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“Om leeg te word soos ’n skulp”: verlies
en verganklikheid in Die boek van toeval
en toeverlaat
Thys Human
Universiteit van Johannesburg

Abstract
“Om leeg te word soos ’n skulp”: loss and mortality in The book of
happenstance
Experiences of loss and grief are central to the oeuvre of Lettie Viljoen / Ingrid
Winterbach. Winterbach’s latest novel, The Book of Happenstance (2008), may be
seen as a coincidental synthesis of the various experiences of loss mentioned in
her previous novels: material loss; the temporary and permanent parting of loved
ones; the death of significant others; more vaguely defined forms of loss, such as
melancholy, yearning, psychological uneasiness and malaise; as well as a growing
realisation of transience and mortality. In this article the various embodiments of
loss and mortality in The Book of Happenstance are investigated. Attention is
given not only to the role of loss and experiences of grief at the content level, but
also to the way in which loss is portrayed in the structure, language use and style
of this novel. At first glance, it seems as though Helena Verbloem, the main
character and narrator in the novel, holds an opinion of grief similar to Freud’s
initial view regarding loss. According to this view, “normal” grief is seen as an
active process, during which the libido is gradually detached from the lost object
of love and, in time, invested in another object of love, in the hope that there will
eventually be a conclusive and spontaneous end to the grief. Helena doesn’t
succeed in finding adequate comfort in substitutes for her lost objects of love. Her
grief displays characteristics similar to Freud’s later, revised view on
“melancholic” grief – a view according to which grief does not end conclusively
and spontaneously, but rather constitutes a prolonged process. In conclusion the
question is asked whether Helena is able to offer a means of defence/resistance
against her experiences of loss by means of her narrative.

Opsomming
"Om leeg te word soos ’n skulp”: verlies en verganklikheid in Die boek
van toeval en toeverlaat
Verlies en verdriet staan sentraal in die oeuvre van Lettie Viljoen / Ingrid
Winterbach. Die boek van toeval en toeverlaat (2006), Winterbach se jongste
roman, kan beskou word as ’n toevallige sintese van die verskillende
verlieservarings waarvan daar in haar vorige prosatekste sprake is: materiële
verlies; tydelike en permanente skeiding van geliefdes; die dood van dierbares of
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betekenisvolle persone; vaer-omlynde vorme van verlies, soos melancholie,
gemis, psigiese onbehae en malaise; asook ’n groeiende besef van verganklikheid
en sterflikheid. In hierdie artikel word ondersoek ingestel na die verskillende
vergestaltings van verlies en verganklikheid in Die boek van toeval en toeverlaat.
Aandag word nie net gegee aan die rol wat verlieservarings en verdrietreaksies
op verhaalvlak speel nie, maar ook aan die manier waarop verlies in die
struktuur, taalgebruik en styl van dié roman neerslag vind. Dit wil voorkom asof
Helena Verbloem, die hoofkarakter-verteller, ’n verdrietbeskouing soortgelyk aan
Freud se aanvanklike opvatting rakende verlies huldig. Hiervolgens word
“normale” verdriet beskou as ’n aktiewe proses waartydens die libido geleidelik
van die verlore liefdesobjek losgemaak word en mettertyd in ’n ander liefdesobjek
belê word, met die oog daarop dat daar uiteindelik ’n beslissende en spontane
einde aan die verdriet sal kom. Helena slaag egter nie daarin om voldoende troos
te vind aan die hand van substitute vir die liefdesobjekte wat sy verloor het nie.
Haar verdriet vertoon eerder kenmerke wat met Freud se latere, gewysigde
beskouing ten opsigte van “melancholiese” verdriet ooreenstem – ’n beskouing
waarvolgens verdriet nie tot ’n beslissende, spontane einde kom nie, maar eerder
’n langdurige proses impliseer. Ten slotte word die vraag gevra of Helena wel by
wyse van haar vertelling daarin slaag om ’n mate van verweer/verset teen haar
verlieservarings te bied.

[D]ie geruis van die see en haar antwoord op sy vraag: “Hoekom
dreun die see so?” – “Dis die gehuil van verlore siele, en luister …”
as sy die skulp teen sy oor druk: “dit is die gekerm van stout
kinders in die hel” – daardie fyn gesuis, soos die see, uit die mooi
skulp
met
die
skurwe
rante
en
die
soutreuk.
– Colet van Velden in Etienne Leroux se Die eerste lewe van Colet
(1955:8)
Grief past weeping. I am hollow, I am a shell. To each of us fate
sends the right disease. Mine a disease that eats me out from
inside.
– Elizabeth Curren in J.M. Coetzee se Age of Iron (1990:112)

1. Inleiding
Soos in Etienne Leroux se Die eerste lewe van Colet (1955) en J.M. Coetzee se
Age of Iron (1990) word verganklikheid, verlies en die skoonheid van skulpe ook
in Ingrid Winterbach se agtste roman, Die boek van toeval en toeverlaat (2006),
met mekaar in verband gebring. Tydens haar verblyf in Durban beleef en onthou
die hoofkarakter, Helena Verbloem, verskeie traumatiese verlieservarings. Soos
in Age of Iron word die verlies hier ook intens persoonlik ervaar – Helena is
immers die eerste (en enigste geïdentifiseerde) ek-verteller in Viljoen/Winterbach
se oeuvre sedert die ontredderde vrou in Klaaglied vir Koos. Helena se “steun en
toeverlaat” (72)1 is die onhebbelike pastoriedogter, Sof(ia) Benadé, “’n koel klant
(…) al noem sy haarself ’n deluded doos”. Wanneer sy en Sof soms saam oor die
see sit en uitkyk, dink Helena altyd aan die bejaarde, sterwende Elizabeth Curren
en háár onwaarskynlike metgesel, Vercueil. Terselfdertyd is sy daarvan bewus dat
haar situasie nie in alle opsigte met dié van “mevrou C” (154) ooreenstem nie:
... want Sof is nie Vercueil nie, en ek is nie so oud soos mevrou C
en ook nie sterwend nie. As karakter word ek nie soos sy tot op die
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uiterste beproef nie. My skulpe is gesteel, en vergeleke met die
verliese waaraan sy in die loop van daardie roman blootgestel
word, is dit eintlik niks. (154)
Tog gryp mevrou Curren Helena se verbeelding aan, omdat sy daarin slaag om al
haar aardse begeertes, strewes en verbintenisse af te lê en leeg te word soos ’n
skulp, wanneer “daar niks meer is wat haar vashou, wat haar aan haar lewe heg
nie” (266). Helena beny vir Elizabeth Curren, want sy weet sý is self nog nie op
daardie punt nie:
Ek is nog nie ’n skulp nie. Ek word nog bewoon deur ’n ego, soos
deur ’n weekdier. Dit hég my – soos peesweefsel aan been heg –
aan my kind, al is sy ver van hier; aan my minnaar, van wie ek
afhanklik is vir die bevrediging van my liggaamlike en emosionele
behoeftes; en aan my skulpe, waaraan ek my hart opgehang het
en waarvan drie en twintig gesteel is. (155)
Die boek van toeval en toeverlaat is ’n elegiese roman waarin verlies,
verganklikheid en die dood sentraal staan. Die verdriet wat die dood van ’n
geliefde veroorsaak – die afsterwe van ’n ouer, broer, suster, vriend en/of
vriendin – word soos in vorige Viljoen/Winterbach-romans onder die soeklig
geplaas. Tog word verlies geensins as enkelvoudige gegewe in die roman
verreken nie, maar as ’n dinamiese en veelduidige konsep.
Oorkoepelend gesien kan Die boek van toeval en toeverlaat as ’n (toevallige)
sintese beskou word van die verskillende verlieservarings waarvan daar in ander
Viljoen/Winterbach-romans sprake is, naamlik: materiële verlies; fisieke
verwonding; die dood van ’n geliefde of betekenisvolle persoon; vaer-omlynde
vorme van verlies soos gemis, melancholie en onbehaaglikheid; en ’n groeiende
besef van verganklikheid en sterflikheid. Ten spyte van al dié verlies – of miskien
juis vanweë dit – koester Helena, soos haar romanvoorgangers Karolina Ferreira,
Lena Bergh, Esther Zorgenfliess, Reitz Steyn en Ben Maritz, ’n byna verbete
drang om dinge te bewaar, te versamel en vas te pen. Om ’n tipe bolwerk teen
die verganklikheid te skep.
Wat verlies betref kan die volgende spesifieke ooreenkomste tussen Die boek van
toeval en toeverlaat en Viljoen/Winterbach se vorige werk aangetoon word: Soos
die verteller in Klaaglied vir Koos is Helena Verbloem deur haar eerste man
verlaat, aangesien sy, volgens hom, “haar hart uit selfbehoud gesluit [het] vir die
nood van ander” (87), meer omgegee het vir dinge as vir mense, en “’n beperkte
emosionele register” (89) gehad het. Soos Hannah in Belemmering, ’n karakter
met wie sy opvallende ooreenkomste vertoon2, raak Helena mettertyd van talle
belemmeringe en leemtes in haar eie lewe bewus: “... van alles wat haar inperk
en kortwiek, alles wat haar terughou en strem, knelter en kniehalter, rem en
versper” (141).
Met Karolina Ferreira deel Helena talle ongelukkige verhoudings met mans “wat
sy geken het, op een of ander manier begeer het, haar hart aan opgehang het,
haar liggaam onverskillig aan uitgelewer het” (Karolina Ferreira, 21–2), maar wat
sedertdien uit haar lewe verdwyn het – onder andere Herman Holst, Marthinus
Maritz, Felix du Randt en Abel Sonnekus. Wanneer Helena na ’n besoek aan die
Steinmeiers op Ladybrand tot die gevolgtrekking kom dat “[a]lles waaraan ons
ons oormatig heg, (…) uiteindelik pyn” veroorsaak (207), klink dié selfverwoorde
insig opvallend baie na Jess Jankowitz se waarskuwing aan Karolina dat pyn en
lyding deur ’n verkleefdheid aan dinge veroorsaak word en dat dit die gierige ego
is wat tot gevoelens van verlies en verdriet aanleiding gee.
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Helena vertoon nie net ’n naamooreenkoms met Lena Bergh, die hoofkarakter in
Landskap met vroue en slang (1996) nie, maar ook ’n besondere gehegtheid aan
skulpe en ’n bemoeienis met die omringende landskap. In ’n poging om die
gesteelde skulpe op te spoor, reis Helena en Sof van Durban na Ladybrand.
Volgens Jansen (2008:67) laat die plek se naam “die gesoute Viljoen/Winterbachleser onwillekeurig dink aan Sofie Brand op Donnyvale aan wie Lena en Mara in
Landskap besoek bring en onder wie se leiding hulle ’n lykskouing bywoon”. Soos
die hoofkarakters in veral Buller se plan en Niggie raak Helena toenemend bewus
van die vervlietende aard van die menslike bestaan, die kortstondigheid van
persoonlike geluk en die onafwendbaarheid van die dood.
Die belang van verlies en verdriet in Die boek van toeval en toeverlaat blyk egter
nie net uit die ooreenkomste wat dié roman met Viljoen/Winterbach se vorige
werk vertoon nie, maar veral ook uit die intertekstuele verwysings daarin na Don
DeLillo se Cosmopolis (2003) en Underworld (1997). J.M. Coetzee se Age of Iron
(1990), James Joyce se Ulysses (1922) en Finnegan’s wake (1939), Dante se
Divina Commedia (1307), Henry James se The Portrait of a Lady (1881), Thomas
Mann se Der Tod in Venedig (1912), Franz Kafka se Das Schloss (1926), Samuel
Beckett se novelle-trilogie Malloy (1951), Malone Dies (1951) en The Unnamable
(1953), Vladimir Nabokov se Lolita (1955) en die Nuwe Testamentiese
gelykenisse van die ryk jongman (Mattheus 19:16-30, Markus 10:17-31 en Lukas
18:18-30) – almal literêre werke waarin verlies sentraal staan.
Winterbach se roman is gestruktureer rondom ’n aantal opposisies3 wat in ’n
toestand van spanning eerder as konfrontasie met mekaar verkeer. Wat
taalgebruik betref word daar voortdurend gewissel tussen die verhewe en die
banale; tussen moderne geselstaal, argaïese “boektaal” en wetenskaplike jargon:
Hugo Hattingh se swaarwigtige lesings oor die evolusie staan in kontras met
Helena se liriese jeugherinneringe en Sof se anargistiese ontwapenings, terwyl
Matroos se vrypostig-gekruide prosa opvallend verskil van die argaïstiese
tussenwerpsels wat vanweë onderdrukte hartstog in Helena en Theo se
taalgeheue ontwaak.
Die styl van die roman ossilleer telkens tussen die elegiese en die humoristiese;
dit wat “grondig droef en verduiwels snaaks” (Human 2006:13) is. Binne die
kosmiese konteks wat hier opgeroep word, fokus Winterbach dikwels op
verrassend toevallige besonderhede: ’n intimiderende “drol” op die
slaapkamermat, onaptytwekkende gastehuisworsies, die kleur van ’n
teddiebeerversamelaar se naellak, konstabel Modisane se markante Engelse
uitspraak en vlesige bobene, die opgestopte tiere in die Steinmeiers se skemer
sitkamer en die verdorwenhede wat in ’n pastorie (kan) skuil. Ook op tematiese
vlak is daar sprake van binêre opposisies, naamlik: lewe en dood, aflegging en
bewaring, toeval en lotsbestemming, troosteloosheid en vervulling, verhewenheid
en banaliteit, die kosmiese en die intens persoonlike, evolusie en religieuse
predestinasie. Hiervan is die sentrale spanning waarskynlik dié tussen verlies en
verganklikheid: die gedagte dat alles wat bestaan, bestem is om (uiteraard teen
verskillende tempo’s) tot niet te gaan enersyds en die menslike drang tot
bewaring (veral in die vorm van opgaring, berging, versameling, optekening)
andersyds (vgl. Human 2007:274).
Net soos die hoofkarakter, Helena Verbloem, is Theo Verwey en Theodora
Wassenaar gretige versamelaars: Helena versamel skulpe, Theo bewaar woorde
wat in onbruik verval het en Theodora maak teddiebere bymekaar. Voorts beskryf
Helena byna elkeen wat by die museum werk, as die kurator4, die beskermer of
bewaker, van iets: Sof Benadé is volgens haar die kurator van tale, Freddie
Ferreira die kurator van soogdiere, Johannes Taljaard (Matroos) die kurator van
uitstallings, Kleinjan Kotzé die kurator van amfibieë, Bobbie Bester die kurator
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van voëls en Nathi Gule die kurator van klippe. Selfs die ondersoekbeampte,
konstabel Modisane, se van is afgelei van disa, ’n woord wat in Suid-Sotho
“dophou/oppas” en in Tswana “bewaak” beteken (Multi-Language Dictionary and
Phrases, 147, 153, 283, 332). Hy is dus letterlik “die een wat oppas of bewaak/r”.
Teen die groter kosmiese raamwerk wat Hugo in die teekamer vir Helena skets,
lyk die krampagtige bewaring van dit wat ondermaans is – of dit nou ’n delikate
periglypta is of ’n woord wat in die vergetelheid versink het – besonder futiel:
tale, volke, spesies sterf immers uit; die mens se spore word uiteindelik van die
aarde afgevee; boeke vergaan en word “deur die vismotte opgevreet” (Klaaglied
vir Koos, 3); en selfs skulpe los op as hulle diep genoeg onder die watervlak
afdaal. Wanneer Helena in die opbergingslokale van die museum rondsnuffel, val
dit haar op dat stowwerige onbruikbaarheid oënskynlik die lot is van alles wat
kunsmatig in stand gehou word: "Die spesimens, merk ek, is almal stowwerig, ’n
bietjie aangevreet en verslete, asof hulle aanvanklike glansrykheid en glorie
daarmee heen is (soos van die gebou self)" (108).
Helena sien iets obsessiefs en megalomanies in die krampagtige optekening en
bewaring van dinge, aangesien dit, volgens haar, dui op ’n onvermoë om dié
“dinge hulle natuurlike loop te laat neem”; ’n verloop wat “voortdurende
verandering en verlies” (264) behels. Ten spyte hiervan het sy steeds die
begeerte om te bewaar, te versamel en te dokumenteer.
Daar sou beweer kon word dat verskillende "verhale" van verlies in Die boek van
toeval en toeverlaat met mekaar afgewissel word, naamlik: die verlies van 23 van
Helena se kosbare skulpe en die pogings wat sy aanwend om dié skulpe terug te
vind (en later plaasvervangers daarvoor in die hande te kry); die verlieservarings
in Helena se persoonlike verlede wat by wyse van die diefstal van die skulpe en
Freek van As se ontydige telefoonoproepe skielik weer in die romanhede onder
haar aandag gebring word; Theo se dood en sy lewenstaak om alle woorde wat in
Afrikaans “verlore” gegaan het, op te teken; en ’n verlies aan ontologiese
sekerhede by Helena wanneer sy gekonfronteer word met die insigte wat Hugo
oor die evolusie aan haar oordra tydens hulle gesprekke in die museumteekamer.
In elk van hierdie verhaallyne word die tematiese spanning tussen verlies en
bewaring, tussen aflegging (afskeidname) en vaslegging, maar ook tussen toeval
en lotsbestemming, geaktiveer. Vervolgens word aandag gegee aan die wyse
waarop dié verhaallyne in Die boek van toeval en toeverlaat gejukstaponeer word
en mekaar wedersyds belig.

2. Die verdwyning van Helena se skulpe
In die laaste week van Mei5, ongeveer drie maande nadat Helena as Theo Verwey
se assistent begin werk, word daar by haar tuinwoonstel ingebreek en 32 van die
37 skulpe wat sy saam met haar na Durban saamgebring het, gesteel. Hoewel sy
die skulpe as haar héél kosbaarste besittings beskou, behels die verlies daarvan
vir Helena oneindig meer as net ’n materiële verlies. Teenoor Sof bely sy dat die
plek en datum waarop ’n skulp gevind is, haar nouliks interesseer en dat haar
reaksie eerder subjektief en emosioneel is: “Ek reageer op die skulpe met my
hart, met my niere, met my ingewande” (307).
Hierdie emosionele reaksie hou in die eerste plek daarmee verband dat die
skulpe, in vergelyking met die vervlietende aard van die mens se lewe op aarde,
vir Helena iets oënskynlik meer standvastig en durend verteenwoordig:
Skulpe sal voortbestaan lank nadat ons nie meer daar is om hulle
te versamel nie. Wanneer die kontinente weer een groot kontinent
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vorm, en die seë die aarde oorheers, en die mens lank nie meer
bestaan nie, sal daar nog skulpe wees. (307–8)
Aanvanklik beskou Helena die skoonheid van skulpe as ’n verset téén verlies – ’n
gedagte wat die uiteindelike verdwyning van die skulpe des te meer skrynend en
ironies maak. Dit is byvoorbeeld veelseggend dat Helena eers wanneer haar
verhouding met haar eerste man begin verbrokkel en ’n egskeiding onafwendbaar
lyk, die groot konusse in rye op die tafeltjie aan haar kant van die huweliksbed
uitpak, “[s]oos skaakstukke (…) ’n leër wat gereedgemaak het vir die geveg, al
die swaar konusse, ry op ry” (87).
Tweedens herinner die skulpe Helena – wat nie ’n gelowige is nie, maar eerder “in
die onverskilligheid van die heelal en in die nietigheid van die mens, in die
toevalligheid van ons evolusionêre inkarnasie” (308) glo – wel aan die wondere
van die skepping: "Deur na hulle te kyk, het ek my innerlik versterk gevoel. Hulle
skoonheid het my vertroue in die skepping herstel" (80).
Sy beskryf haar skulpe as “hemelse boodskappers” (11) wat haar in staat stel om
betekenis en sin in God se skepping te vind. Wanneer konstabel Modisane haar
vra waarom sy so aan die skulpe geheg is, antwoord sy hom: “Because when I
look at them, God’s creation makes sense to me” (84), en voeg in haar gedagtes
by:
Ek het nie ’n bewonderenswaardige lewe gelei nie, en daar kan ek
nie veel aan verander nie. Ek was onverantwoordelik en onbesonne
in die meeste van my verhoudings. Maar wat die skulpe betref,
meneer, was en is ek die ene eerbiedige en godvrugtige aandag.
Dit is my manier om die wondere van die skepping te erken. (1213)
Derdens dien die gedagte dat skulpe “[r]itmies en gebalanseer” volgens “’n
[s]koon, voorspelbare, wiskundige proses” (307) groei, as ’n teenhanger vir
Helena se lewe, “wat nóg ritmies, nóg gebalanseer, nóg ekonomies is, maar
gekenmerk word deur aansienlike chaos – ver verwyder van orde en reëlmaat, in
die sfeer van waansin en berou” (12–13). Om hierdie rede word die skulpe, wat
sy in netjiese rye op haar bedkassie en koffietafel uitgepak het, vir haar ’n manier
waarop sy haar psigiese angs en onbehaaglikheid onder bedwang kan hou:
“Meditasie op die skulpe is een manier om my te sentreer en my angsvlakke te
verlaag. Hulle is vir my ’n bron van oneindige skoonheid en verwondering” (1112).
Helena se onmiddellike reaksie op die diefstal van haar skulpe (en die
vandalisering van haar eiendom) is skok en ongeloof: “Ek hoor my eie stem
kerm: Ek kan dit nie gló nie! Die geluid kom diep uit my keel …” (11). Wanneer
dié aanvanklike skok bedaar en sy die “omvang” van haar verlies begin besef, is
sy “beurtelings moorddadig kwaad en terneergedruk” (40). Aan die een kant
ervaar sy woede, aan die ander kant byna fisieke pyn: “… ek is bitter ontsteld oor
die verlies. Dit rus soos ’n gewig op my bors. My hart pyn daarvan” (27–8).
Hoewel Helena se verdrietreaksies soos ’n bevestiging van die fasemodel
(voorgestel deur onder andere Kübler-Ross 1969, Bowlby en Parkes 1970 en
Simos 1979:33) ten opsigte van verdriet mag lyk – ’n “netjiese” vordering vanaf
skok en ongeloof, deur fases van woede, ontkenning, soekende gedrag en
onderhandeling, tot by berusting – neem haar verdriet in die res van die roman
aansienlik meer verwikkelde, ossillerende en selfs regressiewe dimensies aan. Die
gevolg hiervan is dat daar dus geen sprake van ’n ordelike verloop deur duidelik
aantoonbare “fases” van verdriet is nie.
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Aanvanklik wend Helena alle denkbare pogings aan om haar gesteelde skulpe
terug te vind. In dié opsig bevind sy haar in ’n soortgelyke posisie as die
hoofkarakters in Klaaglied vir Koos, Erf en veral Niggie, wat almal daarna hunker
om hulle ervarings van verlies en verdriet ongedaan te maak. Wanneer Sof
byvoorbeeld driftig voorstel dat die persoon wat die skulpe gesteel het, se hand
summier in die openbaar afgekap behoort te word, antwoord Helena besadig:
“Solank ek net die skulpe ongedeerd terugkry, (…) eis ek nie ingrypende
vergeldingsmaatreëls nie” (14) (my kursivering – TH). Hierdie hunkering om haar
verlieservaring ongedaan te maak en terug te keer tot ’n tyd voordat die verlies
plaasgevind het, kan geïnterpreteer word as ’n onwilligheid – selfs onvermoë –
om die realiteit van die verlies te erken (vgl. Freud se Mourning and Melancholia,
1917). Aangesien Helena se grootste begeerte die terugvind van haar 32
vermiste skulpe is, is dit verrassend dat wanneer nege van dié skulpe wel
opgespoor word, sy nie werklik opgewonde is nie, maar eerder teleurgesteld en
ontnugter. Wanneer Helena hierdie skulpe op konstabel Modisane se versoek by
die polisiestasie gaan afhaal, dink sy byvoorbeeld wrewelrig: “Op die oog af lyk
hulle ongedeerd, maar vir my is hulle onherstelbaar geskonde. Onteer” (44 – 5)
(my kursivering – TH).
Op dié wyse gee Helena te kenne dat geen verlieservaring heeltemal ongedaan
gemaak kan word nie, selfs al word die voorwerp, saak of persoon wat verloor is,
uiteindelik teruggevind. ’n Rede hiervoor is dat elke verlieservaring onwillekeurig
deel word van ’n bedroefde persoon se (lewens)narratief. As konstabel Modisane
een middag by Helena se tuinwoonstel opdaag en haar inlig dat die (nege) skulpe
nooit by die lyk van Patrick Steinmeier in Ladybrand gevind is nie, maar in ’n
gesteelde motor wat op die oewer van die Umgeni-rivier langs die M4 opgespoor
is, dink Helena by haarself:
Patrick en Jaykie Steinmeier, selfs antie Rosie en Alverine, die
hangende lyk, die baksteengeboutjie buite Ladybrand (waarvan ek
vyf foto’s het), is algar onlosmaaklik verbonde en verstrengel met
die verlies van my skulpe. Dit het één gegewe geword.
Raaiselagtig, weliswaar, maar één gegewe. Patrick Steinmeier se
lang wenkbroue wat in ’n hoë boog droef afwaarts na sy slape loop
(wat sy gesig ’n effens hartseer uitdrukking gee), die ontstellende
foto’s van die lyk op die baar in die lykshuis, Alverine wat soveel op
Hazel van vroeër trek, Jaykie met sy slinkse, donker priesteroë,
met sy aanvallige jongelingsblik, dit het alles deel geword van die
gegewe van verlies; dit alles vorm die matriks waarin die verlies
van die skulpe ingebed is. (105) (My kursivering – TH)
Ten spyte daarvan dat Helena self opmerk dat sy die beste van ’n slegte saak sal
moet maak deur haar “by die verlies van die skulpe” te berus (89), klou sy eerder
op psigiese vlak daaraan vas. In Freudiaanse terme (Freud 1917:245) slaag sy
nie daarin om haar libido van die liefdesobjek los te maak en in ’n nuwe,
plaasvervangende liefdesobjek te belê nie. Haar libido bly eerder op die
liefdesobjek gefikseer. Na die inbraak is Helena telkens besig om óf op papier
(soos wat die polisie haar versoek), óf in haar gedagtes lysies te maak van die
skulpe wat sy verloor het (10, 21, 28–9, 79–80, 157). Die helderheid waarmee
Helena haar skulpe voor die oog roep, dien as bewys daarvan dat sy haar nog nie
by die verdwyning daarvan berus het nie, maar die skulpe eerder – al is dit net in
haar gedagtes – teenwoordig probeer hou.
Uiteindelik lewer Helena en Sof se besoeke aan Patrick Steinmeier se gesin in
Ladybrand, hulle besoek aan Jaykie Steinmeier se “informed (…) contacts” (195)
en Helena se gesprekke met konstabel Modisane, geen antwoorde óf verdere
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skulpe op nie. Helena se laaste hoop is om haar 23 skulpe in Ozzie se
tweedehandse winkel in “die hoerebuurt” (214) van Durban op te spoor. Wanneer
ook dié uitstappie vrugteloos is, wend Sof ’n laaste poging aan om Helena te
oorreed om van haar skulpe afskeid te neem: “Ek wil nie in jou sake inmeng nie,”
sê sy, “maar dink jy nie jy het nou omtrent soveel gedoen as wat jy moontlik kon
om jou skulpe terug te kry nie? Moet jy hulle nie nou laat gaan nie?” (215–6).
As Helena oplaas besef dat sy haar verlies nié ongedaan kan maak nie, probeer
sy daarvoor kompenseer deur plaasvervangers te vind vir die skulpe wat sy
verloor het. Soos die bedroefde persoon in Freud se aanvanklike
verdrietbeskouing, probeer Helena dus haar verdriet oorkom deur vertroosting te
vind in plaasvervangers vir die verlore liefdesobjek (Freud 1917:246–7). Op ’n
dag neem Sof vir Helena om nuwe skulpe by die rassistiese teddiebeerversamelaar Theodora Wassenaar te gaan koop. Pas ná die besoek dink Helena
by haarself:
Ek het pas vyftien nuwe skulpe aangekoop,
opgewonde en beangs. Hierdie vyftien skulpe moet
my skulpe wat deur ’n bisarre misverstand en
sameloop van omstandighede deur die een of
gesteel is. (319)

ek is tegelyk
kompenseer vir
onnaspeurbare
ander booswig

Teenoor Sof merk sy op dat sy oorstelp is van vreugde, maar wanneer sy by die
huis kom en die nuwe skulpe in rye op die koffietafel in die sitkamer uitpak, word
sy skielik deur ’n groot moegheid en gevoel van teleurstelling oorval:
Ek keer my weg van die skulpe, want hulle lyk ineens vir my na
niks. Ek kon die hele besigheid net sowel gelaat het. Hulle lyk vir
my na ’n flou afspiegeling van wat ek verloor het en ’n belaglike
poging tot ’n regstelling van daardie verlies. (…) Hulle is
plaasvervangers, en kan nooit die plek van die gesteelde skulpe
inneem nie. (320–21)
Helena kom dus tot die besef dat niks die plek kan inneem van die skulpe wat sy
verloor het nie. Niks kan vergoed vir die verlies wat sy gely het nie. Op hierdie
wyse dui die roman op die tekortkominge van Freud se aanvanklike
verdrietbeskouing, maar bevestig ook terselfdertyd sy latere aannames (soos
verwoord in Freud 1923), naamlik dat verdriet ’n langdurige en selfs
nimmereindigende proses is waartydens ’n melancholiese identifikasie met die
verlore liefdesobjek in stand gehou word.
Aan die einde van die roman vind Helena ’n “[o]nbestendige berusting” (333) in
die verdwyning van haar skulpe. Sy lê hulle onwillig ter ruste. In haar verbeelding
stel sy hulle in die kis van die ontslape Bennie Fortuin – ’n bendevriend van
Jaykie Steinmeier – voor:
Bennie Fortuin lê in sy kis, ’n skulp geplaas op elk van sy geslote
ooglede, in elk van sy okselholtes, in sy gevoude hande, in elke
lies, op sy geslag. Die swaar konusse by sy voete. Hierdie skulpe is
ongesiens by die begrafnisondernemer ingeglip, en op die lyk
geplaas voor die deksel van die kis toegemaak is. My skulpe
vergesel hom op sy laaste reis na ontbinding en dissolusie. Saam
met hom gaan hulle ten gronde en tot niet. Saam met hom keer
hulle terug: stof tot stof. Verder as dit kan ek hulle nie in my
verbeelding volg nie. (328)
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Sy stel haar ook Bennie se bedroefde moeder voor. Deur na haar te verwys as
“mevrou Fortuin” (327), suggereer Helena ’n duidelike ooreenkoms met Fortuna,
die Romeinse godin van toeval en die noodlot. Sy gaan selfs so ver as om te sê:
“Ek sien die wispelturige hand van die noodlot hierin (die onbestendige,
veranderlike lotsbeskikster van die wêreld)” (327). Wanneer Helena haar skulpe
op Bennie Fortuin se lewelose liggaam en in sy doodskis voorstel, is dit dus ’n
aanduiding dat sy hulle uiteindelik in “die wispelturige hand van die noodlot”
plaas (327) en haar in ’n mate by die verlies daarvan berus.
Al merk Helena aan die einde van die roman op: “My gemoed is rustiger as
vantevore” (333), is sy haar pynlik daarvan bewus dat die gevoelens van verlies
enige tyd weer heftig kan opvlam. Van ’n algehele en netjiese oplossing van
verlies en verdriet is daar in dié roman dus geen sprake nie.

