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As die resensent gemeet word

“’n slegte resensie is soos om ’n koek met al die beste bestanddele te bak 
- en dan sit iemand daarop.” - danielle steel 

Ons sal nie maklik die Steve Hofmeyr-KKNK-
debakel in 2002 vergeet rakende ’n negatiewe 
resensie oor een van sy optredes in die 

feeskoerant, Krit, nie. In 2008 lok die onderwerp oor die 
rol van resensente in die Suid-Afrikaanse 
kultuuromgewing weer lewendige debat uit tydens 
Aardklop. En nou lei 2016 ou koeie weer tot onder 
kultuurliefhebbers se neus, met ’n lekker debat aangepor 
deur ’n “swak” resensie van Chanette Paul se boek, 
Offerlam, wat op Netwerk24 verskyn het. Swaai die 
hedendaagse resensent die septer? Word die 
waardeoordeel van gesaghebbende figure in die literêre 

en kunswêreld slaafs nagevolg? Of lees, kyk en luister die 
meeste van ons maar net waarvoor ons lus is? ’n Mens 
kan argumenteer dat die resensiekuns ’n manier is om 
ons land se kultuuraanbod verder te ontwikkel, deur 
middel van oordeelkundige, ingelige ontleding en 
objektiewe opinies. Maar kan ’n mens argumenteer dat 
daar klaarblyklik nie “plek”is vir ’n kulturele sisteem 
wat beide “hoë” en populêre kultuurprodukte regverdig 
meet of as “gelyk” ag nie? Dalk, dalk nie ... Dink maar 
aan die onlangse Oscars, waar Mad Max: Fury Road met 
ses Oscars weggeloop het: beslis nie ’n kunsfliek nie, en 
nie iets wat sommer 20 jaar gelede sou gebeur het nie!
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TG het met kuns- en kultuurliefhebbers, skrywers en 
resensente oor onder meer flieks, boeke en musiek gesels 
om sover moontlik te bepaal wat die rol van ’n resensent 
is in die huidige kultuuromgewing.

Lees mense nog resensies?
Fliek-en-musiekresensent Paul Boekkooi beweer dat 
resensies in die laaste vyf tot tien jaar toenemend ’n 
invloed op die bywoningsyfers van vertonings het. Leon 
van Nierop, ’n huishoudelike naam in die fliekbedryf, 
glo weer dat mense moontlik nie weer Afrikaanse flieks 
sal gaan kyk indien die vorige een teleurgestel het nie. 
“Once bitten twice shy” as’t ware.

Resensies beïnvloed nie noodwendig lesers se 
boekaankope nie, maar het tog ’n invloed in die vorming 
van eerste indrukke oor ’n debuutwerk. Volgens Kirkus 
Reviews, ’n Amerikaanse tydskrif wat op boekresensies 
fokus, het positiewe resensies veral ’n invloed as dit 
gedoen word deur iemand wat as onpartydig en 
betroubaar gesien word. Lede van die Facebook-groep 
Lekkerleesboekrak lees graag Rapport, Volksblad en LitNet 
se resensies. Goodreads en Amazon is ook gewilde 
aanlynbronne vir boeklesers se resensies. ’n Goed 
geskrewe resensie kan lesers prikkel om ’n boek te lees, 
of kan as gevolg van kritiek selfs die uitgewer se 
bekwaamheid bevraagteken. 

Die jeug- en kortverhaalskrywer Moryn Hanzen 
beskou negatiewe resensies as uitdagings wat haar juis 
“geweldig nuuskierig of agterdogtig maak”. Die meeste 
lesers doen hul huiswerk en laai soms Amazon- 
lusmakers van boeke af of lees onderhoude en 
promosiemateriaal oor boeke voordat hulle finaal besluit. 
Die misdaadskrywer Peet Venter voel dat indien 
skrywers ’n “lojale gevolg” opgebou het, sal die 
onderlinge “verspreiding van die woord” deur 
aanhangers seëvier. 

Ronel Nel, kuns-en-boekresensent by onder meer Rooi 
Rose, Rapport en Beeld, en die skrywer Chanette Paul, 
ATKV-Woordveertjie-wenner, is dit eens dat resensente 

die teikengehoor waarvoor geskryf word in gedagte 
moet hou. Jo Prins, nasionale boekredakteur van 
Media24, vereis dat sy resensente toeganklik skryf vir sy 
lesers. Graag publiseer hy ’n mengsel van iets lig en 
ernstig om die boekblaaie interessant te hou. Ontmoet 
jou leser op voetsoolvlak en skryf om te inspireer, beaam 
Boekkooi.

Mense is komplekse sosiale wesens wat ’n behoefte 
daaraan het om opinies te deel en te toets. 

“Word of mouth” is en sal altyd die beste 
bemarkingsmetode bly, en sosiale media het díe 
bemarkingsmetode nuwe trefkrag gegee. Verbruikers se 
koopgewoontes het verander, en steun veral deesdae op 
“peer reviews” in die sosialemedia sin van die woord - 
wat jou vriende en kennisse op Facebook of Twitter dink 
of sê oor ’n produk. Ongelukkig is sosiale media die Dr. 
Jekyll en Mr. Hyde van bemarking – want ’n virtuele 
stem wat nie skroom om eiewaardige opinies openbaar 
te maak nie, kan beide katastrofies en uiters goed wees 
vir kunstenaars. Die probleem met die “elke Jan Rap en 
sy maat”-mentaliteit is dat kontrole oor stemme 
ontbreek. Gee vir elkeen ’n stem en verwag ’n kakofonie 
van opinies.

