteloos lyk.
Die ironiese ommekeer waarop Brink wys onderstreep
die satiriese inslag van Na die geliefde land. "Dit
is In situasie waarin alle ou waardes omgekeer is
(die ongenoemde 'hulle ' is nou baas; die Afrikaner,
die blanke, is klaas) ... en waarin alles tog op ont=
stemmende wyse dieselfde gebly het" (id.: 62).
Die satiriese onderbou wys op die sterk politieke be=
trokkenheid van die boek, sodat die werk nie net as
'n fantasie afgemaak kan word nie.
Die fantasie
element in die boek is natuurlik wel van groot belang.
Tweedens wys die teruggryp na die dertigerjare juis
op die fantasie-aspek van die boek.
Die kritiek op
Na die geliefde land sentreer meestal op twee punte.
Eerstens dat die werk vaag is, byvoorbeeld volgens
Brink: "hier is dan iets van 'n ylheid te bespeur
Om op di~ weg voort te gaan, sou hom (die skry=
wer - M.M.) in verve ling en irrelevansie laat verval.
Vaagheid kan met presisie opgeroep word: Maar daar
is net 'n mespuntjie tussen die presiese en die pre=
sieuse" (id.: 63-64).
Tweedens kom die kritiek
hoofsaaklik daarop neer dat die karakters soms blote
Maar ook dit hou verband met die
karikature is.
Noodwendig
feit dat die boek 'n toekomsfantasie is.
sal daar in 'n fantasie vaaghede en onspesifiekhede
voorkom.
Noodwendig sal daar in 'n fantasie (en 'n
betrokke werk) eensydige karakters voorkom.
Dit is
juis weer duidelik dat die tyd en karakterisering
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integraal vermeng is.
In my bespreking oor die verhouding tussen die karak=
ters en die tyd wil ek juis aantoon dat die eensydig=
heid van die karakteruitbeeldings in hierdie roman
funksioneel is.
Met uitsluiting van George (wat as
buitestaander 'n ander posisie as die ander karakters
beklee) pretendeer hierdie karakters geensins om meer
te wees as net
nie.
Elkeen van hulle neem 'n
spesifieke standpunt in teenoor die werklikheid van
nou en die droomjherinnering van toe.
As verteen=
woordiger van 'n
standpunt word hulle
noodwendig eerder as
of selfs as karikature
verbeeld.
Bloot die beskrywing en uitbeelding van
hulle uiterlike (die kleredrag, ens.) openbaar hier=
die feit.
Die frases wat herhalend by hulle beskry=
wings voorkom (bv. Fanie: "flitsende brilglase", pp.
55 x 129; en Johannes: "masker", pp. 25 x 77, e.a.),
is In aanduiding van hulle rolle as verteenwoordigen=
Die afwysende
de tipes van verskillende standpunte.
kritiek wat veral J.P. Smuts op die karakters het, is
myns insiens dus heeltemal ongegrond.
In my bespreking van die karakters ontvang die aspek
van die fantasie aandag, terwyl ook my bespreking
van die ruimte (in verhouding tot die tyd) hierdie
aspek betrek.
In die bespreking is daar gepoog om
die invloed van die tyd op die ruimte te ondersoek,
om sodoende In moontlike verklaring te verskaf vir
die fantasie-atmosfeer van die boek.
Uit die ruimte
spreek daar ook In sterk element van betrokkenheid,
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soos wat aangetoon sal word.
Na die geliefde land moet dus beskou word as In toe=
komsfantasie, maar as gevolg van die sterk satiriese
toon van die boek, moet dit ook beskou word as In werk
wat in sy betrokkenheid by die Suid-Afrikaanse aktua=
liteit In duidelik profetiese krag besit.
I.

DIE KARAKTERS

Alhoewel die tydsaanduidings in hierdie werk besonder
vaag is, kan daar wel afgelei word dat daar In tyds=
verloop van ten minste twintig jaar was tussen die
"moeilikhede" (p. 15) en die fiktiewe hede waarin die
gebeure afspeel.
(Vgl. p. 43: "Dis al amper twin=
tig jaar gelede dat my man dood is.")
Die karakters
kan daarvolgens wel ook duidelik onderskei word in In
ouer en In jonger generasie.
Binne hierdie twee
groepe is daar bepaalde gesigspunte ten opsigte van
die verlede en die hede.
Met sy besoek aan Suid
Afrika word George met hierdie gesigspunte gekonfron=
teer om uiteindelik tot In eie standpunt te groei.
Die karakters is in hierdie roman duidelik deur die
tyd gekonstitueer.
A.

Die ouer generasie

Onder die ouer generasie val meneer en mevrou Hattingh,
tant Miemie, tant Maria, tant Loekie, tant Kotie, en
andere, sowel as George se moeder, Anna Neethling.
In die algemeen geld by almal van hulle dat hulle
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leef vanuit hulle herinneringe en in In groot mate
die hede nie wil aanvaar nie.
Juis omdat hulle die ouer generasie is, is hulle die
mense wat die tydvak v~~r die "moeilikhede" die bes=
te onthou.
Hulle verlange na daardie goeie ou dae
kenmerk al hulle gesprekke.
Meneer en mevrou Hattingh as George se gasheer en
gasvrou word, as gevolg van sy noue kontak met hulle,
die sterkste verteenwoordigers van hierdie sienswyse.
In Sienswyse wat veral blyk uit sy gesprekke met me=
vrou Hattingh.
Haar eerste gesprek met horn (maar
ook al hulle daaropvolgende gesprekke) word daardeur
gekenmerk dat dit net oor die verlede handel, oor
mense en gebeure wat sy as jongmens geken en beleef
het.
(Sien p. 8.)
Hierdie gesprekke oor die ver=
lede maak haar gelukkig.
Sy is "glimlaggend van
verwondering oor die feit dat George hulle almal ken"
(pp. 12-13).
Mevrou Hattingh ondergaan selfs In
fisiese metamorfose as sy terugdink aan daardie tye,
want in teenstelling met haar voorkoms in die hede
waar sy moeg en kleurloos is, vind George nou dat
"haar mat gesig
skielik kleur gekry (het) en haar
oe is helder terwyl die opgedamde woorde voortstroom"
(p. 13).
Ook die ander lede van die ouer generasie
vind geluk en tr~~s in hulle herinneringe.
As die
ouer mense se gesprekke by die onthaal op Kommando=
drift in herinneringe verval, vind ons dat tant Maria
dit onthou terwyl "'n glimlag ... oor haar gesig (gly)
by die herinnering" (p. 108), en later dat sy "glim=
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lag oor die dinge wat sy onthou van lank gelede" (p.
109).
Die glimlag word In attribuut van die ver=
lede.
Vir hierdie groep "is die verlede met sy herroepte
titels en afgeskafte ampte belangriker as die verre
en onvoorstelbare hede" (p. 13).
By hulle het die
hede en die verlede dus rolle omgeruil.
Nou is die
verlede naby en voorstelbaar, terwyl die hede vir
hulle ver en onvoorstelbaar (en daarom ook onaanvaar=
baar) is.
Hierdie generasie het opgegroei met die
vaste oortuiging dat sekere dinge nooit sou verander
nie - dat dit onvoorstelbaar is dat enigiets kon ver=
ander.
Met name dan veral hulle magsposisie: "As
meisie was dit vir my nooit nodig om iets in die huis
te doen nie, en toe ek getroud is, het ons altyd be=
diendes gehad.
Ek het nooit verwag om eendag s6 te
moet lewe nie, dis op my afgedwing" (p. 15). (My on=
derstrepings.)
Met die koms van die "moeilikhede"
(p. 15) het hierdie ou bestel ineengestort, sodat al
wat van daardie "mooi tyd" (p. 15) oorgebly het, her=
inneringe is.
Ironies genoeg erken hierdie mense
wel dat daar intussen baie tyd verloop het en dat daar
veranderinge moet plaasgevind het.
(Vgl. tant Miemie
se gesprek waarin sy twee keer erken - aan die begin
en die einde van die kuier op Moedersgift - dat "die
tyd gaan gou", p. 43, en dat "niks kan vir altyd duur
nie," p. 57), maar hulle ontken steeds dat hierdie
veranderinge permanent is.
Nou nog (twintig jaar
later) het hulle nie In ware besef van hoe ingrypend
hierdie veranderinge werklik was nie.
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Vir die ouer generasie beklee tant Miemie In beson=
dere plek in hulle gemeenskap.
Sy besit vir hulle
'n sekere status vanwee die feit dat haar man In se=
nator in die ou bestel was.
(Volgens Carla dink
die "mense ... ook baie van tant Miemie omdat haar
man Senator was in die ou dae", p. 45.)
Sy word
deur die mense met respek behandel en beklee in ge=
selskappe altyd 'n ereplek, naamlik op Moedersgift as
"die ou vrou die middelpunt van die groep" (p. 42) is
en op Kommandodrift as haar koms spot tend deur George
as volg beskryf word: "Nou moet die mans nog net die
draaghemel oor haar uitsprei ... en die plegtigheid
van haar intog sal volmaak wees" (p. 99).
Maar veral by hierdie gerespekteerde vrou vind ons
dat die aftakeling van haar persoon wat met die jare
ingetree het, meer is as net 'n uiterlike verwaarlo=
sing en verarming.
In Dieper geestesverarming en
aftakeling is by haar merkbaar.
In haar vind George
min wat dui op In vrou wat vroeer as vooraanstaande
gasvrou hoogplaastes onthaal het.
Nou sien hy haar
as 'n "skraal ou vrou in 'n vormlose grys rok, haar
sprietige hare kortgesny" (p. 40).
As sy haarself
beskryf soos wat sy was, kan hy dit skaars glo: "'Ek
het my blou rok gedra met die p~rels', se tant Miemie
onverwags, 'en die wit hoed met die net en die pienk
rose.'
Dit lyk so onwaarskynlik waar sy oorkant hom
sit met kouende kake en pluiserige hare dat George
vir 'n oomblik wonder of sy haar weer vergis, maar
dit is 'n feit wat sy opnoem, en sy knik voldaan by
die herinnering aan haar glorie" (p. 110).
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Veral teen hierdie "onwaarskynlike" uitbeelding van
'n karakter van tant Miemie se status mik J.P. Smuts
sy kritiek: "In die geval van 19. groep karakters
(van die ou bestel - M.M.) is daar meermale 'n be=
klemtoning van hebbelikhede wat op die duur die in=
druk wek dat die figure buite verhouding afwyk van
die aard wat hulle vroeere agtergrond laat vermoed.
Dit lei dikwels tot 'n diskreditering van karakters.
Hiervan is tant Miemie tn blatante voorbeeld.
Daar
word wel ges~ dat haar geheue aangetas is (p. 44) so=
dat sekere toegewings t.o.v. haar optrede gemaak sal
moet word, maar selfs met dit in gedagte is dit moei=
lik om die volgehoue uitbeelding van haar onverfynd=
heid te rym met haar gesuggereerde aard as die vrou
van 'n oud-senator" (1975: 147).
Maar dit is jUis waaroor dit gaan.
As persoon wat
as verteenwoordigend van die ou magsbewind beskou kan
word, vergestalt sy nou ook die aftakeling van daar=
die bewind.
Fisies en geestelik is sy 'n afgetakel=
de mens: haar geheue is swak, sy is dominerend, on=
geskik en haar eetgewoontes is afstootlik.
As lid
van die vorige elite (veral die politieke elite)
staan sy as simbool van daardie ou orde, en daarom
moet haar aftakeling nou ook so omvattend wees. Haar
karakter sal noodwendig eensydig voorkom (selfs kari=
katuraal), maar gesien teen die lig van haar rol as
verteenwoordiger van die ou bestel is dit wel aan=
Sy simholiseer as karakter naamlik 'n
vaarbaar.
tydsegment.
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Die voorkoms en kleredrag van al die karakters is in
die rornankonteks tydsaspekties besonder veelseggend.
Die verstardheid van die ou mense en hulle verknogt=
heid aan die verlede, word weerspieel in hulle oud=
modiese kleredrag.
By sommige skemer daar, ten
spyte van hulle huidige fisiese afgetakeldheid, tog
nog iets van 'n vroeere verfyndheid deur.
Selfs al
sien George mevrou Hattingh nou in 'n verwaarloosde
toe stand ("daar is geen knope meer aan die trui wat
sy dra nie, en haar hare is slordig vasgespeld", p.
IS), merk hy tog dat haar "gesig herinner •.. aan 'n
vroeire fynheid en skoonheid" (p. 15).
Ook ten spyte van tant Maria se groteske voorkoms,
bly George aangetrokke tot haar.
"Die vrou wat bin=
nekom, is so groot dat sy nog net in die deuropening
pas en met moeite voortbeweeg
Bo-op daardie ge=
weldige romp lyk die kop byna belaglik met die helder
oe en die hare in 'n bollatjie vasgetrek
Haar
hand is verbasend klein en fyn en sag in syne" (p.
102): en weer op bladsy 120: "Sy is grotesk soos sy
daar sit, maar wanneer sy haar hand na horn uitsteek,
voel hy weer hoe smal en fyn en sag dit is, en hy
sien in haar gelaatstrekke 'n suiwerheid wat hy nie
verwag nie, iets wat horn opnuut ontwapen en dit vir
horn onmoontlik maak om haar belaglik te vind."
Selfs in die mense se gesprekke oor George se moeder
verwys hulle telkens na haar voorkoms en kleredrag.
Sy bly in hulle herinneringe "'n mooi meisie" wat
"mooi aantrek" (pp. 8, 31, 112, 132).
Hulle onthou
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haar as 'n jong meisie wat met 'n perd deur die vel=
de jaag (p. 8), terwyl George haar onthou soos sy
was - 'n "skraal, middeljarige invalide" (p. 32),
iemand wie se "fyn gelaatstrekke ... geleidelik ge=
merk is deur die pyn, en die steeds swaarder grime=
ring waarmee sy probeer (het) om die onverbiddelik=
heid van die tyd te verberg" (p. 8).
Die ouer generasie se gesprekke word verder veral ge=
kenmerk deur die refreine wat daarin voorkom. Sekere
frases keer met vaste reelmaat in hierdie gesprekke
terug, naamlik: "onthou" (pp. 6, 8, 12, 31, 41, 43,
107, 108, 109, 110, Ill, 112)~ "nie gewoond aan nie"
j"beter gewoond" (pp. 15,19,80, 112, 113) en "vroe=
er was dit anders" (pp. 12,13,14,27,60,75,105).
In hulle gesprekke hou die ou mense die verlede le=
wendig en probeer hulle om sodoende die werklikheid
af te weer.
Daarom is George so 'n belangrike persoon vir hierdie
mense, want hy vorm 'n skakel met die verlede. Hy is
vir hulle 'n soort tydsmedium waardeur hulle weer
nader aan die verlede gebring word. Sy waarde l~ vir
hulle daarin dat hy nuus kan gee oor mense wat hulle
vroeer geken het.
Daarom is mevrou Hattingh "onge=
duldig" wanneer haar man oor hedendaagse dinge praat
en is sy "gretig" (p. 12) om George uit te vra oor
die mense wat sy geken het.
Daarom stel hulle ook nie belang om te weet hoe sy
moeder later was en geleef het nie - hulle wil haar
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net on thou soos wat sy

vroe~r

was:

"Dit beteken vir

haar niks nie, dink hy, en sy vra horn ook niks meer
nie.
Die vrae wat in hierdie huis aan horn gestel
is, het almal oor bekende mense gegaan, oor dinge
wat aansluit by die bekende en vertroude, en die
skraal, middeljarige invalide op die rooskleurige
divan met haar Franse tydskrifte en Engelse romans
bied geen aanknopingspunte meer nie" (p. 32).
Nie net die ouer generasie binne Suid-Afrika klou vas
aan die verlede nie, ook die in die buiteland het
krampagtig bly glo dat die "moeilikhede" net "tyde=
lik" was en dat hulle weer sou terugkeer: "Tydelik,
niks meer nie, het hulle met oortuiging herhaal, 'n
kort oponthoud in die buiteland, 'n voorlopige ver=
blyf in die vreemde terwyl hulle wag op die teken tot
terugkeer
Wanneer alles weer oor sal wees en
hulle sal kan terugkeer na die geliefde land" (p.
63) •

Veral in die desperaatheid waarmee albei hierdie
groepe vashou aan die illusie dat daar ~rens in die
toekoms wel 'n terugkeer na die geliefde land sal
wees, blyk hulle vrees dat dit egter nooit gaan ge=
beur nie: "hulle sit eenvoudig en praat met stemme
wat al hoe dringender word terwyl hulle die feite
opsom, die bedrae, bediendes, gastelyste, vakansie=
oorde, vriende, hotels, maaltye, klere en karre met
byna wanhopige ywer opgestapel in laag na laag, asof
hulle besig is om noodmure van woorde en herinnerings
op te rig teen die bedreiging van die werklikheid"
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(p. 112), en "hulle bestaan is 'n gedurige poging om
die opdringerigheid van die omringende werklikheid
te probeer ontken" (p. 63).
Vir die ouer generasie,
binne of buite Suid-Afrika, i. hulle herinneringe 'n
skerm teen die werklikheid, maar een wat nie altyd
die aanslae van die werklikheid kan weerstaan nie.
In 'n konfrontasie met die werklikheid (die aanval
by Kommandodrift), word hulle reaksie gekenmerk deur
stilswye.
Hulle is letterlik stomgeslaan. "Die
hele oggend het in stilte verloop, en selfs die ver=
trek van Kommandodrift was feitlik woordeloos. Die
gesprek wat in die middel van 'n sin afgebreek is,
is nie hervat nie, en die lied het onvoltooi gebly,
die gebeure van die vorige aand verswyg asof dit
nooit plaasgevind het nie" (p. 142).
B.