3. Onwillekeurige en “intrusiewe” herinneringe
Helena merk by geleentheid op dat sy jare lank ongeërg was oor die dood, maar
dat sy ná die diefstal van haar skulpe “ineens weer daarmee behep” is (33) en
gevolglik oor die dooies bly nadink. Haar minnaar, Frans de Waard, bring dié
hardnekkige weiering om haar by die verlies van haar skulpe te berus in verband
met ’n onvermoë om vorige verlieservarings te verwerk: “Jy wil jou eie demone
nie in die gesig staar nie. Jy wil nie aanvaar dat waarvoor die skulpe staan,
belangriker is as die skulpe self nie” (276). Hy is daarvan oortuig dat enige
terapeut sy vermoede sal bevestig dat die verlies van Helena se skulpe “’n
voorwendsel (’n jakkalsdraai, ’n verbloeming en bewimpeling), ’n poging van die
geslepe psige [is] om (…) vroeër, pynliker verliese te verdoesel” (157). Hierdie
woorde blyk profeties te wees wanneer Helena, veral vanweë die verdwyning van
haar kosbare skulpe, begin terugdink aan al die geliefdes wat sy al aan die dood
afgestaan het, maar ook aan haar persoonlike verlede en die tyd van haar
“vroeër self” (193).
Helena dink veral aan haar suster Joets, wat dood is sonder dat “die belofte van
haar jeug” (314) vervul is; aan haar jongste broertjie wat dood is “voordat hy ’n
lewe gehad het” (222); aan haar pa met sy onartikuleerbare berou en
melancholie; en aan haar ma se onverwerkte verdriet ten opsigte van die verlies
van háár pa (Helena se oupa).
Dat dié verlieservarings ’n groot indruk op Helena maak, blyk onder meer daaruit
dat sy talle herinneringe aan haar kinder- en jongmeisiedae, veral dié saam met
Joets, in haar vertelling verwoord, én dat sy tydens haar verblyf in Durban ook
weer begin skryf aan ’n roman wat in die veertigerjare afspeel en duidelik deur
haar familiegeskiedenis (en veral die verdriet van haar ouers) geïnspireer word.
Sy skryf onder meer oor ’n jong vrou wat (soos haar ma) in ’n sagte, geblomde
rok6 op ’n rooi sementstoep uitstap en hoop dat haar voorgenome huwelik ’n
wending in haar lewe teweeg sal bring:
Sy is verlief. Sy staan op trou. Sy is vol afwagting oor haar nuwe
lewe wat sy tegemoetgaan. Sy wil die verdriet van die verlede
agter haar laat. Sy het haar hart gesit op vervulling. Sy glo dat
hierdie vervulling van die hart moontlik is. Daarmee wil sy die
trane, die vertwyfeling en onsekerheid van die verlede goedmaak.
(31–2)
Ofskoon hierdie vrou haar verlede wil ontvlug en van vervulling droom, blyk dit
uit ’n ander uittreksel wat Helena uit dieselfde roman aanhaal, dat die vervulling
van dié begeertes haar ook nie op papier beskore is nie:
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Vir hierdie vrou sal dit nooit moontlik wees om geluk te vind nie.
Haar hart gaan waarskynlik eerder gebreek word deur (i) die
songebrande man in ’n wit flanelbroek en wit hemp met opgerolde
moue wat argeloos ’n sigaret rook en (ii) ’n man wat in Messina in
die kopermyne afdaal7.
Voorts skryf Helena ook oor ’n man wat (soos haar pa8) in ’n boot met die kus
van Afrika opreis, “omdat sy hart pas gebreek is deur ’n vrou, en omdat hy
hierdie geskiedenis agter hom wil laat” (244).
Helena gebruik die verdriet van haar ouers as skrywersinspirasie. Daar sou dus
beweer kon word dat dié verlieservarings en verdrietreaksies “verwerk” word in
die mate waarin dit in ’n nuwe (artistieke) konteks opgeneem en dus “anders
bewerk” word. Dit is egter opvallend dat nóg Helena as skrywer van die roman
(maar ook duidelik bewus van haarself as “karakter” in haar vertelling (Van
Vuuren 2008)), nóg die karakters in die roman daarin slaag om hul verdrietige
verlede agter te laat en ’n onbelemmerde, nuwe begin te maak. Die
tekstualisering van dié verlies en verdriet veroorsaak eerder dat Helena
voortdurend daarmee besig bly en daaraan herinner word.
Teenoor die herinneringe aan haar ouers en suster wat Helena met die grootste
helderheid en in die fynste besonderhede kan herroep, is daar ander dinge uit die
verlede wat sy heeltemal vergeet of onderdruk het. Die geheimsinnige
laatnagbeller Freek van As (’n aanduiding dat die verlede hier soos ’n feniks uit
die as van vergetelheid verrys), wat hom as “selfaangestelde fasiliteerder” (131)
van haar geheue aanmeld, dwing Helena om 27 jaar later weer te dink aan
mense en insidente wat sy eerder sou wou vergeet. Helena beskryf hierdie
oproepe as “intrusiewe herinnering[e]” (17) aan ’n tydperk van “roekeloosheid en
dwaling”, “onvoorbedagte en onverskillige optrede” en “misrekening en
verwardheid” (134). Ten spyte daarvan dat sy telkens teenoor Freek opmerk dat
sy nie graag aan dié deel van haar lewe herinner wil word nie, dat dit
onherroeplik tot die verlede behoort, begin die halfvergete figure van onder
andere Tobias Achterberg, Marthinus Maritz, Herman Holst, Felix du Randt en
Abel Sonnekus toenemend by haar spook.
Aan die hand van Freek se ontydige oproepe, en die (hewige) reaksie wat dit by
Helena ontketen, word daar in Die boek van toeval en toeverlaat ondersoek
ingestel na die aard en die werking van die geheue, na die prosesse van onthou
en vergeet, en spesifiek na die rol wat herinneringe ten opsigte van verlies speel.
Freek se gereelde oproepe maak Helena daarvan bewus dat haar geheue
“selektief” (31) en inkonsekwent is; dat sekere ervarings in haar psige
gesedimenteer geraak het “[s]oos (giftige) chemiese neerslag” waarvan sy “nooit
(…) ontslae [kan raak] nie” (227), terwyl ander ervarings feitlik heeltemal daaruit
verdwyn het. Byna asof dit heeltemal verlore gegaan het. Helena se teësinnige
oprakeling van dié dikwels pynlike herinneringe dien as illustrasie dat die
onderdrukking van traumatiese verlieservarings soms ’n meer effektiewe
verdedigingsmeganisme is as die uitpraat en die oprakeling daarvan (soos beweer
deur Slater 2003:48–53). Helena word egter nie deur die opdringerige Freek van
As toegelaat om die gordyne op haar onbesonne jeug toe te trek nie.

4. Die dood van ’n ryk man
Soos wat Helena die gedagtes aan haar skulpe en familielede ter ruste moet lê,
moet sy ook afskeid neem van die man saam met wie sy aan ’n omvangryke
woordprojek gewerk het. Bykans agt maande nadat Helena saam met hom begin
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werk het, sterf Theo Verwey aan ’n massiewe hartaanval. Dit is ironies dat hy juis
in Oktober (in die lente) sterf, aangesien lente gewoonlik ’n seisoen is wat met
groei, ontwaking en nuwe lewe geassosieer word. Theo se dood word in die
roman vooropgestel deurdat Helena, die eerstepersoonsverteller, reeds in die
eerste paragraaf van die eerste hoofstuk pertinent daarna verwys: “In Maart aan
die einde van die somer begin ek werk as Theo Verwey se assistent. In Oktober in
die lente word hy dood aangetref in sy kantoor. Ek is die een wat om halfsewe die
aand op hom afkom” (7). In die res van dié hoofstuk word die reaksie van Theo
se vrou en sy kollegas – Johannes Taljaard (Matroos), Freddie Ferreira, Vera
Garaszczuk – op sy dood beskryf. Veral Matroos is (anders as die suggestie wat
sy bynaam mag skep) ontroosbaar: Sy oë is dae lank “rooi gehuil” (7). In die
daaropvolgende 14 hoofstukke van die roman word die agt maande wat Theo se
dood voorafgegaan het, retrospektief belig. Die gevolg hiervan is dat die grootste
gedeelte van die roman uit ’n agternaperspektief vertel word (hoofstukke 1–15:
263 bladsye), terwyl slegs die laaste gedeelte chronologies ontplooi (hoofstukke
16–22: 63 bladsye). Die roman eindig nie met Theo se dood – die gebeurtenis
waarna Helena aan die begin van haar vertelling vooruitwys – nie, maar met ’n
beskrywing van Theo se gebeurlike begrafnis en Helena se aanpassing na sy
dood. Daar word in Die boek van toeval en toeverlaat dus vir die grootste
gedeelte afgewyk van die chronologiese vertelstruktuur9 wat die meeste ander
Viljoen/Winterbach-romans kenmerk.
Die vooropstelling van Theo se dood het verskeie belangrike implikasies. In die
eerste plek onderstreep dit die sentrale rol wat die dood – maar ook verlies in die
algemeen – in die roman speel. Dié karakters wat nie self in die loop van die
roman sterf nie, moet byna almal die dood van ’n geliefde “verwerk”: die
Steinmeiers treur byvoorbeeld oor die dood van Patrick Steinmeier; Helena
ervaar verdriet oor haar gestorwe gesinslede (ma, pa en suster); en die
museumpersoneel is almal (om verskillende redes) ontsteld oor Theo Verwey se
ontydige dood. In die tweede plek is die leser vanuit die staanspoor daarvan
bewus dat Theo gaan sterf, met die gevolg dat sy dood ’n bepaalde
onafwendbaarheid verkry. Dié onvermydelikheid word verder beklemtoon deur
die verband wat daar gesuggereer word tussen Theo se lewe en die
lewensverhaal van die ryk man in die boek10 (Don DeLillo se Cosmopolis) waarvan
Helena hom vertel. Dit is veral veelseggend dat die ryk man aan die einde van dié
boek sterf. Voorts gaan daar ook nie ’n enkele gesprek tussen Helena en Theo
verby “sonder ’n verwysing na die dood nie” (94). Die gedagte dat Theo die dood
nie kan vryspring of ongedaan maak nie, het – soos in Buller se plan – duidelik
allegoriese toespelings: vir almal breek die dood uiteindelik aan, dit is net die tyd
en die omstandighede wat onbekend is (of, soos in die geval van dié roman, nie
onmiddellik verraai word nie). In die derde plek verkry Theo se lewe (of ten
minste die gedeelte daarvan wat in die roman belig word), sy optrede en
handelinge, asook sy gesprekke met Helena Verbloem, in die lig van sy
onafwendbare en naderende dood, ’n meerduidige en veral ironiese betekenis.
Aangesien dit nie uit die staanspoor duidelik is dat Theo Verwey juis aan ’n
hartaanval sterf nie, en daar tydens Matroos, Freddie en Helena se gesprek aan
die begin van die roman talle verwysings na afpersing, onregmatighede en
dreigemente voorkom, word die leser se nuuskierigheid oor die aard van en redes
vir Theo se dood doelbewus deur die vooropstelling daarvan geprikkel. Wanneer
Helena se skulpe boonop gesteel word en konstabel Modisane haar en Sof op die
spoor van die Steinmeiers in Ladybrand bring, wil dit inderdaad voorkom asof die
leser hier met ’n tipe speurverhaal (vgl. byvoorbeeld Burger 2008) gekonfronteer
word. Hambidge (2006:1) wys egter daarop dat die roman ’n faux-speurverhaal
is en dat die leser, net soos Helena Verbloem, uiteindelik nie daarin slaag om al
die raaisels (en verliese) in die teks op te los nie.
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’n Verdere implikasie wat die vooropstelling van Theo se dood het, is dat sy
verbete drang om talle argaïese woorde en uitdrukkings in Afrikaans aan die
vergetelheid te ontruk en sy versameling van duur objets d’art, in die lig van sy
afsterwe, in ’n groot mate as futiele pogings ontmasker word.

5. ’n Lang lys woorde
Die tematiek van verlies speel nie net ’n rol in Helena se persoonlike lewe nie,
maar raak ook haar werk as taalkundige. Sy ervaar byna daagliks dat woorde se
betekenis verander, in onbruik verval of deur ander woorde vervang word.
Terwyl Helena ’n lys maak van die skulpe wat sy verloor het, die falanks minnaars
aan wie sy haar hart opgehang het, en die Afrikaanse boeke wat sy in die
stadsbiblioteek in bokse moes pak, wy Theo Verwey sy lewe daaraan om ’n
uitgebreide lys van Afrikaanse woorde en woordverbindings wat in onbruik geraak
het, aan die vergetelheid te ontruk. Helena beskryf die aard en doel van dié
“[g]root, ambisieuse projek” (148) waarmee sy Theo assisteer, soos volg:
Hy [Theo] is in die finale fase van sy groot woordprojek. Die
duisende woorde wat hy oor ’n tydperk van jare op kaart
aangebring het, moet nog net finaal gekatalogiseer word voor hulle
hulle uiteindelike beslag in boekvorm vind. Die woorde is
saamgestel uit uitgebreide vraelyste, persoonlike veldwerk,
oorlegpleging met ander etimoloë en taalkundiges, noukeurige
naslaanwerk en ander navorsing. Theo Verwey beoog met hierdie
projek om alle woorde in Afrikaans wat in onbruik geraak het, alle
uitdrukkings wat nie meer in omloop is nie, asook ’n opdatering van
etimologiese oorspronge in een boek byeen te bring. (148)
Volgens Burger (2007:13) is dit veelseggend dat die lys woorde wat deur Theo
versamel en opgestel word, juis woorde is wat in Afrikaans in onbruik geraak het.
Burger beskou dié lys gevolglik as ’n manier waarop Theo probeer om aan dinge
vas te hou en daaraan sin te gee; as “’n poging om te bewaar, om te verset teen
verganklikheid”. En dit is inderdaad een van die oogmerke wat Theo met sy
woordprojek het, naamlik om daardie woorde wat uit die Afrikaanse taalgeheue
verdwyn het, weer onder sprekers se aandag te bring. As ’n dokumentasie of
optekening van dit wat verlore gegaan het (’n oorsig oor al die “[a]rgaïese vorms,
verouderde woorde, woorde waarvan die oorspronklike betekenis afgeslyt is,
woorde waarvan die betekenisse met verloop van tyd verbrou, verknoei en
verbroddel geraak het” (237)), is dié lys egter terselfdertyd ook ’n bevestiging
van die verlies waarteen dit ’n verweer of verset probeer wees. Dit bly in die
eerste plek immers ’n lys van verlies. Die eerste lys wat Helena byvoorbeeld, ná
twee stewige whiskeys, van haar vermiste skulpe maak, lees soos volg:
Die drie Nautilus pompilius-skulpe is weg – twee kleintjies en ’n
grote. Albei Murex nigritus-skulpe is weg. Die Terebra maculata en
die Terebra aerolata is weg. Die drie Harpa major-skulpe is weg.
Die Conus marmoreus, die Conus geographus, albei Conus textileskulpe, die twee Conus betulinus-skulpe en die twee Conus
figulinus-skulpe, almal weg. Die twee Periglypta magnifica-skulpe
is weg. Die topskulp Trochas maculata is weg. Die bruid van die
see, Argonauta argo, is weg. Die twee wit kauri’s (Ovula ovum) en
die tieroogkauri (Cypria tigris) is weg. Al die tonnas en die
helmskulpe is weg. Die Marginella mosaica en die blosende
Marginella rosea is weg. (21) (My beklemtoning – TH)
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Die herhaling van die sintaktiese struktuur is weg word ’n tipe inkantasie aan die
hand waarvan Helena ’n verweer teen haar verlies probeer bied. Terselfdertyd
onderstreep die herhaling daarvan ook die onontkenbaarheid van die verlies
waarteen dit ’n verweer of verset probeer wees. Op dié wyse word die
ambivalente rol wat lyste (maar uiteindelik ook argiewe en museums in die
algemeen) as pogings om dit wat verlore gaan, op die een of ander wyse te
bestendig of te verewig, in Die boek van toeval en toeverlaat – net soos die lys
woorde wat Ben, Reitz en Willem tydens hul “taalspeletjies” in Niggie opstel –
onder die leser se aandag gebring. Aan die een kant verteenwoordig dit ’n poging
om die verlies ongedaan te maak, of as ’n verweer daarteen te dien; aan die
ander kant funksioneer dit terselfdertyd ook as bevestiging van dié verlies.
Uiteindelik is dit veelseggend dat Theo se woordprojek nie voltooi word nie: hy
sterf voordat hulle die taak kan afhandel en Helena is onseker of sy kans sien om
die projek te voltooi. Hoewel sy voortgaan met die “letters I, J en K” (331), merk
sy byvoorbeeld op dat Theo se dood haar geesdrif vir die projek gedemp het en
dat sy van plan is om haar weer elders te vestig.
By wyse van Theo (en Helena) se argivering en katalogisering van woorde, word
daar in Die boek van toeval en toeverlaat nie net nagedink oor die verlies van
“woorde” – dus van taal – nie, maar ook oor die rol wat taal met betrekking tot
verlies en verdriet speel. Enersyds diendie roman as herinnering van die
Lacaniaanse gedagte dat ons in ’n groot mate slegs oor taal (en ander simboliese
konvensies) beskik om vorm en betekenis aan ons verlangens, begeertes,
kwellinge, drome, teleurstellings, verliese en so meer te gee (Lacan 1968, 1977).
Andersyds wys die roman ook op die onvermoë van die taal (en enige taal in die
besonder) om dit wat buite taal lê, toereikend vas te vat of tot uitdrukking te
bring. Soos enige ander spreker het ’n bedroefde persoon slegs deur middel van
taal toegang tot die komplekse emosies, indrukke en gevoelens wat met ’n
emosionele of psigiese ervaring (byvoorbeeld ’n verlieservaring) gepaard gaan.
Dit waartoe taal nié toegang bied nie – dit wat dus buite taal lê – kan nie
voldoende in taal weergegee word nie. Alle pogings om iets van verlies te weet, is
om verlies te ver-taal; om dit in taal – in simbole – aan onsself te probeer
verduidelik. Gevolglik kan ons slegs ’n beeld van verlies vorm op grond van dit
wat in taal, en in hierdie geval spesifiek in Afrikaans, daaroor gesê kan word. En
dié beeld is, soos Lacan (1977:5) oortuigend aantoon, altyd onbevredigend. In
Die boek van toeval en toeverlaat betreur Helena Verbloem die ontoereikendheid
van Afrikaans wanneer dit by gevoelens van verlies en verdriet kom. Sy wys
byvoorbeeld daarop dat taal dikwels tekort skiet om die omvang en kompleksiteit
van die verdrietreaksies wat deur ’n verlieservaring veroorsaak word, te
verwoord. Nadat sy ontdek dat 32 van haar geliefde skulpe gesteel is, beskryf sy
haar verdriet-reaksie op die verlies byvoorbeeld soos volg:
Ek kan dit nie gló nie! Die geluid kom diep uit my keel, uit ’n plek
waar woorde nie gewoonlik gevorm word nie; ek voel hoe my keel
vernou en die klein beentjies in my strottehoof pynlik teenmekaar
aandruk. (11) (My kursivering – TH)
Met dié opmerking gee sy te kenne dat daar in sommige gevalle nie woorde is om
bepaalde emosies en ervarings uit te druk nie. Voorts ontbreek daar, volgens
haar, genoeg(same) woorde (sinonieme en adjektiewe) in Afrikaans om die
uiteenlopende betekenisnuanses van begrippe soos byvoorbeeld (i) verdriet en
(ii) droefheid uit te druk:
(i) Afrikaans het ongelukkig nie genoeg woorde vir verdriet nie.
Leed, harteleed, smart, droefenis, dis nie voldoende nie. Dis nie
voldoende om al die nuanserings van verdriet uit te druk nie.
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Miskien is daar tale wat genoeg woorde daarvoor het. Daar moet
sekerlik sulke tale wees. (207)
(ii) Maar dit is veral droef wat my interesseer. ’n Neerslagtige
stemming. Van leed getuigend. Wat leed veroorsaak of daarmee
gepaardgaan. Wat ’n sombere stemming wek. Bedroewend. Ook in
verbinding met selfstandige naamwoorde ter aanduiding dat die
genoemde kleur troebel, dof is en tot droefheid, treurigheid en
neerslagtigheid stem. (Droefrooi.) En droefheid is die toestand of
hoedanigheid
van
droewig,
treurig,
verdrietig
wees;
terneergedruktheid, neerslagtigheid; iets droewigs, treurigs;
hartseer, teenoor blydskap. Is dit al? dink ek. So weinig woorde vir
’n emosie met soveel skakerings – die ganse kleurspektrum – van
droefwit tot droefswart, van droefpurper tot droeforanje.
(Droeforanje, droefblanje, droefblou.) (81)
Om verdriet (in Afrikaans) te vertaal, is dus altyd onsuksesvol en ontoereikend,
aangesien dit ’n poging behels om dit wat buite die taal lê, in taal te probeer
vasvat. Tog het ’n spreker, ironies genoeg, slegs taal tot sy/haar beskikking om
selfs dié ontoereikendheid te verwoord of daaroor na te dink.

6. “Toeval en toeverlaat”
Terwyl sy haar skulpe probeer terugvind, vir Theo met sy woordprojek help en
Freek van As se laatnagoproepe met ’n stygende mate van ongeduld aanhoor, vra
Helena vir Hugo Hattingh in die museum-teekamer uit na die oorsprong van lewe
en die ontstaan van die heelal. Die inligting wat Hugo as paleontoloog oor
biologiese evolusie en die wordingsgeskiedenis van die heelal aan haar meedeel,
vind sy waardevol, opwindend en interessant, juis omdat dit kontrasteer met al
die gedagtes wat sy aan die dood, verlies en sterflikheid wy: “Ek voel geraak, ek
is opgewonde. Hier is ’n nuwe raamwerk waarbinne ek die verskynsel van lewe
kan plaas” (97).
Dit wil aanvanklik vir Helena voorkom asof haar persoonlike verdriet en
kleinmenslike obsessies (wat kontingent en partikulier is) deur dié kosmiese
raamwerk van miljoene jare se evolusionêre geskiedenis gerelativeer en selfs
onbenullig verklaar word. (Wat help dit byvoorbeeld om jou te verknies en te
treur oor die verlies van ’n skulp of van woorde uit die taalgeheue as jy elke
oggend een tree nader aan die einde van jou lewe is; as jy weet dat daar van die
mens, van skulpe, en selfs van die aarde, uiteindelik niks gaan oorbly nie?)
Daarbenewens wil dit lyk asof dié nuwe raamwerk ’n “eng godsdienstige
raamwerk” (Burger 2006:4), gebaseer op voortbestemming en lotsgebondenheid,
vervang en aan Helena die troos bied wat haar nie in eersgenoemde konteks
beskore is nie.
Soos haar vertelling vorder, voel Helena haar egter toenemend verskeur tussen
die omvangryke kosmiese geskiedenis aan die een kant en die beskeie (selfs
onbenullige) taferele van haar persoonlike geskiedenis aan die ander kant:
Die klein detail van my daaglikse lewe verdring gou die groter
geheelbeeld. Ek kry dit nie reg om my oog op die vyftien duisend
miljoen jaar van die bestaan van die heelal te hou nie. Die
chaotiese aansprake van my innerlike lewe verdring dit baie vinnig.
(My skulpe. My verhouding met Frans de Waard, die man wat ek
agtergelaat het. Ander verliese. Die talle, onnaspeurbare klein
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psigiese verskuiwings van die een oomblik na die volgende.) (98)
(My kursivering – TH)
Uit haar gesprekke met Hugo Hattingh word dit vir Helena mettertyd duidelik dat
nie net die kleinmenslike belewenisse nie, maar ook die omvangryke evolusionêre
geskiedenis die gevolg van ’n lang reeks toevallighede is: “[O]ns intelligensie en
sintuiglike bewussyn het ontwikkel soos dit het as gevolg van ’n uitgebreide reeks
toevallighede” (118), en “Alles wat hier is, is die gevolg van toeval, van tallose
voorafgaande gebeurtenisse” (149). In die ontsagwekkende en omvangryke
oorsig wat Hugo Hattingh op die oorsprong van lewe en die ontstaan van die
heelal aan Helena gee, gaan dit dus nie soseer oor oerpatrone en vasgelegde
kragte nie, maar oor die klein veranderinge en verskuiwings. Hugo wys vir Helena
byvoorbeeld daarop dat Darwin, wat allerweë as die vader van die evolusieleer
beskou word, in sy laaste boek oor wurms geskryf het. Hy het hom dus nie besig
gehou met ’n hoë en grootse besinning oor lewe en evolusie nie, maar met
wurms as “metafoor vir die belangrike rol wat klein veranderings en aanpassings
oor ’n baie lang tydperk” gespeel het (97). Vir hom was dit dus belangrik om
daarop te wys dat die “geringste verskil – hoe onbenullig ook al – (…) die loop
van die geskiedenis [kan] verander” (149). Ook hier is die fokus dus op die
subjektiewe, die spesifieke, die partikuliere.
Op soortgelyke wyse vind Helena nie vertroosting teen verlies en vergetelheid
deur op “kosmiese skaal ’n groter geheue” (Burger 2006:4) of korrektief op haar
persoonlike ervarings te verkry nie. In die aangesig van die dood, van verlies,
spits sy haar eerder toe op die kleinmenslike, en dus verganklike en toevallige,
momente. Na Theo se dood wil Helena verkieslik poësie lees: “[D]ie feite van
evolusie skuif ek voorlopig opsy – my blik wil inwaarts beweeg, ek wil fokus op
klein, liriese, ménslike momente” (271). En by die tee na afloop van Theo se
begrafnis wil sy ander dinge by Hugo weet as gewoonlik:
... vandag wil ek by die geleentheid van die dooie se uitvaart iets
anders by hom weet. Iets meer mensliks, meer intiems. In die
teenwoordigheid van die dood wil ek nie die ongrypbare geheimenis
van tyd en ruimte probeer deurgrond nie – ek wil my toespits op
die persoonlike, ek wil my in die spesifieke, die subjektiewe, die
kleinmenslike moment werp sodat ek doof is vir die enorme ruising
van verbygaande tyd en verganklikheid in my ore. (296)
In haar nood vind Helena dus ’n (brose) toeverlaat in Sof, Frans de Waard, haar
dogter en haar broer wat skielik weer (soos die verlore seun in die gelykenis)
toevallig sy opwagting in haar lewe maak. Sy rig haar ook tot haar moeder, haar
vader, en Joets, haar oorlede suster:
Ek het groot droefheid na my ouers en na Joets, wat ek nooit weer
sal sien nie. Ons was ’n eenmalige en kortstondige, en bowenal
toevallige konfigurasie. Uit die donkerte en die niks het ons te
voorskyn gekom, en daarheen keer ons terug. Ons sal nooit weer
op dié manier beliggaam word nie, in die oneindigheid van die tyd
het dit maar één keer presies so gebeur. En so is dit met my kind
ook. Kind, jou wat ek so liefhet. Jou vorm wat vir my dierbaarder
as enigiets op aarde is, en was, en sal wees. Van nou tot in
ewigheid. En daarmee daag ek die groot stilte uit. Ek buig my kop
vorentoe. Ek sit my hand op my hart, op my midderif, asof ek
fataal deurboor is. My keel is diggetrek van emosie. Ek kan nie
praat nie. (193–4)
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Hierdie toeverlaat lê dus, anders as in Niggie, nie soseer in kennis – die rasionele
– nie, maar eerder in die irrasionele, die toeval. Nie in iets wat volledig in taal
uitgesê kan word nie, maar juis, soos wat dit in die laaste sinne van die aanhaling
hier bo blyk, in ’n belewenis wat in ’n groot mate buite taal lê.