Betroubare resensente
Wié die resensente is, speel ’n groot rol in of hul opinies 
vertrou kan word. Boekkooi beskou sy werk as “ ’n 
roeping” – ’n spesiale aanvoeling vir die beroep, wat die 
hart van kuns oordra – hetsy musiek, teater of flieks. 
Van Nierop en Boekkooi vereis dat resensente belese 
moet wees en beskik oor ’n wye verwysingsraamwerk. 
Kennis oor die geskiedenis van die bedryf is ’n pluspunt 
om byvoorbeeld ’n rolprent in konteks te kan plaas. Só 
ook is praktiese ervaring in die kuns wat geresenseer 
word. ’n Goeie resensent is ook taalvaardig, objektief en 
raak nie persoonlik nie. Eerlike en negatiewe 
kommentaar moet diplomaties gelewer word waar die 
fokus die kunsproduk is en nie die kunstenaar nie. 
“Goeie smaak en koel openhartigheid” is belangrik en 
Van Nierop stel voor indien ’n fliek swak is, en dit geld 
enige kunsvorm, moet genoegsame motivering vir die 
stellings geplaas word. Resensies kan stewige debat oor 
’n onderwerp uitlok en daarom voel Prins indien hy ’n 
negatiewe resensie van ’n kenner ontvang, kan “ jy jou 
ore maar spits”. 

“"word of mouth " is 
en sal altyd die beste 
bemarkingsmetode bly, 
en sosiale media het 
díe bemarkingsmetode 
nuwe trefkrag gegee.”
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Prins resenseer soms self boeke en glo vas daarin om ’n 
verskeidenheid vars stemme te gebruik aan wie hy 
basiese riglyne verskaf. Boekkooi waak teen 
voorspelbaarheid in resensies en streef voortdurend na 
vernuwing in sy skryfstyl. Nel kyk na verskeie aspekte 
en lees eers ’n hoofstuk om die toon van ’n boek aan te 
voel, bestudeer die uitgewer se gepaardgaande 
mediaverklaring en skryf veral oor ’n boek as dit haar 
geraak het. Só ook moet die atmosfeer van die ervaring 
van ’n vertoning of rolprent weergegee word sodat lesers 
voel of hulle dit al klaar self beleef het. Dít is die kuns 
van resensent wees, glo Van Nierop. 

Knelpunte
Die trant en inhoud van die resensie spreek boekdele oor 
die resensent se vakkennis. 

Van Nierop waarsku teen die “resensent as superster” 
wat venynige, slim kwinkslae gebruik om “ ’n lekker 
sensasionele opskrif” te verseker. Boekkooi verwys na 
die “verdomming van joernalistiek” en voeg daarby ’n 
kulturele sisteem met ’n beperkte getal resensente, 
weinig tyd en spasie vir die publikasie van resensies en 
gesindikeerde media deur mediareuse, en ons sit met ’n 
kreatiewe kopseer.   

Blote opsommings van produksies of agterbladteks van 
boeke word nie beskou as resensies nie. Om storielyne 
weg te gee en dus die spel tussen kunsproduk en 
verbruiker te vertroebel is ’n enorme néé. 

Die ou debat oor kulturele snobisme, wat lei tot 
byvoorbeeld dat ontspanningsfiksie beoordeel word 
onder die literêre kam, veroorsaak virtuele vuisgevegte. 
Boekkooi voel dat “fiksie in al sy gedaantes staan op ’n 
kontinuum van toeganklikheid, nie van gehalte nie” . 
“Gehalte verskil van boek tot boek binne genre-konteks; 
nie van genre tot genre of skrywer tot skrywer nie.” 
Elke kunsproduk het dus unieke kreatiewe riglyne 
waarvolgens dit verstaan en gebruik word. 
Subjektiwiteit, kritiek se stiefsussie, moet liefs vermy 
word. Van Nierop ag juis daarom voorbereiding en 
kontekstualisering belangrik. Elke sin word deeglik 
hersien voor publikasie sodat dit geloofwaardigheid 
verseker. Integriteit en standvastigheid is ook vir 
Boekkooi belangrik. 

Resensente ontvang ’n magdom produkte en kan soms 
slegs 15% daarvan plaas. Juis daarom voel Nel en die 
skrywer Henk Breytenbach dat ’n lou resensie in die 
media dalk beter is as om geïgnoreer te word.  

Kultuurkompas nodig
Kunsliefhebbers het rigtingwysers en ’n regverdige 
“waardeoordeel” nodig om koopbesluite te lei. Hulle 
moet aan nuwe produkte blootgestel word, so ook aan 
kritiese denke en ’n verskeidenheid opinies wat balans 
verseker. 
Debat oor netelige kwessies hou ons passievol, opstandig 
en bring positiewe verandering mee in ’n kulturele 
milieu wat hopelik weier om te stagneer.

Gegronde kritiek het ’n plek. Die skrywer Madelein 
Rust bieg dat kritiek oor haar debuutwerk haar gehelp 
het om haar tweede boek, Monstersaad (wat vir ’n 
ATKV-Woordveertjie benoem is) te verbeter. Indien 
kritiek konstruktief, ingelig en gegrond is, is dit ’n 
belangrike deel vir die groei van enige kunsomgewing. 
Opinies verskil, dit is ’n feit. En ’n dik vel is ’n moet om 
te kan oorleef. 

Idealisties miskien, maar daar is plek vir populêre én 
hoë kuns, maar met die voorwaarde van ’n kundige stem 
wat, soos Boekkooi dit raak opsom, getuig van “oorwoë 
resensies waarin genoeg ruimte toegelaat word om 
ontginnend te motiveer, agtergrondkennis vir die leser te 
ontsluit en tot logiese gevolgtrekkings te lei”. 
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