Die jonger generasie

Binne die jonger geslag word daar verskeie groepe
onderskei wat elk 'n spesifieke houding aanneem teen=
oor die probleem van die hede, gestel teen die ver=
lede.
Eerstens is daar die groep wat ons die "ako=
liete" van die oUer generasie kan noem, met as ver=
teenwoordigers: Bettie Conradie en Fanie Raubenhei=
mer.
Tweedens die groep wat die ou bestel met ge=
weld wil hervestig, onder andere die jong mans:
Hendrik, Johannes en Gerhard.
Derdens die persone
wat uit hierdie situasie wil ontvlug, naamlik Paul=
tjie, en laastens die wat die werklikheid erken en
wil werk aan 'n nuwe toekoms binne hierdie nuwe be=
stel, naamlik Carla.
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(i)

Die akoliete

Die akoliete is die groep wat hulle sentreer om die
figuur van tant Miemie: "Tant Miemie word na 'n
leunstoel gelei en die akoliete kom rondom haar saam"
(p. 100).

As die persoon wat by uitnemendheid aan die verlede
verbind is, vereenselwig ook haar navolgens hulle
met die ou orde.
Veral Fanie en Bettie se verwant=
skap met die verlede blyk duidelik uit meer as net
hulle verhouding tot tant Miemie.
Soos by die ouer
generasie spreek die verlede ook sterk uit hulle
voorkoms en hulle taalgebruik.
Nie net Raubenheimer
se voordrag by die onthaal onderstreep hierdie feit
nie, maar selfs in sy gewone spreektaal neig hy na
die taal van die vroeere taalvegters: "Ons het laer
getrek hier in die uithoek van die land •.• en ons
hou die kampvure aan die brand" (p. 54).
In samehang met Fanie se oordrewe gasvryheid is ook
sy fisiese grootheid vir George so oorweldigend dat
hy byna kloustrofobies voel in Raubenheimer se teen=
woordigheid: "George voel die man se hand op sy arm
en sy asem in sy gesig, en sien bo horn die groot,
swewende gesig van die onderwyser" (p. 55), en ook
by die onthaal "rys (Fanie) bo horn uit ... sy gesig
met die flitsende brilglase oneindig ver bo horn ter=
wyl hy verder praat
Geleidelik buk hy al praten=
de sy kop na George en dan sy skouers; sy he le lig=
gaam neig afwaarts, en vanuit 'n eindelose hoogte
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buig hy '" soos 'n mensetende plant wat dreigende
arms uitstrek" (p. 129).
tant Miemie s'n, neig ook die uitbeeldings van
haar volgelinge - Fanie en Bettie - na die karika=
tuuragtige.
Fanie stoot George af, maar ook sy
teenhanger, naamlik Bettie, met haar "bree .•• gesig
... haar hare opgedraai in 'n massa stywe krulle=
tjies" (p. 42) en geklee "met 'n rokkie wat styf om
haar kniee span" waarin sy "trippel" (p. 55) vind hy
irriterend.
Sy losruk van die twee in die gang op
Moedersgift dui op sy verwerping van albei (en dit
waarvoor hulle staan): "Skielik verloor George sy
humeur oor die gestrompel in die donker gang, die
gesprek wat oorstem word deur die skelheid van tant
Miemie se stem, Bettie se opdringerige heupe en Rau=
benheimer wat hom terugtrek met sy liefdevolle greep.
Met byna onbeleefde heftigheid ruk hy hom van hulle
los" (p. 58).

5005

In 'n konfrontasie met die werklikheid (by Kommando=
drift) verkrummel hulle tot patetiese figure: "Rau=
benheimer het sy hand gedruk en hom verstrooid aan=
gekyk deur die gekraakte lense van sy bril: hy kan
daarmee ewe min sien as daarsonder, en Bettie moet
hom aan die hand rondlei" (pp. 142-143).
Sy stik=
sienigheid (veral Fanie se bril karakteriseer hom)
het ook sy siening van die werklikheid gekenmerk.
Daarsonder is hy egter rigtingloos en hulpeloos.
Ook hulle volksmoeder en leidster, tant Miemie, kon
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die aanslag van die werklikheid nie weerstaan nie.
George se laaste blik van haar, wys haar as 'n be=
jammerenswaardige figuurtjie: "Tant Miemie het ver=
skrompel waar sy voor in die bakkie sit met kouende
kake" (p. 143).
(ii)

Die jong mans:

Hendrik, Johannes en Gerhard

Hulle is nie praters of digters nie, maar daders.
Waar Fanie net praatjdig oor die stryd wat daar be=
staan om die verlede weer terug te kry, wil hierdie
jong mans op kragdadige wyse die "ancieme rlagime"
terugwen.
Gerhard as die hoofspreekbuis van hierdie
groep s~ self: "As mens ouer word, begin die ver=
lede vir jou weer al hoe belangriker word en jy wil
al hoe meer daaraan dink en daaroor praat, dis ver=
staanbaar.
Maar as jy jonk is, wil jy nie praat
nie, jy wil dinge d6lan" (p. 105).
En vir George s~
hy: "Ons het mense nodig wat hul land en hul volk
liefhet, wat gewillig is om baie daarvoor te waag,
om daarvoor te veg en te sterwe" (p. 126).
Soos wat Bettie en Fanie voorheen by die Moedersgift=
kuiertjie vir George wou inlyf by hulle siening (vgl.
"hulle bly so aan weerskante van horn sit soos heral=
diese skilddraers terwyl tant Miemie haar monoloog
voortsit" (p. 56), m.a.w. hulle leidster is aan die
woord), wil ook Gerhard en Johannes horn by die Kom=
mandodrift-onthaal oorhaal om horn by hulle stryd aan
te sluit (vgl. "hulle staan aan weerskante van horn,
en deur die aangename newelagtigheid wat horn omring,
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besef hy dat hulle horn hier in die hoek insper", p.
124).
(My onderstrepings.)
Fanie sien die terugkry van die politieke mag as
hulle pUg - In heilige plig:
"Gehe i lig ons strewe,
en nooit salons rus tot ons eenmaal oorwinning bee
haal nie" (p. 123).
Vergelyk dit met Gerhard se
toespraak by die onthaal: "want ons handjievol het
In ernstige, ek wil selfs se In hellige taak, om ons
erfnis te handhaaf en te verdedig te midde van al
die gevare wat ons bedreig" (p. 113), en wanneer hy
George daarna persoonlik konfronteer, herhaal hy
hierdie gedagte dat "jy In plig het teenoor jou land
en jou mense en jou voorouers, In heilige plig wat
nagekom moet word" (p. 126).
Die militantheid van hulle oortuigings vind weer eens
uitdrukking in hulle kleredrag.
Die eenvormigheid
van hulle voorkoms en die herhaalde verskyning van
dieselfde attribute (soos "bree, "waaksaam", ens.) is
opvallend: "Dit is een van die jong mans wat hy gis=
teraand in die kombuis ontmoet het, kakieklere en
geslote gesig •••
Die jong man staar horn aan,
waaksaam en vyandig, asof hy nog gereed is om horn
elke oomblik teen In aanval te versit" (p. 18); Jo=
hannes "het dieselfde gesig as sy broers, met bree
voorhoo£ en oe wyd uitmekaar, en dit sou aangenaam
wees •.• as dit nie was vir die onverbiddelike erns
wat dit merk en selfs al ay lyne om die oe en mond
gegrif het nie: waaksaamheid bedek dit soos In ~=
ker .•. In die gelaatstrekke van die oudste van die
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broers is daar geen fynheid nie, en 5y oe is flets,
5y bewegings traag.
5y gesig het self
ge=
word" (pp. 25-26); en weer op bladsy 77: "in die
maskeragtige gesig bly die oe waaksaam en ondersoe=
kend"; Gerhard se "gesig is mooi, maar as jy goed
daarna kyk, sien.jy die hardheid en selfs die wreed=
heid van die gelaatstrekke" (p. 126).
(My onder=
strepings.)
Ook hulle sienswyse van 'n gewelddadige terugwen van
die verlede verwerp George eksplisiet as hy se: "Ek
het reeds 'n ander keuse gedoen" (p. 126).
Die po=
lisieklopjag rnaak 'n einde aan die onthaal, maar dit
is ook die einde van hierdie groepie. Al drie hier=
die mans word gevange geneem: "Een van hulle stoot
teen Gerhard sodat hy val, maar hy se niks en probeer
horn ook nie verweer nie ... hy
besef dat dit
Gerhard en Hendrik en Johannes is op wie daar ge=
skreeu word, sonder dat hulle reageer" (pp. 139-140).
Ten spyte van wat hulle gese het, bied hierdie drie
mans geen weerstand teen die invallers nie, maar laat
passief toe dat hulle gevange geneem word, met ander
woorde in 'n konfrontasie met die werklikheid word
hulle verneder en vernietig.
(iii)

Paultjie

Paultjie is 'n lid van die jonger generasie, en dit
is veral op sy jeugdigheid wat die klem gele word.
Reeds in sy naam se verkleiningsvorm blyk hierdie
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aspek, en ook sy moeder sien horn nog as "'n blote
kind" (p. 38).
Ook wanneer
met George se dasse speel, lyk hy vir
George "soos 'n kind wat 'n nuwe speletjie ontdek
het" (p. 94).
Hy neul soos 'n kind om saam na Moe=
dersgift te gaan en is dikmond as Carla en George
sonder sy wete na Rietvlei ry.
Maar dan is hy ook
'n jong mens wat vreesbevange is oor die w~reld waar=
in hy leef en begeer om daaruit te kan ontvlug.
Anders as die ouer generasie wat uit die werklikheid
ontvlug in hulle drome van die verlede, ontvlug
Paultjie daaruit deur te droom van ander w~relde.
Voordat George gekom het, was die solder sy toevlugs=
oord en die plek waar hy "wil l~ en droom van ander
dinge, ander wlrelde" (p. 88).
Met die koms van
George sien Paultjie egter in horn 'n moontlike uitweg
uit hierdie hede/w~reld waarin hy horn bevind.
Vir
horn is George dus die middel waarvolgens sy droom van
ontvlugting bewaarheid kan word.
Hy is dan ook die
persoon wat George uitvra oor die buitew~reld: "Dit
is die eerste keer dat iemand hier vrae stel oor
homself, en die nuuskierigheid verras horn 'n bietjie"
20) .
Die emosie waarmee hy George versoek om
horn van ander plekke te vertel ("Sy gesig is vertrek
asof hy wil huil", p. 65), dui op die intensiteit van
sy begeerte om weg te kom.
By die onthaal herhaal
hy hierdie smeekroep, want hy sien hierdie mense as
persone wat "my vashou soos 'n blok aan my been, so=
dat ek nie kan wegkom nie, hulle trek my met hulle
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saam in die afgrond.

Help my " (p. 118).

Die gewelddadige einde van die onthaal is vir hom 'n
bevestiging van die troostelose toekoms wat vir hom
in hierdie land wag, en
beroep hy hom vir
oulaas op George: "'Neem my met jou saam ... ek wil
net wegkom ... Jy het gesien wat gisteraand gebeur
het - ek wil nie h~ dat dit met my gebeur nie, ek
wil nie my lewe eindig 5005 Gerhard-hulle nie, ek
wil nie word 5005 Pappie of oom Wet of soos Fanie
met sy versies nie.
Help my dat ek kan wegkom'.
Paniekbevange klou hy aan
vas, en begin dan
saggies huil" (p. 144).
Paultjie verwerp al die bogenoemde groepe - die ou
mense wat in die verlede leef ("Pappie, oom Wet"),
hulle jonger navolgers ("Fanie") en die jong rebelle
("Gerhard-hulle"), omdat hy wel die werklikheid om
hom erken.
Juis omdat hy nie soos die ander getroos
kan word of kan droom van die verlede of van 'n nuwe
rewolusie nie, bly hy bang. Hy sien nie kans vir
die werklikheid van hierdie land nie en wil daaruit
ontsnap.
Maar ook vir hom help George nie, hy maak
selfs die vernederende gebaar om Paultjie met geld te
wil troos.
Telkens as George nie aan hierdie mense
se verwagtings voldoen nie, verwerp hUlle hom, by;
voorbeeld Fanie en Bettie wat "verstrooid" is en tant
Miemie wat "toe George haar kom groet .,. haar kop
weggedraai (het) en ... hom nie (wou) aankyk nie"
(p. 143).
Met die afskeid, ten slotte, het Paultjie
ook geen belang meer in hom nie: "Net Paultjie
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eenkant staan, en kyk sonder belangstelling na die
voorbereidings vir sy vertrek, asof dit om In vreem=
deling gaan" (p. 151).
(iv)

Carla

Sy is die enigste een wat die werklikheid van die
hede erken en In nuwe toekoms daarop wil bou.
Sy
verwerp die ouer generasie se herinneringe en die
jonges se drome.
As George se gids na Rietvlei raai
sy hom ook aan om hom los te maak van die verlede:
"Dis alles verby, dis oor, hoekom vergeet jy nie lie=
wer daarvan nie?
Laat die dooies hul dooies begra=
we" (p. 47).
Sy is die nugtere mens.
"Julle met
julle drome ... So mooi dat dit nie eers bestand was
teen die werklikheid nie .,.
Ek is moeg vir al jul=
le drome en herinnerings, ek wil nie in die verlede
leef nie
Daar is werk om te doen, die lewe moet
aangaan" (p. 50), en: "Maar ons onthou niks meer
nie, daar is vir ons geen drome of illusies meer nie"
(p. 88).

