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PRYSVOOS

Wenners, 
wenners, 
wenners! 

DIS MOS LEKKER OM ’N PRYS TE ONTVANG, MAAR HET DIE 
AFRIKAANSE KUNSTE SOVÉÉL NODIG?
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PRYSVOOS

Een aand, nie lank gelede nie, wonder ’n vriend van 
my (kom ons noem hom Bitterbek) hardop of daar 
nie te veel kunstepryse in Afrikaans is nie.

En net soos ’n mens skielik oral rooi karre sien wanneer 
jy beplan om self een te koop het ek berigte en verslae oor 
Afrikaanse kunstepryse begin raaklees. Ek het begin om 
hulle te tel. Lank, nog voordat ek by dié vir musiek, 
reklame en ander uitgekom het, het ek al besef daar is baie 
meer as honderd.

Dalk het ou Bitterbek ’n punt beet. 
Besware teen kunstepryse is nie nuut nie. Die Hongaarse 

komponis Béla Bartók het gesê pryse is vir perde en nie vir 
kunstenaars nie. Viggo Mortensen, die Amerikaanse 
rolprentster, glo dit maak nie sin om kunswerke met 
mekaar te vergelyk nie, terwyl die wetenskapsfiksieskrywer 
Michael Moore beweer het boekpryse is deur uitgewers 
geskep om “verkope eerder as meriete” te stimuleer.

En klaarblyklik werk dit. Boeke waarvan ’n mens skaars 
gehoor het, word blitsverkopers wanneer hulle vir 
belangrike pryse soos die Pulitzer of Man Booker benoem 
word of wen. Die skrywer Marita van den Vyver is egter 
nie oortuig dis die geval in Afrikaans nie. 

“Ek kan nie sê dat die boeke wat literêre pryse gewen 
het, beter verkoop as dié wat nie pryse gewen het nie,” 
sê sy. “Dalk steur Afrikaanse lesers hulle nie veel aan 
pryse nie.”

Die misdaadskrywer Rudie van Rensburg sê: “Literêre 
pryse is ’n baie aangename bonus, maar dit is die laaste 
gedagte in my kop wanneer ek aan ’n boek skryf. Dit is 
belangriker om aan my lesers se verwagtinge te voldoen.”

Wat is die maatstaf?
Afrikaanse literêre pryse bestaan al amper so lank soos die 
taal self. Die Hertzogprys is reeds in 1914 begin en het 
mooi ingepas by die Akademie vir Wetenskap en Kuns se 
destydse doelwit om Afrikaans en Afrikaner-nasionalisme 
te bevorder.

Elke prys het ’n agenda, maak nie saak of dit polities, 
kommersieel of intellektueel is nie. Wanneer jy na die 
Hertzogpryswenners oor die afgelope eeu kyk, lyk dit wel 
of gehalte ’n belangrike maatstaf is. Die meeste wenners is 
deel van die Afrikaanse kanon. Selfs die eerste wenner, 
Totius se Calvinistiese Trekkerswee, word steeds geag.

’n Afrikaanse boek wat in 2019 verskyn, kan vir tot nege 
pryse benoem word. Dit wissel van Huisgenoot se Tempo’s, 

waarvoor lesers stem, tot ernstiger pryse soos die 
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UJ-prys, waarvan die paneel uit kenners bestaan.
Een van die besware teen kunstepryse is dat die keuses 

subjektief is en dat wenners soms om die verkeerde redes 
wen. 

“Hoe meer gewig die paneellede dra – binne die 
akademie, binne die literêre joernalistiek, binne die breër 
veld van die letterkunde – hoe beter,” sê Willie Burger, 
letterkundeprofessor aan die Universiteit van Pretoria. 
“Maar dan moet dit ook ’n gebalanseerde paneel wees. Ek 
het soms my bedenkinge oor die kundigheid van panele en 
oor die motiewe by die aanstelling van paneellede; dalk 
soms sommer uit onkunde, maar daar mag ook ‘politieke’ 
redes wees. En dit is iets wat my ontstel.”

Hy was nog nooit lid van ’n paneel waarvan die 
voorsitter of die prys se borg probeer het om uitsprake te 
beïnvloed nie, voeg Willie by. 