7. Samevatting
Ten spyte daarvan dat Helena in dié roman tot die besef kom dat niks ooit aan
ons “behoort nie” (207); dat ons die lewe met leë hande binnekom én verlaat;
dat alles in ’n oogwink verbygaan én dat alles “waaraan ons ons oormatig heg”
(207) uiteindelik pyn veroorsaak, is sy aanvanklik nie soos Elizabeth Curren in
J.M. Coetzee se Age of Iron in staat om “leeg” te word soos ’n skulp en te laat
gaan, of soos die dansende derwisje in DeLillo se Cosmopolis “uit hulle liggame
[te] tol na die einde van alle besittings” (247) nie. Op psigiese vlak klou sy eerder
vas aan haar gesteelde skulpe, haar etimologiese projek saam met Theo Verwey
(teenoor wie sy heimlik aangetrokke voel), die herinneringe aan haar gestorwe
gesinslede en haar eie kinderherinneringe. Sy word, in haar eie woorde, nog
bewoon deur ’n ego wat haar aan haar minnaar en kind, haar vriendin Sof Benadé
en haar skulpe heg. Dit is juis hierdie gierige ego wat tot verdere en voortgesette
ervarings van pyn en verdriet aanleiding gee.
Tog word Helena deur ’n toevallige sameloop van omstandighede deur bepaalde
verlieservarings gekonfronteer: 23 van haar vermiste skulpe word byvoorbeeld
nooit weer teruggevind nie; haar kollega, Theo, sterf aan ’n massiewe hartaanval;
terwyl Freek van As se ontydige oproepe haar dwing om sekere verhoudings in
die verlede in heroënskou te neem en haar uiteindelik daarby te berus. In hierdie
opsig kan Die boek van toeval en toeverlaat, net soos die verhaal van die ryk
jong man van wie Helena vir Theo vertel, as ’n narratief van aflegging en afskeid
beskou word.
By wyse van die achronologiese aanbieding van gebeure word Theo se dood –
maar ook dood en verlies in die algemeen – in die eerste hoofstuk van die roman
vooropgestel. In die daaropvolgende hoofstukke, wat retrospektief ontplooi, word
die onafwendbaarheid van Theo se dood telkens onder die leser se aandag gehou.
Tog eindig Helena se vertelling, interessant genoeg, nie met die gebeurtenis
(Theo se afsterwe) waarna sy in die eerste hoofstuk vooruitgewys het nie. Sy
belig ook sy gebeurlike begrafnis en haar eie, moeisame aanpassing ná sy dood.
Op dié wyse slaag sy daarin om, al is dit net op simboliese vlak, by die dood
“verby te skryf”. In haar beskrywing van Theo se begrafnis word die dood as ’t
ware deur ’n byna karnavaleske viering van die lewe besweer – ’n toneel wat nie
net aan die skryfwerk van Etienne Leroux herinner nie, maar ook sy satiriese
vindingrykheid ewenaar.
Deurdat Helena Theo se dood in ’n groot mate by wyse van die ordening van haar
vertelling besweer, uiteindelik [on]bestendige berusting in die verdwyning van
haar skulpe vind, weer vreugde en plesier uit haar verhouding met Frans de
Waard put, en boonop uitsien na ’n herontmoeting met haar langverlore broer,
sou beweer kon word dat Die boek van toeval en toeverlaat dalk die mees
geslaagde “verweerskrif” teen verlies en die dood in die oeuvre van Lettie Viljoen
/ Ingrid Winterbach is. Dit is allermins, soos Van Niekerk (2009) beweer, ’n
roman wat op “’n dissonant van mistroostige sinloosheid” eindig, met die gevolg
dat “die leser sigself beroof voel van elke vorm van genoegdoening”. Veral
interessant is die suggestie dat Helena uiteindelik nié haar toeverlaat in die
kosmiese raamwerk van biologiese evolusie vind nie – die videoband wat sy by
Vera Garaszczuk leen, bevestig haar ergste vermoedens – maar eerder in ’n
doelbewuste terugkeer tot die geborgenheid van die “eenmalige en kortstondige,
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en bowenal toevallige konfigurasie” (194) van haar gesin (wat hier vir Sof en
Frans insluit). Die feit dat Helena in die laaste twee paragrawe van die roman
pertinent en by herhaling na haar oorlede ma en suster, asook na haar geliefde
dogter en broer, verwys, onderstreep hierdie gedagte. Helena verwerp dus die
“groot narratief”, die sogenaamde “meesternarratief” in ’n kosmiese of teologiese
sin, ten gunste van ’n hoogs persoonlike narratief waarin finale sluiting uiteindelik
ook uitbly.
In Die boek van toeval en toeverlaat is dit juis Helena se “tuiskoms” in die
toevallige konfigurasie van haar gesin en die gedagte dat alles en almal wat
bestaan, verganklik is en uiteindelik tot niet gaan, waarin daar ’n element van
troos, van toevlug en miskien selfs ook van toeverlaat bestaan. In hierdie lewe
heg ons ons aan mense en dinge, wat op die duur ongelukkigheid en pyn
veroorsaak, aangesien ons dié voorwerpe en mense kan (en uiteindelik wél)
verloor. Wanneer sodanige verlies plaasvind, veroorsaak dit intense verdriet, juis
omdat daar emosionele beleggings in dié verhoudings gemaak is. Aan die ander
kant is hierdie verhoudings kosbaar juis ómdat dit broos, verganklik, en bowenal
toevallig is. Die begrippe toeval en toeverlaat in die romantitel hoef dus nie as ’n
binêre opposisie beskou te word nie, maar kan ook as ’n komplementêre paar
geïnterpreteer word. In dié roman lê die toeverlaat juis in ’n groot mate in die
toeval – en meer spesifiek in die kosbaarheid van ons toevallige biologiese
inkarnasie, ons gesinsbande en ons interpersoonlike verhoudings.
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Eindnotas
1

’n Bladsynommer sonder outeursnaam en publikasiedatum verwys telkens na:
Winterbach (2006).
2

Beide kom van elders om in die stad te werk en loseer in tuinwoonstelle, albei
spandeer hulle dae by die stadsmuseum, en al twee het ’n verhouding met ’n
man van wie hulle (soms) vir lang tye geskei is.
3

Volgens Van Vuuren (2008) “struktureer Winterbach die filosofiese onderlaag
van dié roman op eenheid-in-teenoorgesteldes”.

4

Kurator is afgelei van die Latynse curare wat beteken “om te sorg; om te
bewaar” (Postma 1967:78).
5

Daar is talle voorbeelde van spesifieke tydsaanduidings soos dié in die roman,
byvoorbeeld: “In Maart aan die einde van die somer …” (7); “In Oktober in die
lente …” (7); “In die laaste week van Mei, byna drie maande nadat ek in Maart as
Theo se assistent begin het …” (10); “Dit is die begin van Junie” (34); “So kom
ons aan die einde van Junie …” (89); “… een middag in die middel van Augustus
…” (180); “Die twee weke aan die einde van Augustus …” (214); “In September is
dit lente” (224); “In die tweede week van September …” (241); “In die derde
week van September …” (242); “September het vier en ’n half weke” (256);
“Oktober is die mooiste maand” (263). Enersyds dien dié tydsaanduidings as
leidrade vir die leser om die chronologiese verloop van gebeure te agterhaal;
andersyds hou dit ook met die gedagte van verlies verband. Sonder ’n konsep
van tyd (en die verbygaan daarvan), sou die konsep van verlies, verganklikheid
en kortstondigheid immers nie moontlik gewees het nie. Die belangrike rol wat
tyd en ruimte in die roman speel, word indringend deur Johl (2008:142–62)
bespreek.
6

Helena onthou ’n spesifieke vakansie waartydens haar ma op ’n bankie gesit en
oor die see uitgekyk het: “Sy het ’n rok van ’n ligte, geblomde materiaal gedra”
(124).

7

Helena se ma het haar vader (Helena se oupa) op ’n vroeë ouderdom verloor.
Hy het sy vrou en vier kinders verlaat om in die myne in Messina te gaan werk en
het eers 23 later sy verskyning gemaak (interessant dat hy net soveel jare weg
was as die getal skulpe wat nie teruggevind word nie!). Hoewel hy wou kontak
maak met sy kinders, het drie hom reeds “afgeleer, afgesterf” (211). Dit was
slegs Helena se ma wat hom weer in haar lewe toegelaat het, maar die
verhouding was vir haar ’n inspanning. Hy is sewe jaar later oorlede.

8

Helena se pa het as jong man sy oujongnooisusters gegroet en met ’n boot teen
die kus van Afrika opgereis: “Daardie wêreld het my vader agtergelaat toe hy op
die boot geklim het, langs die kus van Afrika opgevaar het, saans met vreemde
vroue gedans het, aan wal gestap het om ’n kauri te koop, ’n waaier, ’n
geborduurde tafeldoek” (126).

9

In Belemmering word ’n gedeelte van die Hannah-narratief (te wete die besoek
aan oom Dirkie en tant Drien) uit ’n agternaperspektief vertel. Die
aanvangsparagraaf van die novelle Klaaglied vir Koos skep die indruk dat die res
van die verteller se “relaas” retrospektief ontplooi. Tog blyk dit later nie die geval
te wees nie.
10

Dié verhaal gaan oor ’n baie ryk man wat die behoefte het om allerlei materiële
dinge aan te koop. Hy beweeg van een punt na ’n ander in die stad in ’n
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limousine. In die limousine voer hy verskillende gesprekke met sy adviseurs;
beleef hy allerhande oponthoude en versperrings – waaronder die begrafnisstoet
van ’n bekende Soefistiese rap-sanger wat hy op staande voet gade slaan – en
eet hy selfs een of twee keer saam met sy vrou. Tydens die begrafnis van die
rap-sanger fantaseer die ryk man oor die rol wat die onderskeie vroue in sy lewe
by sy graf sal speel. In die loop van die dag verhandel die man al hoe groter
somme geld, teen al sy finansiële adviseurs se raad in. Hy verloor alles. Sy vrou
se geld ook, wat hy in ’n bedrieglik eenvoudige digitale of kubertransaksie steel.
Aan die einde van die verhaal is die man dood.
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Die digkuns van Johann de Lange met
spesifieke verwysing na Nagsweet
Joan Hambidge
Universiteit van Kaapstad

Abstract
The poetry of Johann de Lange with particular reference to Nagsweet
This article explores Nagsweet by Johann de Lange, a volume of poems originally
part of Wordende naak. The complex gender politics of these poems is examined
to highlight the fact that readers’ criticism of technical aspects very often
disguises a moral dilemma. These poems force the reader to go beyond the
surface to reveal the texts as emblematic of more deeply seated wounds. In
cruising the lover the poet seeks the absent father who abandoned him by dying.
Relevant psychoanalytical texts are applied and the influence of this volume of
poetry on a younger poet is assessed.

Opsomming
Die digkuns van Johann de Lange met spesifieke verwysing na Nagsweet
In hierdie artikel word daar gekyk na die bundel Nagsweet van Johann de Lange
wat oorspronklik deel was van die bundel Wordende naak. Daar word gelet op die
komplekse genderpolitiek in hierdie verse en uitgewys dat lesers se tegniese
besware eerder ’n morele probleem verhul. Die tekste dwing die leser om verby
die oppervlak te delf en die tekste as emblema van dieperliggende wonde te sien.
Die digter is in sy cruising van die minnaar op soek na die afwesige vader wat
hom deur die dood versaak het. Relevante psigoanalitiese tekste word betrek en
die invloed van hierdie bundel op ’n jonger digter geëvalueer.

Johann de Lange is op 22 Desember 1959 in Pretoria gebore.
Hy debuteer in 1982 met die digbundel Akwarelle van die dors, waarvoor hy in
1983 die Ingrid Jonker-prys vir debuutpoësie ontvang. Daarna volg Waterwoestyn
(1984), Snel grys fantoom (1986), Wordende naak (1990), waarvoor hy die
Rapport-prys vir Poësie ontvang, Nagsweet (1991), Vleiswond (1993) en Wat sag
is vergaan (1995). In 1996 maak hy sy prosadebuut met Vreemder as fiksie. Sy
tweede kortverhaalbundel is Tweede natuur (2000).
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In 1997 stel De Lange 'n bloemlesing gay-kortverhale uit die laaste honderd jaar
saam getiteld Soort soek soort, en in 1998 'n bloemlesing erotiese poësie saam
met Antjie Krog, getiteld Die dye trek die dye aan.
Benewens die Ingrid Jonker- en Rapport-pryse vir Poësie wat vir individuele
bundels toegeken is, ontvang Johann de Lange ook die Pankratorprys vir sy gedig
"Skerpskutter" in 'n internasionale poësiekompetisie deur UNESCO uitgeskryf, en
'n Avanti-toekenning vir sy draaiboek oor die lewe van Ingrid Jonker (Verdrinkte
hande).
Sy vertalings van Afrikaanse gedigte verskyn onder meer in The Penguin book of
Southern African Verse (1989), Breaking the silence – a century of South African
women’s poetry (1990), Soho Square: a collection of new writing from Africa
(1992), The heart in exile: South African poetry in English 1990–1995 (1996) en
The lava of this land: South African Poetry 1960–1996 (1997). In 2007 verskyn
The wisdom of water, ’n keur uit sy vertalings van Wilma Stockenström se
gedigte.

I Vooraf
Literature is the unconscious of psychoanalysis. (Shoshana Felman)
Leipoldt 1
Hy geur diep in baie blomme,
die wind in sy groen hare,
vingerspriete wat tril.
Daagliks nog word hy ontaard
uit goudgeel klein van moskonfyt,
uit verse wat diep gekelder lê.
Saans gedenk sy vriende hom
soos mense ’n glasie wyn klink:
die nasmaak bly in die volksmond.
Vir kinders dis hy stories uit
sy lewe op: ’n skeepswrak
met geraamtes en skepe volgestop.
In die Pakhuisberge by Clanwillian
groei ’n aalwyn, deurdrenk
met die bitter sap van eensaamheid.
Leipoldt 2
Saans by die lessenaar:
die borselkop-jonkman,
sy drif soos swael
gesublimeer tot verse,
sy liefde vertaal
tot aanvaarbaarheid:
die meisiemooi mond,
die gepantserde hart,
die blonde slagveld
van maag en dye,
die vesting van boude
nog nie ingeneem
deur die liefde nie,
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soek hy ontvlugting
in die sinlike simboliek
van die Ooste,
in die erotiek
van velddiere en plante:
dit word sy hout
vir elke aand
se lyfgesprek.
Met die gordyne diggetrek,
sy kaal lyf teenoor hom
in die spieël,
luister hy na die seun
in die kamer langsaan
wat in swoel drome kreun,
en sy hand soek troos
in sy dye
of in 'n vers: hy
wat woorde
skep, en met
die woorde skep:
digter dus,
en meer-as-mens,
ook sy pyn
bomenslik uitgepuur:
die saadknop
'n mond vol woorde.
(Akwarelle van die dors, 47–9)

II Teoretiese Besinning
Soos hier bo genoem, is die digkuns van Johann de Lange bekroon met die
gesogte Ingrid Jonker-prys vir die digter se debuut, Akwarelle van die dors
(1982). Vir Wordende naak (1990) word hy bekroon met die Rapport-prys. Dit is
’n sterk en gerekende digterskap wat veral in Nederland ’n wyer leserspubliek
verdien.1
De Lange word in Afrikaans gelees as ’n homofiele digter en sy digkuns word,
veral vanweë die omstrede bundel Nagsweet (1991), as skokkend en
grensoorskrydend ervaar. (Die resepsie van hierdie bundel sal dit bewys.) Tog is
die homofiele tematiek net een aspek van sy digkuns. Die gesprek met ander
digters – soos Leipoldt, N.P. van Wyk Louw, Sheila Cussons en Ingrid Jonker –
bied ’n interessante ondersoekveld. In hierdie artikel word die genderpolitiek van
De Lange se digkuns ondersoek ten einde die redes vir die gesprek met ander
digters te probeer begryp. In sy prosadebuut, Vreemder as fiksie(1996), skryf die
digter oor sy ouers en die selfmoord van die vader. Die versaking deur die
vaderfiguur lei tot ’n soeke na die digterlike vaderfiguur: Leipoldt en later Van
Wyk Louw.
Ten eerste dan die genderpolitiek in sy digkuns. Ten tweede die skokkende
gedigte en die cruising wat die soeke na die afwesige vader moet ophef.
In 'n essay ("Les Fleurs du mal armé: Some Reflections on Intertextuality") oor
Mallarmé argumenteer Barbara Johnson vir spesifieke genderkonstruksies in
skryfwerk. Sy lees intertekstualiteit as interseksualiteit en haar siening van
gender in 'n manlike Subjek gaan teen die konvensies van 'n eng feminisme in.
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Sy wys op die kastrasie-angs in die digterlike gesprek: die vader-digter inhibeer
die seun-digter. Daarom is hy impotent, passief, gefeminiseer, mal armé. Sy
skryf: "Yet this state of castration is being invoked as a Muse: the lack of
inspiration has become the source of inspiration" (Bloom 1989:213). Juis omdat
daar uit die proses van die stilte geskryf word, ontglip hy konvensionele genderbinariteite. Dit is dus nie meer moontlik om te onderskei tussen oorrompeling of
sukses; impotensie of potensie; passiwiteit of aktiwiteit nie.
Dit gaan in De Lange se digkuns dan nie net om passiwiteit per se nie, maar om
die poging om anders te skryf. In die tekste van Mallarmé, argumenteer Johnson,
is daar breuke en blanko gedeeltes wat die intertekstuele heterogeniteit
internaliseer. Dit word ’n spel van onderbrekings in die teks. Sy skryf:
Mallarmé's intertextuality then becomes an explicit version of the
ways in which a text is never its own contemporary, cannot
constitute a self-contained whole, conveys only its non-coincidence
with itself. (Bloom 1989:213).
In die gender-analise vra Johnson die relevante vraag: As passiwiteit gelyk te stel
is aan vroulikheid, maar die digter is nie 'n vrou nie, hoe ervaar die leser die
gedigte? Kan die Muse van Impotensie 'n soort toegang gee tot 'n ervaring van
Vroulikheid?
Om haar argument te verhelder, verwys Johnson na Susan Gubar se "'The Blank
Page' and Female Creativity" waarin sy aanvoer dat wanneer die metafore van
letterkundige kreatiwiteit deur ’n seksuele lens gefilter word, vroulike seksualiteit
aan tekstualiteit gelykgestel word. Die penis as manlik en die teks as die vroulike
en passiewe skepping. Die teks is dan iets wat nie outonoom kan wees nie,
ofskoon dit met kontradiktoriese betekenisse gelaai mag wees (Bloom 1989:220–
21).
Die digter Mallarmé is manlik; die gedig vroulik. Die vrou is dan teken van die
poëtiese instink. Sy skryf in Bloom 1989:225):
It is though Mallarmé's interest in writing like a woman about
fashion was to steal back for consciousness what women had stolen
by unconsciousness, to write consciously from out the female
unconscious, which is somehow more intimately but illegitimately
connected to the stuff of poetry. Intertextuality here becomes
intersexuality.
Die gedigte spreek ook genderverskille aan. "The opposition between male and
female is an opposition between half-dead language and nourishing nonlanguage" (Bloom 1989:226).
Deur sy vele vroulike impersonasies betree hy die ruimte van die vroulike. Tog,
meen Johnson ten slotte, is dit moeilik om enkelvoudig hieroor te argumenteer.
Wanneer 'n "werklike" vrou praat/skryf, word die stilte nie noodwendig verbreek
nie. Tog is die letterlike vrou nie gelyk te stel aan die figuurlike vrou nie. Hulle
ontmoet nie op dieselfde vlak van retoriese diskoers nie en daar moet nog baie
nagedink word oor hierdie opposisies in skryfwerk.
By Johann de Lange gebeur iets anders: daar is aktiwiteit, cruising, aggressie. ’n
Kortstondige opheffing van pyn in seksuele ekstase. By hom is die teks nie vroulik
nie, maar manlik/aggressief/skokkend/uitdagend. Die genoemde teks is natuurlik
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in 1989 geskryf, en ter wille van die volledigheid van die argument sal latere
sentrale artikels oor hierdie kwessie nou behandel word.
Jan Montefiore se Feminism and poetry (language, experience, identity in
women's writing) uit 1987 aktiveer etlike vrae rondom gender en skryf.
Montefiore lees digkuns as 'n intellektuele en politieke stryd, en daarmee
gepaardgaande as 'n genderstryd.
Hierdie teks konsentreer op al die bekende debatte oor die "woman-identifiedwoman". Dit spreek gender aan as 'n problematisering van die vroulike posisie en
'n skryfster soos A.S. Byatt se opmerking dat sy nie 'n feministiese skrywer is nie,
maar dat sy deur haar skryfwerk kan ontvlug van haar beperkinge as 'n vrou of
vroulike skrywer, is die soort uitspraak wat ongewild is binne hierdie denkrigting.
Die vroulike domein behels die volgende en dit word volledig aangehaal:
(1) an uncolonized, unexploited, unviolated realm of escape from
patriarchy's ruinous present, or
(2) a means of imagining communities of women living, working,
and producing a specifically female culture, or
(3) a form of utopia in which feminist ideals and values can exist as
norms instead of marginal alternatives, or
(4) a source of numinous female imagery, or
(5) a celebration of the power of women in which biological
capacities such as childbirth or menstruation symbolize lifeprinciples, or
(6) a means of evoking qualities of mind (such as intuition) and
modes of relationship (such as mutual support) between
women which exist under patriarchy, but only under pressure of
taboo or discouragement. (Montefiore 1987:79)
In hierdie artikel word daar dikwels teen die patriargale diskoers geargumenteer,
teen die redusering van die vrou tot Ander, tot Gesigslose, tot Geskryfde. Deur
onder meer Gilbert en Gubar se The mad woman in the attic (1979) te betrek,
word die vrou van stemlose tot stemhebbende verhef.
Ook is die digkuns van Adrienne Rich belangrike dokumente waarin die radikale
posisie van die lesbiese vrou beskryf word; meer radikaal as in haar essays oor
dieselfde onderwerp. Trouens, sy skep selfs 'n nuwe taal, aldus Mary Gentile,
soos aangehaal deur Montefiore (1987:138). Rich se taal evokeer vroulike
ervarings in al die vlakkigheid en onweerlegbare direktheid. Dit spreek tot die
leser op ’n emosionele en intellektuele vlak. Hierdie nuwe taal wat sy skep, is wat
sy met hierdie feminisme beoog. Hierdie soort feminisme, wat vrouwees in haar
volledigheid, sowel fisies as psigies, weergee, sonder enige selfsensuur, of dat
daar enige eksterne kategorieë of evaluasies hieraan opgedring word, het dan
uiteindelik ’n nuwe taal tot gevolg ("Adrienne Rich and Separatism: The Language
of Multiple Realities", Maenad 1982). By De Lange is daar eweneens ’n opstand
teen die heersende digterlike diskoers en dekorum en ’n besegging van die
outentieke gay-belewenis.
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In hierdie verband is haar betrekking van die radikale feminis Luce Irigaray ook
tersaaklik. Vroue word tot die Tweede Seks, die Ander, gereduseer en in elke
binêre opposisie is daar sprake van 'n vermindering. So skryf sy:
"She" is indefinitely other in herself. This is undoubtedly the reason
she is called temperamental, incomprehensible, perturbed,
capricious - not to mention her language in which "she" goes off in
all directions and in which "he" is unable to discern the coherence
of any meaning. Contradictory words seem a little crazy to the logic
of reason, and inaudible to him who listens with ready-made grids,
a code prepared in advance. (Montefiore 1987:148).
Iragaray gebruik die metafoor van "when our lips speak together" ("quand nos
lèvres se parlent") om die spesifieke posisie van die vrou te beskryf. Vir haar is
daar 'n analogie tussen vroulike seksualiteit en taal:
Wait. My blood is coming back from their senses. It's getting
warmer inside us. Their words are becoming empty, bloodless,
dead skins. While our lips are becoming red again. They're stirring,
they're moving, they want to speak. (Uit “When our lips speak
together”, 1980:75)
Iragaray se werk word geëggo in Monique Wittig seLes Gúerillères en Le corps
lesbien (1973, vertaal as The lesbian body, 1976), eweneens 'n studie wat
relevant is vir die siening van vroulike tekstualiteit.
Tekstualiteit impliseer 'n siening van taal. Praat (skryf) vrouens anders as mans?
Women, men and language (1986) van Jennifer Coates gee 'n linguistiese
perspektief op hierdie uiters komplekse problematiek. Coates probeer om haar
argumente te staaf vanuit die antropologie, dialektologie, sosiolinguistiek en
sosiale sielkunde.
Vir haar is dit 'n gegewe dat daar verskille is en sy probeer aantoon hoe hierdie
verskille manifesteer. Coates sien vroue as 'n minderwaardige sosiale groep en sy
gebruik Tajfel se teorie om sosiale interaksie te beskryf:

(Coates 1986:9)
Genderverskille bepaal altyd die interaksie tussen gespreksgenote, hoe dit ook al
ontken mag word asof daar 'n neutrale ruimte mag bestaan.
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In Double talk – The erotics of male literary collaboration (1989) skryf Wayne
Koestenbaum, soos die titel reeds suggereer, oor 'n andersoortige genderkonstruksie, naamlik die onbewustelike verbintenis tussen manlike skrywers. In
hierdie verband is die artikel "'The waste land': T.S. Eliot's and Ezra Pound's
Collaboration on Hysteria" tersaaklik.
Die basis vir hierdie studie is terug te voer na die studie wat Freud en Breuer oor
histerie gedoen het. Die teks word 'n liggaam, 'n speelveld van geïnhibeerde,
gerepresseerde seksuele begeertes tussen Eliot en Pound, aldus Koestenbaum
(112–39). In welke mate, vra die leser sig af, is Koestenbaum besig om miskien
speelse, grappige verwysings met homoseksuele betekenis te laai? Of lê dit
opgesluit in die teks?
Koestenbaum noem verskillende voorbeelde: soos 'n brief waarin Pound aan Eliot
bely dat 'n insig of idee sy voorvel ontglip het (1989:124), en hierin word 'n
substitusie vir voorvel as denke gelees. Eliot se senu-ongesteldhede rondom die
skryf van The waste land is bekend. Sy dokter het bevind dat hy geestelik en
intellektueel uitgeput was. Hy het in sanatoriums in Margate en Lausanne begin
werk aan die gedig teen sy dokter se instruksies in. Met Pound se hulp herwin hy
weer sy kreatiewe stimulus.
Koestenbaum maak provokatiewe stellings soos:
The first verses revealed that Pound was the midwife of The waste
land, and that Eliot was the mother, but left ambiguous how he had
been impregnated. Insemination depends on sperm that the
expurgated verses supply: "His foaming and abundant cream/ Has
coated his world". (1989:121).
Of hy lees woordspeletjies as verwysings na die anus en dus 'n onuitgesproke
begeerte tot anale seks - met die teks as 'n soort psigiese slagveld vir al die
gerepresseerde gevoelens. Dit is uiteraard binne die psigoanalise en
genderdiskoers 'n geldige benadering. Hier is dan 'n verdere voorbeeld:
Much is broken in The waste land: the river's tent, fingernails ("The
broken fingernails of dirty hands"), and Coriolanus. The name
"Coriolanus" itself suggests broken places. A "broken (Coriol)anus"
was the fate of Claude the Cabin Boy (with broken glass up his
"ass"), and of the vates cum fistula in Pound's comic verse.
(1989:135).
Dit gaan nie om die vrees vir ontmanning in hierdie gedig nie; dit vrees eerder
die anale penetrasie wat alreeds plaasgevind het:
Eliot may have longed for Pound's editorial insemination, but the
poem's hysterics experience it as rape. Like the raped and
tongueless Philomel, the poem has translated its experience of
being penetrated (by Pound) into a hysterical method of speaking.
Pound het natuurlik die teks gepenetreer toe hy dit geredigeer het: "Eliot owed
him the illusion of unbroken textual hymen, and the accompanying sense of
power" (1989:138). Die voetnote agterna impliseer 'n manlike leser. Dit
demonstreer, volgens Koestenbaum, dat die teks leë plekke het wat die kritiese
leser moet vul. Die voetnote verleen ook krag aan die gedig se histerie, omdat dit
so getransformeer word van betekenislose chaos na 'n ryk verwysingsveld. Die
leser moet egter hierdie komplekse artikel lees teen die agtergrond van die
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verhouding tussen Freud en Breuer se teorie van histerie waarop Koestenbaum
die meeste van sy sieninge baseer. Die double talk verwys na die onvermoë om
iets direk te kan sê of bely en in hierdie literêre proses is dit presies wat
psigoanalities gebeur: die teks word 'n plek waar gerepresseerde gevoelens na
vore kom.
Koestenbaum verwys ook na intellektuele samewerking tussen vroue, hoewel sy
studie spesifiek op die manlike begeerte gefokus is: Sandra M. Gilbert en Susan
Gubar seThe madwoman in the attic(1979), die bundel poësie van Jane Miller en
Olga Broumas getiteld Black holes, black stockings(1985), en Hélène Cixous en
Catherine Clément seLa jeune née(1975) (Koestenbaum 1989:13).
Freud en Breuer se Studies on hysteria(1895) ondersoek die redes vir Anna O. se
histeriese reaksie. Ondertussen is sy in die geskiedenis geïdentifiseer as die
feministiese aktivis Bertha Pappenheim, wat die betekenis van histerie verander.
Histerie word deur feministe gesien as 'n rewolusionêre en self-aangeleerde
strategie om die patriargie te ondermyn.
Freud vergelyk histerie met "a photographic script which has become intelligible
after the discovery of a few bilingual inscriptions" (Koestenbaum 1989:34). Ook
Derrida, in sy lesing van Freud en die onbewuste, "Freud and the Scene of
Writing", wys op die metaforiese aard van Freud se beskrywings en dat iets altyd
in terme van iets anders beskryf word (Writing and difference, 1978:196).
Trouens, Freud beklemtoon dat die onbewuste ook nie 'n duidelike onderskeid
kan maak tussen beelde nie: geld = faeces.
Die histeriese pasiënt praat twee tale; sy is soos 'n steriele dubbel-blom - mooi,
maar steeds steriel.
Die meerderheid gedigte wat in Gay and lesbian poetry in our time opgeneem is,
is waarskynlik meer om die polities-sosiale relevansie as werklik digterlike gehalte
geplaas. Ons vind wel uitstaande gedigte hier van onder meer Thom Gunn en
W.H. Auden - om twee name uit te sonder - maar in die geheel gesien bevredig
die bydraes nie as gedigte nie. Daarvoor is die aanslag te polemies, die versbou
te los. Dit is nie digters wat praat nie, maar eerder aktiviste. Dieselfde
problematiek was ook aanwesig in die tagtigerjare in Suid-Afrika toe die
boodskap van die gedig belangriker geag was as die vorm-aanbod. Daar was selfs
geargumenteer dat dié soort gedigte hul eie digterlike eise stel en dat dit volgens
ander voorskrifte gelees moet word.
In Johann de Lange se Nagsweet word konvensionele genderpatrone omgekeer.
Hier tref ons 'n man as kyker, as voyeur, aan wat 'n ander man (dikwels
anoniem) tot seksuele objek verklaar.
Tongnaai II
Op jou maag, met een been hoog opgetrek,
kan ek sien tot waar jou blonde beenhare
strek, verdonker en verdig, en die dik rif
van jou horing tussen harde boude in verdwyn.
Judasoog wat vir 'n tongnaai oper plooi,
geurige kreukel met 'n vag bruin krulle,
ring wat ritmies knel as die eerste fel spasmas
die skoot diep uit my swaar balle boontoe bring
en stoot tot by die rooi geswolle knop wat klop
en taai wit wiele oor jou rug uitrol.
Jou lyf maak my jags vir growwe taal
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- hol en horing, pielkop, fok en tos want in my mond is sulke soepel woorde
dik en vlesig en vrank soos jy. (91)
De Lange se digkuns problematiseer die liefdesdiskoers op vele vlakke. In die
eerste instansie word die konvensionele aangesprokene ('n vrou, of die
sogenaamde donna angelicata in die Middeleeuse digkuns) 'n man. In die tweede
instansie ontbloot hierdie gedigte hul problematiek of energie. Die leser word
gekonfronteer met 'n genderdiskoers wat die onderliggende energie van die teks
is.
Nagsweet is in 1991 gepubliseer toe hierdie soort gedig as uitdagend beskou is.
Ook was gayregte binne die Ou-Suid-Afrikaanse konteks 'n volledige
onwerklikheid. Nie alleen oortree die digter dus die konvensies van die digkuns
nie, maar hy betree ook die gevaarlike terrein van die homofiele liefde wat as
onwettig beskou is. (Pas in 1998 is anale seks nie meer 'n oortreding binne die
Suid-Afrikaanse gemeenskap nie en word homoseksualiteit as wettig beskou.)
Die teks funksioneer dus op twee vlakke, te wete op die vlak van die
genderdiskoers en die politieke wet. Beide wette word oortree in hierdie gedig,
wat opsetlik die banale, grensoorskrydende aard van die homoseksuele seksaksie
as fisiek kru wil uitstal voor die leser as voyeur. Dit word dan gekoppel aan die
digterlike taal, wat 'n verdere oortreding van wetmatighede is.
Die konvensionele Afrikaanse leser is dikwels heteroseksueel, wat die skokwaarde
van die teks verder manipuleer. Die digter stal homself (en sy liefdesobjekte) uit
voor die speurende blik van die leser wat die banale ruimte van 'n toilet of steeg
betree. Ook word die leser voorgestel aan die anus van die liefdesobjek (soos
Johnson en Koestenbaum aantoon in die teoretiese afdeling) en so word die taboe
dus verbreek. Sodomie word allemansgoed.
Teenoor die implisiete metaforiek van Leipoldt en I.D. du Plessis word die
metaforiek by De Lange eksplisiet, kru en terselfdertyd gelaai met nuwe poëtiese
krag. Deur kruheid op sigself aan te bied as poëtika, word die seksuele nuut
beskou of is hier, in Sklovsky se terme, dus sprake van ostranenie of
vervreemding.
Hierdie oortreding van die patriargale orde kom duidelik na vore in die gedig
"Aars poetica", opgedra aan D.J. Opperman, waarin die wet van die vader (as
kastreerder en beheerder van orde in Lacan se terme) en die poëtiese wet van
die vader (as kanoniseerder en simbool van die metaforiek) verseksualiseer word.
Aars poetica
vir DJO
Ek het jou opgetel
en deur die smal
geswolle poort
die warm skuit
gestoot
tot jy blink
gebeuk het
soos die see
en in jou sweet
geswel
tot dié steil mas
van bloed
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wat steierend
'n skuiwergat bly soek. (92)
Opperman se ars poetica word geapproprieer en bloedskendig "vermink". Dit is
asof hierdie gedig van De Lange as't ware saam-slaap met Opperman se vers;
ook is daar 'n letterlike seksuele begeerte wat uitgespreek word om die
(vader)digter te penetreer. Hierom word die gedig aan DJO opgedra: 'n soort
intertekstuele kortpad, maar ook 'n psigoanalitiese begeerte tot die liggaam van
die ander teks en die digter Opperman.
Maar ook wil hierdie gedig 'n stelling maak teen die kanon van die Afrikaanse
digkuns - met Opperman as hoofkanoniseerder - met sy spesifieke voorskrifte
van goed/sleg of groot/klein. Die hele bundel staan dus in die teken van
oortreding én betreding.
Ook "Kroegvaart" (opgedra aan Bertus) (55), met sy Latynse motto: "Otiosis
locus hic non/ est discede morator" - Graffiti Pompeiji ("Hierdie plek is nie om te
luier/ slenteraars gaan weg") bewys dat die digter ironies genoeg besig is met sy
reis van betreding binne die Afrikaanse digkuns.
De Lange se digkuns aktiveer 'n bepaalde genderpolitiek van aggressiewe manlike
cruising en Vigs; van anale seks en blowjobs. Die estetiese voorskrifte en
implisiete morele kodes van die digkuns word oortree.
Dit is 'n digkuns waarin die genderpolitiek aggressief vooropgestel word, maar
steeds deur poëtiese tegnieke ondersteun word. Selfs al gru die leser vir die
eksplisiete aanbod, kan die digterlike energie nie ontken word nie. Die digter stal
sy voorkeure uit aan die leser wat gekonfronteer word met hierdie dikwels
blatante ervaringe van gay-seks. Terselfdertyd word die leser ook as voyeur of
afloerder geposisioneer:
Loergat
Die loergat is 'n judasoog,
sê nooit: ek's eensaam, of het lief,
wys lies of lul, die skaam bruin oog,
'n mond wat rond pleit: Asseblief. (29)
Hierdie gedig som die transaksie op van sowel die gay-seks as die leser as
afloerder in die judasoog van die gedig. Die een wat "Asseblief" sê, is die cruiser
en die digter wat pleitend vra om gelees en aanvaar te word.
Ofskoon die spreker in die gedigte dikwels aggressief en afwysend op die
oppervlak blyk te wees, verraai die gedigte ook 'n soeke na aanvaarding binne die
Afrikaanse kanon. Die spreker erken deur al die intertekste 'n bekendheid met die
Afrikaanse digkuns. Die genderpolitiek is aggressief, waarskynlik saam met Koos
Prinsloo se Slagplaasvan die mees skokkende en uitdagende tekste in Afrikaans.
Die verse in Nagsweet skryf teen die gevestigde norme van die Afrikaanse
digkuns in. Dit onthul 'n bepaalde genderdiskoers wat buite die ervaringsfeer van
die meeste lesers lê. Juis hierom kan dit aandag trek gewoon net om die
skokwaarde. De Lange aktiveer egter ook 'n sterk digterlike diskoers wat genderpolities werk. Dit is egter die genderdiskoers wat eerste die aandag trek: die
gebruik van kru, manlike taal; seksuele aksies in toilette, en so meer. Dit is
gedigte wat dus die genderpolitiek voorop wil stel, soos wat pornografie in die
eerste instansie die liggaam as seksuele objek wil beklemtoon.
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Hierom het De Lange se kortverhaaldebuut in 1996, Vreemder as fiksie,so 'n
hewige reaksie ontlok van 'n behoudende kritikus soos Ia van Zyl in Die Burger.
Die emosionele geweld wat hierdie genderpolitiek aktiveer, is vir die meeste
konvensionele lesers onnodig kru en aanstootlik. Hierom rand so 'n skrywer sy
lesers met woorde aan (in Ia van Zyl se woorde) juis omdat sy genderkonstruksie buite hul raamwerk val.
So beskou, is feminisme (of dan: feminismes) soos die tekste van De Lange
identiek in hul "double voicing". Hierdie soort tekste kritiseer die genderkonstruksies van die patriargie, maar kan ironies genoeg nooit los daarvan gelees
of begryp word nie.

III Resepsie van Nagsweet
Etienne Britz som die problematiek rondom hierdie bundel ten beste op in 'n
oorsig in die verdwene Vrye Weekblad (12–18 Julie 1991) onder die titel
"Nagsweet: Nóg 'n aangereikte warm patat".
Dit is 'n bundel wat weens sy "weerlose inhoud buitengewone beskerming en
toeligting nodig het," argumenteer Britz. Ofskoon hy geen smaak vir die gedigte
het nie, verwys hy na die "gevaarlike skoonheid"vanNagsweet.Sy hele argument
word geposisioneer teen die literêre establishment se vrees vir gevaarlike en
grensoorskrydende tekste. Ironies genoeg is een van die resensente wat die teks
nie wou bespreek nie, Merwe Scholtz, 'n teoretikus wat poësie nog altyd gelees
het as 'n talige vorm met sy eie stilistiese wetmatigheid eerder as om te fokus op
die tematiek.
"Nagsweet is, kortom, 'n aangrypende boek van die middestad, die nag, van
honger, verlatenheid en lugubere bevrediging." Volgens Britz skep hierdie bundel
'n ruimte of stuk vryheid vir alle mense en in navolging van W.F. Hermans is dit
'n boek wat "die eensaamheid van alle mense ophef". Vir Britz is die aggressiewe
aard van hierdie gedigte juis begryplik vanweë die literêre establishment se
onvermoë om daarna as poësie te kyk. Dit is dan 'n bundel wat 'n slagoffer is van
konvensionele vooroordeel en meer spesifiek gender-vooroordeel.
'n Resensent wat al hierdie vooroordele vertoon, is Andreij Horn in Die
Volksblad(10 Junie 1991) onder die voorspelbare titel: "Verstommende talent
misbruik". Die resensent vind dit jammer dat die digter se talent misbruik is vir
die bevrydingstryd van gay mense wat hy gelyk stel aan 'n politieke
bevrydingstryd, en meer spesifiek, die stryd in Namibië. Wordende naak was vir
hom aanvaarbaar en dit het selfs simpatie by die leser gewek. Ook kan hy nie sy
afkeer verberg oor die Battiss-afdruk nie – 'n rede waarom die bundel nie deur
Tafelberg-uitgewers gepubliseer is nie en hierom by die destydse “ondergrondse”
Taurus uitgegee is. Hy vind die gedigte aanstootlik en walglik en skryf: "'n Mens
het met dié bundel nie 'n keuse nie. De Lange verkrag jou daarmee."
Horn gebruik ook ironies genoeg seksuele metafore om sy afkeuring mee uit te
druk: "Hy doen sy ding sonder aansiens des persoons. En hy druk dit in jou keel
af. Hy vryf jou dit onder die neus. En hy stoot jou van hom af weg." Ook meen hy
dat Wordende naak meer volwasse en beheerst was en spreek die hoop uit dat
die digter uit hierdie fase sal breek. (Oorspronklik was dit een bundel wat die
digter bloot om tematiese redes geskei het.)
Wilhelm Liebenberg sien die bundel raak vir die politiek wat dit wil uitdra. "Hierdie
tong is 'n springmes" (De Kat, Desember 1991) analiseer die seksistiese
metaforiek van die bundel en dit wys in welke mate die leser gevangene is van
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die digter se projeksie. Dit gaan om opstand teen mag en die tong word met 'n
springmes vergelyk en die liefde laat diep wonde. Liebenberg aktiveer ook die
sadomasochistiese kode van die bundel. Ten slotte vrees hy dat die wêreld van
die loergat die wyer werklikheid vernou en mag verloor.
Henning Snyman lees die bundel teen die agtergrond van 'n gay-paradigma
("Skokkende word literêre skoonheid" in Rapport, 14 Julie 1991). Hy lees
Wordende naak en Nagsweet as 'n tweeluik en betrek Walt Whitman, García
Lorca, Allen Ginsberg, W.H. Auden en die "oorlogsdigter" Wilfred Owen. Die
emosionele en lyflike aard van die gedigte word bespreek, maar Snyman wys
daarop dat die digter as verfynde woordkunstenaar die oënskynlik skokkende
gegewe tot literêre skoonheid verwerk. Die styl pas ook die gegewe - vir Snyman
die elementêrste eis van die letterkunde.
T.T. Cloete skryf in "Die erotiese as vertrekpunt ..." (Beeld, 8 Julie 1991)
eweneens oor die skokkende aard van die gedigte, maar wys daarop dat dit binne
'n internasionale konteks nie meer as sodanig ervaar sal word nie. Hiermee
beklemtoon die resensent die kodes van die Afrikaanse poësie en die ontvangs
van gedigte binne so 'n klein letterkunde.
Dit gaan om verydeling en breekbaarheid vir hierdie resensent wat die gedigte
lees, kennelik met 'n vermoë om dit wyer te situeer. Hy meen wel dat die gedigte
kan klaarkom sonder die blatante. Waarskynlik is dit 'n verbloemde morele
beswaar van die resensent wat ten slotte meen dat die digter in staat is tot die
vertaling van die mees delikate, getemperde menslikheid en tot 'n geraffineerde
sintuiglikheid en taalgebruik.
Marthinus P. Beukes skryf in "Die sweet van die erotiese spel" (Die Transvaler, 12
September 1991) oor voyeurisme en die oog wat waarneem. Hierom spekuleer
die kritikus of die titel "Judasoog" nie meer geslaag sou gewees het binne
bundelverband nie. Die cruising-aspek word uitgewys en dat daar nooit vervulling
in hierdie soort verhouding kan wees nie. Die geslaagdheid van die gedigte as
gedigte word erken.
J.C. Kannemeyer bespreek die bundel in "'n Kyk deur 'n seksuele lens" in Die
Burger,25 Junie 1991, en verwys na die bundel se strukturele tekortkominge. Hy
wys op die retoriese en eksplisiete beelding. Hy sien dit as "gewaagde poësie"
wat oppervlakkige indrukspoësie blyk te wees. Dit is gewoon literêre voyeurisme
wat uiterlike skittering vertoon, maar nie 'n verborge geheim bevat nie. Die leser
word onbevredig gelaat weens die verwarde beeldspraak.
Kannemeyer gebruik die antwoord op Opperman se "Ars poetica" (uit Kuns-mis)
om sy besware te staaf. Waarskynlik omdat die digter met Nagsweet, wat
Kannemeyer as 'n insinking beskou, die tradisie van die Afrikaanse digkuns
"banaliseer". Die kritiese leser vermoed dat morele besware as strukturele
besware verbloem word. Dit is duidelik af te lees uit "Dagsweet of nagmerrie: 'n
Tweetalige bespreking oor kontroversiële letterkunde in die openbare biblioteek
met spesifieke verwysing na Nagsweet deur Johann de Lange" (Vrystaatse
Biblioteke: April–Junie 1992).
Hierdie verslag word gelewer vanuit 'n konvensionele perspektief op 'n hoogs
kontensieuse bundel en die effek daarvan op 'n biblioteek. Die keurders wil ook
die skrywer se intensies in ag neem en die vraag is: Moet hierdie bundel as
poësie gelees word?

32
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies – Jaargang 6(1) – Maart 2009

Die Calvinistiese gemeenskap van die Vrystaat wat hierdie boek as aanstootlik sal
beskou en ook die groot gay gemeenskap in hul samelewing word verreken. 'n
Seminaar by NALN op 23 Oktober 1991 het duidelike riglyne na vore gebring.
Literêre kwaliteit word as universaliteit gekenmerk en hierom is die bundel
volgens die keurder (Gill Siebert) geslaagd. Films behandel hierdie tema openlik.
Tog word daar ten slotte aangevoer dat die kwaliteit van Nagsweet ongelyk is. Sy
verset haar wel teen sensurering wat op 'n kontrole van denke sou neerkom en
wys daarop dat 'n bundel soosNagsweetjuis denke wil stimuleer. Sy sien die
sentrale tematiek van die bundel as verlies, wat 'n tema is waarmee elke leser
kan identifiseer. Op suiwer literêre grondslag is die werk vir haar "flawed" en op
'n morele vlak oorskry dit die norme van 'n groot aantal mense. Tog is hierdie
mense nie lesers van poësie nie. Die werklike leser sal in staat wees om dit in
perspektief te sien en die meriete te kan bepaal.
Desirée Nordier het die funksie van die skrywer bespreek. Sy betrek die resepsie
van enkele literatore en verwys dan ten slotte goedkeurend na Izak de Villiers se
uitspraak by die Nasionale Leeskringseminaar in Welkom(1991):
Geen skrywer is vry om te skryf wat hy wil nie. Sy grense word vir
hom deur die leser afgebaken. As die leser nie in ag geneem word
nie, sal die boek op winkelrakke bly lê.
Ironies genoeg was hierdie bundel op 16 September 1991 vierde op die
sagteband-topverkopers van Exclusive Books.
Reona van der Nest het die temas van sensuur en die openbare biblioteek as
sedebewaker verduidelik. Sensuur beskerm mense teen potensieel skadelike
invloede. Keuring is die evaluering en seleksie van nuwe bronne volgens bepaalde
norme. Hierdie keurder gee dan duidelike omskrywings van haar "norme":
(M)et keuring word verder beoog om:
- 'n gebalanseerde versameling wat alle redelike standpunte
weerspieël op te bou, veral t.o.v. kontroversiële onderwerpe. (Dus
is bronne wat gemeenskapskritiek bevat aanvaarbaar, terwyl werke
wat rewolusionêre verset propageer nie tot die versameling
toegevoeg sal word nie.)
- 'n balans te handhaaf tussen groepbelange en algemene
aanvraag.
- 'n balans te handhaaf tussen populêre aanvraag en doelwitte
t.o.v. kwaliteit.
- bronne wat doelbewus sensasioneel, ekstreem, oppervlakkig en in
swak smaak is uit die versameling te sluit.
Van der Nest is wel van mening dat 'n keurder belangstellings buite 'n eie
raamwerk moet kan aankoop, en 'n gebalanseerde versameling behoort alle
redelike standpunte te weerspieël.
Ilse Craven, daarenteen, is weer ten gunste van die handhawing van morele
standaarde. Sy beskou homoseksualiteit as afwykend, ofskoon die ervare leser
verby vooroordele kan vorder. Sy beskou homoseksualiteit verkeerd in die etiese
uitlewing daarvan.

33
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies – Jaargang 6(1) – Maart 2009

Ook Edelgard Stander ondersteun die morele standpunt en verantwoordelikheid
van die biblioteek.
Nagsweet is wel aangekoop omrede 'n komitee die verskillende standpunte kon
beskou, en in die woorde van Jacomien Schimper is daar verskillende
balanserende meganismes wat die kritiek van een aankoper kan beheer. Hierdie
bundel is dan 'n interessante toetsgeval vir gendervooroordele. Dit wys 'n
onvermoë uit by sommige van die keurders om die gedigte binne 'n gayparadigma te plaas, soos die kritikus Snyman aantoon.

IV
Die leser sal waarskynlik kon oplet dat die dubbelspraak kenmerkend van hierdie
digterskap is en dat die gedigte méér oordra as ’n gender-kwessie. Die
ekshibisionistiese aard van hierdie gedigte is juis ten nouste gekoppel aan die
digter se digterlike voorgangers of “vader”-figure in navolging van Harold Bloom
se sieninge hieroor.
De Lange is waarskynlik ’n buikspreker vir Leipoldt se closet-posisie. Deur sy
twee gedigte, soos aangehaal, gee hy stem aan die digter se onvermoë om sy
seksualiteit openlik uit te leef en in die gefiksionaliseerde verhaal “Wys my die
plek” uit Vreemder as fiksieword Leipoldt se vermeende homoseksualiteit aan bod
gebring.2
Wat vir die meeste kritiese lesers waarskynlik onbekend mag wees, is dat
Wordende naak en Nagsweet één manuskrip was. Eersgenoemde teks is bekroon,
terwyl die tweede een deur verskeie resensente gekritiseer is. Resensente was
destyds onwillig om Nagsweet te resenseer, en uit die resepsie hier bo is dit
duidelik dat die meeste lesers hul morele probleme of geskoktheid agter ’n
literêre beswaar verberg.3
Die gesprek tussen De Lange en die kanon weerspieël ’n komplekse verhouding.
Enersyds is daar die verheerliking van Van Wyk Louw en Cussons (’n soort
moederfiguur) en andersyds die ruwe opstand teen die vaderfigure. Die soeke na
die afwesige vader wat die kind deur sy selfmoord verlaat het, word geprojekteer
op digterlike vaders soos Leipoldt en Van Wyk Louw.
In die ontboesemende, “grensoorskrydende” gedigte in Nagsweet is daar
kortstondige vreugde, jouissance. Maar dit word weer verplaas na ’n nuwe
soektog, ’n nuwe uitdaging, omdat die verlies aan die vader waaroor die digter
aangrypende verse skryf, nooit ooit opgelos kan word nie.4 ’n Gedig soos
“Hoekom sou ek” (79) aktiveer hierdie verplasing van vader na minnaar:
Hoekom sou ek hom verwyt
omdat hy my nagte geskroei het
met sy skoonheid?
Was daar ’n ander manier
vir hom om te brand?
Die minnaar in “Tongnaai I” (78) word ’n medepligtige aan hierdie soektog:
Ek weet nie dat ek jou nie liefhet nie,
net dat jy oopvurk vir die woord
wat my reënende tong wil plant
teen ons dood.
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Die liefde word ervaar as ’n ruimte van skemering waar geweld gebeur (“Cruise
I”, 66). Elke gedig word ’n emblema van die dieperliggende verlies aan die vader.
In Vreemder as fiksie word die omstandighede onthul, ofskoon die vader-verse dit
alreeds verraai. Die vader word in “Pa I” in "Vleiswond" getipeer as die “dief van
my kinderjare”, een wat deur ’n “dodelike liefde” aangedryf is, naamlik verslawing
wat tot selfdestruksie gelei het.
De Lange se Nagsweet is ’n besondere prestasie in ons digkuns, omdat dit ’n
bundel is wat op boeiende wyse intertekstualiteit gelykstel aan interseksualiteit.
Die gedigte breek dikwels deur na die ruimte van die okkulte of die
“Unheimliche”, in Freud se terme. George Devereux is die redakteur van
Psychoanalysis and the occult,waarin belangrike tekste van Freud oor die okkulte
en die onbewuste aangehaal en bespreek word. Drome, en vir hierdie leser dan
ook gedigte, is ’n portaal tot die onbewuste waarin psigiese materiaal op ’n
gekondenseerde wyse vergestalt word. Die vergelyking (met soos) word ’n
metaforiese konstruksie en Freud wys by herhaling op die psigiese en telepatiese
energie wat tussen mense bestaan. In drome veral word telepatiese boodskappe
aangehoor en begryp. Johann de Lange verplaas die verhouding met die vader op
die minnaar(s). Die cruising van die minnaar is ’n desperate soektog na die
vader. In die droom (en in die gedig) is daar kortstondige heelwording en
versoening met die vader.
In “Dreams and the occult” (109) wys Freud op die kind se vrees dat die ouer van
al die ontoelaatbare gedagtes sal weet. In die gedig word die komplekse
gevoelens oor die afwesige vader uitgespeel: sowel woede as verlange; sowel
aggressie as eenwording:
In sy vloeiende onrus op my gefokus,
anoniem én openbaar, die locus
van begeerte, ’n lewende kamera wat my
skugter bewegings patrolleer, my blik vermy.