Sy leef in In "nuwe w~reld" (p. 150) wat onherroeplik
gebreek het met die verlede, en geen herinnering,
droom of opstand sal weer die "ou wereld" (p. 149)
terugbring nie.
Hierdie nugtere blik op die hede
kom ook tot uiting in haar praktiese kleredrag en
haarstyl: "Sy lyk soos In seun in haar werkklere met
haar kortgeknipte hare en vasberade mond" (p. 51).
(Vgl. daarmee die gekunstelde voorkoms van Bettie.)
Sy word die enigste persoon aan wie George sy hulp
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aanbied, want sy huweliksvoorstel bied aan haar die
geleentheid om uit hierdie werklikheid te ontsnap.
Carla wys dit af, omdat sy daarvan oortuig is dat
hulle sal "moet leer om in hierdie nuwe wereld te
lewe" (pp. 149-150).
Van al die karakters voel George horn die meeste tot
haar aangetrokke.
(Vg!. p. 52: "Op een of ander
manier het daar vanoggend In soort vertroulikheid
tussen hulle ontstaan: met niemand anders op die
plaas sou hy horn vry voel om s6 te praat n1e. It) D1e
simpatieke uitbeeld1ng van haar karakter, maak dat
ook haar standpunt ten opsigte van die werklikheid
as die ideale een voorgehou word.
Anders as al die ander karakters wat elkeen iets van
horn wou he (die ouer generasie: In oproeper van die
verledei die jonger generasie: In navolger en stry=
der om die ou wereld te herwin; of In moontlikheid
tot ontsnapping) , wil Carla nie meer as net geselskap
he nie: "Jy verlang na iemand met wie jy kan praat"
(p. 86).

Anders as die ander wat di t as sy "heilige pUg" be=
skou om te bly, raai Carla horn aan om terug te keer
na Switserland.
Sy is die enigste een wat insien
dat hy nie by hulle hoort nie: "jy is tog nie een
van ons nie.
Jy kom van oorsee, jou werk, jou huis,
jou hele lewe is daar" (p. 52).
Die empaUe tussen
hulle twee bly tot in hulle afskeid as sy "haar hand
..• in afskeidsgroet li9" en hy "sy hand (11g) ...
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in antwoord" (p. 151).
RESUMERING

Al die karakters staan in In besondere verhouding tot
die verlede/die herinnering en die hede/die werkIik=
heid.
Die houding wat die karakters inneem ten op=
sigte van die tyd veroorsaak dus die onderskeie
sienswyses/perspektiewe.
Die duideIike groepering
van die karakters volgens hierdie bepaaIde sienswyses,
bewys dat hulle as verteenwoordigers daarvan beskou
moet word.
Die eensydige karakteruitbeeIdings sluit
by sowel die aspek van die fantasie (die karikatuur=
agtige) as by die aspek van betrokkenheid aan.
II.

DIE RUIMTE

Ook die ruimte word in hierdie roman primer deur die
tyd gekonstitueer.
deur twee aspekte:
hou met die verIede
waarde verkry en (2)

Die ruimte word veral gekenmerk
(1) dat die ruimtes wat verband
In mistieke of selfs religieuse
ook soms in verband gebring

word met die mitiese of die Iegendariese.
Uit (1)
bIyk weer eens In duidelike satiriese (betrokke) bIik
op die Afrikaner, wanneer sy verering vir die ver=
lede selfs die veld van reIigieuse verheerliking be=
tree, terwyl in (2) die rol van die fantasie duide=
lik spreek.
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(a)

Die geliefde land:

erfenis of oorblyf;el?

Gesien teen die aanname dat die tyd In onstuitbare
mag is in die lewe, kan ons ook die vernietiging van
die ou orde in Na die geliefde land deels hieruit
verklaar.
In hierdie roman blyk die tyd se vernie=
tigingshand veral duidelik in die uitbeelding van
die ruimte.
Die ouer generasie se aftakeling word
weerspieel in die verwaarloosde ruimte waarin hulle
hulle bevind.
Juis in hierdie agteruitgang van alles (karaktersj
ruimte) openbaar die tyd sy meedoenlose verloop. Die
eens mooie en versorgde ruimte is nou vervalle en
verwaarloos.
Net soos die karakters alleen nog deur
hulle herinneringe gebonde is aan die "mooi tyd" (p.
15), herinnel ook hierdie ruimte nog net deur middel
van die "oorblyfsels" daarvan aan In vroeere "gelief=
de" ruimte.
Die herhaalde gebruik van die woord "oorblyfsels"
In die teks kom dit sewe
dwing nadere ondersoek af.
keer v~~r.
(i) In die huis is dit eerstens die borde, "oor=
blyfsels van 'n vergane servies" (p. 7), wat
George opmerk.
(ii) Daarna val die meubels se versletenheid hom op
en beskryf hy die ruimte waarin hulle voorkom
as volg: "Dit is In groot huis met hoe pla=
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fons, en die verspreide meubels lyk verdwaal
in die ruimte: In enkele kas met In verkleur=
de spie~H .•. of In ve rweerde lessenaar met In
roldeksel.
Sommige van die meubelstukke is
oud en verslete, oorblyfsels van langvergange
welvaart" (p. 17).
Albei hierdie tipe oor=
blyfsels wys op In gunstigeverlede: "goue
rand"/"welvaart", en onderstreep daarmee die
verandering wat intussen ingetree het.
(iii) Ook mevrou Hattingh se rok beklemtoon hierdie
aspek, aangesien dit "duidelik haar beste rok,
oorblyfsel van In ander wereld en 'n ander
mode" (p. 36) is.
Kleremodes word veral ge=
tipeer deur hulle tydgebondenheid en kort
lewe, met ander woorde hulle is besonder ver=
anderlik.
By mevrou Hattingh (en by die an=
der karakters) word die mode - of die oudmo=
diese van haar klere - tekenend van haar ver=
stardheid in In veranderde wereld en van haar
verbintenis met die verlede.
Nie net in die persoonlike en woonruimtes (ser=
vies/meubels/rok) word die oorblyfsels van die
verlede gevind nie, maar ook as George na buite
uitbeweeg - na die werf, die plaas en die veld
- vind hy dieselfde situasie:
(iv) "Soms loop daar In tyd lank In verroeste do:
ringdraad langs die pad, soms is dit moontlik
om die oorblyfsels van lang verwaarloosde
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landerye tussen die verswelgende gras te her=
ken of staan daar uitgegroeide bome bymekaar,
(v) oorblyfsels van vrugtebome tussen die doring=
struike, maar dan hervat die veld sy gang"
(p. 39), en: "Daar is geen draad om ou lande=
rye af te baken nie, geen
(vi) oorblyfsels van boorde of huise" (p. 46). Uit=
eindelik sien George ook net op Rietvlei oor=
blyfsels van wat was: "Hier moes die geboue
gewees het, besef hy, maar vind slegs reste
van mure waar onkruid in die skeure tussen die
klippe begin groei het, en die lyn van ou fon=
damente in die gras.
Dit is weggewaai deur
die wind, weggewas deur die reen, bedek deur
die sand, daardie
(vii) oorblyfsels van 'n antieke beskawing wat hy
soek, en al wat daarvan oar is, is verspreide
klippe, en vrugtebome wat jare laas gesnoei is"
(p. 47).

In sy gelykstelling van Rietvlei se vernietiging aan
di~ van die antieke beskawings, verkry al die ruimte=
like aftakelings wat George opgemerk het 'n duidelike
diepere implikasie.
Rietvlei se vernietiging word
vir hom simbool van 'n algehele aftakeling, wat die=
Soos met die
per l~ as die bloot sienbare ruimtes.
antieke beskawings het ook hier 'n eens glorieryke
tydperk tot 'n val gekom.
By Rietvlei merk George
dat 'n era verby is en dat al getuienis van daardie
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tydperk In paar skamele oorblyfsels is.
Die natuurlike verloop van die tyd het wel daartoe
bygedra om die skade aan die ruimte te verrig (die
wind, die reen en die sand is hier die werktuie van
die tyd), maar dit is veral In menslike gebeurtenis
wat die eintlike verandering teweeggebring het:
"Hulle het alles wat hier was met dinamiet opgeblaas"
(p. 47).
As teenhanger van die woord "oorblyfsels", wat met
ander woorde verandering en verganklikheid inhou,
staan die woord "erfgrond", wat dui op kontinuiteit
tussen die verlede en die hede.
Veral die ouer ge=
nerasie heg besondere waarde aan die erfgrondbegrip.
Self kom George spesifiek met die doel om sy erfplaas
te besoek.
Vergelyk sy heel eerste sinne, waarin hy
si: "Ek soek die pad na Rietvlei" (p. 5) en "Die
plaas het aan my moeder behoort" (p. 5).
Sy koms
volg egter in In groot mate op aandrang van sy moe=
der.
In verband hiermee sI J.P. Smuts: "Ongetwy'"
feld die sterkste motiverende element is die moeder'"
beeld wat hier en ook elders na vore gebring word,
veral die siening van sy moeder op die sterfbed met
die aksent op haar hand (vgl. byvoorbeeld pp. 24,
148).
Die uitgestrekte hand wat horn obsedeer is In
uitreiking na die vir haar geliefde en verlore land
en word iets van In amper mistieke mag wat miskien
die sterkste stukrag agter George se besoek is" (p.
142) •
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In George se gesprek met meneer Hattingh die oggend
na sy aankoms, word daar duidelik deur Hattingh klem
gel~ op die kontinuiteitsaspek van die erfgedagte:
"Dis 'n familieplaas, 'n erfnis van my oupa-grootjie"
(p.

11).

Sy siening hier kan in samehang gebring word met sy
uitspraak op bladsy 14 dat "daar ... darem nog tra=
disies (is) wat gehandhaaf moet word."
'n Erfplaas
en 'n tradisie dui vir hierdie mense op sekere on=
veranderlike waardes binne In veranderde tydsverloop.
Oat selfs hierdie waardes en idees aan die tyd onder=
geskik is (5005 wat die werklikheid toon) , word nie
deur hulle erken nie.
Ook die ruimte waarin George
en meneer Hattingh hulle met hierdie gesprek bevind,
naamlik die kerkhof, is in hierdie konteks gesien be=
tekenisvol, want ook In plaaskerkhof wat oor genera=
sies strek, is In tasbare teken van kontinuiteit.
Veral by die bannelinge was dit hierdie erfnisgedagte
wat hulle hoop opgehou het.
Suid-Afrika het steeds
hulle geboorteland gebly en moes dus tradisioneel ook
hulle erfgrond gewees het.
Van hierdie band kon
hulle nie vergeet nie: "Oit is tog die vaderland,
dit is tog die erfgrond, die geboortegrond" (p. 62).
Hierdie land is jUis so geliefd omdat hy al die bo=
Daarom het die bannelinge bly klou
genoemde is.
aan die illusie dat hierdie "moeilikhede" net tyde=
lik was: "Die verstoring is tydelik, bloot tydelik,
het hulle mekaar verseker; in wese het daar niks
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verander en kAn daar ook niks verander nie" (p. 63).
Gestuur as eerste gesant van die banneling, kom
George in 'n konfrontasie met die werklikheid wel tot
die besef dat wat gebeur het onherroeplik is: "Ek
het vergeet dat daar soveel tyd verbygegaan het, ek
het nooit besef dat alles verander het nie" (p. 124).
In sy gesprek met Gerhard by die onthaal, beroep Ger=
hard horn weer eens op die erfgrondgedagte as hy vra
of George nie voel "dat jy verraad pleeg teenoor jou
familie as jy dit verkoop nie?" (p. 125).

George

verwerp egter hierdie idee met sy antwoord: "Die
plaas was my grootouers se hele lewe, en my moeder
het daar grootgeword; sy het haar herinnerings gehad
en sy wou die band daarmee behou, hoe simbolies dan
oak aI, sy het dit nooit oorweeg om daarvan afstand
te doen nie.
Maar ek het my eie lewe en Rietvlei
maak nie deel daarvan uit nie.
Dit is iets uit my
jeugjare, en my jeug is al lankal verby" (p. 125).
Juis omdat George horn losgemaak het van die simbo=
liese band tussen horn en Rietvlei, kan hy ten slotte
vertrek na die land wat sy nuwe tuiste
het.
(b)

Die geliefde land:

mities en misties

Sommige karakters in Na die geliefde land word duide=
like tipes of verkry bepaalde simboliese betekenis
as gevolg van hulle fisiese voorkoms en optrede, on=
der andere tant Miemie ('n afgetakelde ou volksmoe=
der) en die jongmans Gerhard, Hendrik en Johannes
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(al drie gekenmerk deur hulle maskeragtige gesigte
en millitante optredes).
Ook die ruimte kry soms
bykomende betekenis as gevolg van sekere elemente
daarin of as gevolg van sekere beskrywings daarvan,
met die gevolg dat bepaalde ruimtes in die roman
meer word as bloot situering vir die gebeure.
So suggereer sekere ruimtebeskrywings iets van die
gees van die oertydperk waarin volksvertellings mon=
deling van een geslag na In ander oorgedra is.
In
hierdie roman kom hierdie suggestie veral voor wan=
neer die verlede ter sprake is.
By monde van die
vertellers (hier die ouer geslag en dan veral tant
Miemie) het die verhale oor die verlede geleidelik
die status van mites (of legendes) verkry.
In ver=
band hiermee merk mens reeds vroeg in die roman In
besonderheid wat later herhalend gegee word.
Die
tweede aand van George se verblyf by die Hattinghs,
gee hulle hom In klein onthaaltjie.
Mevrou Hattingh
bak spesiaal In koek vir die ete en die gesin verga=
der daarna voor die vuur.
Hierdie toneeltjie word
as volg beskryf: "Skielik is hulle stil, uitgepraat
In In halwe kring sit hulle in die donker na
Klasie en Herman en Liesbet is
die vlamme en kyk.
almal dood, uitgewis, vergete, behalwe in die geheue
van die Hattinghs hier voor die vuur" (p. 28).
Die ouer Hattinghs met hulle herinneringe was hier
meestal aan die woord, terwyl die jonger generasie
na hulle geluister het.
Dieselfde beskrywing word
op bladsy 32 gevind, naamlik: "in In halwe kring sit
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hulle na die vlarnme en kyk."
Hierdie tonele roep die beeld van vervloe tydperke
op, toe daar om die gesinsvuur verhale uit die ver=
lede oorvertel is.
'n Sterker ondersteuning van so
'n visioen vind ons met hulle besoek aan tant Miemie,
wanneer "hulle gaan sit op die stoele wat in 'n hal=
we kring rondom tant Miemie se ongemaklike leunstoel
opgestel is, sodat die ou vrou die middelpunt van
die groep bly" (p. 42).
Dat hierdie ou vrou, wat
so 'n besondere status onder die mense beklee vanwee
haar verbintenis met die politieke verlede, aan die
woord is, blyk duidelik uit die opmerking: "terwyl
tant l-liemie haar monoloog voortsit" (p. 56).
Ook in
hierdie geval is 'n ouer persoon aan die woord, ter=
wyI haar gesprek weer eens oor die verlede handeI.
Veral die beskrywing van haar twee jong volgelinge
(Fanie en Settie) as "roerlose griffioene, leeus,
eenhorings" (p. 56) roep die sfeer van die mitiese/
die legendariese op.
Selfs die beeld wat by George opgekom het met sy be=
soek aan RietvIei ("antieke beskawings", p. 47) sluit
aan by bogenoemde.
In hulIe verheerIiking van die
verlede, maak die ouer mense van daardie tydperk 'n
glorieryke era.
Die ruimtes waarin hulle hierdie
vertelIings oordra, word egter beskryf as "donker"
(p. 41), "benoud" (p. 43) en "verstikkend" (p. 44).
Daarteenoor sien George die vernietiging van Rietvlei
in die dagIig, met ander woorde as 'n werklikheid.
Gesien teen hierdie agtergrond, wys die bee Id van 'n
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vergane "antieke beskawing" duidelik die valsheid
van die ou mense se drome uit.
Teenoor die twee navolgers, Bettie en Fanie, wat ge=
trou bly luister, vind ons die figuur van Carla wat
hierdie tipe byeenkomste vermy.
Reeds by haar ouers
vind George dat hy haar eers teen die einde opmerk,
waar sy "agter die ander na horn staan en kyk.
Hy
kan haar nog net uitmaak in die skadu aan die rand
van die groep" (p. 32).
By tant Miemie staan sy selfs bUitekant, sodat George
"sien dat Carla in die tuin staan en vir horn wink
Die lig van die herfsoggend is helder in sy oe n~ die
skemer van die huis" (p. 44).
Carla staan nie net
fisies aan die buitekant nie, sy verwerp algeheel
hierdie vertellings van die ouer generasie wat aan
die jonger geslag oorgedra word.
Deur middel van die ruimtebeskrywings soos byvoorbeeld
"halwe kring" en "antieke beskawings", verkry die ver=
hale uit die verlede die skyn van mites.
Vervleg
met hierdie idee van 'n verheerliking van die verlede,
neig sekere beskrywings ook na die kant van die mis=
tieke, waar die verlede selfs as heilig beskou word.
Reeds by die ete van die Hattinghs word George se
koms as 'n besondere gebeurtenis gevier.
Die spe=
siale moeite wat vir horn gedoen word, suggereer selfs
iets van die tuiskoms van 'n verlore seun: "Aan die
einde van die maaltyd bring mevrou Hattingh die koek
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wat sy gebak het op tafel, die jongste seun word