“Dit is vir ’n uitgewer belangrik om pryse te wen, want 
dit gee ook erkenning aan die uitgewer en die druknaam,” 
sê Eben Pienaar, publisiteitsbestuurder by NB-Uitgewers. 
Volgens hom hanteer NB-Uitgewers 21 pryse per jaar. 

“Die Media24-pryse bestaan byvoorbeeld uit ses pryse. 
As al die onderafdelings van elke prys apart getel word, 
hanteer ons ongeveer 40 pryse per jaar.”

NB-Uitgewers staan ook pa vir Suid-Afrika se grootste 
literêre prys, die Groot Romanwedstryd, wat met prysgeld 
van R350 000 spog.

Die ATKV bied sedert 2008 die Media- en 
Woordveertjies afsonderlik aan. Voorheen was dit die 

ATKVeertjies, wat uit ’n verskeidenheid 
pryse bestaan het. Die Mediaveertjies 

word in 36 kategorieë oorhandig, terwyl die 
Woordveertjies uit 19 literatuurpryse bestaan.

Nie sleg vir die taaltjie
Die meeste Afrikaanse kunstepryse word op kunstefeeste 
toegeken. Die KKNK ken elke jaar Kannas in verskeie 
kategorieë toe en die meeste van die ses groot feeste volg sy 
voorbeeld. Standaardkategorieë sluit dié vir beste akteur, 
beste regisseur en beste nuwe teks in, maar daar is ook 
kategorieë wat die wenkbroue laat lig. In 2017 het een fees ’n 
prys aan een van sy diensverskaffers gegee. Dié maatskappy 
het al drie benoemings in die kategorie ontvang.

“Om vir ’n reklameagentskap ’n prys by ’n kunstefees te 
gee is weird,” sê ou Bitterbek. Inderdaad. Dit voel of iemand 
die pot mis gesit het.

Die belangrikste kunstefeespryse is die Fiëstas. Volgens 
Ilza Roggeband, fees-aanhanger en musiekjoernalis, is elke 
lid van die Fiësta-paneel ’n kenner en dit sluit lektore, 
kunstejoernaliste en uitvoerende kunstenaars in. Ilza is juis 
een van die paneel se tien lede. 

“Slegs debuutproduksies kom in aanmerking,” sê sy. “In 
2018 het die paneel 235 produksies beoordeel.”

Hierdie getal beïndruk selfs vir ou Bitterbek. 
“Nie sleg vir ’n klein taal nie,” sê hy.
Die aktrise Milan Murray sit regop wanneer sy hoor 

iemand het ’n Fleur du Cap gewen, want “dié toekenning 
kyk na die hele Suid-Afrikaanse kunstetoneel”.

Maar sy voeg by: “Die erkenning van ’n toekenning is 
lekker. Dit gee vir ’n mens dalk vir ’n rukkie ’n bietjie meer 
dryf. Maar as die ligte verdoof en die rooi tapyt is opgerol, 
skep die ware kunstenaar met passie, of daar nou ’n beeldjie 
op sy lessenaar staan of nié.”

Nita Cronjé, hoof van kunste en feeste by die ATKV, glo 
pryse help om die kunste te bevorder en dat iets soos die 
Woordveertjies ook ’n leeskultuur aanmoedig.

“Die groot volume werk wat jaarliks in die Afrikaanse 
kunstelandskap geskep word, regverdig die getal 
toekennings en geleenthede,” sê sy. “Dit dien voorts as 
stimulus vir meer gehaltewerk.”

Dalk is Bitterbek verkeerd. As ’n mens na die aanbod in 
Afrikaans kyk, is die groot getal pryse bloot 
verteenwoordigend van die hoeveelheid gehaltewerk wat 
gelewer word. Willlie meen wel ’n sterker kritiese debat 
moet, ook in die media, oor die kwessie gevoer word.

“Myns insiens is daar te min debat of gaan die kritiek oor 
die minder interessante aspekte – soos of die regulasies 
presies gevolg is – in plaas van of daar meriete in die 
bekroonde boek is.”

Dit geld ook die ander kunstepryse in Afrikaans. Só ’n 
debat kan Bitterbek, en heelwat ander, net oortuig van ál 
die pryse se meriete. En ons kunstenaars se sterre nog 
helderder laat skyn. 
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