(“Cruise III”, 69)

Benewens die belangrike genderkwessies wat Nagsweet aanspreek en
problematiseer, dwing dit die leser om verby die oppervlak te delf en die tekste
as verplasings van dieperliggende wonde te sien.
Hierdie bundel het alreeds ’n enorme invloed uitgeoefen op die digkuns van
Loftus Marais. Op www.litnet.co.za verskyn die volgende gedig:
Interteksseks
Loftus Marais
ek het johann de lange in ’n publieke toilet gescore
(ek’t hom moeilik herken van sy skrywersportrette)
in die stank van pis, kak, ammoniak
het hy my ’n cubicle ingevat –
daar’s poësie te vinde in toilet-graffiti
kunstige komposisie in versteende stront
in ’n bak met ’n eie koue akoestiek –
hy sê “suck my dick”, ek dink: hoe onsubtiel vir ’n digter
tog, die lomp jagsheid van die middeljare
maak hom ’n curio retro fuck, minder ervare
as prinsloo, meer byderwets as aucamp …
en ek kyk rond – daar’s tronksonnette te skryf
op súlke kakpapier, en geskets teen die muur
is ’n ontliggaamde piel in dik rooi pen
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ondervoets is die teëls mondrian-presies –
na als klaar is (hy’t gekerm toe hy kom) stap hy weg
ek sê “ek skryf ook!”, hy stop, hy draai
en antwoord “ek weet, ’n skrywer’s altyd ’n slegte naai”
– toe hy weg is, het ek hande gewas, opgekyk
en in die spieël gelet: ’n onbemiddelde selfportret.
Hierdie jong digter reageer op die digkuns van De Lange en hierdie cruise-vers
kan ook beskou word as ’n digter wat in gesprek tree met die digkuns van De
Lange en hom as’t ware wil oorwin.
Hierdie gedig tree in gesprek met die verse in Nagsweet, waar die gedigte
ontstaan in die soektog na die minnaar wat die vader vergestalt. Die poësie by
Marais word debunk tot toilet-graffiti (“kunstige komposisie in versteende stront/
in ’n bak met ’n eie koue akoestiek”). In ’n onderhoud met Wayne Muller in Die
Burger (“Gedigte vir die kykers”, 14 Januarie 2009) merk hy op:
Loftus Marais trek sy neus effens aanstellerig op, ken in die lug met
’n stemmetjie wat spot oor woorde soos “eie werklikheid”,
“esoteries”, wat die digkuns hogere kuns wil maak wat net
sommige beskore sou wees – “asof ’n mens vir poësie meer
breinselle nodig het”. En oor die romantisering van dig het hy ook
nie veel erg aan nie, want “jy skryf nie vir die dieperes nie; jy skryf
eintlik maar vir jouself".
En hy sê hy sal ook nie iets diep soos: “Ek glo die gedig skryf vir jou” sê nie.
Want dis te veel van ’n romantisering – “met ’n hoofletter R”.
Marais debunk dus die onderliggende kunsteorie van De Lange se digkuns. Hy
tree hier vernuftig in gesprek met die dubbelportret-aspek wat Aucamp met Van
Heerden gehad het en De Lange in Vreemder as fiksie uitbrei met sý portrette
van Aucamp en Prinsloo. By Marais word dit ’n “onbemiddelde selfportret” wat by
die leser die woordspel bemiddeling oproep. Deur De Lange se cruise-gedigte vind
hy dan sy eie stem en kan hy kritiek uitspreek op De Lange se werkswyse. Die
seksuele oorwinning (“score”) word ’n kortstondige, ’n digterlike oorwinning – die
gedig wat dan in die trant van ’n De Lange-gedig voortbeweeg en ’n nuwe
dimensie bykry. Hy maak daarvan ’n ironies “kunstige komposisie” teen dit wat
hy as onsubtiel beskou in De Lange se werk. Die teëls is soos ’n mondrianskildery: uitgewerk en presies.
In die gesprek waarin hy bely dat hy ook skryf, sit De Lange hom wel op sy plek.
Hy word seksueel verminder en ironies genoeg wil die gedig dan insinueer dat die
spreker in die gedig besef dat sy werk ’n blote pastiche is van De Lange se
werkswyse. Sy werk is en bly ’n onbemiddelde portret!
In sy debuut, Staan in die algemeen nader aan vensters, is daar ’n verkenning
van ’n queer-sensibiliteit. Waar De Lange die lewe van die macho-gay verken,
lewer Marais se bundel verslag oor die lewe van die queen. In ’n bespreking van
hierdie bundel in Die Volksblad (12 Januarie 2009) word daar bevind:
Met hierdie debuut voel die leser dat jy bekend gestel word aan ’n
jong digter wat sowel tegnies vaardig as tematies dwingend is. Dit
is ’n seker stem. Dit is ’n jong persoon wat sonder skroom sy
standpunt maak: teen die werklike vader, die familie, die
genealogie van digters soos Harold Bloom dit beskryf in The
anxietyof influence. Seksualiteit, "sonde" en veral ontluistering kom
aan bod.
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Die spreker reken af met ’n tradisie, maar hy bestendig
terselfdertyd. Staan indie algemeen nader aan vensters stel
voor aan iemand wat teen Van Wyk Louw se beiteltjie indig:
het ’n fokken lugdrukboor” (“Die digter as rockstar”, 40);
Opperman se "bottelskippie" word verwoes in “’n Pleidooi
vinniger kuns” (41).

dit
jou
"ek
en
vir

Marais is dus een van die nuwe stemme wat werklik nuut is, wat
die gevormde kuns ontvorm en uitmekaar ruk. Agter die woedende
opstand is daar weerloosheid. In die hartgrypende gedig oor die
vader val die kind, maar die vader beveel dat hy nie mag huil nie.
’n Sentrale gedig, wat die machismo van manwees aan die kaak
stel en uitwaaier na ander gedigte. Hy ervaar die vuil hande van ’n
vader as oorlogsverf op sy gesig. Hierdie bewapening of voorskrif
gebruik hy teen die vader. Hy loer voyeuristies na ooms,
ontmasker manlikheid, en in ’n gedig oor die wederkoms is daar ’n
catsuit wat fire-resistant is langs die vanity case!
Die sterk-manlike verse van Johann de Lange speel in die
agtergrond, maar hier het ons die stem van die sagter man. Hy
weet ook dat poësie ’n perversie is (“Op soek”, 42), en heel dikwels
word die leser holderstebolder aangespreek of sommer aan die keel
gegryp. Hy tipeer homself as die Ander: as draadtrekker, dief,
voyeur, loerhoer, ontluisteraar, koppesneller. (Hy was immers die
man wat Melanie Grobler van plagiaat aangekla het en die hele
kanon dwarsklappe gegee het in die destydse Insig. In ’n latere
onderhoud erken hy wel hy was dalk te gung-ho.)
Die leser se gemoedstoestand by die lees van hierdie verse is een
van bewondering vir die onopgesmuktheid, die indig tot die
essensie, die afskil van (voor)oordele. Deurgaans bly jy tog bewus
van weerloosheid onder die voorgee, soos verwoord in “Op soek”
(42): die digter stap oor ’n mangat en onder draai die duiwels rond
… Dit is ’n belangrike metafoor vir die werksaamhede in die bundel.
(Die begrippe metafisika en onbewuste word in gedigte gebruik.)
Die filosofiese titel dui al op ’n skerp bewussyn met die "dinge",
soos dit in die fenomenologie heet. Die tuindwerg gee sy
waarneming of blik op mense. Die meeste gedigte gee ’n vreemde
blik op die gewone dinge: Sklovsky se ostranenie, of die
vervreemding van die digterlike aanslag, kom ter sprake. Alles
staan in die teken van die aweregse, die nuwe aanslag.
Die digter weet wat agter verse skuilhou in ’n gesprek met die
broer: die onsigbare word hier dikwels vir ons sigbaar gemaak.
Daar is stryd met die kanon, met stellinginname, met wegskryf van
die mooie en die "skone". Daar word gekyk na uitskot en graffiti.
En die liefde word gedekonstrueer in ’n aangrypende aubade.
In “Platteland-fantasie” (26) word die digkuns weggeklap en eerder
na die sterre soos Braille gekyk. Die plattelandse landskap word
ontluister en boertig beskryf. In ’n kroeg word ’n ou gay se sinisme
sekuur beskryf.
’n Klein kragtoer is die gedig “Siel” (39):
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hoekom dink almal die siel is inwendig?
verborge soos jou beendere, maar kleiner
soos ’n klier of juweel
of ’n teug helder lug vir ewig ingehou …
vir my’s dit eerder ’n soort peignoir
vloeibaar, satyn en stralend
gedra wanneer ek hare kam
my fopdos-kleed, my gewyde kamerjas
waarin ek vroom rondstap
soos ’n jong gloria swanson …
’n Bloekomboom staan in ’n gelyknamige gedig soos
Scarlett O’Hara!
’n Windpomp is ready-made Duchamp!
Dit is ’n leeservaring van opwinding. Terselfdertyd is dit goed
wanneer ’n mens ’n nuwe digter ontdek wat werklik iets om die
digterlike lyf het. Wees gewaarsku: die gedigte in die bundel is
gevaarlik. Dis soos pakkies dinamiet, en al is sy gedigte nie
polities-betrokke nie, is dit verse met ’n “edge”. Inderdaad breek
hy sy gedigte oor ons koppe soos ’n rockstar dit doen (“Die digter
as rockstar”, 40).
’n Uitstekende balans tussen tegniese vaardigheid en iets om te sê
word hier aangetref. Ons word gewaarsku dat feite verdraai en
opgemaak is. ’n Gedig is immers nie ’n getuigskrif nie; ’n goeie
gedig praat vir sigself. En in die spel met gevaar, die gedrewe
soektog na inspirasie (soos beskryf in “Lightning safety tips – what
you should know”, 63) word gekoppel aan pyn, verlatenheid, straf
…
Hierdie bundel het my teruggeneem na Bloom se The breaking of
the vessels en die slot van Freud se Interpretasie van drome waar
die droom werklikheid word. In die droom wat Freud beskryf,
ervaar die vader verlies aan die kind; hier word die gegewe
omgedraai en ervaar die kind angs oor die dood van die vader. In
die onbewuste ervaar hy waarskynlik ook skuld/aandadigheid en
hierom dat hy bestraffing soek.
Dis ’n besonder goed-afgeronde bundel.

V Ten slotte
De Lange se Nagsweet is ’n enorme prestasie met ’n beduidende invloed op die
debuut van Loftus Marais. Sy gesprek met De Lange, Billy Collins en Mark Doty
moet nog ondersoek word.
Nagsweet het egter die morele besware oorleef omdat dit in die digkuns van ’n
nuwe digter voortgesit word.
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Eindnotas
1

’n Gedeelte van hierdie artikel is gebaseer op hoofstuk tien uit my tweede
doktorale studie (2000).

2

De Lange aktiveer hier dieselfde probleem as wat Janet Malcolm aanspreek in
The silent woman (1993) oor Sylvia Plath. Die “figuur” Plath is ’n komplekse
persoonlikheid wat vanweë verskillende mites en tekste nie as ’n skoon lei
benader kan word nie. Hierom benader Malcolm haar vanuit verskillende
perspektiewe of vertel sy as’t ware verskillende verhale oor haar.

3

In hierdie verband is dit ook tersaaklik om na Gerrit Olivier se studie oor Koos
Prinsloo te kyk waarin die troebel geskiedenis rondom die ontvangs van Prinsloo
bespreek word. Die teks is bespreek op LitNet (http://www.litnet.co.za/cgibin/giga.cgi?cmd=cause_dir_news_item&cause_id=1270&news_id=54346).
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4

Oor die vader dig hy vir die eerste keer in Snel grys fantoom (“Pa”). Hierna, in
Vleiswond, is daar twee verse oor die vader waarin dit duidelik word dat die
vergifnis wat in die eerste gedig uitgespreek word, ’n illusie is.
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Duiwelskloof: geskiedenis, storie en
oraliteit
Anne-Mart Olsen en Helize van Vuuren
Nelson Mandela Metropolitaanse Universiteit

Abstract
Devil's Valley: history, story and orality
In Devil’s Valley (2000) André Brink employs various postmodern methods to
critique the lack of emphasis placed on orality by the historian and “official
history”. This is an intertextual study of texts and geography that have influenced
Brink in the writing of Devil’s Valley. Most pertinent is the history of Gamkas Kloof
as described in B.M. du Toit’s The People of the Valley: Life in an isolated
Afrikaner community in South Africa (1974). The focus is on how Devil’s Valley
offers an alternative reading to other official histories that have disregarded the
oral tradition and stories of those whose history is being recorded.

Opsomming
Duiwelskloof: geskiedenis, storie en oraliteit
In Duiwelskloof (1998) lewer André P. Brink kommentaar op die historikus wat
meer klem lê op feite en waarheid, en die belangrikheid van mondelinge tradisie
onderskat. Hierdie artikel bied ’n intertekstuele studie van die tekste en geografie
wat Brink beïnvloed het gedurende die kreatiewe proses van Duiwelskloof. Die
opvallendste invloed is dié van die geskiedenis van Gamkaskloof, soos opgeteken
in B.M. du Toit se The People of the Valley: Life in an isolated Afrikaner
community in South Africa (1974). Die fokus is op hoe Duiwelskloof ’n
alternatiewe lesing bied tot die offisiële geskiedenis, waarin daar ’n
onderwaardering is van die orale weergawe van diegene wie se geskiedenis
opgeteken word.

André P. Brink se Duiwelskloof bied perspektief op die belangrikheid van orale
tradisie in die samelewing deur te kyk na die rol wat stories in ’n gemeenskap
speel. Die artikel suggereer dat alhoewel Brink gebruik maak van intertekste soos
The People of the Valley: Life in an Isolated Afrikaner Community (Du Toit 1974)
met sy sosiohistoriese blik op die Gamkaskloof, geskiedenis en die waarheid in
die roman gekontrasteer word met stories en leuens. Boeiend is om te sien hoe
Brink kritiek lewer op die sogenaamde belangrikheid van geskiedenis, soos
opgeteken deur die “elite” en ’n geskoolde historikus, in teenstelling met die
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geringskatting van die mondelinge tradisie van dié wat soms beskou word as
onbelangrik en ongeletterd.

Intertekste vanuit Brink se werklike omgewing
In Duiwelskloof (1998) verwys Brink na Gamkaskloof in sy outeursnota:
Dis waar dat die Duiwelskloof in hierdie roman nie sou bestaan het
as Gamkaskloof se Hel nie daar was nie. Maar die verhouding
tussen die twee is ingewikkeld. Dis moontlik dat Die Hel soos die
Duiwelskloof sou kon gewees het as die buitewêreld nooit daartoe
toegang gekry het nie. Maar eintlik is die verskil nog groter, want
op stuk van sake lê Die Hel in die Swartberge, terwyl die
Duiwelskloof, sy inwoners en sy geskiedenis uitsluitlik in hierdie
boek bestaan (voorwoord tot Duiwelskloof).
In hierdie nota erken Brink dat daar tog ooreenkomste is tussen Die Hel en die
Duiwelskloof, alhoewel dit “ingewikkeld” is. Die ooreenkomste tussen Die Hel en
die Duiwelskloof is meer opvallend as net eenvoudige inspirasie. Alhoewel die
leser kan veronderstel dat dit blote toeval is, staan Gamkaskloof en sy
geskiedenis, soos opgeskryf deur Du Toit (1974), in ’n noue intertekstuele
verband met Duiwelskloof, die roman. Michele Wallace herinner ons daaraan dat
dit onmoontlik is om die verhouding tussen ’n teks en geskiedenis te ignoreer:
"[It] is impossible not to draw upon the relationship of the text to other texts that
precede and surround it in a web of signification and ‘history’" (Wallace
1993:121).
Daar is glad nie ’n suggestie dat Duiwelskloof kommentaar lewer op die huidige
inwoners van Gamkaskloof nie. Dit is tog duidelik nie die geval nie. Dit sou ’n
belediging wees vir die skrywer en sy estetiese projek, aangesien die
kommentaar in dié roman veel verreikender is as die grense van Gamkaskloof en
selfs die hele Suid-Afrika - veral ten opsigte van ras, klas en geslag. Dit is egter
ongelukkig waar, soos die outeur in sy nota uitwys, dat nie almal verby die
ooreenkomste tussen Die Hel en die Duiwelskloof kan verby lees en die dieper
kritiek raaksien nie. Daar is wel ooreenkomste; dit is veral duidelik omdat dit so
’n groot impak het op die inwoners van Gamkaskloof en die lesers van die roman.
Dit vorm ook ’n groot deel van die postmoderne aspek, waar die geskiedenis en
die toeganklike omgewing deel vorm van fiksie. John verduidelik dat dit nodig is
om verskillende “dissiplines of benaderinge te betrek, soos antropologie,
geskiedskrywing, of, les bes, letterkunde”. Hy brei uit oor die letterkunde deur te
verduidelik:
Letterkunde word by uitstek beskou as ’n “dissipline” waar die
“donkerder” dele van die menslike bestaan en ervaring aan die lig
gebring word, waar elemente van die bestaan belig word wat nie
elders belig kan word nie, as gevolg van verskeie redes. Verder
word letterkunde tradisioneel gesien as ’n kulturele instelling
waarin
en
waarmee
sosiale
en
psigiese
kompleksiteit,
teenstrydigheid,
dubbelsinnigheid,
onstabiliteit,
onsekerheid
ensovoorts ondersoek kan word. (2005:148)
As gevolg van globalisering word daar deesdae meer aandag gegee aan die
“nieglobale”, soos die omgewing wat uitgebeeld word in Duiwelskloof of “die
agterhoekies van die nuwe wêreldorde" (2005:149) wat deur die kosmopolis
ontgin moet word.
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(In) Duiwelskloof is die kosmopolis verteenwoordig deur Flip
Lochner, ’n siniese, ontgogelde, wêreldmoeë Afrikaanse joernalis
wat besluit om die Duiwelskloof-wêreld te ondersoek, met die
bygedagte om ’n oorspronklike geskiedenis van die gemeenskap te
skryf. (2005: 149)
In die hedendaagse is die leser
geglobaliseerde ‘klowe’” wil verken.

die

kosmopolis

wat

die

“donker,

on-

Ekotoerisme, internasionaal, maar ook hier te lande, ’n snel groeiende bedryf wat
finansieel erg lonend is vir die bedrywers daarvan, steun byvoorbeeld grootliks op
die bewusmaking by die ekotoeris van die spesifieke geografiese, botaniese
omgewing,
medisinale
plante,
streekgeskiedenis,
anekdotiese
en
die
legendariese. Dié bedryf het terselfdertyd ’n sterk ontwikkelingselement, waarin
die inheemse mense, of voorheen-agtergeblewenes, in ’n streek via orale
vertelling en orale geskiedenis aan die woord gestel word, of as gidse deur die
spesifieke tradisionele streek dien. So is daar byvoorbeeld in die Baviaanskloof ’n
sterk opbloeiende ekotoerisme, soos in ’n mindere mate ook in Die Hel in die
Swartberge. Hierdie tipe bedryf steun op ’n rykdom aan uiteenlopende dissiplines
en belangstellings, sodat ’n tipiese postmodernistiese eklektisisme die aard
daarvan kleur. Maar dis juis hierdie verskeidenheid en geskakeerdheid wat veral
meer tradisionele gemeenskappe nog kan bied (anders as die gelykmakende,
eendersheid van die “globale dorp” met sy ooreenstemmende kleredrag,
gewoontes en mediagesentreerdheid), wat toeriste uit stede aantrek as ’n soort
rare eksotisiteit, ’n soort karnivaleske wêreld met helderder kleure in teenstelling
met die stede waarin hulle hul grys dae slyt. Hier vind hulle ongelooflike verhale
wat byna mities oorkom, pragtige natuurskoon, gepaard met, vir die stedeling,
dikwels feitlik agterlike gebruike, of lang vergete tradisies (soos witblits stook in
die Kloof, doodskiste wat lank voor die dood gereed is, en selfs as huweliksbed
gebruik word, kruiedokters soos Tant Poppie, en die oorspronklike, merkwaardige
verhale gekoppel aan die bonatuurlike en bygeloof). Taal in hierdie tipe opset, in
so ’n inheemse, tradisionele, geslote gemeenskap spreek die fantasie van die
buitestander aan (soos van die leser in Duiwelskloof) veral deur die onmoontlike,
die magiese, en die konkreetheid daardeur gesuggereer (soos in die stories van
die huisvloer wat warm word waar die moord op die voorvader gepleeg is,
byvoorbeeld, of die verhaal van die ou vrou op die dak wat wag “dat die Here
haar kom haal”). Hierdie tipe verhaal mag nie letterlik “waar” wees, en dus
refereer na die werklikheid, nie, maar roep ’n ander dimensie op, wat wél “waar”
is vir die inwoners van die Kloof: die geloof in die onsigbare kragte – ook iets wat
al lank vir die globale inwoner van die groot stad met sy sinisme en tegnologiesgedetermineerde leefruimte bykans ondenkbaar geword het. Hierin lê die magiese
en poëtiese van Duiwelskloof opgesluit – dis ’n ou, vergete oerwêreld wat teenoor
die globale gestel word, fassinerend in sy reliëf.
Hein Viljoen verwys in sy artikel oor Duiwelskloof na die gebruik van
“skaalmodelle”, wat beskryf word as “’n kleiner, meer manipuleerbare weergawe
van iets wat soms verdere insig in die betrokke verskynsel kan gee” en is verder
“’n analogie waardeur ons ’n bepaalde terrein verstaan” (2002:72). Gamkaskloof
is duidelik ’n model vir die Duiwelskloof en word sodanig gemanipuleer tot die
geografiese ligging van Gamkaskloof as ’n belangrike interteks vir Duiwelskloof
herken word, soos Brink self erken in ’n onderhoud met Stephanie Nieuwoudt:
André P. Brink was dertien jaar oud toe hy in Die Huisgenoot ’n
artikel lees oor die godverlate Die Hel in die Swartberge en die
invloed wat isolasie en inteelt op die gemeenskap gehad het. Dié
inligting het hom dekades lank bygebly, maar hy het eers sowat ’n
jaar gelede kans gekry om die gebied te besoek. En die pennevrug
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wat deur dié besoek geïnspireer is, is Brink se jongste roman
Duiwelskloof. Die verhaal speel af in ’n gebied wat in talle aspekte
met Die Hel ooreenstem. (Beeld 1998:4)
Hoewel die roman nie oor die historiese inwoners van Gamkaskloof handel nie,
het Brink wel sy inspirasie van hierdie merkwaardige Afrikaanse gemeenskap
gekry en dit as ’n model gebruik om die leser se aandag te vestig op die
ooreenkomste tussen die twee gemeenskappe. Die gemeenskap, as stereotipe soos deur die leser geïdentifiseer – word die basis vir begrip van die karikature
soos uitgebeeld in Duiwelskloof. Dit is veral die geval omdat die leser deur
algemene media-disseminasie kennis dra van die geskiedenis en die inwoners van
Gamkaskloof, en albei as sodanig herken - tereg of te onreg, soos Brink self!
Daar is waarskynlik heelwat naïewe lesers wat nie ’n onderskeid maak tussen die
egte Gamkaskloof en die fiktiewe Duiwelskloof nie. Linda Hutcheon (1988)
verduidelik dat "historical metafiction [...] periodically cites the intertexts of both
the "world" and art and, in doing so, contests the boundaries that many would
unquestioningly use to separate the two" (Hutcheon 1988:127).
Brink se uitbeelding van die inwoners van Duiwelskloof staan in so ’n noue
verband met die indruk wat sommige Suid-Afrikaners het van die inwoners van
Die Hel dat die Gamkaskloof gereeld besoekers ontvang in 4x4-voertuie op soek
na Brink se karikature! Die naïewe leser, of in hierdie voorbeeld die besoeker aan
die Gamkaskloof, kan nie verby die ooreenkomste van die model kyk en verskille
raaksien nie. Viljoen (2002:72) verduidelik dat “modelle ooreenkom met die
oorspronklike, maar ook daarvan verskil”. Dit is egter duidelik uit Bonny
Schoonakker se artikel “Paved with good intentions” (2000) dat dit nie altyd
moontlik is om hierdie verskille raak te sien nie:
Duiwelskloof has been accused of perpetuating stereotypes of Die Hel’s people as
inbred, cruel, backwards and superstitious – and of attracting scores of 4x4-borne
tourists to the valley in search of dwarves, succubi and the ghost of the
settlement’s founding father […] a man of such terrifying will that he has refused
to remain in his grave and instead keeps watch on his descendants. (Schoonakker
2000:4)
Flip Lochner is die ywerige joernalis-karakter wat die knaende rot in sy binneste
moet stil: “elke mens het mos ’n rot in sy binneste, ’n rot wat bly knaag en knaag
en wat jy met voer as jy aan die lewe wil bly, anders vreet hy jou op. En die
Duiwelskloof was my rot. Voer sou ek hom nog fokken voer” (Brink 1998:21).
Lochner is op soek na die waarheid en wil die geskiedenis van dié klein streek
opskryf as laaste gebaar van "redding" in sy skeefgeloopte lewe. Hoe verder hy
egter soek, hoe meer word hy gekonfronteer met wat hy beskou as leuens: “Ek
probeer die Duiwelskloof se geskiedenis opskryf, Annie. Maar al wat ek kry is
leuens. Leuens dink ek, leuens, stories. En alles om ’n rot te voer wat meer vaste
kos soek as dit” (Brink 1998:274). Dit is ironies dat Lochner die Duiwelskloof se
stories beskou as leuens, maar dat dit deur sommige lesers beskou word as die
waarheid ten opsigte van die Gamkaskloof-inwoners, soos aangedui deur
Schoonakker. Dié feit suggereer dat die historikus stories betwyfel, maar dat die
leser of luisteraar aansienlike waarde heg aan ander se stories, selfs fiksie.
Geskiedskrywing en die fiksionaliteit van romans kom hierin teenoor mekaar te
staan as twee begripsvelde van andersoortige aard en appèl.
Die kontrasterende reaksies van die naïewe lesers (wat alles “vir soetkoek sluk”)
teenoor Lochner se ongeloof suggereer enersyds die minder gesofistikeerde
perspektief van ’n meer konserwatiewe mens, met aan die ander kant Lochner as
sinikus en inwoner van die “globale dorp” waar enige geloof in iets wat nie
tasbaar, bewysbaar en logies is nie, aan minagting onderwerp word. Maar
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andersyds sou ’n mens dit ook kan lees as die oortuigingskrag van die fiksionele
wêreld geskep deur die meesterverteller, Brink, die “storieverteller” par
excellence wat tydens die lees die magiese “suspension of disbelief” te weeg
bring, waarna elke storieliefhebber en fiksieverslaafde pal op soek gaan, weer en
weer. Die leser is (soos die mens in die daaglikse lewe) uiteindelik oorgelewer
aan die tekstuele werklikhede; taal vorm werklikheid, of dit nou van die eie
gedagtes is, of die "vervorming" van die ervaring deur beelde opgetower deur
talige manipulasie in reklame, preke, of toerisme-lokmiddels. So stel die outeur
die karakters voor as ’n groep mense wat gló in wat vir hul voorgehou word in die
kerk: onsinnige interpretasies vanuit ’n gesofistikeerder, postapartheidperspektief van wat sondig en wat reg is (byvoorbeeld kinders met donker velle is
’n smet, en moet gestenig word). Hul is totaal oorgelewer hieraan, en tree
dienooreenkomstig gruwelik op deur al hierdie babas met donker velle te stenig.
As voor-die-hand-liggende parallel is dit ’n klein stappie om die predikante van
die apartheidsera wat gepredik het teen die vermenging van bloed tussen rasse
as sonde, hierin mee te lees op nouliks verhulde wyse.
Du Toit se studie kan beskryf word as ’n “wetenskaplike model” wat deur Viljoen
beskryf word as ’n “kognitiewe analogie van ’n formele of semi-formele aard wat
ons help om bepaalde verskynsels beter te verstaan ... sulke modelle help ons
om nuwe vrae te vra en stimuleer nuwe navorsing” (2002:72–3). Dit word
duidelik dat Brink gestimuleer is om wel verdere navorsing te doen, aangesien
daar met die resepsie van die roman al op gewys is (Van Vuuren 1999) dat Brink
wel die ryk geskiedenis van Gamkaskloof gebruik het om ’n postmoderne
allegorie of selfs parodie van apartheid-Suid-Afrika (onder sanksies en geïsoleerd
in die wêreldarena) te skep.
Viljoen vra die vraag wat op die lippe is van vele lesers en kritici:
Kan ’n roman as ’n model van die wêreld in hierdie sin beskou
word? ’n Roman beskryf ’n wêreld in woorde, en daar is dus soveel
meer materiële as formele ooreenkomste tussen die beskrywing in
’n roman en die wêreld daarbuite. (2002:73)
Hy beantwoord sy vraag deur die ooreenkomste tussen die Duiwelskloof en die
Gamkaskloof uit te lig:
Al is Duiwelskloof n vreemde plek, is daar tog huise in die
nedersetting, met vensters, mure en ’n dak. Daar is mense van
albei geslagte wat in huise saamwoon as gesinne – hoe vreemd of
gebroke dan ook. Daar is familiebande en gesinsbande. Daar is
strukturele verdeling van arbeid – wat op een plek vergelyk word
met die Middeleeuse gildes: die rigter, die boer, die smid, die
skoenmaker, die toordenaar, die prediker, ensovoorts. En hoewel
daardie soort arbeid min klem kry, is die bedryf in die kloof ’n soort
bestaansboerdery, soos blyk uit die beskrywing van die landerye,
die volstruiskamp, ensovoorts. In hierdie opsig het ’n werklike plek,
naamlik die Hel of Gamkaskloof in die Swartberge, en wel ’n
argaïese versie daarvan – met uitgediende tegnologie soos rieme,
voorlaaiers, putte, bygeloof – gedien as model van Duiwelskloof
self ... Op grond hiervan is dit duidelik dat Duiwelskloof inderdaad
as ’n model van ons eie wêreld beskou kan word – een wat sterk
verskil van die werklikheid, maar tog in sekere kardinale opsigte
daarmee ooreenkom en ons daardeur insigte in ons eie wêreld gee.
(2002:73)

46
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies – Jaargang 6(1) – Maart 2009