ge~

stuur om brandhout te gaan haal, en Hattingh probeer
George oorhaal om In glasie brandewyn te drink" (p.
26).
Op bladsy 54 verwys Fanie inderdaad na horn as
In "verlore seun", terwyl Gerhard horn hulle "eregas"
(p. 99) by die onthaal noem en se: "Ons het vir jou
In skaap geslag" (p. 102).
Veral ook die mistieke
atmosfeer wat deur die beskrywing van die onthaal~
ruimte geskep word, verhoog die besondersheid van
die gebeure: "Die een helfte is deur paraffienlampe
verlig, en in die middel staan daar In lang, gedekte
tafel met stoele aan weerskante
Al wat kleur
gee aan die kaal wit vertrek is die vlag aan een end
daarvan, in wat blykbaar die ereplek is ... In ruim~
te afgesonder vir die viering van een of ander hoe
en onuitspreeklike geheimenis" (p. 100).
Veral aan die woonruimtes kleef daar In besondere at=
Enersyds is dit baie duidelik dat die
mosfeer.
hand van verval en armoede ook sy merk op hulle ge=
laat het, maar aan die ander kant word daar wel in
spesifieke ruimtes In mistieke, amper religieuse at=
mosfeer geskep.
By die wonings is die opvallende juis hulle besondere
eenvormigheid.
Die woning van die Hattinghs word
deur George as volg beskryf: "die meeste van die
groot kamers staan
as pakkamers gebruik.

of word blykbaar slegs nog
Dit is In
huis met hoe

plafons ... slegs 'n enkele, byna toevallige persoon=
like voorwerp ..• dui op die aanwesigheid van mense
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in hierdie verIate huis" (p. 17);

en:

"Die huis is

oud, en deur die jare het opeenvolgende gesIagte
bIykbaar na behoefte daaraan toegevoeg, sodat die
een ongebruikte kamer op die ander volg en daar tel=
kens weer 'n gang wegbuig of trappies horn opnuut in
die kIam donker voortlei" (p. 18). So sien ook tant
Miemie se huis as volg uit: "Dit is so donker in
die huis dat hy vir 'n oomblik niks kan sien wanneer
hy dit betree nie en net bewus is van die kiIheid
en die klamheid wat op hom neerval" (p, 41): "Oit
is kil hier in die sitkamer, en benoud , .. kil en
verstikkend soos hierdie ongebruikte kamer" (pp. 43
44) .
Ook Kommandodrift is: "donker ••• en kIam,
so leeg; ..•. as.o~ niemand dit ooit gebruik nie" (p.
100), terwyl selfs RietvIei, volgens die beskrywing
van Carla, hierby aansluit: "Oit was 'n groot huis
met baie groat vertrekke, nes Kommandodrift •. , Maar
dit was heeltemal leeg, daar het niks meer oorgebly
van vroeer nie" (p. 146).
(My onderstrepings.)
Dit is in die oog Iopend so dat hierdie ruimtes, ge=
kenmerk deur hulle armoede, mufheid en leegheid, 'n
verdere onderstreping is van hierdie mense se verval.
Hierdie kasarms verkry egter soms 'n ekstra dimensie,
sodat hulle meer word as net bIote oorblyfsels van
'n vergane verlede.
'n Oimensie wat bykom teIkens
as die verlede ter sprake is.
As sy gids op Komman=
dodrift, wys tant Kotie ('n lid van die ou gesIag)
hom foto's en aandenkings van vroeere ministers en
staatspresidente.
Oie ruimte waarin hierdie reIi=
kwiee uitgestal word, word op uitgebreide wyse en in
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terme van religieuse beelde beskryf: "Tant Kotie
stap stadig verder en bly by elkeen van die foto's
staan om vir George iets van die mense te vertel.
Met onbewoe stem verhaal sy van moord, doodslag en
geweld; haar rug is ongeboe, en die hand wat die
lamp vashou, tril nie eers nie; sy lei horn voort
soos 'n gids wat besoekers rondvoer deur een of ander
leegstaande paleis of onder die gewelwe van 'n kerk,
langs muurskilderye, altare en relikwiee.
Die ka=
mers is leeg en kaal en koud en hulle voetstappe weer=
klink van die vloerplanke; 'n koster met 'n ramme=
lende bos sleutels, 'n bejaarde sakristyn, In non met
nee~geslane oe wat ou skatte vertoon en vergete ge=
heimnisse verduidelik, Sebastianus met pyle deurboor,
Laurentius in die vlamme,en Barbara gekniel om die
swaardslag te ontvang" (p. 132).
Dit is wel bietjie ironies dat die ou Afrikanerheldc
verbind word met Rooms-Katolieke heiliges, maar
hierdie ruimte ('n ruimte waarin die verlede in her=
innering gehou word), kry daardeur ook In mistieke
skyn.
Reeds in die ruimte van tant Miemie waar
"portrette van eerste ministers, generaals en staats=
presidente" (p. 43) ereplekke beklee, beleef George
die einde van die besoek "asof 'n oudiensie beeindig,
'n geheimnis gevier, 'n offer volbring is, en net die
laaste woorde van seening en wegsending nog uitge=
spreek moet word" (p. 57).
Vir hierdie mense is die band met die verlede so
sterk dat dit vir hulle selfs dieselfde waarde as 'n
135

religieuse band besit.

Die verheerliking van die

verlede (vera I politieke figure uit die verlede)
grens aan aanbidding, terwyl die plekke van verering
(dele van die wonings) gesien word as heilig. Dit
is egter nie net die ouer generasie wat so oor die
verlede voel nie, want hulle het wel ook in die jon=
ger generasie hulle navolgers - hulle akoliete wat
hierdie band met die verlede net so ernstig opneem,
byvoorbeeld Gerhard wat sy optrede sien as In "hei=
lige plig".
Daarom dat beweer kan word dat die ruimtes wat spesi=
fiek verwantskap toon met die verlede (veral deur
middel van die verwysings na die ou portrette), sowel
iets van die mitiese as die mistieke besit, met ander
woorde dat in albei die rUimtes, die "halwe kring" en
die "sakristie", verering van In vervlo~ tydperk
plaasvind.
(cl

Die geliefde land:

toe en nou;

daar en hier

Dwarsdeur Na die geliefde land word die herinnerde
verlede gekontrasteer met die werklike hede.
Hier=
die kontraswerking sluit ook die ruimte in. Die
ruimte in die hede is "verlate", "yl", "leeg", "kaal
en eensaam" (p. 10) "verwaarloos", terwyl die dae
"vaal" is met "verspreide vIae sonskyn" en "stof=
winde" (p. 14).
Daarteenoor herinner George hom
die verlede waar "daar tog altyd sonskyn gewees (het)
soos op die almanakfoto's, blou lug en helder wolke"
(p. 14),
Hy onthou Rietvlei se tuin as "helder in
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die felheid van die son" (p. 48), sowel as "groen"
en vol van "die helderheid van blomme, die hitte,
die spattende water en die
perskes in die boorde,
vyebome met hul digte skadu" (p. 49).

Die kontras
tussen die goeie tye van toe en die swaarkry van nou

is weerspieel in die ruimte - die vrugbaarheid van
daardie ruimtes verskil sterk van die kaal verlaten=
heid van nou.
Naas hierdie twee ruimtes (daar en hier) word daar
ook 'n derde ruimte onderskei, naamlik die bannelinge
s'n.
Hulle herinneringe aan die Suid-Afrikaanse
ruimte is gekoppel aan di~ van die goeie en mooi tyd,
sodat die "geliefde land" waarna hulle smag, die land
is van die verlede.
Maar ook die mense binne SuidAfrika verlang terug na daardie land (en tyd); met
ander woorde al is hierdie twee groepe "deur tyd,
ruimte en onbeskryflike ondervindings geskei" (p. 16)
van mekaar, bind die "verlede", "herinnerings" (p.
16) hulle aan mekaar.
Die karakters kan selfs van mekaar onderskei word op
grond van die verhouding waartoe hulle tot hierdie
ruimte ("die geliefde land") staan.
Die ouer gene=
rasie (binne- of buitelands) leef duidelik met hulle
herinnerings in 'n droomwereld.
Vera I van hierdie
groep distansieer Carla haar: "Maar ek wil nie vas=
gevang raak in herinnerings

5005

al die mense hier

rondom my nie, ek wil nie my hele lewe lank loop en
omkyk oor my skouer nie. Ek wil my deel bydra, nie
eenkant sit enverkommer in 'ndroomwereldjie nie" (p.
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150) .
Die ouer generasie se droom berus op die be=
geerte om die "ou wereld" weer terug te vind. Maar
volgens Carla het "daardie ou w~reld .•. verdwyn en
sal (dit) nooit in die ewigheid terugkom nie"
(p. 149).
Die ouer geslag praat en droom net oor
die verlede, maar van die jonger generasie probeer
daadwerklik om die ou wereld met geweld terug te win.
Volgens Carla het haar "eie broers •.. op loop ge=
gaan met 'n mond vol verslete ou slagkrete" en het
"hulle .,. uitgetrek om 'n w~reld te herwin wat hul=
le self nie eers geken het nie" (p. 149).
Carla verwerp dus sowel die ouer mense se droom van
'n terugkeer na die ou wereld as die jongeres se po=
gings om dit terug te wen.
Syself het die werklik=
heid van die land aanvaar en wil "in hierdie nuwe
w~reld .•• lewe" (p. 150).
Paultjie verwerp sowel die ou as die nuwe wereld.
As gevolg van sy vrees wil hy heeltemal ontsnap uit
hierdie land, en alhoewel hy ook droom ("Die solder
is Paultjie se plek .•. dis hy wat le en droom van
ander dinge", p. 88), is dit drome oor "ander werel=
de" (p. 88).
Hy is gefassineer deur George, omdat
George "lewe in 'n ander wE!:reld" (p. 87), en teen
die einde smeek hy ook om saam te gaan na daardie
w~reld.

Dat George van 'n ander wereld af korn, word duidelik
geteken.
Die jukstaposisionering van die beskry=
wings van die Suid-Afrikaanse wonings teenoor die
138

Europese wonings waaraan George gewoond is, beklem=
toon juis die verskille tussen hierdie ruimtes.
(Vgl. byvoorbeeld pp. 7 x 8; pp. 17 x 17.)
As lid
van In ander w~reld bly George deurgaans In buite=
staander en vreemdeling binne die "geliefde land".
Daarom is sy terugkeer na Switserland ten slotte ook
In terugkeer na sy "huis" (p. 152), sy tuiste.
RESUMERING
In Na die geliefde land gaan dit in hoofsaak om die
tydskontras tussen die verlede en die hede - die her=
innering (droom) en die werklikheid - In kontras wat
veral die karakters en die ruimte beinvloed het. So
toon die ouer generasie in hulle afgetakelde voor=
komste die invloed van die tyd se verloop.
Maar die
tyd se verloop het direk aanleiding gegee tot die
onderskeid wat gemaak kan word tussen In verlede en
In hede in die werk.
In Onderskeid waarteen al die
karakters bepaalde standpunte ingeneem het.
Ook
die ruimte toon die invloed van die tyd - eerstens
in die verwaarloosde toestand daarvan (die geliefde
land is net In "oorblyfsel" van vroeir) en tweedens
deur die plekke wat die verlede verheerlik (die
"halwe kring" en "sakristie").
In Na die geliefde
land is tyd, persoon, ruimte en die perspektief op
die histories-aktuele situasie organies met mekaar
gelntegreer.
Die twee sienings wat aan die begin gestel is, naam=
lik waarin Na die geliefde land net as fantasie of
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net as profesie gesien word, is dus te ekstreern en
lei sorns selfs tot verkeerde interpretasies.
Die
rykheid van Na die geliefde land l~ juis in hierdie
inspeel van die twee vlakke (fantasie en aktualiteit)
op mekaar - twee vlakke wat albei bepaal word deur
die rol wat die tyd in die werk
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HOOFSTUK

V

DIE KREMETARTEKSPEDISIE VAN WILMA STOCKENSTROM
In Die Kremetartekspedisie word daar besonder baie
oor die tyd gese.
Aangesien die tyd as In belang=
rike tema van die novelle beskou kan word, word dit
eerstens vanuit hierdie gesigshoek beskou.
Die hoe
liriese kwaliteit van Die Kremetartekspedisie is nie
alleenlik die gevolg van sy besondere taalgebruik
nie, maar volg ook uit die (vir die epiek) buiten=
gewone hoe frekwensie van beeldspraak daarin. Die
deurlopende simbole (o.a. die krale, die skulpe, die
boom en water) het in alle gevalle altyd In verbin=
tenis met die tyd.

In hierdie novelle vind die

leser ryklik stof daartoe om die tyd as tema te be=
studeer en die implikasies daarvan vir die verhaal=
struktuur bloot te le.
In deel 11 word die werking van die tyd van naderby
bekyk, soos wat dit deur middel van die slavin se
geheue geskied.
Die beskouinge oor die tyd, soos
in die eerste deel van hierdie hoofstuk aangetoon sal
word, is die van die slavinkarakter.
Die tweede
deel sal dan nagaan hoe die slavin die tyd ervaar en
hoe sy dit veral oproep.
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I.

'N TEMATIESE BESKOUING VAN DIE TYD IN
DIE KREMETARTEKSPEDISIE

A.

DIE REISIGER AS TYDSBELEWER

Die slavin in Die Kremetartekspedisie is 'n reisiger.
Haar 1ewe word oms1uit deur twee reise - in die begin
as sy as k1ndgevangene deur die slawejagter na In
nuwe bestemming (die kusstad) gebring word, en teen
die einde as sy as vo1wasse vrou dee1 vorm van 'n
ekspedisie terug die binne1and in.
Hoe haar eerste reis daaruitgesien het, kan afge1ei
word uit die beskrywing wat sy op b1adsy 31 van In
soortge1yke slawestoet gee: "vooraan In paar hand=
1angers, bewapen maar te voet soos hu11e mens1ike
buit, gevo1g deur In primitiewe draagstoe1 waarop
die slawejagter sit rus ..• gevo1g deur jong vroue
en tinger meisiet}ies".
Haar tweede reis is In reis vanaf die kusstad die
binne1and in saam met In ekspedisie.
In Ironiese
kinke1 in hierdie vo1tooiing van 'n reissirke1 word
gevind in die vervoer van haar (die slavin) op In
draagstoe1 (soos die vroeere slawejagters), soos ons
op b1adsy 80 kan aflei ui t die verwysing "Van bo van
my draags toe 1" .
Ook ander omkeringe word gevind.
Haar eerste reis was In reis vanaf haar geboortep1ek
na die kusstad toe, terwy1 die tweede reis omgekeerd
In reis vanaf die kusstad na haar sterfp1ek is.
Haar eerste reis het ge1ei na In 1ewe van slavinskap,
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waar sy nooit sonder eienaar was (of wou wees) nie.
Haar tweede reis eindig by die kremetartboom, waar
sy die status van 'n godin verkry, maar juis as ge=
volg daarvan heeltemal deur die klein mensies alleen
gelos word.
As slavin het sy geen beheer oor haar
lewe gehad nie.
Haar eienaars het
vir
haar gesorg: HDit was 'n slavin se voorreg om alles
vir haar gegee te kry.
Die dak bo my kop. Die
doek om my lyf. Die kos _or (p. 11).
Maar ook as
godin word daar vir haar gesorg: "Hier is versorging
- ek huiwer om dit aanbidding te noem
Hier is
geskenke van wildsvleis en suurpruime en maboas. My
volstruiseierdop met die netjiese gaatjie breek en
word vervang.
My kraleversameling word aangevul.
Ek kry klere" (p. 43).
Binne die novelle word die reisgegewe egter verder
uitgebou as bloot die beskryf van die twee werklike
Die reis word uiteindelik beeld van die lewe
reise.
self.
Die lewe is 'n reis vanaf die mens se geboor=
te tot sy dood.
Binne hierdie lewensreis word die
talle aspekte van menswees, wat dikwels uit teenoor=
staande pare bestaan, gevind.
So vind ons onder
andere in die slavin se lewe dat sy sowel kind en
moeder (p. 39), slavin en eienares (p. 43), aanbid=
der (p. 62) en godin (p. 43), natuurwese (p. 95) en
kultuurmens (p. 26), doder en dromer (p. 100), kuns=
tenaar (p. 26) en kunsobjek (p. 25), oorlewende en
sterwelina is.
Die slavin is nie net 'n reisiger deur die lewe nie,
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sy is ook 'n ontdekker van die lewe, en haar reis
deur die lewe is 'n ontdekkingstog ('n ekspedisie).
Geplaas teen die agtergrond van 'n werklike ekspedi=
sie ondergaan sy ook 'n ander ekspedisie - 'n reis
na binnetoe: "Hoe dan van my reis wat vir my soms
voel of dit 'n leeftyd was en nog steeds duur, steeds
voortgaan, al reis ek nou in kringe om een plek?"
(p. 7) i sodat "die spoor in my binneste doodloop"
(p. 8), en: "Hoe verder ek reis, hoe wyer moet dit
word.
En eintlik het alles tot wat 'n boom bepaal,
gekrimp" (p. 43).
Haar inkering na binnetoe gaan gepaard met 'n herle=
wing van haar lewe.
Met haar geheue as haar gids
reis sy dan weer deur haar verlede, deur haar verby=
gegane lewe.
Die slavin as reisiger reis dus nie
net deur die tyd (leeftyd) nie, maar die tyd self
word vir haar 'n ontdekkingstog.
'n Ontdekkingstog
wat uit die aard van die saak sterk subjektief ge=
kleur is, omdat dit te make het met hl'il'ir belewing
van die tyd en haar geheue ook ten opsigte daarvan
'n groot rol speel.
Dat die verhaal deurgaans van
'n ek-vertelling gebruik maak, maak die tydsbelewing
van die slavin des te meer subjektief.
B.

DIE REISIGER AS VERGANKLIKE

Aansluitend by die reisgegewe in die novelle is die
tema van verganklikheid.
Die tema van die menslike
verganklikheid is 'n oue en universele en een wat
ook hier 'n wyer strekking kry as bloot 'n slavin se
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verganklikheid.

Dwarsdeur Die Kremetartekspedisie

loop die spoor van die sterflikheid van dier, mens
en beskawing.
Van die dier word gese dat dit "tog
maar as enkeling prooi word, en tog maar elkeen op
sy tyd alleen vrek" (p. 6).
So sterf ook selfs
drie van die mans wat die slavin se eienaars was.
Op bladsye 16, 17 en 19 word die dood van die derde
eienaar beskryf, op bladsy 39 die van die eerste eie=
naar en op bladsy 61 die vreemdeling stn.
Die tyd se grootste oorwinning is egter

di~

oor be=

skawings, wat almal maar uiteindelik tot stof ver=
gaan.
"Niks meer, of wandel ek oor mure deur stof
toegewaai en deur plant toegerank?
Wandel ek dalk
oor binnehowe en ple1ne, verskansings, terrasse,
watervore, sale en krotte, vestings en strate tot
niksbedujdendheid verbrokkel, deur die winters en
die somers opgeeis?" (p. 14, en:
"Die eelste is oorblyfsels, gering maar tog, van
klipmure van dieselfde patroon as wat ons al tevc.re
etlike keer op afgekom het, net meer verwoes, of
langer in onbruik.
Meer vervalle .•. Waar is al
die bewoners heen?
Hurk hulle geraamtes onder=
Niemand meer om In
gronds in die vlakte om ons
plengoffer uit te giet nie.
Net wind en hienagelag.
Hier is iets heeltemal vernietig.
Hier is net
treurigheid nog, net niksbeduidendheid en gehawende
tekens van gL1rie" (p. 85).
Die slavin sien nie net die reste van ou beskawings
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nie, sy beleef oak self die verwoesting van 'n same=
lewing met die slagting van die klein mensies. Tra=
gies genoeg is hulle enigste nalatenskap hulle "wit
beendere" (p. 108).
vervat in die verganklikheidstema is die idee dat
daar 'n noue verwantskap bestaan tussen die lewe en
die dood.
Reeds vanaf sy geboarte is die mens sta=
digaan besig om te sterf.
Ook hierdie gedagte word
deurlopend in Die Kremetartekspedisie gevind.
So vind ans by die beskrywing van die sterwende der=
de eienaar die slavin se siening van horn as 'n "ver=
krimpte baba" (p. 17).
Self het sy gebaorte ge=
skenk aan 'n dooie baba, "'n doodgeborene" (p. 103) i
met ander woorde, wat 'n lewegewende proses moes
wees, eindig in die dood.
Reeds in die naby plasing van gebeure wat met die
dood en geboorte te doen het, word 'n intieme verhou=
ding tussen die twee gesuggereer.
So is bladsy 38
byvoorbeeld 'n beskrywing van die slawestrooptog uit
haar kindertyd, waar "mans tot die dood geveg het",
en direk daarna (p. 39) kry ons haar ontmaagding en
die geboorte van haar eerste kind.
Op bladsy 34
word die haai wat doodgaan met 'n baba vergelyk:
"Soos 'n baba wat op sy maag gele is ... so het die
hamerkophaai geworstel."
Op bladsy 46 word die
dood van die oudste seun en die van die weldoener be=
skryf, terwyl op die volgende bladsy vertcl word van
'n besoek wat sy aan haar vriendin afle en waar 'n
baba aanwesig is.
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Op bladsy 105 word gepraat van die "lyke" van die
mensies en van hulle aanvallers na die groot slag=
ting, maar op bladsy 107 seek sy tussen hierdie lyke
na die oorsprong van In kreun wat tot "dwergiegrootte
gekrimp het, tot fetusgrootte".
In die slavin se eie lewe vorm die kremetartboom In
saamtrekpunt van hierdie twee teenoorstaandes.
In
die begin van die novelle beskryf sy horn as 'n soort
baarmoeder: "elke keer herbore uit die buik van In
kremetart" (p. 12).
Ten slotte word hy egter ook
haar sterfplek - die "donker binneste" (p. 109).
Die intieme verband wat daar bestaan tussen die lewe
(geboorte) en die dood (sterfte), is reeds vervat in
die twee kleure van die krale.
Sy wissel telkens
swart en green krale in haar string met mekaar af.
Swart word tradisioneel beskou as die simboliese
kleur van die dood, teenoor groen wat beskou word as
die kleur van die lewe en van vrugbaarheid: "green,
the colour of earthly, tangible, immediately percep=
tible growing things ... green (the colour pertaining
to Venus and Nature) betokens the fertility of the
fields" (Cirlot, 1962: 51-2).
Maar net soos die geboorte terselfdertyd In sterfto=
neel kan wees, besit ook die groen kleur In dubbele
betekenis, aangesien dit sowe] op vrugbaarheid as op
ontbinding kan dui: "green, this is a colour of
antithetical tendencies: it is the colour of vege=
tation (or of life, in other words) and of corpses
(or of death)" (id.: 54).
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In Die Kremetartekspedisie word albei hierdie beteke=
nisse van die kleur groen gevind.

Op bladsy 67 dui
"groen gras" op die vrugbare natuur, maar op bladsy
105 vorm die vliee op die lyke "groen kolle soos ge=
vaarlike blomme".
Die klein mensies is op In onna=
tuurlike wyse dood.
Maar in die doodstoestand,
waar die mens deel ~ord van die natuur, word hulle
dood weer natuurlik.
Die verband tussen die lewe
en die dood is In natuurlike verband, en tot hierdie
insig moet die slavin ook eers kom voordat sy die
dood sonder angs kan binnegaan.
Ons sien dus dat die lewe en die dood hier gestel
word as so naby aan mekaar as die twee betekenisse
van een kleur (groen), of as die twee funksies van
een boom (baarmoeder/sterfplek) of as die verband
tussen In fetus en In lyk.
C.

POGINGS OM DIE TYD TE STOL

1.

Kraletyd

Die verganklikheid van die mens is die direkte gevolg
van sy onvermoe om die tyd se verloop te stuit.
Reeds vroeg in die novelle word dit duidelik dat die
slavin bewus is hiervan.
Hierdie besef lok by haar
weerstand uit, sodat sy die chronologiese tyd sien
as In vyand wat sy moet beveg.
"Tyd het dikwels in
die verlede moeilik geraak" (p. 5), en: "Hy bedreig
my.
Hy wil my tot niet maak" (p. 13).
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As haar vyand, probeer sy die tyd se mag verminder
en stel sy dit daarom gelyk aan In paar krale. "Die
tyd na die krale laat horn netj ieser han teer" (p. 5) I
"Met die krale begin my vasberade poging tot dagte=
kening" (p. 5), en: "Ek dink ek kierang horn deur my
stelsel kort-kort te verander.
Nooit weet tyd wat
ek met horn gaan aanvang nie" (p. 13).
Deurdat die krale later geassosieer word met speel=
goed ("tellingspeelgoed", p. 14) en rommel ("Tyd
word krale en dus rommel", p. 7), wil sy die tyd wat
daarmee gesimboliseer word ook bespotlik maak. Met
spot kan sy dalk regkry wat sy nie met regstreekse
baklei kon nie, naamlik om die tyd minder belangrik
te maak.
"Wat onvatbaar reusagtig is, reduseer ek
tot verspotheid om dit te kan verwerp en my mag daar=
oor te kan bevestig" (p. 7).
Albei haar pogings om oor die tyd te heers - 6f om
daarmee te baklei 6f om daarmee te spot - misluk.
Die futili·teit van haar stryd teen die tyd word later
vir haar duidelik as sy besef "ek kan tyd nie van my
afskud nie" (p. 64), en: "deesdae lag ek meewarig
oor my krampagtige pogings om met opgetelde swart en
groen krale te wil meet wat so belaglik is om te meet
en te registreer" (p. 91).
Haar erkenning van haar onmag voor die tyd is uitein=
delik ook In erkenning van haar eie verganklikheid.
Haar dood aan die einde onderstreep dan ook die fina=
le oorwinning van die tyd oor haar.
(Alhoewel dit
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nie In natuurlike dood is nie, geskied dit wel as In
natuurlike einde.)
Daar is in die vorige gedeelte gewys op die intieme
verwantskap tussen die lewe en die dood.
Hierdie
verwantskap word verder onderstreep deur die siening
van die tyd.
Ons lees op bladsy 96: "Die dodes
sal verrys, of nee, hulle sal vir my sigbaar word,
en tyd sal bollemakiesie slaan, die aarde sal kantel,
heeltemal omkantel en onderstebo hang na die kant
van peillose duisternis en die gees van die water
sal die ewige ruim invaar en vir ewig verlore gaan",
wat met ander woorde In beskrywing van In doodspro=
ses is.
Die gewone, chronologiese tyd (kraletyd)
word soos die ruimte omgekeer, "slaan bollemakiesie",
met ander woorde die lewe word verbind aan In sekere
tyd, terwyl daar in die dood van In "ander tyd", die
omgekeerde van die gewone tyd, sprake is.
Hier is
sy nog nie gereed vir die "ander tyd" (dood) nie en
om daarvan af weg te kom vlug sy terug na die kreme=
tartboom.
As sy ten slotte self die dood verkies, vind ons dat
haar belewing daarvan (pp. 109/110) aansluit by die
beskrywing van bladsy 96.
Nou vind sy rus in "die
onderstebo", met ander woorde in die "ander tyd" van
die dood.
Die beeld van die vlermuis is hier beson=
der treffend.
Die vlermuis as nagvoel (die voel van
die dood) 1s nie alleenlik die teenhanger van die ge=
wone voel nie (waarmee sy haarself geassosieer het;
vgl. p. 5: "ek kan socs In voel in In nes in In stam
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terugglip") , maar as 'n vOEH wat onderstebo hang,
versterk hy die hele idee van omkering van die gewo=
ne in die dood.
Met ander woorde enige pogings om die werklike tyd
te stol (deur middel van die krale) word as sin loos
uitgewys, terwyl dit futiel is om ook daarteen te
stry (en dus ook teen jou eie verganklikheid), want
die "onders tebo tyd" sal jou al tyd inhaal.
2.

Kuns as verewiger

Die kraletyd slaag dus nie daarin om die tyd te stol
nie.
'n Ander poging van die mens om wel iets van
horn te verewig, word gevind in sy kunswerke.
Lank
reeds na die skepper gestorwe is, bestaan sy agter=
gelate kunswerk nog en bereik dit dus 'n mate van
onverganklikheid vir sy skepper.
Dat die kur.swerk
egter nie altyd so ewigdurend is as waarop gehoop
word nie en soms self ook nie altyd aan die tyd kan
ontkom nie, word in hierdie novelle aangetoon.
Die derde eienaar ("weldoener") is die kunsversame=
laar in Die Kremetartekspedisie.
Hy is die een wat
In oog het vir In mooi ding, omdat "estetiese oorwe=
gings .•. die weldoenerverkoopman na die volmaakte
laat soek het, na 'n balans tussen die skone uiter=
like en die intrinsieke, en wat horn dan ook sy slawe
as In versameling kunsvoorwerpe laat beskou het"
(po

48).