Deur ’n gemeenskap te gebruik waarmee die Suid-Afrikaanse
gemeenskap kan identifiseer, word die parodie versterk. Hutcheon
verduidelik dat ’n parodie nie die verlede vernietig nie, maar ons
toelaat om dit te bevraagteken: “parody is not to destroy the past;
in fact it is to question it (1988:126).”
Daar is baie leuens en oordrywings wat met die uitbeelding van kultuur in
Duiwelskloof geassosieer word: óf met die inwoners van Gamkaskloof óf met die
Afrikaner. Brink vertrou op die leser se kennis van hierdie “leuens” vir sy
verwysings of intertekste om die parodie suksesvol uit te beeld. Hutcheon
(1988:127) brei hieroor uit:
It has been claimed that to use the term intertextuality in criticism
is not just to avail oneself to a useful conceptual tool: it also signals
a “prise de position un champ de référence” [...]. But its usefulness
as a theoretical framework that is both hermeneutic and formalist
is obvious when dealing with histiographic metafiction that
demands of the reader not only the recognition of textualized
traces of the literary and historical past but also the awareness of
what has been done – through irony – to those traces. The reader
is forced to acknowledge not only the inevitable textuality of our
knowledge of the past, but also both the values and the limitations
of the inescapably discursive form of that knowledge.
Dit is egter duidelik dat baie Afrikaanse lesers nie die historiese verlede, spesifiek
die apartheidsverlede, wat geparodieer word, of allegories gesatiriseer word,
onmiddellik herken nie, omdat die waarheid skynbaar verdoesel word in fiksie.
John (2003: 289) verduidelik dat die teenoorgestelde egter van toepassing is:
Die aanbied van die waarheid in die vorm van “gekanselleerde
skrif” (dit wil sê letterkunde) maak van Duiwelskloof ’n besonder
treffende en eerlike roman. Nog belangriker as die “waarheid” is
egter die manier waarop die roman die situasie in van die
hedendaagse (Afrikaanse) leser betrek by die gegewe waaroor
vertel word in die roman.
In die Engelse resepsie van die feitlik gelyk verskene Engelse weergawe, Devil’s
Valley (ook in 1998) was dit egter opvallend dat die romanskrywer Justin
Cartwright (miskien juis as buitestander buite die Afrikaanse “kudde”) hierdie
roman onmiddellik as ’n allegoriese toespeling op apartheid uitgewys het in ’n
besonder perseptiewe eerste resensie in The Daiy Telegraph:
There is no question that this is a daring and original book. It
attempts through allegory and black comedy to get to the heart of
Afrikaner exclusivity and racial hatred. If it does not wholly work,
that is because the jokey magical realism seems to undermine the
nature of the enterprise: a much-needed look at what made the
Afrikaner. (1998:3)
Die Afrikaanse leser sukkel aanvanklik om verby die kru taal en taboes lees.
Venter sê byvoorbeeld in sy resensie (1998:23): die “vloektaal wat hy
voortdurend gebruik, maak die verteltoon egter skel en blekerig. Dis jammer dat
’n roman wat ryk kon gewees het, homself deur sy verteller verarm.” Sodra dit
egter gebeur, vind die leser dat die “roman dit vir die ‘moderne’ leser onmoontlik
maak om homself of haarself te distansieer van die mense en die wêreld van
Duiwelskloof. Een van die belangrikste dinge wat die roman dus doen, is om ’n
bewussyn by die leser in te skep” (John, 2003:290).
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Brink skryf terug aan Du Toit
In People of the Valley (1974) het Du Toit die geskiedenis van die gemeenskap in
Gamkaskloof opgeskryf. Du Toit se boek is deur A.A. Balkema uitgegee en
beslaan twee dele: die eerste deel handel oor die gemeenskap en sluit ’n
kulturele studie en genealogiese studie in, terwyl deel twee handel oor hul orale
tradisies. Hierdie nogal onbekende sosiohistoriese werkie, en die manier waarop
die historikus die orale tradisie van die gemeenskap onderwaardeer het, en selfs
geringgeskat het, in sy "offisiële" geskiedenis, was waarskynlik een van die
kreatiewe “vonke” vir Brink se roman, aangesien hy die gebruik van die orale juis
voorop plaas, en bevoorgrond, met veel parallelle tussen die roman en die Du
Toit-navorsing: in die geografiese ligging in die Swartberge, Duiwelskloof en die
Gamkaskloof word beide byvoorbeeld beskryf as geïsoleerd en primitief; daar is
verder die verwysing na die minagting van vreemdelinge of “outsiders” en beide
Lochner en Du Toit kom van die Universiteit van Stellenbosch, beide met hul
bandopnemers, om geskiedenis te maak, soos du Toit sy lesers ook herinner: “It
will be recalled that no scientific report of this valley has ever been published”
(1974:25).
Verdere ooreenkomste verwys na ’n Afrikanergemeenkap, bloedskande, die Groot
Trek, Boesmantekeninge, ’n kruiedokter met die naam tant Lenie, en die gebruik
van familiename. Daar is selfs ’n verwysing na ’n oervader. Hy is 85 jaar oud en
vertel die Gamkaskloof se geskiedenis vanuit ’n ervare oogpunt (1974:16). Hy is
wel nie “dood” soos Lukas Lermiet nie, maar geniet soortgelyke aansien in die
gemeenskap. Daar is ook ’n verwysing na joernaliste met minagting wat die
Gamkaskloof wil uitbuit, soos Lochner self:
Gamkaskloof is part of God’s creation like the whole universe. But it
seems to us as if Gamkaskloof was discovered a few years ago and
attached to the globe to act as bait for writers and journalists.
(1974:23–4).
Dit is juis die laaste stelling wat die leser se aandag vestig op Lochner, die
joernalis wat vir eie wins neerdaal na die Duiwelskloof om, ook soos die
joernaliste wat Du Toit beskryf, stories te verdraai, en duidelik vir eie gewin en
kru eksploitasie. Viljoen druk dit so uit:
Dit is ’n baie ou landskap, byna soos van voor die skepping. Dit is
ook ’n landskap wat in seksuele terme beskryf word: Duiwelskloof
is soos ’n soort vagina wat deur die ondersoekende man seksueel
verower moet word. Hierdie assosiasie word bevestig as Flip later
van Sylvia se duiwelsklofie praat (21) en nog later, om sy tape
recorder te toets, deur ’n repertorium sinonieme van ’n vrou se
geheime plekke (werk)". (2002:70)
Dit is dis duidelik waarom Flip Lochner met dieselfde agterdog as buitestander
beskou word, soos die joernaliste in Du Toit se studie. Beide eksploiteer die Kloof
waarin hulle hulleself bevind en alhoewel Du Toit ook gewantrou word, verander
die gemeenskap se houding teenoor hom sodra dit duidelik word dat sy navorsing
oor die wetenskaplike en objektiewe handel en dat hy nie (soos die joernaliste
voor hom) subjektief betrokke word nie. Hy gebruik net die stories wat hy deur
feite kan verifieer:
While journalists and pseudo-historians had vague ideas about a
closed community that lived primitively and intermarried, very little
was known that could assist this reconstruction. For the purpose of
this study, it seems to be of value to give the history in two
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phases, first the history as it was ascertained from oral traditions of
the valley which comprise the folk-history of the people of
Gamkaskloof; and, second, the history reconstructed from
historical documents. In conclusion, these two accounts are
compared and a synthesis is made of the characters which play a
role and the facts and dates in which they figure. (Du Toit
1974:102)
Dit is duidelik uit die aanhaling dat die volksgeskiedenis of orale tradisie wel deur
Du Toit in aanmerking geneem word (daar is tien bladsye daaraan bestee), maar
stories moet deur feite opgevolg word. Lochner stap die Duiwelskloof binne met
soortgelyke ideale, maar word gepootjie omdat die Duiwelsklowers ’n arsenaal
stories het om te vertel sonder die verifieerbare dokumentasie om dit te
kontroleer.
Dit sluit aan by hoe dikwels met stories omgegaan word, soos Hutcheon dit stel:
Traditionally, stories were stolen, as Chaucer stole his; or they
were felt to be the common property of a culture or community
[…]. These notable happenings, imagined or real, lay outside
language the way history itself is supposed to, in a condition of
pure occurrence. (Hutcheon 1988:124)
Tradisionele geskiedskrywing neig nog altyd om orale tradisie en storievertelling
met hooghartige minagting te benader as nie "waar" nie. Lochner verwys na
stories as “getuienisse, verklarings, of uiteindelik net ’n donnerse hand vol
versinsels” (Brink 1998:16). ’n Mens sou Brink se roman kon lees as ’n opvul van
hierdie hiaat om oraliteit uit die "agterkamertjie" van onbelang te neem deur aan
die verhale van die inwoners ’n primêre plek toe te ken, en verder hul
waarnemings téénoor ’n streeksgeskiedenis soos dié van Du Toit te stel, dit by
implikasie daarmee te jukstaponeer. Hiermee suggereer hy in sy roman dat die
werklike geskiedenis eintlik meer in die orale dimensie bestaan as in opgeskrewe
dokumente. Soos Tant Poppie vir Lochner verduidelik:
“Dokumente?” het Tant Poppie met onverwagte agterdog in haar
stem gevra.
Ek het probeer verduidelik: “Doopseels, aktes, transportbriewe,
belastingspapiere, kerkregisters, enigiets. Net vir ’n beginpunt.”
"Nee jong.” Sy het haar kop geskud en effens gelag. “Dis mos om
van al daardie soort dinge weg te kom wat onse Siener in die begin
al uit die Kolonie uit weggetrek het. So iets sal jy nie hier kry nie.”
"Maar as ek nou die geskiedenis wil kom opskryf ... waar kry ek my
inligting?”
"Jy praat seker met die mense.” (Brink 1998:52)
Dit is noemenswaardig dat die inwoners van die Duiwelskloof die dokumente wat
met geskrewe geskiedenis geassosieer word, met dieselfde agterdog bejeën as
wat die historikus orale geskiedenis benader. Brink “herskryf” fiksioneel die
geskiedenis deur ’n intense fokus op die orale en die stories agter die
veronderstelde geskiedenis. Sodoende illustreer hy as romansier hoe eensydig ’n
geskiedenis is wat nie dié elemente insluit nie. Brink skryf dus ’n alternatiewe
geskiedenis; of soos Coetzee dit beskryf:
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a rival to history [that] operates in terms of its own procedures and
issues its own conclusions [...] that evolves its own paradigms and
myths, in the process [showing] up the mythic status of history –
in other words, demythologizing history. (Coetzee 1998:3)
Deur in sy roman stories, mites en oraliteit te bevoorgrond deur Lochner se
“optekening van die geskiedenis”, wys Brink dat ’n vindingryke historikus hierdie
hulpbronne as deel van sy repertoire kan aanwend, alhoewel dit eintlik net
toepaslik is in ’n postmoderne milieu, soos Foucault (1988:125) uitwys: “[t]he
postmodern is self-conscious art ‘within the archive’, and is both historical and
literary.” Soos tipies van normale historiografiese metodiek, het Flip Lochner se
navorsing in die argief van ’n biblioteek begin (Brink 1998:19). Du Toit se People
of the Valley kan ook gesien word as die geskiedenis wat Lochner nié geskryf het
nie, maar van plan was om te skryf. Foucault voer aan:
The frontiers of a book are never clear-cut: beyond the title, the
first lines, and the last full-stop, beyond its internal configuration
and its autonomous form, it is caught up in a system of references
to other books, other texts, other sentences: it is a node within a
network. (Hutcheon 1988:127)
Die stelling kan ook gemaak word dat Du Toit se sosiohistoriese, feitelikgebaseerde verslag oor die Kloof ’n interteks in Duiwelskloof is en dus deel vorm
van die “netwerk” wat Foucault bespreek. Dié teks is oënskynlik ’n belangrike
verwysingspunt in Brink se estetiese projek. Dit is nogal ironies dat dit beskryf
kan word as die boek wat Lochner sou geskryf het as hy die geleentheid gegun
was om die Duiwelskloof te verlaat en nie so onherroeplik verstrengel geraak het
by die inwoners en hul lot in die Kloof nie: “Naderhand het hy gesê: ‘As neef reg
is kan ons maar stap.’ En ek het hom gedwee gevolg, my geskiedenis tegemoet”
(Brink 1998:42).
Flip se betrokkenheid by die Kloof se geskiedenis word in perspektief geplaas
deur Brink in Reinventing a Continent: “the interpretation of the world in terms of
a heightened private awareness, a subjectivised vision” (1996:159). Lochner raak
so intens betrokke by die inwoners, hul gewoontes en gelowe dat sy poging om
die Duiwelskloof se offisiële geskiedenis te skryf gedwarsboom word. Hierdie
geharde oudjoernalis-karakter het nie toegang tot enige offisiële dokumentasie
nie, en besit nie meer ’n bandopnemer of kamera nie (laasgenoemde het gebreek
op pad af teen die kranse van die kloof, en die bandopnemer werk net sporadies).
Hy bevind hom dus in ’n onsekere, selfs liminale posisie waar hy, vir die eerste
keer, desnoods orale geskiedenis moet transkribeer:
Van die Siener se tyd af al was daar vir niemand hier enige
nodigheid om uit te skrywe buitentoe nie. Dis ook net sonde soek.
En wat hier onder ons gebeur, dit weet ons mos vanself, dit hoef
nie opgeskrewe te word nie. (Brink 1998:52)
Sonder enige konkrete aantekeninge of argiefmateriaal waarop hy sy navorsing
kan baseer, begin Lochner dan ’n noodstrategie om ten minste met elke inwoner
van Duiwelskloof ’n onderhoud te voer, sonder om te besef dat hul interpretasie
van dieselfde gebeurtenisse sal verskil, want, soos Brink dit self uitdruk:
“interpretations may differ, but behind the idiosyncrasies of personal perception
history exists as an acceptable record of an accessible reality” (1996:323).
Lochner word gekonfronteer met die oraliteit van die gemeenskap en dit is die
neerslag hiervan wat hy uiteindelik opskryf. Alhoewel Du Toit se geskiedkundige
verslag ook oraliteit insluit (egter skaars tien uit die 132 bladsye), is die fokus
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hoofsaaklik op aanvaarbare historiese feite. In dié offisiële geskiedenis van
Gamkaskloof word oraliteit afgeskeep, omdat dit nie beskou word as feitelik
verifieerbaar nie. Du Toit fokus sy leser die aandag hierop:
These (oral) traditions naturally accompany a wealth of situational
descriptions and character sketches. The result is that at the end of
such a prolonged interview, we know a great deal about certain
persons and have accounts of numerous happenings without
necessarily knowing a great deal about the history. (Du Toit
1974:103)
Dit lyk dus asof Brink in Duiwelskloof gedeeltelik terugskryf na Du Toit. Die roman
gee alle aanspraak op historiese feitelikheid prys, en fokus op stories (by
implikasie: ontgin op fiksionele wyse die (streeks-)geskiedenis wat Du Toit
opgeskryf het). Daarom is Lochner se stelling aan die Siener van seminale
belang, as hy die motivering gee vir sy voorgenome streeksgeskiedenis: “Dit is ’n
geskiedenis wat nog nooit behoorlik opgeskryf is nie, Oom” (Brink 1998:13). Flip
Lochner kan uiteindelik egter geheel en al nié die geskiedenis, feite en staafbare
waarheid opskryf nie, maar loop homself in stede daarvan (letterlik?) dood in die
doolhof van mondelinge tradisie.
Linda Hutcheon beskryf die verhouding tussen ’n teks in die interteks as volg:
intertextuality replaces the challenged author-text relationship with
one between reader and text, one that situates the locus of textual
meaning within the history of discourse itself. A literary work can
actually no longer be considered original; if it were, it could have
no meaning for its reader. It is only as a part of prior discourses
that any text derives meaning and significance. (Hutcheon
1988:126)
Duiwelskloof baat by die sosiologies-historiese geskiedenis soos opgeteken deur
Du Toit, aangesien dit betekenis voeg by Brink se ingeboude kritiek in
Duiwelskloof van die aard van historiese diskoers. Du Toit se historiese
rekonstruksie van Gamkaskloof (1974:101) het weinig te make met die
mondelinge tradisie. Brink se roman fokus egter op die belangrike skakel tussen
oraliteit, storievertelling en geskiedenis. Die roman in sy geheel is gebaseer op
die verhale van die Duiwelskloof-gemeenskap en die teks bestaan uiteindelik uit
’n palimpses van hierdie stories. Al was Flip Lochner se aanvanklike doel om ’n
offisiële en feitelike geskiedenis te skryf (vgl. “Ek het gekom om meer van die
Duiwelskloof se geskiedenis te hoor” (Brink 1998:54), is al wat van sy historiese
verslag tereg kom, ’n "storie-van-stories". Brink vestig die leser se aandag op die
feit dat die stories in die Duiwelskloof wel as geskiedenis ervaar moet word,
omdat hy duidelik in die outeursnota sê dat “die Duiwelskloof, sy inwoners en sy
geskiedenis uitsluitlik in hierdie boek bestaan (ons beklemtoning)”.
Jan Vansina verduidelik waarom oraliteit belangrik is, maar noem ook waarom
historici (soos Du Toit) dit geringskat:
Oral traditions have a part to play in the reconstruction of the past.
The importance of this past varies according to place and time. It is
a part similar to that played by written sources because both are
messages from the past to the present, and messages are key
elements in historical reconstruction […] Wherever oral traditions
are extant they remain an indispensable source of reconstruction.
They correct other perspectives just as much as other perspectives
correct it. Where there is no writing or almost none, oral traditions
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must bear
1985:199)

the

brunt

of

historical

reconstruction.

(Vansina

Dit is duidelik dat die inwoners van Duiwelskloof enige wetenskaplike raamwerk in
die wind slaan en dit vervang met hul respek vir stories en oraliteit. Wanneer
Lochner die offisiële geskiedenis in die argief raak lees, stel hy vas dat
vreemdelinge wél die Kloof besoek het (Brink 1998:19–20). Flip Lochner se argief
voorsien die volgende materiaal:
Van Lukas Lermiet en sy trek en hulle afstammeling was dit die
laaste sien en hoor in die Argief. Behalwe ’n paar skraps
verwysings uit latere jare, met groot tussenposes. ’n
Goewermentsagent wat in die vroeë 1880’s afgevaardig is om
jaargeld of belasting of sulke kak in die Duiwelskloof te gaan vorder
van die mense wat soos huidjie en muidjie daarin verdwyn het;
maar j y is uit sy klere gedop en kaalgat oor die berge teruggeja.
Waarop ’n hele gewapende kommando al die pad van die Kaap af
uitgestuur is om die eer van Haar Majesteit se fokken gesant te
gaan wreek. Weer leë hande, lyk dit, want g’n haan het daaroor
gekraai nie en kort daarna het die Boereoorlog die mense ander
prioriteite gegee om hulle mee besig te hou.
Uit 1914 se Rebellie was daar ’n optekening oor ’n paar burgers wat
glo daar loop wegkruip het teen regeringstroepe en nooit weer
teruggekom het nie. En in die Tweede Wêreldoorlog is ’n paar OBmanne ook volgens hoorsê daar in, onder die oë van Smuts se
offisier uit; en die lyke van twee van die polisie wat hulle probeer
agternasit het, is daarna in die berge gekry. Hulle vermoedelik vrek
geval teen die krans af. Maar ook dié keer kon niemand agter die
kap van die byl kom nie. Na die oorlog het mense uit die
Duiwelskloof af en toe in die buitewêreld opgeduik en ’n legende
oor ’n gemeenskap van agterlikes en ingeteeldes het begin posvat.
Êrens in die jare vyftig is ’n span sensusopnemers ingestuur om die
Duiwelskloof se inwoners op kaart te kry, maar hulle het tussen
neus en ore verdwyn. ’n Paar konstabels is op soek gestuur, maar
hulle het sonder taal of tyding teruggekom. Later jare het die
Universiteit van Stellenbosch ’n paar antropoloë en sosioloë en
ander -oë uitgestuur op ’n navorsingsprojek, maar hulle het nes die
agent van vanslewe letterlik kaalgat daar uitgekom.
Sodra die leser dié passasie lees, word dit duidelik dat dit ’n eensydige oogpunt is
van diegene wat hulself hoër ag as die inwoners van die Kloof. Die leser word,
soos Lochner, voorsien van ’n vlugtige blik op die Kloof se geskiedenis, maar
word nooit vertel wat regtig gebeur het nie. Daar is geen verwysing na die
inwoners wie se privaatheid deur hierdie vreemdelinge binnegedring is nie. Ons
word vertel wat vermoedelik gebeur het, en dit is self gebaseer op ’n aangepaste
perspektief. Op ironiese wyse is hierdie vermoede nie akkuraat, feitelik korrek of
geskiedkundig is nie. Wat werklik gebeur het, word nie in druk weergegee nie,
vermoedelik omdat diegene in ’n magsposisie nie wil bekend maak dat ’n
agterlike gemeenskap in die berge uit hul greep ontsnap het nie.
Aan die begin van sy soektog na feite vind Lochner hierdie dokumentasie, maar
uiteindelik word dit net nog ’n weergawe van die waarheid. Tot Flip se
ontnugtering ontbreek daar in hierdie materiaal belangrike inligting. Die feite is
niks meer as ’n geraamte waaraan daar meer inhoud toegevoeg moet word nie.
Soos die walvisgeraamte by die Duiwel-se-gat:
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Ek vat aan wat ’n ribbebeen moet wees. Dit krummel onder my
vingers. Die hele lengte van die ding loop ek af. My eerste wilde
gedagte was: ’n dinosourus. Maar dis natuurlik verspot. Hoewel
niks meer verspot as wel dit wél is nie. ’n Fokken walvis. Ek verseg
om dit te glo, maar die baleine is onmiskenbaar. (1998:201)
Met dié metafoor word verwys na die oppervlakkige, raaiselagtige geskiedenis, so
ook die geskiedenis wat Lochner “verseg om te glo” (Brink 1998:201), maar wat
hy tog uiteindelik opskryf en oorvertel (want waarvandaan anders die roman
Duiwelskloof? Hier speel die outeur met die “suspension of disbelief” en dit word
uiteindelik ’n metafiksionele spel met die leser). Lochner slaag daarin om die
geskiedenis uit te brei omdat hy na die inwoners van die Duiwelskloof luister en
dit aan hulle oorlaat om die "waarheid" te vertel. Sodoende help elke inwoner om
vorm te gee aan die Kloof se geskiedenis. Shoshana Felman herinner die
historikus daaraan dat geskiedenis en narratiewe nie afsonderlik van mekaar
bestaan nie:
What we call history we usually conceive of as a discipline of
inquiry and as a mode of knowledge. What we call narrative, we
usually conceive of as a mode of discourse and as a literary genre.
The relationship between narrative and history has been posited,
time and again, both in theories of narrative […] as verbal acts
consisting of someone telling someone else something happened.
That "something happened" is narrative. If narrative is basically a
verbal act that functions as a histiographical report, history is
parallelly but conversely, the establishment of the facts through the
narrativisation. (Felman 2000:262)
Flip besef gou dat as hy die geskiedenis van die Duiwelsklowers wil nagaan, hy
hul stories in ag sal moet neem, veral in verhouding tot die historiese verslae in
die argief, omdat een nie in isolasie van die ander funksioneer nie. Geskiedenis
word verryk deur stories soos dit oor generasies oorvertel word. Dit is duidelik
dat geskiedenis nie sonder dié stories kan oorleef nie, en die karakters in
Duiwelskloof is net te gewillig om dit te demonstreer:
“Ek het gehoor daar het oor die jare mense probeer deurkom
hiernatoe,” sê ek: “Regeringsmanne, taksmanne, polisie,
sensusmense.”
“Ja, Grootvaar Lukas het nooit van dié spul gehou nie.”
“Wat het van hulle geword?”
“Dit hang af. Die meeste maak hy net skrik, en dan gee hulle pad.
Hy het sy maniere. Maar as hulle nie wil hoor nie, dan gee hy die
wete vir ou Hans Toordenaar of vir Lukas Dood, en dan roep hulle
onse Raad van Justisie bymekaar om te besluit.”
“En dan?”
Sy wikkel haar groot skouers. “Party het glo verongeluk. In die ou
dae moes die manne partykeer ’n kommando uitstuur. Dit was voor
my tyd. Al wat ek self iets van weet, is ’n aksynsman wat hier
ingekom het, ek was nog ’n kind, die man wou Lang-Fransina se pa
se stookketel wegvat. Maar toe’t ou Lukas Duiwel, dis nou Lukas
Dood se pa, toe’t hy en ’n paar helpers die man half teen sy sin
teruggevat teen die berg en iewers op pad het hy begin moles
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maak en teen ’n krans afgeval.” Haar breë gesig gee niks weg nie.
“Dis wat hulle agterna kom sê het. Ook sy verdiende loon gewees.”
Sy versit, die stoel kreun:
“Maar ons het darem nie al wat vreemd was, uitgewerk nie. Ek
meen, kyk nou toe Jurg Water se oupa en sy twee maters hier
ingevlug het, glo rebelle of iets in ’n oorlog. Vir hulle het ons laat
bly, ons het hulle selfs aan vrouens gehelp, want die gowwerment
daarbuite het hul bloed gesoek. En baie later weer twee, uit ’n
ander oorlog. Hulle was ook welkom gewees, want hulle was ook
glo in die moeilikheid met hulle gowwerment; en toe daar
konstawels agterna gestuur word om hulle te kom uithaal, het dié
ook glo in die berge verongeluk. ’n Ander keer, onthou ek, toe’t
hier ’n hele span Fariseërs en Skrifgeleerdes aangekom om alles
oor ons op te skryf, onse geskiedenis, ons gewoontes, alles. Dit
was glo die een of ander plek van gelerentheid wat hulle gestuur
het. Dieselfde plek waar Klein-Lukas later na toe is.”
“Wat het van hulle geword?”
“Ons het hulle net laat verstaan hulle moet maar liewer weer
omdraai. Ons manne het gewere by hulle gehad, en hulle’t die
vreemdelinge uit hulle klere uitgedop, en met dié het hulle toe ook
nie te veel teengepraat nie. Hulle is taamlik gat-oor-kop hier weg.
Nee, met inkommers wou ons nooit gepla wees nie, Neef Flip. Mens
weet mos nie wat so ’n vreemdeling alles hier kan inbring nie.
Siektes, heidense gewoontes, afgodery, onrustigheid.” (Brink
1998:98–9)
Uit hierdie passasie is dit duidelik dat daar heelwat agter die feite in die argief
versteek is. Deur na Tant Poppie te luister, kry Lochner insae in die kultuur en
tradisie van die Duiwelsklowers, en by implikasie in Vansina se stelling: “Oral
traditions have a part to play in the reconstruction of the past. […] It is a part
similar to that played by written sources” (1985:199).
Die inwoners van Duiwelskloof heg besondere belang aan hul verhale, moontlik
ook ’n rede waarom die navorsers wat dit nié doen nie, beskryf word as
“Fariseërs”. Die leser word nie meegedeel hoe lank hulle gebly het nie, net dat
hulle “stert tussen die bene” uitgedryf is. Ironies genoeg kom Du Toit van
dieselfde “plek van gelerentheid” as hierdie navorsers, soos hy in die voorwoord
van sy boek noem: “The study was made possible in the first place by a research
grant from the University of Stellenbosch in South Africa while I was a member of
the faculty” (Du Toit 1974:i). Dit is ook dieselfde universiteit van waar Lochner
kom, maar die ooreenkomste eindig nie daar nie. Lochner kom alleen, sonder die
gevolg van “'n hele span Fariseërs en Skrifgeleerdes”, of soos hy dit noem: “'n
paar antropoloë en sosioloë en ander -oë”. Die “-oë” sinspeel duidelik op
nuuskierigheid, soos dit ook aan Lochner verduidelik word: “Jy gee so hoog op
oor geskiedenis en waarheid en alles,” sê hy gelate. “En eintlik is jy maar net
nuuskierig” (Brink 1998:175). Du Toit se arsenaal van “-oë” sluit antropoloë,
ingenieurs, geograwe, sosiale wetenskaplikes en ’n swerm studente in wat almal
gehelp het om die studie in die Gamkaskloof te begelei. Alhoewel hy die
“geskiedenis” opgeteken het, kom hy ook, soos die Engelse weergawe dit stel,
“stubbornly mum” terug daarvandaan (Brink 2000:99). Hy swyg in alle tale in sy
streeksgeskiedenis van die inhoud wat slegs bekend is uit die stories en
mondelinge tradisie van die Kloof-inwoners. Die Du Toit-studie is in 1965
onderneem (Du Toit 1974:92), om en by dieselfde periode as wat die
argiefmaterial beskryf wat Lochner tydens sy navorsing raakgeloop het.
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In die klein onderdeel van sy boek wat Du Toit aan oraliteit wy, is daar “an
attempt [...] made at combining oral traditions with recorded history and
checking the first against the second” (Du Toit 1974:17). Die noemenswaardige
van sy metodiek is dat die orale tradisie gemeet word aan die geskiedenis wat hy
opskryf en waarmee hy dit kan kontroleer. Daarna word oraliteit heeltemal
eenkant toe geskuif as sekondêr: “it became clear that aspects of folklore (except
for restricted categories of oral folklore) would not justify a full investigation, and
it was decided to use the aspects of oral culture as a secondary field of
investigation” (Du Toit 1974:14). Dié "sekondêre studie-veld" behels uiteindelik 'n
totaal van tien bladsye en die opsomming daarvan in Du Toit se boek is
veelseggend:
The reconstruction of the valley’s history confirms, on the whole,
the oral traditions of the community concerning its past. A number
of details cannot be confirmed from our documentary sources,
which, in turn contain facts which would have little significance for
the members of the community. (Du Toit 1974:113)
Bostaande stelling regverdig die volgende vraag: Hoekom wil enigiemand ’n
geskiedenis skryf en feite vergader wat van min betekenis is vir die gemeenskap
waaroor jy navorsing doen? Dit is duidelik dat in die stories wat mense vertel,
hulle aan hul identiteit gestalte gee. In Duiwelskloof kritiseer Brink by implikasie
duidelik hierdie geringskatting van die orale, soos te sien uit sy stelling ten
opsigte van stories en die aanpassing daarvan:
The individual constitutes and invents her/himself through the
constant editing and re-editing of memory; the confluence of
innumerable records and recordings of memories determines the
publicly sanctioned account, which denounces history; facts. (Brink
1998b:30)
In sy eie studie wys Du Toit self daarop dat die stories wat die mense vertel, aan
hulle bestaan sin gee:
Frequently social visits took place, usually in the late afternoon and
early evening. These are the times when tales are recounted and
[…] [one] tale elicits another, usually a better one, and every
person will relate his story to something that was mentioned,
something familiar. The stories frequently start out with the
phrase, "Father told me …", "When I was young …", or "In die
Voortyd …". The stories are historically based and served to tie the
history to the present, to keep alive the memories of deceased
relatives and to give meaning to familiar places and activities. (Du
Toit 1974:42)
Dit is duidelik dat die wetenskaplike metodiek geïmpliseer deur Du Toit se werk
wat met die opskryf van geskiedenis gepaard gaan, dít wat aan mense sin gee
(hul herinneringe en stories), relativeer tot ’n sekondêre vlak. In die sestigerjare
en sewentigerjare, voor die paradigmaverskuiwng van Hayden White en die “New
Historicists” in die tagtigerjare in die geskiedskrywing, was dit aanvaarde praktyk
in veral die Afrikaanse geskiedskrywing (soos bedryf aan universiteite soos dié op
Stellenbosch, waar die getalle byvoorbeeld aan studente voorgehou is van die
aantal ossewaens waarmee Retief op die Groot Trek weg is) om ’n soort
minutieuse katalogus-opname van detail-gegewens en presiese beskrywing te
bied as “geskiedskrywing”. Hierdie soort pynlik noukeurige wetenskaplike presisie
waarmee noukeurig gekatalogiseer is, is in J.M. Coetzee se “The Narrative of
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Jacobus Coetzee” (uit Dusklands, 1970) tot in die ekstreme gesatiriseer in die
toneel waar ’n opname gemaak word van wat agterbly na ’n ossewa weg getrek
het van ’n staanplek (vingernaelknipsels, urine-kolle van mens en dier, en dies
meer) – asof dit enigiets toevoeg of insig bied in die áárd van geskiedenis en die
betekenis daarvan, of enige verhelderende perspektief of gebeure kan bring!
Dit wil dus voorkom asof Brink in sy direk kontrasterende poëtiserende, dieorale-vertelling-as-meerdere-waarde-verhaal
teenoor
hierdie
puntenerige
werkswyse ingaan, mét ’n hoofkarakter wat self nogal soos ’n Du Toit oorkom in
sy werkswyse. Kortom: dit lyk asof Brink sy hoofkarakter, Lochner, kon gevorm
het na aanleiding van die outeur van People of the Valley: albei volg dieselfde
werksmetode, albei daal af in die Kloof, albei kom doen daar “navorsing”, maar
aan die grondslag van beide navorsers se bevinding is daar uiteindelik ’n ronde
nul as bevinding. Die "geheim" van die Kloof ontsnap hul, die lewe kry hul nie
vasgevang nie, die stories loop die spuigate uit, maar geskiedskrywing kom nie
tot stand wat op feite gebaseer is nie ... Die bonatuurlike keil alles op (bandspeler
werk nie, kamera breek, ensovoorts). Na die lees van Du Toit se navorsingswerk
bly die leser besonder ontevrede agter: soveel huishoudings word beskryf, maar
die hiaat is die aard van die mense en hul sosiale verkeer, hul kulturele
gewoontes. Waarskynlik het Brink hierdie ontevredenheid as aanspoorder gebruik
om die hiate te vul: hý vul die leegte wat Du Toit laat, deur helder sosiale en
kulturele gebruike voor te stel (kruiedoktery, mampoerstokery, skrynwerkery, die
skilder, en dies meer).
Soos Flip Lochner deel word van die gemeenskap, word hy ook deel van hul
verhaal, en uiteindelik van hul geskiedenis en mitologie. Deur die Duiwelsklowers
se stories en tradisies in ag te neem en deur na elkeen te luister, is dit vir
Lochner moontlik om van binne af buitentoe te "tolk", soos Vansina (1985:198)
dit uitlig: "Without oral traditions we would know very little about the past of
large parts of the world, and we would not know them from the inside. We also
could never build up interpretations from the inside."
Du Toit (1974) bedank in die voorwoord van sy streeksgeskiedenis die inwoners
van Gamkaskloof: “the people in this Valley deserve a word of sincere
appreciation for the way in which they accepted this outsider.” Dit is dus duidelik
dat die Gamkasklowers ook suspisieus is teenoor vreemdelinge, soos die inwoners
van die Duiwelskloof. Belangrik is dat “outsiders”, “vreemdelinge” of “inkommers”
met agterdog bejeën word, al kom die mense “gasvry voor”. ’n Voorbeeld hiervan
sien ons wanneer Lochner die Siener tegemoet stap (aan die begin van die
roman, soos ook weer aan die einde, wat die vraag laat ontstaan of hy ooit uit die
Kloof weggekom het): “Ek het hier gesit wag vir jou,” het die ou man gesê sonder
om na my toe om te kyk” (Brink 1998:11). Tant Poppie maak haar deure vir hom
oop, maar selfs dan word hy nie sonder agterdog behandel nie:
Die volgende paar dae het ek gereeld my gat gesien. Dit was asof
ek daar was, maar ook nie. Waar ek ook al gaan of kom, het die
mense my dopgelê asof ek van die fokken maan af daar opgedaag
het – en wat hulle betref hét ek ook seker. Om tot hulle deur te
dring, was net nie moontlik nie. Tant Poppie was gesegliker as die
ander, maar dit was ook asof sy net haar plig teenoor my doen en
fok die res. (Brink 1998:50)
Dit beteken nie noodwendig dat dit dieselfde was met Du Toit se aankoms in die
Kloof in 1965 nie, maar daar is wel ’n parallel tussen hoe die twee “inkommers”
die gemeenskap ervaar. ’n Mens sou kon argumenteer dat Du Toit altyd ’n
vreemdeling gebly het, omdat hy nooit diep genoeg in die mondelinge tradisie
van die gemeenskap gedelf het nie, en omdat hy dit waarmee hy wel in aanraking
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kom, as onbelangrik afmaak. Uiteindelik word Du Toit toegelaat om die Kloof te
verlaat, maar Lochner waarskynlik nie. Du Toit is dus nie as ’n gyselaar teen sy
wil daar gehou nie. Lochner is wel aan die begin met agterdog benader, maar
uiteindelik, soos hy na die gemeenskap se stories begin luister, word hy self in
hul stories ingetrek tot hy self deel van die storie, die waarheid én die geskiedenis
word. John stel dit as volg:
Wat sy [Lochner] se besoek aan Duiwelskloof vir hom duidelik
maak, is dat hy, as "moderne" en "verligte" Afrikaner, nie los staan
van die wêreld waarin die Duiwelskloof-inwoners leef nie, al hul
vooroordele, ongeregtighede, agterlikhede ensovoorts ingeslote.
(2003:290)