151

Die slavin is vir hom In kunsobjek, soos ons aflei
uit die opmerking van die slavin dat "hy my deuren=
tyd bekyk soos In mens In mooi sonsondergang beskou
of so" (p. 25) •
Self maak sy haar ook mooi vir hom
en beoefen sekere kunstige praktyke.
"Nou leer ek
mooiheid eers ken, my eie en die van trosse blomme
en van seepsteenbeeldjies ..• van indigobedrukte
batik •.. Ek hou my besig met verfynde take soos
ingewikkelde borduurwerk ••. en soos die berei van
disse" (p. 26).
As kunsobjek is die slavin, as
verganklike mens, se skoonheid egter van tydelike
aard.
Die tekenkuns van sekere beskawings (p. 85)
is dalk van In meer blywende aard as sy self, maar
alreeds is ook dit "baie dof" (p. 85) en word dit
selfs verder vernietig deur die vreemdeling, want
"hy (begin) hulle nou sowaar af te krap" (p. 86).
Hierdie kuns word ook vanuit die vreemdeling se oog=
punt beskou as bloot "iemand se tydverdryf" (p. 86),
met ander woorde nie as In tydverewiger nie.
En al
het hierdie kuns in In mate die tyd oorleef om nou
nog te bestaan, word dit nie deur die ekspedisielede
as van besondere waarde of as werklike kuns gewaar=
deer nie.
"Die vreemdeling kla oor die gebrek aan afwerking en
die kennelike afwesigheid van kunsreels in hierdie
lomp pogings.
Kennelik agterlike skilders uit In
agterlike samelewing.
Geheel en al amateuragtig"
(p. 86).
As In ander kunsvorm word ook die woordkuns nader
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getrek.
Veral by die derde eienaar, die kunslief=
hebber, vind ons dikwels 'n saamtrek van kunstenaars/
"digters" (p. 50).
Die slavin worstel self met die taal. Dit is moei=
lik, selfs pynlik vir haar om woorde voort te bring.
"'n Bloederige klank is aan die lug blootgestel
waarmee ek alles wat om my was, probeer bedwing het.
Om met een lang rou geluid te kan oorheers" (pp. 63
64) •

Selfs al kom hierdie woorde uit, is dit nie te se
dat jy altyd gehoor word nie, selfs as sy as tipe
profetes woorde op die heuwel uitstamel: "Tot op 'n
vooruitgeskowe rots vorder ek en soos ek daar staan,
hoor ek hoe ek iets se ...
Ek hoor die woorde hor:
tend uit my mond oor die afgrond val om deur die
windgevulde stilte ingesluk te word, woorde wat ver=
tel van 'n jakkals wat met brandende stert deur die
lug sal hardloop en hy sal die hele lug aan die
brand steek.
So spring daar toe 'n jakkals uit my
mond.
Ek hoor my koorsig voorspel" (p. 87).
As
woordkunstenaar wil sy die wereld aan die brand steek
met haar woorde.
Maar tevergeefs, want niemand hoor
haar nie.
"Daar gekom, vra ek hulle of hulle my
dalk gehoor het.
Hulle kyk my bot aan en gaan aan
met hulle take" (p. 87).
Self begin sy twyfel aan die waarde van haar woorde.
"Ek het die name en word nie na geluister nie. Niks
kan ek met die name aanvang nie.
Hulle is ramme=
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laars maar" (p. 98).

Dit bly dus vir haar 'n vraag

of selfs die kuns die tyd stol vir sy skepper en aan
sy lewe 'n sekere ewigheidswaarde gee, sodat hy nie
net" 'n gaap in die lui gang van die dae ... net 'n
verbygaande asemteug, In ondergeskikte klop in die
ritme, In skim in 'n breukdeel van die ewigheid"
(p. 15) is nie.
D.

DROOMTYD

Naas die verganklike, chronologiese tyd, beleef die
slavin ook In ander tyd, naamlik droomtyd.
Soos
wat die krale simbole is van die chronologiese tyd,
is die skulpe (pp. 35/40) simbole van die droomtyd.
Die krale en die skulpe is nie die enigste simbole
van hierdie twee tye nie.
Saam met die krale word
ook die stof, die sand en die woestyn geassosieer
met die verganklike tyd, teenoor die skulptyd/droom=
tyd, wat geassosieer word met die water en die see.
Die werklikheid van die kremetartboom in die krale=
tyd het sy teendeel in die droomtyd se droomstad van
rooskwarts (pp. 14/52/90/99).
Anders as in die geval van die gewone tyd waaroor sy
beheer wil verkry, maar dit nie het nie (ten slotte
is die krale nuttelose speelgoed), heers sy wel oor
haar droomtyd: "want ek heers oor my droomtyd en
bewoon my drome tevrede" (pp. 9-10), en: "Dit weet
ek: dat ek vrees en verskrikking in en deur my drome
besweer en dat ek so die naamlose, die vormlose
skadeloos stel" (p. 33).
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Ten slotte vind daar In ponering van die droomtyd op
die werklikheidstyd plaas.
Die kremetartboom, wat
aanvanklik g~assosieer is met die kraletyd, word nou
gesien as "'n droom wat bewaarheid is" (p. 90). Die
droomstad word in die novelle nooit bereik nie - dit
bly maar net In droom - maar in sy plek kry ons die
kremetartboom.
Sy besef nou "dat droom en wakker
wees mekaar nie vloek nie, maar verlengings van me=
kaa~ is en inmekaar vloei, mekaar verryk, aanvul en
draaglik maak" (P. 90).
Die lewe self en sy bewoners is eintlik 'n droom
(reeds op die ekspedisie is hulle "soos slaapwande=
laars", p. 83, en "wanneer ek die klein mensies sien,
weet ek dat hulle droomgestaltes is", p. 90).
Die
noue verwantskap tussen die lewe en die dood (soos in
afdeling B uitgewys), word weer eens beklemtoon,
wanneer die droom as eufemisme vir die dood gebruik
word.
Daarom dat die oorgang van die lewe na die
do od beskryf word as "dat droom na droom lei" (p.
100) •
Self vereenselwig die slavin haar deurgaans met water,
met ander woorde die simbool van die droomtyd.
Sy
sien haarself as deel van water: "Ek wat uit die
hart van die land kom, dra die gemurmel van water
subliminaal met my saam, In waterkennis in trane en
speeksel bewaar, in die bloed in my are, in al my
liggaamsappe" (p. 18), "Want ek is van water" (p. 34).
Uiteindelik is ook haar dood In terugkeer na die
"donker water" (p. 110).
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In Ander simbool van die deurlopendheid, die ewigheid
van die tyd, is die olifante.

Volgens Cirlot is die

olifant In "emblem of .,. eternity" (1962: 92). Soos
die slavin hulle in die begin sien, waar hulle besig
is met In "tydsame gebaljaar" (p. 7), bly hulle tot
aan die einde: "5005 altyd, onverstoord, die koms
van die olifante, hulle vertroude insteek van slurpe
op In ry in die water, en tydsame baaiery" (p. 106).
Die oorkoepelende simbool in die novelle is natuurlik
die kremetartboom self.
Binne hom kry ons In saam=
trekpunt van die tydelike en die ewige.
Die boom
bind twee werelde aan mekaar: die lug (takke) en
die grond (wortels), met ander woorde die hemelse en
Daarmee saam verbind hy ook nog die
die aardse.
lug en die grond met die water: "water jy kom uit
die lug/water jy wel op ui t die aarde" (p. 63).
Ook Cirlot le klem op die boom as In sentrale simbool
van die lewe.
.. In its mos t general sense, the sym=
bolism of the tree denotes the life of the cosmos:
its consistence, growth, proliferation, generative
and regenerative processes.
It stands for inex=
haustible life, and is therefore equivalent to a
symbol of immortality .•. Because a tree has a long,
vertical shape, the centre-of-the-world symbolism is
expressed in terms of a world-axis" (1962: 328).
Die kremetartboom vervul in al die slavin se behoef=
tes - dit is In kosmos in die kleine en ook ten slot=
te die middelpun t waar haar lewe om wen tel: "getroue
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kremetart, vertroueling, huisvesting, fort, water=
bron, medisynekas, heuninghouer, my toevlug, my
laaste oord voor 'n verhuising waaroor ek geen beheer
hoegenaarnd sal he nie, my middelpunt" (p. 27).
Die boom voldoen nie net aan al haar fisiese ("aard=
se") behoeftes nie, maar vanuit horn herIeef sy haar
lewe en "droom na buite" (p. 100).
In horn word sy
herbore, maar sy sterf ook in horn.
Al reis die
slavin op verskeie paadjies weg van die boom af - of
op haar afgelope lewenspad waar die tyd verganklik
is, of op 'n droomreis waar die tyd ewigdurend is 
bly die boom aItyd die stasie waarvandaan sy reis.
Haar lewe bly 'n kremetartekspedisie.
11.

DIE ROL VAN DIE KARAKTERGEHEUE IN DIE
KREMETARTEKSPEDISIE

In deel I is bevind dat die chronologiese verloop
van die tyd, soos gesimboliseer deur die krale, ver=
werp word.
Ter ondersteuning van die verwerping
van die chronologiese tyd van die gebeure, word daar
ook geen datumverwysings verskaf nie.
Geen Ieser
kan se wanneer hierdie gebeure presies pIaasgevind
het nie.
Ons kan wel raai dat dit 'n paar eeue ge=
lede moet gewees het (die karvele waarna verwys
word (p. 59), dateer uit die 15-17de eeu) - die tyd
toe ontdekkingstogte en slawehandel 'n bloeitydperk
beleef het.
Geen spesifieke datums word verskaf
nie en alle tydsaanduidings is vaag en onbepaald,
byvoorbeeld: "heelparty dae gelede" (p. 5); "diEi
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keer toe ek byna" (p. 6); "AI om die ander jaargety"
(p. 7); "van lank gelede ken ek dit al" (p. 27);
"Mettertyd raak ek uitgeteer en afgestomp" (po 35);
"In my swaarkrydae toentertyd" (p. 37), ensovoorts.
Meestal is net natuurlike tydsindelers gegee, naamlik
die dag/nag en die seisoene, maar hoeveel dae en
seisoene verbygaan, is ook nie seker nie.
Haar poging om
met behulp van
giese indeling
tiewe vorm van
nak) word deur
na iets anders

hierdie vloei van die tyd vas te vang,
die krale, het misluk.
'n Chronolo=
van die tyd deur die krale ('n primi=
tydhouding soos met 'n horlosie/alma=
die slavin verwerp.
Daarom soek sy
om aan vas te hou.

Die enigste wyse waarop sy haar gebeure kan herleef
en vertel, as sy uiteindelik alleen is in die kreme=
tartboom, is deur haar geheue.
In haar uitsprake
oor die geheue is dit duidelik dat net soos alle
paadjies lei na die kremetartboom, alle paadjies ook
terug- en uitlei na haar geheue: "die baie paadjies
van my geheue"; "daar is meer paadjies kruis en
dwars in my geheue as wat ek ooit In lewe lank werk=
lik gesien het" (p. 8).
Met haar geheue as haar gids kan sy op verskillende
paadjies uitgaan: - op die pad van haar kindertyd,
- op die paaie van haar tye saam met die verskillende
eienaars ("die jagsman .,. die speseryhandelaar
my weldoener '" hierdie man", pp. 49-50), - op uie
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pad van die ekspedisietyd.

Telkens keer sy terug
na die tyd waarin sy haar teen die einde bevind 
die van die kremetartboombestaan.

Die kenmerk van die geheue wat hier ten volle geeks=
ploiteer word, is dat die gebeure herleef word as
gebeurende nou.
Die woordjie nou is seker die
woord wat die meeste herhaal word in die novelle.
Alhoewel die verlede opgeroep word, word dit beleef
as gebeurende in die hede/in die nou.
Om die illu=
sie van die hede te versterk, word daar terselfder=
tyd besonder klem op In sintuiglike belewing van die
gebeure gell - waar 'n sintuiglike belewing van
dinge juis kenmerkend is van die hede (vgl. pp. 22,
23, 36, 73, 79, 97).
Met inagneming van die feit dat bogenoemde aantal
tydperke (kinder-, slavin-, kremetartboomtydl skyn=
baar willekeurig opgeroep word en dan telkens in die
hede vertel word sonder dat die leser 'n datumverwy=
sing as steunpunt het, is dit oenskynlik verbasend
dat die leser dit geensins so moeilik vind om die
slavin se verlede (lewe) te rekonstrueer as wat ver=
wag sou word nie.
Die rede hiervoor word gevind in die besondere meto=
de wat gevolg is om die verskillende tydsvlakke te
In die eerste instansie word daar
struktureer.
telkens In verbindingswoord - In woord wat as brug
dien tussen twee verskillende tydsvlakke - gevind.
Gesien in die konteks van Die Kremetartekspedisie is
159

hierdie woorde meestal sleutelwoorde wat die belang=
rikste aspekte van die novelle beklemtoon.
Aangcsien alle paaie lei na die kremetartboom, het
ek besluit om die verskillende tydperke (A tot E)
daarvolgens in te deel, met ander woorde, die terug=
keer na die kremetartboom nadat op die paadjies van
die geheue uitgegaan is, word telkens beskou as die
aanvang van In nuwe tydperk.
'n Brugwoord is In
woord wat ~f in dieselfde vorm 3f in verwante vorm
met sy assosiatiewe krag telkens die sprong vanuit
een tydperk na In ander maak.
Die brugwoorde tussen
die verskillende kremetartboomtydperke word met hoof=
letters wat kursief gedruk is, aangedui.
Binne die
hooftydperke self word dikwels weer een subtydperk of
meer gevind, wat met dieselfde brugtegniek aangedui
is.
Die brugwoorde van die subtydperke word in die
bespreking kursief in klein letters gedruk.
Die
onderstreepte woorde dui die tydruimte aan.
A.

TYDPERK VAN DIE KREMETARTBOOM:

pp. 5-12

Die novelle begir. waar die slavin haar in die tyd=
"Ek word ver=
ruimte van die kremetartboom bevind.
krummeld wakker, kom lighoofdig, wankelrig orent en
sit In stowwerige voet neer in die groot assegaailem
van sonlig wat met In stadige moordende draai daglank
in my woning boor" (p. 5).
Binne tydperk A word daar 'n bepaalde subtydperk on=
derskei, want vanuit die nou van die kremetartboom
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beweeg sy vir In kort tydjie terug na haar kindertyd
(pp. 12, 13).
Die brugwoorde tussen die hooftyd en
die subtyd is kind (of sy aanverwante begrip he~bo~e)
en krale.

Die woorde wat in die teks as brugwoorde

tussen die verskillende tydperke of subtydperke diens
doen, is meestal woorde wat in Die Kremetartekspedi=
sie besondere betekeniswaarde besit en daarom selfs
as sleutelwoorde bestempel kan word. In hierdie ge=
val is albei die brugwoorde ook sleutelbegrippe.
Soos in deel I van die hoofstuk aangedui, word die
krale verbind met die chronologiese tyd waarin die
slavin haar bevind.
Reeds in een van die eerste
brugwoorde van die novelle vind ons dus 'n beklemto=
ning van die tyd se rol in haar lewe.
Die kind kan
gesien word as die draer van die lewe, en daarom dat
die woord ook in verband gebring word met die ge=
boorteproses (herbore).
Naas die verband met die
nageslag roep dit ook die verhouding moeder x kind
op - een van die mees basiese en natuurlike mensver=
houdings.
Die oorgang na die subtydperk binne tydperk A blyk
uit die volgende sitate.
Kremetarttyd: "Elke keer he~bore uit die buik van 'n
kremetart staan ek vol van myself" (P. 12).

+

Kindertyd: "Sulke petieterige krale is my vonds ver=
geleke met die wat ek vantevore gedra het ..• Ek was
kind nog toe ek In kind in my gedra het" (p. 12).
Alhoewel ons by hierdie twee tye nie dieselfde woorde
vind nie, is daar wel In verband tussen die woord
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"h(~rboreu in die kremetarttyd en die
geboorteproses van die "kind in my" van die kinder=
tyd.
So ook impliseer die woord "vantevore" dat sy
in albei tydperke "krale" besit het.

B.

TYDPERK VAN DIE KREMETARTBOOM:

pp. 13-27

Op bladsy 13 is ons terug in die kremetarttyd. "~
~ ek in leegte met slaap die digte oplossing."
Die brugwoord tussen tydperk A en B is KRALE.
Die
belangrikheid van die krale word heel vroeg dus dui=
delik onder ons aandag gebring, deurdat dit twee
maal kort na rnekaar as brugwoord optree.
Soos wat
uit die aanhaling sal blyk, hou die krale hier weer
eens verband met die tyd.
Einde van tydperk A:
Kindertyd:
"Sulke petieterige KRALE is my vonds
vergeleke met di~ wat ek vantevore gedra het" (p. 12) .

•

Begin van tydperk B:
Kremetarttyd: "Ek leef in tyd deur my gemeet met
aanvanklik drie KRALE" (p. 13).
Binne tydperk B vind daar 'n oorgang plaas tussen
die
van die kremetart en di~ van die ekspedi=
sie.
Die brugwoord hier is
, In woord
wat ook met die tyd verbind is.
Die
van
die woord herinneringe as 'n brugwoord val op, omdat
dit in hierdie hele bespreking juis gaan oor In onder=
soek na die werking van die karakter (die slavin) se
geheue.
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Kremetarttyd:

"Maar dit laat my goed voel om die

te hanteer en te wonder en my verbeelding sy
gang te laat gaan, aangevul deur die herinne
aan 'n anderse vroeer" (p. 15) .

•

"Want bedeel uitsluitlik met herin=
het ons hier aangeland" (p. 15).

Ekspedisietyd:

Binne laasgenoemde herinnering kry ons ook haar her=
inneringe aan die derde eienaar se dood ("en di~ van
sy welriekende tuin", p. 18) haar soeke na die vreem=
deling na die derde eienaar se dood ("Ek ruik horn
uit", p. 19) en haar herinneringe aan haar lewe by
die tweede eienaar ("Waar bevind ek my nou en is di~
reuk van smeulende vrees my dan nie bekend nie?", p.
20), waar reuk en sy variante die bindingswoord vorm.
Alhoewel al drie hierdie gebeure (die dood van haar
derde eienaar, haar soeke na die vreemde 1ing, en hail r
verblyf by die tweede eienaar) in die verlede plaasge=
vind het, skep die klem op die sintuiglike ervaring
daarvan (reuk) die illusie dat elkeen van hierdie ge=
beure in die hede afspeel. Die slavin dink dus nie net
terug aan elk van hierdie tydperke nie, maar sy beleef
hulle weer van vooraf in haar geheue as gebeurende nou.
C.

TYDPERK VAN DIE KREMETARTBOOM:

pp. 27-34

Op bladsy 27 is ons terug in die kremetarttyd. "Ek
ken dit
beken ek eerlik teenoor jou, ge=
troue
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Ons kan dit stel dat die brugwoorde tussen tydperk B
en C HULL en SKUIL is, alhoewel in albei tydperke ook
ander woorde (wat wel daarmee geassosieer word) ge=
bruik word.
Met die woord HUIL vind ons nie net 'n
aanduiding van die emosionele natuur van die slavin
nie, maar dit word ook in die teks in verband gebrlng
met die angs wat sy vir die lewe koester.
Nie net
deur te hull toon sy haar angs vir die lewe nie, maar
ook deurdat sy na 'n skuilplek soek toon sy hierdie
vrees.
Die kremetartboom word uiteindelik vir die
slavin 'n flsiese en 'n geestelike skuilplek teen
die bultewereld en vorm daarom ook die middelpunt
van haar lewe.
Einde van tydperk B:
Tyd van die derde eienaar: "Ek sit kewerklein en
TJANK.
Ek ls so vol ingehoue tjank dat ek wil bars.
Ek wens ek het 'n snoet gehad waarmee ek in die grond
kon boor en wegraak of in 'n boom se bas waar ek on=
opsigtelik en platgedruk kan SKUIL" (p. 27).

,J.

Begin van tydperk C:
Kremetarttyd: "Dit is my mees vertroude GEMOEDSTOE=
STAND.
Van lank gelede ken ek dit al.
Ek ken dit
ook hier, beken ek eerlik teenoor jou, getroue kre=
metart vertroueling, huisvesting, FORT ... my TOE=
VLUG ••• my middelpunt" (p. 27).
Alhoewel die pre=
siese woorde uit B nie by tydperk C (die kremetart=
tyd) gebruik is nie, is die kursiefgedrukte woorde
wel assosiatief verbind aan die van tydperk B (tyd
Aangesien hierdie woorde
van die derde eienaar).
voorkom in sinne wat direk op mekaar volg, verwys
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die "gemoedstoestand" van C wel duidelik na die
"tjank" van B, terwyl ook "fort" en "toevlug" van C
geassosieer word met die "skuil" van B.
Binne tydperk C vind ons 'n oorgang na die subtydperk
van die derde eienaar.
Die brugwoorde hier is weer
eens nie identies nie, maar wel duidelik aan mekaar
verwant.
Ons kan dit stel dat 'n dier (aap en pape
gaai) en sy houding teenoor die mens (spot, afkeur)
hier die brugwoorde is.
Sowel die aap as die pape=

gaai is nabootsers van die mens, en daarom dat die
slavin hulle nie kan veel nie.
Hulle spot en afkeur
maak haar optredes bespotlik en afkeuringswaardig.
Kremetarttyd: "Daar is altyd 'n aap wat 'n heiligdom
ontluister ... My te wil parmantig aangluur ... My
te wil konfronteer en afkeul' te toon" (p. 29).

~

Tyd van die derde eienaar: "So ook die grys papegaai
wat my weldoener aangehou het.
Koel afkeul', spot,
uitlag in die ogies" (p. 29).
D.

TYDPERK VAN DIE KREMETARTBOOM:

pp. 34-43

Op bladsy 34 is ons terug in die kremetarttyd.
"Ek
kan nie onthou dat ek ooit een keer vandat ek hier
in die kremetart kom woon het, so b.itterlik gehuil
het nie."
Die brugwoorde tussen tydperk C en D is HUlL en KRUL!
Anders as in tydperk C dui HUJ L hier eerder
PYN.
op die uiting van fisiese pyn as op 'n gevoel van
lewensangs.
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Einde van tydperk

c:

Tydperk van die derde eienaar: "Soos In baba wat op
sy maag gele is en wat sy ruggraat krom en horn pro=
beer orent KRUL, so het die hamerkophaai geworstel
Haastig .•. gaan ek na die dooie toe en ...
HUlL en hou nie op nie" (p. 34) .

..

Begin van tydperk D:
Kreme tarttyd:
Ek kan nie on thou dat ek ooi teen
keer vandat ek hier in die kremetart kom woon het, so
bitterlik GEHUIL het nie •.• soos ek met berou moes
vasstel wanneer maagkrampe my van PYN laat KRUL het
(pp. 34-35).
11

Binne tydperk D onderskei ons ook In subtydperk,
naamlik di~ van die derde eienaar.
Die woord hanger
(en sy variant vaedseL) vorm hier die brugwoord.
Soos huil In uiting van fisiese pyn is, dui ook hon=
gerte aan dat voedsel benodig word.
Deur te huil,
pyn te he en hongerte te ervaar, word die mens bewus
gemaak van sy fundamentele behoeftes.
Deel van die
mens (en die slavin) se stryd om oorlewing in hierdie
bestaan le juis daarin om hierdie behoeftes te beVre=
dig.
Alhoewel die slavin dikwels introspekties
besig is met haar lewe (en verlede), ervaar sy die
lewe nogtans ook op In sintuiglike en fisiese (soms
'n pynlike fisiese) wyse.
Kremetarttyd: "Om hanger te wees en te weet van 'n
bron van voedseL en dit nie te kan bykom nie" (p. 36).

~

Tyd van die eienaar: "Om hanger te wees soos die
In Variant van
bedelaars in die stad was" (p. 36).
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voedsel, ete, is ook die brugwoord tussen die subtyd=
perk van die derde eienaar en die van die tweede
eienaar: "In my swaarkrydae toentertyd ... Toege=
gee daar was na my omgesien.
Ek het gereeld skraps
te ete gekry" (p. 37).
E.

TYDPERK VAN DIE KREMETARTBOOM:

pp. 43-61

Op bladsy 43 is ons terug in die kremetarttyd.
"Nou
hier in my kremetart word ek reg rondom ook maar deur
horison ingeperk."
Die brugwoord tussen tydperk D en E is NOORSHE'UNING.
Soos wat uit die bespreking van die woord in Boshoff,
S.P.E. en Nienaber, G.S. se boek Afrikaanse etimolo=
giee afgelei kan word, hou dit verband met die suur,
die swaarkry van die lewe.
NOORSHEUNING vorm nie
net In brug tussen tydperk D en E nie, maar dit sluit
ook aan by die vorige brugwoorde (tydperk DJ wat die
mens se swaarkry in die lewe veral beklemtoon het.
Einde van tydperk D:
Tyd van die tweede eienaar: "Die lewe bedrieg my,
die lewe is NOORSHEUNING, kla ek moeg" (p. 42) •

•

Begin van tydperk E:
Kremetarttyd: "Die lewe is bedrieglik soos NOORS=
HEUNING" (p. 43).
Binne tydperk E onderskei ons verskeie subtydperke.
Die verskillende brugwoorde is reis, doad, vreemde=
Reis is een
Zing, besit, Ziefhe, haat en kinder's.
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van die sleutelwoorde van die novelle.
Sy variant
ekspedisie word selfs in die titel gevind.
Die
slavin in Die Kremetartekspedisie gaan nie alleenlik
fisies op 'n reis na die binneland nie, maar sy on=
dergaan ook met behulp van haar geheue 'n reis na
haar binneste.
Dood is een van die fundamentele
begrippe van die novelle.
(Vgl. Deel IB.)
Oak
die doad is 'n nuwe reis wat die mens maet anderneem
- 'n reis wat nie alleenlik deur talle van die mense
wat die slavin geken het, onderneem is nie (bv. die
derde eienaar, vreemdeling), maar dit is ook een wat
sy ten slotte self onderneem. Die vreemdeting is die
persoan wat vir die slavin die verskll tussen Uefhe en
beait verduidelik en toon. As n slavin was sy die be=
sitting van haar eienaars (ookhulle seksuele besit=
ting) , maar eers by die vreemdeling raak sy bewus van die

liefde (en van sy teenoorgestelde, haat).
Die be=
langrikheid van die begrip kind(ers) in die novelle
blyk daaruit dat dit weer eens in hierdie tydperk as
'n brugwoord optree.
(Vgl. tydperk A.) Die kind is
vir die mens belangrik, omdat hy die mens se nageslag
vorm.
Die mens mag sterf, maar sy kind(ers) en
kleinkindera vorm skakels die toekams (tyd) in.
Die onderskeie sitate uit die verskillende subtyd=
perke sal vervolgens die werking van bagenoemde brug=
woorde illustreer.

168

Kremetarttyd:

"Dit is die klere van In nuwe lewe

waarmee ek al in die rondte al om die kremetart
reis (p. 43).

+

Ekspedisietyd: "Ek is In swaarmoedige maar ek hou
nie op soek nie, het my ewigvarende, ewigreisende,..•
vreemdeling gese toe die oudste seun horn die aanbod
maak .•. Die oudste seun het nog voor die jongste
se dood ..• begin voorbereidings tref vir In splin=
ternuwe soort ekspedisie" pp. 43-44).
Die woord dood in laasgenoemde tyd vorm weer In bin=
dingswoord met In volgende tydperk, want direk daar=
na herinner die slavin haar aan die weldoener: "Ek
tel op wat ek aan sy dood te verloor het" (p. 46).
Na die derde eienaar (weldoener) se dood, soek die
. 46).
slavin veiligheid by die vreemdeling
Die
woord vreemdeling word daarna weer die verbinding
tussen twee tydperke 
Die tydperk van die eienaars: "Die dag na my wel=
doener se dood toe ek, voos van verliefdheid en ver=
ward, die vreemdeling gaan soek het, toe ook was die
angs met my" (p. 46).

+

Die tydperk van die ekspedisie:
"Hoe het my wel=
doener aan sy rykdom gekom? vra ek die vreemdeling
eenkeer toe hy en ek reeds al was wat oorgebly het"
(p.47).

Die vreemdeling se vertelling van die lewensgeskiede=
nis van haar weldoener bring twee sake ter sprake,
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naamlik
Di~ twee woorde word we er twee
besit en Ziefhe.
brugwoorde om die tydperk van die weldoener op te
roep.
Tyd van die vreemdeling: "Dan bly die vreemdeling
stil met geslote oe le, asof hy moeg gepraat is ..•
Besit en liefhe is begrippe wat mekaar vloek" (po
49) •

~

Tyd van die derde eienaar: "My weldoener glimlag
Wanneer ek my arms om horn slaan, is dit of ek
'n kind beskerm.
Verspot, waar hy die besitter is
En handomswaai verander hy •.. neem hy oor en
lei hy die Ziefkosings" (p. 50).
Na In kort herle=
wing van haar tyd saam met die weldoener, keer sy
terug na die tyd van die ekspedisie.
Die teenoor=
gestelde van die liefde, naamlik haat, is nou die
brugwoord.
"Dit het te lank gelede gebeur om horn
nou te wil haat" (p. 51).
Terwyl sy in die ekspe=
disietyd dink oor die lewe, kom sy tot die besef dat
Die kinders
sy haar nageslag nooit sal ken nie.
wat van haar af weggeneem is, roep nou haar verlede
saam met die weldoener op.
Ekspedisietyd: "Waar is die kinders wat ek in die
lewe gebring het?" (po 54). ~
Tyd van die derde eienaar: "In die huis van my wel=
doener is dit deel van my pligte om sy kleinkinders
te vermaak" (p. 54).
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F.

TYDPERK VAN DIE KREMETARTBOOM:

pp. 62-90

Op bladsy 62 is ons terug in die kremetarttyd.

"Van

toe af dink ek versigtig oor die aard van sy dood
Ek dank in ootmoed my watergees daarvoor dat hy
my gelei het.
En vir die donderstorms wat die
kremetart mooi skoon was" (pp. 62-63).
Die brugwoorde tussen tydperk E en F is WATER en
0000.
Soos KRALE (tydperk A en B) en KIND (tydperk
A en El, word ook DOOD 'n tweede keer as brugwoord
gebruik.
Tydperk E het geeindig met die brugwoord
kind wat juis wou aantoon hoe die mens deur middel
van voortplanting deur die tyd heen bly oorleef het.
Die oorlewing van die menslike ras sluit egter nie
die dood van die individu (in hierdie geval die
vreemdeling s'n) uit nie.
Ook die brugwoord WATER
is, gesien in die konteks van die novelle, 'n baie
belangrike woord, aangesien die slavin haar deur=
gaans daarmee assosieer.
Dit besit ook verdere
assosiasies met die tyd en met die dood (vgl. byvoor=
beeld die einde wanneer die slavin die "donker water",
p. 110, binnegaan).
Einde van tydperk E:
Ekspedisietyd:
"Ek kan my nie moeg maak oor wat
hom aanspoor om horn in so iets sotliks te begewe wat
horn 'n triviale DOOD in die hartjie van die woester=
ny gaan besorg nie .,.
Ek is al een wat oorbly om
op en af op die RIVIEROEWER te stap" (p. 61).

+

Begin van tydperk F:
Kremetarttyd: "Nou kan ek nie partykeers help om
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daaroor

te lag nie.

Dis tog In besonder lagwek=

kende DOOD •.. Het my genoot, die gees van die
WATER, afgunstig geraak en horn opgeeis?" (pp. 61-62).
tydperk F word daar na In subtydperk, naamlik
na ekspedisietyd, verwys.
Die woord jag vorm die
brugwoord tussen die kremetarttyd en die ekspedisie=
tyd.
Vir die primitiewe natuurmens is jag een van
die wyses om voedsel te bekom om sodoende te kan
oorleef.
In tydperk F is daar sprake van In mens
wat deur In dier doodgemaak word (die vreemdeling
word deur In krokodil gevang) en terselfdertyd ook
van die mens wat as jagter/doder van die dier optree.
Die dood vorm dus In band tussen die jagter en sy
prooi.
Kremetart tyd: "Maar miskien was die mans uit op jag"

_~inne

(p.