Slot
Die invloed van intertekste, feite en “waarheid” het duidelik ’n invloed op Brink se
kreatiewe proses, maar dit word duidelik uit die roman dat dit stories is wat
uiteindelik belangrik is vir die gemeenskap, in Duiwelskloof en wyer. Duiwelskloof
se geskiedenis word uiteindelik van binne na buite geskryf en Lochner erken ten
slotte: “Op die duur leef mens jou maar in die stories in wat vir jou reggelê word,
soos klere vir ’n nuwe dag” (Brink 1998:251). Duidelik is dit ook meer kennis as
wat die Duiwelsklowers aan die buitewêreld wil bekend maak. Hierin lê die
waarskynlike rede waarom Flip nie die Kloof kan verlaat nie, soos Emma hom ook
gewaarsku het: “Hulle het jou toegelaat om te kom, Flip. Dis nog nie te sê dat
hulle sal jou laat gaan nie” (Brink 1998:200). ’n Vreemdeling mag Duiwelskloof
nog verlaat, maar as jy eers deel van die gemeenskap en hul geskiedenis is, bly
jy vir ewig daar gevange, vas in die weefsel van hul verhale ... Dít is uiteindelik
die finale kommentaar van die roman, aangesien daar wel historiese optekeninge
van die Kloof is, wat Lochner in die Argief opgespoor.
Veel sterker as die offisiële kommentaar van die historikus, is dit egter die
rykdom aan verskillende stories en mondelinge oorlewering wat uiteindelik lééf in
hierdie afgeslote wêreld van die Kloof – én bly leef in die herinnering van die leser
na die toemaak van die roman.
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Die produksiegehalte van Palindroom en
Kladboek deur Joan Hambidge as
gevallestudies binne die
uitgewersbedryf1
Reinhardt Fourie
Universiteit van Pretoria

Abstract
The production quality of Palindroom and Kladboek by Joan Hambidge as
case studies within the publishing industry
This article investigates the quality of specific products of two publishing houses.
Within this context Palindroom (2008) and Kladboek (2008) are used as case
studies to determine how the different chains of production at different publishing
houses influence the final product. These different procedures (reconstructed
through interviews with the different role players) of the respective publishing
houses are compared with the ideal chain of production indicated by Venter
(2006) to identify shortcomings in these processes. These texts were chosen as
examples because they are by the same author and were published in the same
year by small publishing houses (Genugtig! Uitgewers and Protea Boekhuis
respectively).
Attention is given to various elements of these books as products. Firstly, the
paratextual elements identified by Genette (1997) are analysed according to the
communicative values of the peritext (cover, colophon page, title, etc.) and the
epitext (reviews, interviews, etc.) respectively. Secondly, the views of Carstens
(2003) regarding the standardisation of Afrikaans, those of Du Plessis and
Carstens (2000) and Butcher (2006) concerning language editing, and Grebe’s
application thereof on the book as product are used to assess the quality of these
texts. These aspects of the book are contextualised in terms of the publication
process to identify which phases could have been improved to create a satisfying
final product.
Ultimately this article aims to make recommendations concerning the production
of Afrikaans prose that can serve as guideline for publishing houses, book editors
and language editors.
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Opsomming
Die produksiegehalte van Palindroom en Kladboek deur Joan Hambidge
as gevallestudies binne die uitgewersbedryf
Hierdie artikel ondersoek die produksiegehalte van uitgewershuisprodukte. Binne
hierdie konteks word Palindroom (2008) en Kladboek (2008) as gevallestudies
aangewend om te bepaal hoe die verskillende produksiekettings by verskillende
uitgewershuise se finale produkte daar uitsien. Hierdie werkswyses (wat deur
onderhoude met die verskillende rolspelers gerekonstrueer is) van die onderskeie
uitgewers word vergelyk met Venter (2006) se ideale produksieketting om
tekortkominge in die prosesse te identifiseer. Hierdie tekste is as voorbeelde
gekies omdat hulle deur dieselfde outeur is, in dieselfde jaar verskyn het, en albei
publikasies deur klein uitgewershuise uitgegee is (Genugtig! Uitgewers en Protea
Boekhuis onderskeidelik).
Daar word aandag geskenk aan verskillende elemente van die boek as produk.
Eerstens word die paratekstuele elemente wat Genette (1997) identifiseer,
ontleed volgens die kommunikatiewe waarde van onderskeidelik die periteks
(omslag, kolofonblad, titel, ens.) en die epiteks (resensies, onderhoude, ens.).
Tweedens word beskouings van Carstens (2003) rondom die normering van
Afrikaans, dié van Du Plessis en Carstens (2000) en Butcher (2006) aangaande
taalversorging, en Grebe (2006) se toepassing daarvan op die boek as produk
aangewend om die gehalte van die tekste te beoordeel. Hierdie aspekte van die
boek word in verband gebring met die publikasieproses om te identifiseer welke
fases verbeter kan word om ’n bevredigende finale produk daar te stel.
Uiteindelik poog hierdie artikel om aanbevelings aangaande die produksie van
Afrikaanse prosa te maak wat as riglyn vir uitgewershuise, redakteurs en
taalversorgers kan dien.

1. Inleiding
1.1 Probleemstelling
Bitter min studies aangaande produksiegehalte van Afrikaanse publikasies is tot
op hede onderneem. Joan Hambidge is bekend daarvoor dat sy binne ’n redelik
kort tydperk ’n omvattende oeuvre opgebou het en dikwels van uitgewershuise
verwissel, en daarom kan ’n vergelykende ondersoek na die kwaliteit van
uitgewersprodukte met vrug van tekste in Hambidge se oeuvre as gevallestudies
gebruik maak. In Maart 2008 verskyn Hambidge se novelle Palindroom in een
volume saam met die digbundel Koesnaatjies vir die proe by die uitgewershuis
Genugtig!, en ’n maand later verskyn haar jongste roman, Kladboek, by Protea
Boekhuis. Wat styl en inhoud (soos intertekstuele verwysings en die gebruik van
korrespondensie soos e-posse en ander teksflardes) betref, wys Neervoort
(2008:11) in ’n resensie op die ooreenkomste tussen hierdie twee tekste, wat die
vergelykbaarheid van hierdie produkte verder vergemaklik.
Hierdie ondersoek is nie gemoeid met die tekstuele aspekte van Palindroom2 en
Kladboek nie, maar is ’n prosesgeoriënteerde ondersoek na die skepping van die
boek as produk. Ten einde hierdie analise te doen, sal verskeie aspekte van
hierdie produkte onder die loep geneem word. Volgens Venter (2006:91) voeg die
verskillende rolspelers in die boekproduksieketting deurgaans waarde toe met die
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uiteindelike doel om 'n bevredigende finale produk daar te stel. Teoreties moet
die boekproduksieproses sekere stappe of fases insluit om ’n goeie produk te
lewer (vgl. Venter 2006:38–127). Tog is dit net ’n voorgestelde ideaal, en daarom
is dit belangrik om die spesifieke werkwyses van die betrokke uitgewers te
vergelyk.
Deur onderhoude wat met die verskillende rolspelers in die produksie van die
bogenoemde boeke gevoer is, sal daar eerstens bepaal word waar tekortkominge
in die proses voorgekom het. ’n Onderhoud is met Hambidge gevoer om onder
meer te bepaal waarom sy die boeke by twee verskillende uitgewershuise laat
verskyn het, en wat haar beskouings aangaande die funksies en
verantwoordelikhede van die uitgewer is. In die geval van Palindroom is
onderhoude gevoer met die redakteur, Jackie Nagtegaal; die redigeerder, Madri
Victor; en die taalversorger, Maatje Gunter. Die onderhoud met Nagtegaal het
hoofsaaklik gewentel om Genugtig!/Joho! Uitgewers se uitgeefilosofie en die
proses wat in die publikasie van Palindroom gevolg is. Victor en Gunter se
onderhoude was gemoeid met die redigeringsproses, insluitend die
redigeermetodes wat elkeen aangewend het, die naslaanbronne wat geraadpleeg
is en elkeen se verantwoordelikhede tydens hierdie proses. Hoewel Gunter
aanvanklik telefonies ingestem het dat haar onderhoud in hierdie studie gebruik
word, het sy later versoek dat haar insette nie ingesluit word nie. In die geval van
Kladboek is slegs Martjie Bosman geraadpleeg, omdat sy as redakteur,
taalversorger en proefleser opgetree het. Haar onderhoud het dus ooreengestem
met dié van Nagtegaal, Victor en Gunter.
Hierdie uitgeeprosesse sal tweedens ontleed word deur ’n analise van die
taalaspekte. Ten einde die tekste te ontleed, sal hoofsaaklik gesteun word op die
Afrikaanse woordelys en spelreëls (AWS 2002), omdat dit die enigste normatiewe
publikasie oor Afrikaans is en die reëls deur die Taalkommissie van die SuidAfrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns neergelê word. In gevalle waar die
AWS nie uitsluitsel gee nie, sal van die gesaghebbende Norme vir Afrikaans
(2003) deur Carstens gebruik gemaak word. In enkele gevalle word Skryf
Afrikaans van A tot Z (2003) deur Müller ook geraadpleeg, hoewel hierdie bron in
sommige gevalle afwyk van die reëls wat die AWS voorskryf en op Media24 se
huisstyl gebaseer is. Hierdie taalversorgingsaspekte hou verband met teoretiese
beskouings oor Afrikaans as skryftaal, en daarom is dit ook belangrik om dit in
verband te bring met teoretiese besinnings oor die verantwoordelikhede van
taalversorgers. Gevolglik sal beskouings van Du Plessis en Carstens (2000) en
Butcher (2006) oor die rol van die taalversorger, dié van Carstens (2003) rondom
die normering van Afrikaans, en Grebe (2006) se toepassing daarvan op die boek
as produk aangewend word om die gehalte van die tekste te beoordeel, veral met
die oog op die teks as produk van die redigeringsproses.
Derdens sal die paratekstuele elemente wat Genette (1997) identifiseer, gebruik
word om nietekstuele inligting oor elke publikasie te bespreek. Hierdie
paratekstuele elemente sluit in die periteks (omslag, kolofonbladsy, titel, ens.) en
die epiteks (resensies, onderhoude, ens.). Die parateks is wat van die manuskrip
’n boek maak en gevolglik is dit ’n belangrike aspek van die boek as produk en
beïnvloed dit ook die kwaliteit van die algehele produk (Genette 1997:1). As
sodanig het dit ’n groot invloed op die leser se aanvanklike opvattings oor die
produk.
Uiteindelik poog hierdie artikel om tekortkominge in die produksieprosesse van
Afrikaanse fiksiepublikasies uit te wys en om voorstelle ter verbetering van die
kwaliteit van uitgeweryprodukte te maak.
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1.2 Uitgeweryprofiele
Genugtig! Uitgewers begin in 2003 as ’n stokperdjie om debuutskrywers die
geleentheid om publikasie te gun (Genugtig! Uitgewers 2008). Hierdie
“stokperdjie-uitgewery” het binne drie jaar tot “’n volwaardige besigheid gegroei”
(ibid.). Teen die middel van 2008 is die uitgewery se boekproduksie twee keer
hoër vergeleke met dieselfde tyd van die vorige jaar en vorm Engelse en
glanspublikasies deel van die maatskappy se publikasielys (ibid.). Welke soort
boeke ’n uitgewer publiseer, loop hand aan hand met sy uitgeefilosofie, wat
“beskou [kan] word as die basiese motivering van die uitgewery in die vervulling
van sy funksie” (Venter 2006:101). Die klem val egter nie net op die soort
publikasies nie, maar ook op die grootte van die drukoplaag. Venter (2006:371)
klassifiseer Genugtig! hiervolgens as ’n nismark-uitgewer. In September 2008
verander die naam van die uitgewery na Joho! Uitgewers. Nagtegaal (2008)
beskryf Joho! Uitgewers se uitgeefilosofie as volg:
Ons uitgeefilosofie is om aan diverse stemme ’n geleentheid te gee
om in die publieke domein gehoor te word. Ons is ’n boetiek
uitgewershuis (sic – RF) wat slegs 12 publikasies per jaar aanpak,
en ons poog om die 12 publikasies so uiteenlopend as moontlik te
maak. [...] Ons publikasies is gerig op Suid-Afrikaners wat weier
drink (sic, wyer dink – RF) en ons poog om ons boeke so
beskikbaar moontlik te maak.
Verder beskou Joho! die outeur as hul belangrikste kliënt (ibid.).
Die eerste publikasie van Hambidge wat Genugtig! hanteer, is die digbundel Dad,
wat in 2006 verskyn. Palindroom word beskryf as ’n “post-post moderne” (sic)
novelle en saam met Koesnaatjies vir die proe word dié “dubbelboek” die eerste
van sy soort in die Afrikaanse uitgewersbedryf (Joho!, 2008). Die uitgewershuis
bemark dit as “’n letterkundige manifestasie van prosa en gedigte” (ibid.).
Hambidge het aanvanklik haar manuskripte aan Genugtig! voorgelê omdat dié
uitgewery “gewaagde/dwars/aweregse tekste uitgee”, en omdat hulle bereid was
om “dadelik die spel te speel” met Palindroom (Hambidge 2008c). Hierdie
uitgewery is egter tot op hede nog ’n klein bydraer tot die publikasie van
Afrikaanse fiksietitels, met net meer as twintig publikasies (Engelse en
glanspublikasies ingesluit) op sy publikasielys.
Protea Boekhuis het volgens Venter (2006:363) “daarin geslaag om in ’n
besondere kort tyd homself as algemene uitgewery te vestig en ’n aansienlike
bydrae tot die Afrikaanse fiksieproduksie te maak (in die besonder tot Afrikaanse
poësie)”. Hierdie uitgewery se uitgebreide publikasielys strek oor verskeie genres,
ten spyte daarvan dat dit steeds ’n klein, onafhanklike uitgewery is. Nicol
Stassen, eienaar en stigter van Protea Boekhuis, se uitgeefilosofie is veral
gemoeid met die kulturele bydrae wat hul publikasies lewer. Stassen (in Venter
2006:364) noem dat hy Afrikaanse fiksie publiseer wat ’n bydrae tot die
Afrikaanse letterkunde lewer. Die besluit of ’n boek gepubliseer gaan word, berus
dus op die “meriete” van die teks, en die teks moet as ’t ware een wees
“waarsonder die letterkunde armer sou gewees het” (ibid.).
Ná ’n kort hiaat word Hambidge se sestiende digbundel, Ruggespraak (2002), by
Protea Boekhuis gepubliseer. Hambidge erken dat sy na hierdie uitgewer verskuif
het omdat Nicol Stassen bereid was om haar te akkommodeer. Dit sluit aan by
Venter
(2006:363–4), wat hierdie uitgewer as “’n toevlugsoord vir veral Afrikaanse
digters” beskryf, aangesien ander Afrikaanse uitgewerye hulle poësieproduksie
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sedert 2001 drasties verminder het. Ruggespraak word opgevolg met Die
buigsaamheid van verdriet (2004) en En skielik is dit aand (2005), wat ook by
Protea Boekhuis verskyn. Vuurwiel, Hambidge se jongste bundel, het in Maart
2009 by Human & Rousseau verskyn.

2. Tersaaklike aspekte van die boek as produk
2.1 Die publikasieproses
Venter (2006:98–128) en Davies (2004:83–104) gee ’n omvattende beskrywing
van die ideale boekproduksieketting. Vir die doeleindes van hierdie ondersoek sal
slegs oorsigtelik hierna verwys word ten einde ’n raamwerk te skep waarin elke
bydraer tot die finale produk se take gekontekstualiseer kan word. Die
genereringsfase is die aanvangsfase van die publikasieproses. In hierdie fase
word die manuskrip geskep en óf na die uitgewer gestuur, óf deur die uitgewer
aangevra. Die uitgewer besluit dan – dikwels aan die hand van marknavorsing –
of die boek gepubliseer moet word. Die ekonomiese lewensvatbaarheid van die
boek word ondersoek, maar dit kan ook beïnvloed word deur die kulturele,
literêre, ekonomiese, sosiale en politieke kontekste waarin die boek sal verskyn.
Die uitgeefilosofie speel ook hier ’n rol. Die sosiale en ekonomiese doelwitte van
die uitgewer word hierin vervat en bepaal onder andere op welke soorte
publikasies of genres die uitgewer fokus, asook sy teikenmark. Die uitgeefilosofie
van die uitgewery moet versoenbaar wees met sy ekonomiese doelstellings,
aangesien dit die voortbestaan van die uitgewery bepaal (ibid.).
Nadat ’n manuskrip vir publikasie geïdentifiseer is, verskuif dit na die
produksiefase. Volgens Venter (2006:106) sluit hierdie fase “al die aktiwiteite
waardeur die voltooide manuskrip omvorm word tot ’n materiële produk (die
gedrukte boek)” in. In dié fase is onder andere die volgende persone betrokke:
die werwingsredakteur, taal- en tegniese redigeerder, produksiebestuurder,
grafiese ontwerper, DTP3-spesialiste, reproduksiespesialiste, en operateurs van
drukperse en bindmasjiene (ibid.). Dit is ook belangrik om te noem dat die rolle
van die betrokke partye dikwels oorvleuel: die redakteur kan byvoorbeeld as
taalversorger (redigeerder) en proefleser optree. Tydens hierdie fase word die
manuskrip redaksioneel versorg (geredigeer), grafiese ontwerp word gedoen en
bladproewe word vergelyk met die geredigeerde manuskrip om foute wat tydens
die ontwerpstadium ingesluip het, reg te stel (Venter 2006:106–9). Hierna word
die teks by die drukkers gereproduseer en afgerond, waarna die boek eindelik
verskyn. Die derde en vierde fases in die produksieketting is gesamentlik die
bemarking, verspreiding en aflewering van die finale produk.
Die publikasieproses kan as volg diagrammaties voorgestel word:
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Aanvaarde ms.

Redakteur/taalversorger

Geredigeerde

Uitlegkunstenaar

Bladproewe

Kanon

Keurders
Marknavorsers

Lesers

Kritici

Redakteur/proefleser
Grafiese ontwerper

Media

Manuskrip

Boek

Omslagontwerp

Outeur
(voorgelegde ms.)
Uitgewer
(aangevraagde ms.)

Verspreiders
Bemarkers
Handelaars

Reproduksiespesialis
Produksiebestuurder

Idee

Drukoplaag

Drukkers

Blouproewe

Figuur 1
2.2 Die rolle van die redakteur en taalversorger
Die redakteur en taalversorger lewer as rolspelers in bogenoemde proses enorme
bydraes tot die waarde van die uiteindelike produk. Aangesien die rolle van die
redakteur, taalversorger/redigeerder en proefleser dikwels verwar word, is dit
nodig om hierdie funksies in die publikasieproses duidelik te omskryf. Kotze en
Verhoef (2001:80) noem dat hierdie verwarring dui op ’n gebrek aan die
omskrywing van die aktiwiteite wat met teksversorging gepaard gaan binne die
konteks van die teksversorger se posisie in die teksproduksieproses.
2.2.1 Die redakteur
Daar bestaan ’n magdom posbeskrywings en -benamings vir die verskillende tipes
redakteurs van groot uitgewershuise, onder andere die werwingsredakteur,
ontwikkelingsredakteur,
boekeredakteur,
besturende
redakteur,
produksieredakteur, proefleser, skrywersredakteur en kopieredakteur (Kotze en
Verhoef 2001:80). Volgens Butcher (2006:5) is vryskuttaalversorgers se enigste
“publishing contact [...] the desk editor, managing editor or production editor
who gives them the work”. Butcher (2006:31) noem voorts in hierdie verband dat
die “commissioning editor may be responsible for the general content,
organisation and style of the book; for picking up any errors of fact or potentially
libellous passages; or for obtaining permission to reproduce quotations,
illustrations, etc.”
Hoewel hierdie verskillende poste gevul word by groot internasionale
uitgewershuise soos Routledge, Cambridge University Press en Penguin Books,
vereis die klein Suid-Afrikaanse mark dat kleiner uitgewerye – veral dié wat in
Afrikaanse boeke spesialiseer – dikwels slegs een persoon aanstel om ’n
verskeidenheid van hierdie take te verrig. In die Suid-Afrikaanse boekbedryf kan
die redakteur van ’n spesifieke boek byvoorbeeld optree as werwingsredakteur,
taalversorger, proefleser én produksieredakteur. Met redakteur word dus bedoel
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die persoon wat toesien dat die produksieproses van ’n spesifieke boek van
genereringsfase tot bemarkingsfase glad verloop, en taalversorging en die
kontrolering van bladproewe kan moontlik self deur die redakteur hanteer word.
In klein uitgewerye soos Protea Boekhuis en Joho! Uitgewers is die redakteur dus
dikwels die projekbestuurder. Die redakteur moet in sulke gevalle onder andere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

keurverslae vir die manuskrip inwin
deurgaans met die skrywer skakel en die kontrak tussen uitgewer en
outeur finaliseer
’n produksierekord vir die manuskrip opstel met beoogde datums vir die
afhandeling van die verskillende stadia soos redigering, uitleg,
omslagontwerp, bladproewe en die drukproses
met vryskuttaalversorgers skakel en toesien dat die kwaliteit van die
taalversorging na wense is, indien die redakteur nie self die taalversorging
doen nie
met omslagontwerpers skakel om ’n gepaste omslag te ontwerp
met uitlegkunstenaars skakel en toesien dat die uitleg na wense is
met die produksiebestuurder skakel om kwotasies vir die drukproses in te
win
bandtekste en ander promosiemateriaal skryf
met proeflesers skakel en seker maak dat die werk na wense is indien hy
dit nie self doen nie.