66).

~

Ekspedisietyd:
Is hulle ui t op jag? vra ek oor my
skouer vir die vreemdeling" (p .. 66) .
11

G.

TYDPERK VAN DIE KREMETARl'BOOM: pp. 90-103

Op bladsy 90 is ~ns terug in die kremetarttyd.
"My
drome vul my en help my die tyd eet ... nou besef ek
dat my kremetart In droom is wat bewaarheid is."
Die brugwoord tussen tydperk F en G is DROOM.
Soos
wat in Deel I D van hierdie hoofstuk aangetoon is,
is DROOM In sleutelwoord van die novelle.
Verskil=
lende betekenisse kan aan hierdie woord geheg word.
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Droom wys soms op die ekspedisiegangers se begeerte
(lewensdroom) om die rooskwartstad te bereik, soms
wys dit op In ander tyd waarin die mens horn bevind
(die droomtyd teenoor die kraletyd/chronologiese tyd),
en soms word dit as eufemisme vir die dood gebruik.
Einde van tydperk F:
Ekspedisietyd: "Daar moet erens tog In grens wees
wat algaande vir jou duidelik word, waarna jy dan
reik soos na slaap se grouheid en vandaar na die grou
DROOM" (p. 90).

•

Begin van tydperk G:
Kremetarttyd: "My DROME vul my en help my die tyd
eet ... nou besef ek dat DROOM en wakker wees mekaar
nie vloek nie ... en dat my kremetart In DROOM is
wat bewaarheid is" (p. 90).
Tydens haar bestaan in die kremetartboom word die
slavin deur die klein mensies as hulle godin beskou
en behandel.
As hulle egter deur invallers aange=
val en gedood word, is sy magteloos om hulle te help.
Self verkeer sy in doodsangs en skuil in die kreme=
Die klein mensies se
tartboom teen die invallers.
godin (die slavin) het hulle dus in die steek gelaat
deur weg te kruip toe hulle in doodsgevaar was.
Hierdie gebeure herinner die slavin aan In gesprek
wat sy vroeer met die vreemdeling gehad het.
Die
brugwoorde in die oorgang na die subtydperk van die
vreemdeling is die woorde dood en
Volgens
die vreemdeling het die mens ('n) god(e) nodig om op
te vertrou om horn teen die dood te beskerm, maar
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telkens laat sy god (e) horn in die steek.
Die optre=
de van die slavin teen die einde het hierdie woorde
van horn dan ook bewaarheid.
"Laat die gode bo-oor
ons koppe staar, het die vreemdeling destyds gese
Van baie gode en godsdienste het die vreemdeling
te vertelle gehad, van die •.. blinde gehoorsaamheid
van die massas •.. en alles net omdat die mens die
dood vrees" (p. 100).
H.

TYDPERK VAN DIE KREMETARTBOOM:

pp. 103-110

Die laaste tydperk begin direk met die oorlogstoneel
tussen die kIein mensies en huIle invaIlers, met
ander woorde met die kremetarttyd.
"In die diepste,
donkerste, verste hoekie van die kremetart het ek
weggekruip" (p. 103).
Die brugwoorde tussen tydperk G en H is DOOD en ANGS/
VREES.
In die laaste tydperk is dit die derde keer
wat die woord DOOD as 'n brugwoord gebruik word.
In hierdie tydperk word die doodstema ononderbroke
gevolg om ten slotte te kulmineer in die dood van
die slavin self.
Ten nouste verbind met hierdie
In tydperk C het
brugwoord is di~ van ANGS/VREES.
angs gedui op 'n angs vir die Iewe, maar nou, wanneer
haar lewe in gevaar is, verkeer sy in doodsangs.
Haar angs vir die dood oorkom sy wel, sodat sy teen
die einde vrywiIlig die gif drink wat haar dood ver=
oorsaak.
Einde van tydperk G:
Die tyd van die vreemdeIing: "AI het ek al die DOOD
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in my arms vasgehou ..• al het ek al siekes hoor yl
en die gekerm gehoor van slawe wat gestraf word, dit
het my alles niks gebaat nie" (p. 103).

+

Begin van tydperk H:
Kremetarttyd: "In die diepste, donkerste, verste
hoekie van die kremetart het ek weggekruip.
Hier=
die gille, hierdie slagkrete, hierdie vloedwater van
VREES •.. hierdie ANGS ... soos In dassie in DOODs=
benoudheid bewe ek" (pp. 103-4).
Interessant genoeg word daar met hierdie metode van
assosiasie, waar een woord telkens In ou of nuwe tyd=
perk oproep, tot op die einde volgehou.
Die slot=
beeld, waar die slavin "soos In vOEH losraak van In
tak" (p. 110), om te sterf, herinner weer aan die
nove lIe se begin, waar sy "soos • n voi:!! in Ins tarn
terugglip" (p. 5) en telkens "herbore (word) uit die
buik van 'n kremetart" (p. 12).
Alhoewel die vertelling oenskynlik lyk asof dit baie
rondspring tussen die verskillende tydperke/tyds=
vlakke, berus hierdie rondspringery wel op In bepaal=
de beginsel.
Anders as In chronologiese tydsbeskou=
ing wat gebaseer is op die kousale verbande wat daar
tussen die gebeurtenisse bestaan, maak die geheuetyd
hier staat op die assosiatiewe verbande daartussen.
Om die assosiatiewe werking van die geheue te onder=
streep, is daar dus telkens van In besondere woord
gebruik gemaak om In brug te vorm tussen twee
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tydperke.

Juis met hierdie tegniek word daar In

sleutel aan die leser gegee wat horn help om "method
in the madness" in die talle tydswisselings te vind.
Die gebruik van brugwoorde is die belangrikste mid=
del waarmee die fabel in Die Kremetartekspedisie
ontrafel kan word.
Die gebruik van brugwoorde tussen die verskillende
tydperke help die leser dus om hierdie tydspronge te
hanteer en die slavin se lewensgeskiedenis te struk=
tureer.
Maar hy kry ook verdere hulp uit die wyse
waarop hierdie strukturering geskied.
Vroeer is
reeds gewys op die opvallende gebruik van die woord
nou.
Die slavin beleef elke tydperk - hoe ver
terug in die verlede ook al - as gebeurende nou/as
hede.
Al hierdie verskillende ~ (die nou van
haar kindertyd, die nou van die eerste eienaar, die
nou van die tweede eienaar, die nou van die derde
eienaar, die nou van die vreemdeling, die nou van
die ekspedisie, die nou van die kremetartboom) besit
wel In volgorde wat chronologies is en maklik gere=
konstrueer kan word.
Hier vind dus nie In ware
verrnenging van die verskillende noue plaas nie.
In
Die Kremetartekspedisie is daar dus nie sprake van
In werklike vervloeiing van die tyd, soos wat in die
"strearn-of-consciousness"-roman gevind word nie,
waar definitiewe tydperke moeilik onderskei word.
Alhoewel daar in hierdie novelle sterk gesteun word
op die karaktergeheue (soos in die "stream-of-con=
sciousness"-werk) en die hele verhaal se verloop in
der waarheid daarvan afhang (sy roep haar lewe tot
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en met haar kremetartboombestaan op)

I

besit die

werking van die geheue hier In sterk rasionale in=
slag.
Die geheue onderneem wel tydspronge, maar nie tyd=
vervloeiings nie, sodat elke nou as In eenheid, as
In afsonderlike kraletjie, beskou kan word.
Die
gebruik van die brugwoorde beklemtoon juis die een=
heid van elke tydperk.
Daar kan selfs 'n patroon
onderskei word in die gegewe volgorde van die ver=
skillende tydperke.
Eerstens word daar In omkering
van die chronologiese volgorde van die tydperke ge=
gee: met ander woorde, wat later in die tyd gebeur
het, word eerste gegee.
Die novelle begin by die
laaste tydperk - die kremetartboom-bestaan; daarna
vind ons die verwysing na haar lewe saam met die
vreemdeling (p. 15), saam met die derde eienaar (pp.
15/16), saam met die tweede eienaar (pp. 18/30)
saam met die eerste eienaar (p. 38) en dan eers
haar ervarings as kind en haar gevangeneming (p. 38).
I

I

Na bladsy 38-40 word die prosedure weer omgekeer:
die vroee gebeurtenisse word eerste vertel en die
daaropvolgende gebeure daarna, met ander woorde die
tydperke word chronologies (eers vroeer, dan later)
vertel: vanaf die kindertydperk (p. 38) na die tyd=
perke van die eerste eienaar (pp. 39/40) die tweede
eienaar (pp. 40/41), die derde eienaar (p. 42), die
vreemdeling (p. 43), die ekspedisietyd (p. 53) om
ten slotte te eindig in die kremetartboomtyd.
(Hierdie volgordes is in bree trekke so - daar is
I

I
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wel soms terugkerings na vroeere tydperke.
patroon kan egter wel onderskei word.)

'n v-

Die slavin in Die Kremetartekspedisie reis uit op
die paadjies van haar geheue deur haar lewe, en met
die hulp van die duidelike rigtingwysers (die brug=
woorde en die v-patroon) hoef die leser nie op hier=
die paadjies verdwaal te raak nie.
Uit die analise hierbo blyk dit dat die tyd die ba=
siese struktuurmiddel in Die Kremetartekspedisie is.
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TEN SLOTTE
Aan die begin van hierdie studie is daar beweer dat
die tyd In fundamentele element van die romankuns
is.
Nie alleenlik vind die kenmerke van die tyd (duur,
tempo, volgorde) neerslag in alle werke nie, maar
oak die ander aspekte van die roman (tema, gebeure,
karakter, verteller, ruimte, perspektief) word deur
die tyd beinvloed.
Elke gebeure duur In sekere tyd
en vind in In bepaalde volgorde binne die tyd plaas.
Die karakters leef nie net in die tyd (objektief)
nie, maar hulle beleef ook hierdie tyd subjektief.
Die verteller(s) van In roman manipuleer die karak=
ters en die gebeure binne die verhaaltyd, maar is
self binne In spesifieke tyd geplaas.
So oak is
die ruimte en perspektief nie te skei van die tyd
nie.
Vandag word algemeen gepraat van die tydruim=
telike plasing van die karakters en die gebeure bin=
ne In roman - In term wat dui op die intieme ver=
wantskap tussen hierdie twee aspekte.
Die tyd is
dus betrokke by elke afsonderlike element van die
prosakuns.
Om te bewys hoe belangrik die tyd vir die romankuns
is, is drie werke bespreek.
In A.P. Brink se Die
Ambassadeur is die tyd se invloed veral waargeneem
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in die karakters se besondere belewings daarvan (die
Ambassadeur, Keyter, Nicolette), in die verband tus=
sen die tyd en die verskillende vertellersperspek=
tiewe en in die invloed daarvan op die gebeure (volg=
orde, duur, paralipse).
Die hele interpretasie van
Karel Schoeman se Na die geliefde land is gebaseer
op die studie van die tyd daarin.
Daarvolgens het
geblyk dat hierdie roman op twee oenskynlik teen=
strydighede berus, naamlik op die fantastiese van In
toekomsverhaal en op die aktualiteit van In betrokke
werk.
Ter ondersteuning van hierdie interpretasie
is daar gekyk na die invloed van die tyd op sowel
die karakters as op die ruimte van die roman.
Ten
slotte het die bespreking van Wilma Stockenstrom se
Die Kremetartekspedisie gekonsentreer op In tema=
tiese beskouing van die tyd en op die werking van
die karakter se geheue as tydstruktuurmiddel.
Uit
die drie bestudeerde werke blyk dat die tyd in In
prosawerk nie net in isolasie bestudeer moet word
nie.
Die tyd, as 'n struktuurelement van die roman,
is by elke individuele werk op In unieke wyse ver=
bind aan al die ander struktuurelemente daarvan. En
eers as die onderliggende samehang tussen hierdie
elemente en die tyd blootgel~ is, kan die roman tot
sy reg kom.
By al drie die werke hou die invloed van die tyd op
die karakters, interessant genoeg, verband met hulle
geheues.
By Die Ambassadeur word die twee mans se
optredes in die hede beinvloed deur hulle herinne=
ringe aan die verlede - Keyter as gevolg van sy
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verbintenis met die verlede van Sondagnagte en die
Ambassadeur as gevolg van sy Gillian-herinneringe.
Na die geliefde land is duidelik gebou op die teen=
stelling tussen die herinnerde verlede en die werk=
likheid van die hede.
Dit is veral die ouer gene=
rasie wat die herinneringe aan die verlede lewendig
hou, sodat die karaktergeheue weer eens belangrik
is.
In Die Kremetartekspedisie is dit veral die
werking van die karakter, die slavin, se geheue wat
bydra om die gebeure te struktureer.
Vanaf Die Ambassadeur (waar literatore meestal in
hulle bespreking daarvan die klem le op die wisse=
ling van perspektiewe), deur Na die geliefde land
{waarvan Lina Spies (1973: 42) beweer dat "'n Onder=
soek na die tyd en die gesprek .•. as't ware nie die
'geheim' van die boek (ontsluit) nie, juis omdat dit
'n minder 'interessante' struktuur blootle: die
verskeidenheid binne die geIntegreerde geheel is
kleiner") tot by Die Kremetartekspedisie (waar die
novelle oppervlakkig beskou, chaoties voorkom), help
'n ondersoek na die tyd binne al drie hierdie uit=
eenlopende werke om nuwe insigte tot hulle interpre=
taoies te voeg.
As 'n struktuurelement vervul die
tyd dus 'n waardevolle en fundamentele rol binne die
romankuns.
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SUMMARY
In this dissertation I have not tried to present all
the theories and problems concerning time.

My main

premise was to study time only in its literary con=
text and then also primarily as it is found in the
prose of today.

My contention is that time in the

novel is of such supreme importance, that it must be
acknowledged as a fundamental element of all prose
works.
The first part of my dissertation is devoted to a
theoretical investigation of literary time.

In this

section I endeavoured to show that time is present in
all the major elements of the novel, namely in the
theme, the events, the characters, the narrator and
in space.

I concentrated in the following chapter

on a study of time itself - its sequence (chronology
and achronology), tempo and duration.
In the second part of my dissertation three prose
works were studied to determine in how far my theo=
retical views were supported.

My study of A.P.

Brink's Die Arnbassadeur (The Ambassador) centered on
the relationship between time and the characters.
This study revealed that the characters not only
lived in time, but that they also experienced time
in such ways, that they could even be characterized
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by their various attitudes to and experiences of
time.
The changing of narrators throughout this
novel was seen in conjunction with time, as were the
events.
Not only did time influence all three these
fundamental aspects of the novel - characters, narra=
tors, events - but it acted as an integrating link
between all these different elements.
The second work to be studied was the novel Na die
geliefde land (Promised Land - translated by Marion
Friedman, 1979) of Karel Schoeman.
The discussion
of this work centered on the characters - their va=
rious perspectives on the past (memories) and the
present (reality) - and on the influence of time on
space.
The third work studied was Wilma Stockenstrom's Die
Kremetartekspedisie (The Baobab Expedition - my
translation.)
In this example the workings of time
were discerned in the thematical allusions to it and
in the unique way in which the slave woman's memory
structured the events.
A study of time brought new insights to all three
The conclusion reached by
these diverse works.
this dissertation is that time, as an important struc=
ture element of the novel, should not be studied in
isolation, but that it must always be seen in connec=
tion with the other prose elements.
The novel can
be fully appreciated and enjoyed only when this
underlaying interaction between time and the other
elements is laid bare.
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