•
Kotze en Verhoef (2001:80) wys ook op die verskeidenheid funksies van hierdie
rolspelers in die uitgewersbedryf:
Dit word egter uit die Suid-Afrikaanse taalpraktyk en konteks
duidelik dat al dié fasette en vereistes gewoonlik in ’n enkele
persoon setel wat verskillende rolle moet vertolk in die uitvoering
van sy of haar taak. Trouens, empiriese navorsing toon dat
uitgewers sowel as teksversorgers sélf nie seker is oor die
posbenaming van dié persoon wat ’n manuskrip tot ’n volwaardige
teks moet omskakel nie.
Redakteurs by klein uitgewershuise vervul dus verskeie redaksiefunksies en is nie
somaar gelyk te stel aan taalversorgers nie, hoewel redakteurs dikwels ook die
taalversorging en proeflees van manuskripte hanteer.
2.2.2 Die taalversorger/redigeerder
Volgens Du Plessis en Carstens (2000:61) is “die primêre taak van die
taalversorger om ’n teks presieser, saakliker en betekenisvoller te maak as wat
dit oorspronklik was”. Verder moet ’n “taalversorger [...] na die teks as geheel
kyk en nie slegs die taalgebruik kontroleer en verbeter nie” (ibid., oorspronklike
kursivering). Die taalversorger (of copy-editor in Engelse terminologie) moet dus
verseker dat ’n teks ’n logiese samehang vertoon (kohesie), taal- en spelfoute
korrigeer, deurgaanse konsekwentheid verseker (die gebruik van hakies, “straight
quotes” teenoor “smart quotes”, ens.) en ook feite nagaan. Binne die konteks van
die uitgewersbedryf noem Butcher (2006:1) dat
[t]he main aims of copy-editing are to remove
between the reader and what the author wants to
find and solve any problems before the book
typesetter, so that production can go ahead without
unnecessary expense.

any obstacles
convey and to
goes to the
interruption or
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Op grond hiervan onderskei Butcher (2006:1–2) drie vlakke van redigering.
Omvattende redigering poog om die teks as geheel te verbeter, en tydens hierdie
fase van redigering word onder meer aandag geskenk aan die omvang, lengte,
organisasie, struktuur, regs- en etiese aspekte. Voorstelle vir wysigings word
gemaak met die uiteindelike doel om die teks as geheel te verbeter.
Gedetailleerde redigering het te make met die afsonderlike teksgedeeltes en die
logiese samehang daarvan. Tydens hierdie fase van redigering word gefokus op
betekenis, woordkeuses, grammatika en koherensie tussen verskillende
teksgedeeltes en tussen teks en grafika. Redigering vir konsekwentheid, die
derde fase van redigering, verseker dat tekselemente soos aanhalingstekens,
bibliografiese gegewens, verwysings en wisselvorme eenvormig in die teks
gebruik word en met die uitgewershuis se huisstyl ooreenstem.
Hierdie vlakke van redigering is veral op niebellettristiese tekste van toepassing.
Volgens Venter (2006:107) bied die redigering van kreatiewe tekste besondere
uitdagings, omdat hierdie tipe redigering
die fyn balans [moet] handhaaf tussen die korrigering van taalfoute
en die verdringing van die outeur se kreatiewe skryfstyl. Die
redigering van kreatiewe skryfwerk is ’n kuns wat slegs met tyd en
ondervinding aangeleer word. [...] Dit bly egter steeds die
taalredigeerder se plig om die kreatiewe skrywer verleentheid te
spaar deur te wys op swak taalgebruik.
Hieruit blyk duidelik dat die taalversorger of redigeerder se pligte verskil van dié
van die redakteur: die taalversorger se primêre fokus is die teks as
kommunikasiemiddel en die totale omvang en betekenis van die teks, terwyl die
redakteur gemoeid is met die teks as produk en dus die finale vorm daarvan as
boek. Hoewel die rolle van taalversorger en redakteur dus dikwels oorvleuel, is dit
belangrik om die onderskeid tussen hierdie funksies te handhaaf.
’n Ander terminologiese kwessie in die Afrikaanse taalpraktyk is die onderskeid
tussen redigering en taalversorging. Dikwels word daar met eersgenoemde term
’n tipe “herskrywing” bedoel, wat – soos die bogenoemde vlakke van redigering
uitwys – nie die geval is nie. Daar kan hoogstens aangevoer word dat die outeur
verskillende weergawes van ’n teks skep en dit dus herskryf, en dat slegs die
laaste weergawe van ’n teks dan aan die uitgewer verskaf word. Die outeur
“redigeer” dus tydens hierdie proses van herskrywing self sy/haar teks; die
redigeerder herskryf nie die teks nie, maar optimaliseer dit slegs. Redigering en
taalversorging is dus sinonieme (sien ook Kotze en Verhoef 2001). Die SuidAfrikaanse Vertalersinstituut noem dat ook die begrippe proeflees en redigeer
dikwels verwar word (SAVI 2007). Dit is dus nodig om die funksies van die
proefleser duidelik te omskryf.
2.2.3 Die proefleser
In terme van die boekbedryf verwys redigering, soos bo beskryf, na
taalversorging tydens die manuskripfase. Proeflees, daarenteen, is “’n meganiese
taak waartydens die geredigeerde manuskrip met die bladproewe vergelyk word
en foute wat per ongeluk of tydens die ontwerpstadium ingesluip het, opgespoor
word” (Venter 2006:109). Die teks word dus gekontroleer wanneer die uitleg
voltooi is. Die fokus val tydens hierdie fase op uitlegkwessies soos die afkap van
woorde, die aanwesigheid van hoerjongens4 en die kontrolering van die uitvoering
van opdragte aangaande die uitleg van verskillende teksgedeeltes. Aangesien dit
’n afsonderlike taak tydens ’n spesifieke fase in die produksieproses is, kan die
proefleser die redakteur of taalversorger wees, of ’n ander instansie wat betrokke
raak met die doel om waarde toe te voeg (sien ook Butcher 2006:3).
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2.3 Paratekstuele elemente
Die woord parateks verwys volgens Genette (1997:1) na die elemente wat dit
moontlik maak vir ’n teks om ’n boek te word en om aan die leserspubliek
vrygestel te word. Paratekste het dus te make met die aanbieding van ’n boek:
And although we do not always know whether these productions
are to be regarded as belonging to the text, in any case they
surround it and extend it, precisely in order to present it, in the
usual sense of this verb but also in the strongest sense: to make
present, to ensure the text’s presence in the world, its “reception”
and consumption in the form (nowadays, at least) of a book.
(Genette 1997:1, oorspronklike kursivering)
Die paratekstuele elemente wat ’n teks omring, is daarom nie ’n primêre deel van
die teks nie, maar kan eerder beskou word as ’n uitbreiding daarvan. Genette
vergelyk die paratekstuele elemente met ’n vestibule “that offers the world at
large the possibility of either stepping inside or turning back” (1997:2). Hierdie
elemente staan dus parallel met die teks en kommunikeer sekere inligting met
potensiële lesers selfs voordat hulle met die fisiese teks in aanraking kom.
Volgens Cochrane (2007:41) kan paratekstuele gegewens “lei tot ’n verruiming
van die leser se verwagtingshorison” en hou hierdie verruiming “belangrike
implikasies vir die interpretasie van ’n literêre teks in”. Daar word ’n onderskeid
getref tussen die periteks, wat met die lokaliteit van die teks in verband staan en
steeds deel daarvan vorm, en die epiteks, wat alle inligting buite die teks insluit,
byvoorbeeld resensies, onderhoude met die outeur, ens. (Genette 1997:5;
Cochrane 2007:40–41). Dit is belangrik om te noem dat die periteks nóú verband
hou met die skepping van die produk, terwyl die epiteks ’n respons op die produk
verteenwoordig.
2.3.1 Die periteks
Die omslag van ’n boek is die eerste gegewe van ’n boek waarmee die leser in
aanraking kom. Die omslag en titelblad, asook die materiële aspekte van die
formaat (uitleg, soort papier, ens.), word deur Genette (1997:16) onder die
“publisher’s peritext” geplaas. Die omslag, as primêre beeld van die boek, is
waarskynlik die mees prominente peritekstuele gegewe en kan in vier verdeel
word: die voorplat, die keersy daarvan, die agterplat, en die keersy daarvan.
Genette (1997:24) meld dat die volgende inligting op die voorplat van ’n boek
kan verskyn:
naam van die outeur
•
•
•
•
•
•

titel van die boek
aanduiding van die genre
toewyding/opdrag
epigraaf
naam en embleem van die uitgewery
RRP5 (voorgestelde verkoopsprys).

Dit is belangrik om te noem dat dit uiters skaars is dat die genre, opdrag en
epigraaf op die voorplat van ’n boek verskyn.
Die keersye van die voor- en agterplat word gewoonlik blanko gelaat (Genette
1997:25).
Op die agterplat verskyn sommige van die volgende (Genette 1997:26):
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

titel van die boek
naam van die outeur
bandteks (die blurb)
biografiese en/of bibliografiese inligting oor die outeur
aanhalings uit keurverslae
aanhalings uit die media (lof vir vorige boeke deur dieselfde outeur, of lof
vir dié spesifieke boek in die geval van ’n heruitgawe)
melding van ander titels deur dieselfde outeur by dieselfde uitgewery
aanduiding van die genre
naam van die omslagontwerper6
voorgestelde verkoopprys;
Internasionale Standaard Boeknommer (ISBN)
die strepieskode.

Die rugkant vertoon gewoonlik die titel van die boek, die naam van die outeur en
die embleem en/of naam van die uitgewery.
Die invouflappe van party boeke kan ook sekere van die bogenoemde funksies
van die voor- en agterplat oorneem, onder andere die bandteks (wat hoofsaaklik
’n oorredende funksie het), biografiese/bibliografiese inligting oor die outeur,
melding van ander titels deur dieselfde outeur, en aanhalings uit die media. In die
geval van hardebandboeke word ’n stofomslag dikwels voorsien. Die stofomslag
kan die funksies van die omslag oorneem (indien die omslag blanko gelaat word),
of dit kan die inligting op die omslag herhaal of uitbrei.
2.3.2 Die epiteks
Die vernaamste kriterium wat die epiteks van die periteks onderskei, is die
ruimtelike skeiding wat daartussen bestaan (Genette 1997:344). Die epiteks is
enige paratekstuele element wat nie materieel deel vorm van die teks nie en
buite die boek bestaan (ibid.). Die uitgewery skep ’n gedeelte van die epiteks
rondom ’n boek deur middel van ’n reklameveldtog en die media lewer ’n verdere
bydrae tot die ontstaan van die epiteks en sluit die volgende in: resensies en
onderhoude in koerante en tydskrifte, radio- en televisie-onderhoude, lesings,
akademiese artikels, referate en colloquiums. Die epiteks speel dus ook ’n
beduidende rol in die insluiting van die teks in die kanon.
2.4 Die teks
Op ’n basiese vlak is die uiteindelike doel van ’n teks (watter funksie dit ook al
mag aanneem, hetsy esteties, informatief, oorredend of instruktief) om met die
leser te kommunikeer. Tekortkominge in die taalgebruik kan die oordrag van die
boodskap van sender (outeur) na ontvanger (leser) verhinder. Carstens
(1997:104) sit dit as volg uiteen:
Kommunikasie met behulp van taaltekste is nie noodwendig ’n
gewaarborgde aktiwiteit nie. Dit is naamlik nodig dat die
verwagtinge
ten
opsigte
van
’n
teks
as
’n
sinvolle
kommunikasiemiddel nagekom moet word en dat die beginsels van
tekstuele kommunikasie in hierdie proses gehoorsaam moet word.
Indien die taalversorging van ’n teks tydens die produksieproses afgeskeep is, sal
dit ’n negatiewe effek op die leser se ervaring van die teks hê. Opmerklike foute
sal die leser se aandag van die teks aflei en sodoende kommunikasie negatief
beïnvloed, en sommige foute mag selfs die bedoelde betekenis van die teks
wysig. Daar is verskeie verskynsels in die taalgebruik van ’n teks wat suksesvolle

68
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies – Jaargang 6(1) – Maart 2009

kommunikasie kan verhinder. Eerstens moet daar onderskei word tussen
afwykings en foute:
’n “[A]fwyking” is ’n verskynsel wat van die gewone norm of
gebruik verskil, met ander woorde nie heeltemal ooreenstem met
die algemeen aanvaarde norm nie of in stryd is daarmee.
Daarteenoor is ’n “fout” weer ’n onjuistheid, iets wat verkeerd is,
dit wil sê ’n verskynsel wat in so ’n mate van die normale sisteem
afwyk dat dit as verkeerd, onjuis of as ’n oortreding beskou kan
word. Ons het hier met ’n graadverskil te doen: ’n “afwyking”
verskil wel van die gewone norm, maar dit sal heel dikwels
toelaatbaar wees as ’n vorm van taalgebruik. In teenstelling
hiermee is ’n “fout” iets wat heeltemal indruis teen die norm en
daarom nie as ’n toelaatbare vorm van taalgebruik beskou kan
word nie. (Carstens 2003:9, oorspronklike kursivering)
Volgens Carstens (2003:16) is logiese samehang (koherensie) die belangrikste
aspek van versorgde taalgebruik. Dit behels dat daar maklik van die een
paragraaf na die volgende “oorgegaan kan word” en dat daar “nie onnodige
steurings in die kommunikasieoordrag voorkom as gevolg van taalslordighede
nie” (ibid.). Tweedens moet daar dus gekyk word na kwessies soos meerduidige
en pleonastiese taalgebruik, asook blote versorgingsfoute, byvoorbeeld
inkonsekwenthede en spelfoute, wat die kommunikasieproses negatief beïnvloed.
Hoewel hierdie aspekte van versorgde taalgebruik nie noodwendig vir alle
bellettristiese tekste geld nie, behoort afwykings en/of foute nie voor te kom in
gevalle waar dit nie spesifiek as skryftegniek aangewend word nie. In sulke
gevalle is ’n sensitiewe redakteur onontbeerlik.
Aangesien beide Palindroom en Kladboek bellettristiese tekste is, word daar nie
verwag dat die tekste sal ooreenstem met formele Standaardafrikaans (FSA) nie.
Taalgebruik moet egter steeds vir die leser verstaanbaar wees en moet daarom
een of ander vorm van die standaard vertoon (Carstens 2003:288).

3. ’n Analise van die produkte van Genugtig! Uitgewers en
Protea Boekhuis as gevallestudies
3.2 Die publikasieprosesse
3.1.1 Palindroom/Koesnaatjies vir die proe
Hambidge het Palindroom/Koesnaatjies vir die proe vir publikasie aan Genugtig!
Uitgewers voorgelê (Hambidge 2008a). In die eerste fase van die
publikasieproses is die manuskrip onderskeidelik deur twee keurders van die
uitgewery en in twee onafhanklike keurverslae vir publikasie aanbeveel
(Nagtegaal 2008). Die finansiële lewensvatbaarheid van literêre fiksie was nie vir
die uitgewer ’n kwessie nie en die manuskrip is dus vir publikasie aanvaar. Jackie
Nagtegaal, redakteur van Palindroom, stel dit as volg:
Joan het ’n defnintiewe (sic) “fanbase” wat getrou haar werk koop.
Ernstige fiksie soos die (sic) [Palindroom – RF] verkoop nie
duisende nie, maar die raktyd van so ’n teks is gewoonlik langer as
[dié van – RF] ander boeke. Dit verkoop stadiger, maar langer.
Op die kolofonblad van Palindroom word Madri Victor as “redigeerder” aangedui
en Maatje Gunter as “taalversorger”. Hier funksioneer redigeerder en
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taalversorger dus nie as sinonieme nie en hierdie onderskeid kan moontlik tot
verwarring lei. Volgens Genugtig! is daar van Victor verwag om die “manuskrip se
vloei, taal en leesbaarheid te verbeter” en het sy ook gedien as “’n klankbord” en
“objektiewe oog” (Nagtegaal 2008). Van Gunter is daar weer verwag om “slegs
na die finale uitleg te kyk en dit te proefless (sic), maw (sic), te verseker dat daar
nie spelfoute, gramatikale (sic) foute ens (sic) is nie” (ibid.). Victor was, sover
afgelei kan word, dus verantwoordelik vir omvattende redigering, terwyl Gunter
hoofsaaklik gedetailleerde redigering ten doel gehad het. Dit wil egter voorkom
asof veral die redakteur nie werklik bewus is van die verskillende aktiwiteite van
proeflees en taalversorging nie. Die ideaal is dat alle redigering in die
redigeerstadium afgehandel word, en dat slegs enkele foute wat dalk oorgeslaan
is, nog in die bladproefstadium reggestel word.
Ná die manuskrip van Palindroom geredigeer is, is dit na die uitlegkunstenaar
gestuur. Die uitleg is inhuis gedoen. Volgens Venter (2006:109) se ideale model
word ’n eerste stel bladproewe gelewer ná die uitleg voltooi is. Die stelle
bladproewe word gewoonlik tot ’n minimum van drie beperk weens finansiële
implikasies (ibid.). In hierdie verband noem Nagtegaal (2008) dat daar slegs twee
stelle bladproewe was, juis weens hierdie implikasies: “Uitgewers probeer dit [die
aantal stelle bladproewe – RF] te (sic) beperk. Maar die finansiele (sic) inplikasies
(sic) van ’n herdruk is veel erger.” Volgens Victor (2008) het sy nie die
bladproewe gekontroleer nie en ander rolspelers by Genugtig! het die tweede stel
(finale) bladproewe nagegaan (Nagtegaal 2008). Nagtegaal (ibid.) beklemtoon
ook dat “[d]ie onus altyd op die uitgewer lê om die boek foutloos in die mark in te
stuur”. Dit wil dus voorkom asof hierdie redakteur onbewus is van die
tekortkominge van Palindroom.
Die omslag van die boek is in oorleg met Hambidge ontwerp (Nagtegaal 2008) en
is ook inhuis gedoen.
Nadat die drukkers die boeke gelewer het, is dit deur verspreiders na
boekhandelaars gestuur. Hoewel hierdie boek dus die ideale publikasieproses van
Venter (2006) volg, is die produk in sekere opsigte van ’n onbevredigende
gehalte.
3.1.2 Kladboek
Soos met Palindroom/Koesnaatjies vir die proe is ook Kladboek nie deur die
uitgewer aangevra nie, maar deur die outeur vir publikasie voorgelê (Hambidge
2008a). Die manuskrip is onvoorwaardelik deur ’n onafhanklike keurder vir
publikasie voorgeskryf (Bosman 2008) en gevolglik aanvaar, maar die publikasie
daarvan is volgens Hambidge vertraag weens “’n lang lys [...] ander boeke” wat
eers gepubliseer moes word (2008a). Volgens Martjie Bosman, redakteur van
Kladboek, het sy die projek van die begin hanteer. Haar pligte het die volgende
behels (Bosman 2008):
•
•
•
•
•
•
•

Die versorging van die manuskrip totdat dit gereed was vir uitleg.
Die kontrolering van die proewe ná uitleg.
Die soek van ’n geskikte foto of kunswerk of idee vir die omslag en
skakeling met die ontwerper in verband met die omslag.
Die skryf van die bandteks.
Die skryf van ’n inligtingstuk vir boekhandelaars.
Die aanvra van ’n drukkwotasie en skakeling met die drukker.
Die finale kontrolering van blou proewe.7

Wat die taalversorging betref, beskryf Bosman haar werkswyse as volg (ibid.):
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[D]ie eerste stap [is] die formatering van die manuskrip op die
rekenaar. In die geval van Kladboek het ek eers deur die harde
kopie geblaai om my te vergewis van die verskillende dele waaruit
die teks bestaan – die skrywer het dit met kursiewe en vetdruk en
inkepings aangedui – sodat ek nie die outeur se aanduidings met ’n
oorhoofse formatering sou uitwis nie. Ná die basiese formatering
maak ek gewoonlik al die afkappingstekens van die ’n’s reg, en
daarna verander ek die aanhalingstekens na “smart quotes” indien
nodig. Dis klein goedjies wat ’n mens vreeslik kan irriteer as jy op
die taal wil konsentreer. Daarna verander ek die taalkeuse na
Afrikaans en stel die speltoetser om foute te merk en lees dan
gewoon deur die teks soos wat ’n gewone leser sou lees, maak
spelfoute reg, kontroleer die sinsbou, voeg leestekens in (soos
vraagtekens,
wat
skrywers
partykeer
vergeet),
kyk
of
aanhalingstekens en hakies sluit, kontroleer feite wat verdag lyk
[...] Soms herskryf ek sinne wat verkeerd of lomp voorkom en
maak voorstelle in verband met die skuif/skrap/invoeg van sinne of
paragrawe t.w.v. duidelikheid of logika.
Bosman se taalversorgingstake sluit dus aan by dié wat Du Plessis en Carstens
(2000:61) identifiseer. Sy verduidelik haar benaderingswyse tot naslaanbronne as
volg:
Die AWS is ons redigeerbybel by Protea. [...] Eers as jy seker is dat
die AWS nie uitsluitsel oor ’n sekere kwessie gee nie, kan jy in
ander bronne begin soek. Vir reëls i.v.m. sintaksis, skryfwyses,
voorsetsels, leestekens en so meer raadpleeg ek Norme vir
Afrikaans van W.A.M. Carstens. Skryf Afrikaans van Dalene Müller
het nuttige woordelyste, maar die boek [...] is nié ’n normerende
publikasie nie [...] Daar is ook verskeie publikasies oor korrekte
Afrikaans op my rak [...] waarna ek van tyd tot tyd kyk, veral
rakende anglisismes en die korrekte woord vir ’n bepaalde konteks.
Ek maak ook gebruik van woordeboeke, veral die elektroniese
weergawes, maar woordeboeke teken alles op en lê nie reëls neer
nie. Hulle moet maar versigtig hanteer word.
Die uitleg van Kladboek is deur Ada Radford, ’n vryskut-uitlegkunstenaar,
behartig. Drie stelle bladproewe van Kladboek is gelewer, en is deur Bosman
gekontroleer (ibid.). Daar is hoofsaaklik setveranderinge aan die eerste en
tweede stel aangebring, terwyl slegs enkele bladsye van die derde stel verander
is (ibid.). Die omslagontwerp is in oorleg met die redakteur deur die
inhuisontwerper, Hanli Deysel, gedoen. Hierna is die finale teks in elektroniese
formaat na die drukker gestuur. Blou proewe is gedruk en na die uitgewer
gestuur. Nadat die redakteur die proewe afgeteken het, is die drukwerk voltooi.
Die drukoplaag is daarna deur verspreiders na boekhandelaars gestuur.
3.2 Paratekstuele gegewens
3.2.1 Palindroom
Die omslag van ’n boek het verskeie funksies: eerstens beskerm dit die boek,
tweedens lok dit potensiële kopers, en derdens kommunikeer dit met
voornemende kopers en lesers. Die titel Palindroom dui dadelik op die dubbele
aard van die boek (Du Plooy 2008). Die ongewone formaat van hierdie boek,
waarin ’n novelle en ’n digbundel saam gebind is, laat streng gesproke nie toe vir
’n tradisionele voor- en agterplat nie. Die Koningin van Harte, wat die enigste
illustrasie op die swart voorplat van sowel die novelle as die digbundel is, vestig
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volgens Nagtegaal (2008) en Hambidge (in Victor en Hambidge 2008) die leser se
aandag daarop dat die tarot ’n belangrike rol in die narratief vervul. Hierdie
intertekstuele verwysing is egter net geslaagd indien die leser daarvan bewus is
dat speelkaarte ooreenstem met die Minor Arcana van die tarot, en die omslag
skep dalk ’n heel ander verwagting by die leser as wat die outeur en
omslagontwerper bedoel het. ’n Koesnaatjie is ’n klein, eetbare, ronde,
vleisagtige vrug met ’n grondkleur. Die titel Koesnaatjies vir die proe is ’n
leidraad tot die “speelsheid” en “spulsheid” van die verse (Victor 2008). Op die
voorplat van die novelle en digbundel verskyn ’n beskrywing van die boek:
Met hierdie teks word die Januskop van Joan Hambidge
gedemonstreer: enersyds parodies soos in die bundel Koesnaatjies
vir die proe en andersyds ernstig in ’n roman soos Palindroom.
(Oorspronklike kursivering)
Hierdie beskrywing, wat by gebrek aan ’n beter term as ’n soort “bandteks”
beskou kan word, is egter te lank om op die voorplat van ’n boek te verskyn,
maar te kort om as oorredende bandteks te funksioneer. Die begrip wat hierdie
“bandteks” postuleer, is ook nie oorredend nie. Davies (2004:91) bied ’n aantal
riglyne vir die skryf van bandtekste, waaronder die volgende:
•
•
•
•
•

Moet nooit ’n bandteks inlei met die woorde hierdie boek nie.
Begin en eindig die bandteks met sterk stellings.
Maak seker dat die teks betekenis dra en grammatikaal korrek is.
Hou die beskrywing kort en fokus eerder op die sterk punte van die boek.
“Verkoop” die boek deur die bandteks.

Davies se heel logiese riglyne is duidelik afwesig in bogenoemde teks. In die
eerste instansie word die teks ingelei met die frase Met hierdie teks, met die
gevolg dat die sin lomp voorkom – dit is immers duidelik dat Hambidge se
“Januskop” nie in ’n ander boek op die rak gedemonstreer word nie. Dit sou veel
meer gepas gewees het om te begin met “Die Januskop van Joan Hambidge word
hier gedemonstreer ...” Deur die woordorde so te wysig sou die aanvangsreël
baie sterker voorgekom het, aangesien die fokus dan op die bemarkbare
“Januskop” van Hambidge val – aangesien Hambidge ’n bekende Afrikaanse
digter is en as sodanig meer bemarkbaar is as byvoorbeeld ’n onbekende digter –
en nie op die oorbodige frase hierdie teks nie. Boonop word Palindroom as ’n
roman beskryf (ook deur verskeie resensente), hoewel die teks streng gesproke
eerder ’n novelle is (vir ’n onderskeid tussen hierdie begrippe, sien Heirbrant
1995:22). Ander kritiek wat teen hierdie teks gebring kan word, is dat die
beskrywing te kort is om enige van die ander sterk punte van die boek te
bemark, terwyl die gebruik van die woord soos die unieke waarde van hierdie
teks ondermyn – dan kan die leser mos net sowel ander (dalk goedkoper)
“ernstige” en parodiese tekste van Hambidge aanskaf.
Die ISBN en strepieskode verskyn op die voorplat van die digbundel, maar daar
word geen melding gemaak van ander titels deur dieselfde outeur by hierdie
uitgewer nie. Hambidge se uitgebreide oeuvre sou ’n belangrike trekpleister kon
wees, beide vir nuwe aanhangers van Hambidge se werk en vir lesers wat reeds
bekend is met haar poësie en die nimlike Sonja Verbeek. Daar verskyn voorts
geen aanhalings uit keurverslae nie – dit ten spyte van die feit dat daar vier
keurverslae bestaan (Nagtegaal 2008) en dat uitgewers meestal vir keurverslae
betaal. Hierdie paratekstuele elemente sou moontlik as verdere trekpleister vir
potensiële lesers kon funksioneer. Die mees praktiese manier om wel hierdie
inligting in te sluit in ’n ongewone publikasieformaat soos dié van
Palindroom/Koesnaatjies vir die proe, sou die gebruik van invouflappe wees. Op
hierdie flappe sou daar genoeg spasie wees vir aanbevelings uit keurverslae,
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aanhalings uit die media, asook ’n kort biografiese en bibliografiese gedeelte oor
die outeur.
Daar bestaan wel ’n bemarkingsteks wat op die invouflappe gebruik sou kon
word. Hierdie teks verskyn op Joho! se webblad (Joho! 2008) met ’n skakel na die
aanlynboekwinkel kalahari.net. Ten spyte van die groot aantal foute daarin, sou
dit met behoorlike redigering as ’n goeie bandteks kon funksioneer. Daar is onder
andere beskrywings van die ongewone aard van die publikasie, Joan Hambidge se
kenmerkende dualiteit, en ’n voorsmakie van die teks. Voorts word Hambidge se
akademiese agtergrond en die pryse wat sy vir haar kreatiewe werk verower het,
vermeld, asook haar huidige openbare posisies. Dit is onduidelik waarom hierdie
teks as promosiemateriaal op die internet gebruik word, maar van potensiële
kopers in boekwinkels weerhou word bloot omdat die gekose omslagformaat dit
nie toelaat nie. Genugtig! Uitgewers verloor hierdeur moontlik ’n belangrike
promosiegeleentheid.
Daar moet ook kortliks melding gemaak word van die gehalte van die illustrasies
(sien Figure 2, 3, 4 en 5). Welke omslag die beste is, hang af van persoonlike
smaak.

Figuur 2

Figuur 3

73
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies – Jaargang 6(1) – Maart 2009

Figuur 4

Figuur 5

Een belangrike punt wat wel bespreek moet word, is die illustrasie op die
voorblad van Palindroom/Koesnaatjies vir die proe. Die illustrasie van die
Koningin van Harte is baie dof en boonop gedeeltelik uit fokus. Die resolusie van
die illustrasie wat gebruik is, is waarskynlik baie laag, met die gevolg dat die
kolletjies per duim (dpi) vergroot moes word en dus as onderskeibare blokkies
vertoon (in Engelse terminologie pixellation genoem).
Ook die enigste illustrasie in die teks is nie bo verdenking nie. Op bladsy 44 is ’n
collage afgedruk. In die teks word die bron (http://www.themodernword.com/borges/) op postmoderne wyse vermeld, net soos ander feitelike
gegewens wat Hambidge deurgaans van bronne voorsien. In hierdie geval is die
collage en sy onderskrif egter net so gekopieer. Die bron word egter nie op die
kolofonblad van Palindroom erken nie. Dit lyk dus asof die uitgewer nie die
moeite gedoen het om uit te vind of kopieregklaring vir die gebruik van die
collage vereis word nie, al het die outeur moeite gedoen om die bron in die teks
te erken. Reproduksie van grafiese materiaal sonder die nodige toestemming of
erkenning deur die uitgewer (al erken die skrywer die bron in haar teks) kan
moontlik op kopieregskending deur die uitgewer neerkom.
Die uitlegkunstenaar se werk was ook nie bevredigend nie. Verskillende fonte
word gebruik vir die plotgedeeltes aan die een kant, en die tekste soos e-posse,
gedigte, kortverhale, ens. wat in die narratief gebruik word aan die ander kant.
Eersgenoemde gedeeltes maak gebruik van inkeepparagrawe, terwyl die tekste in
die teks deur blokparagrawe weergegee word. Die leser word egter verwar omdat
sekere blokparagrawe afgewissel word met inkeepparagrawe wat telkens nie
ingekeep word nie. Op bladsye 12 en 13, byvoorbeeld, verskyn ’n fragment van ’n
verhaal wat die karakter Mentee vir die Mentor gestuur het. Dit word weergegee
in blokparagrawe, maar wanneer dialoog gebruik word, is daar nie ’n spasie voor
’n nuwe spreker se dialoog nie en is dit ook nie ingekeep nie. Dieselfde probleem
word aangetref op bladsye 19 en 20, in die dagboekinskrywing op bladsy 29, en
op bladsye 41, 42, 87, 124, 131, 135 en 151. In die gewone plotgedeeltes
verskyn soortgelyke foute, soos op bladsye 160 en 161.
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3.2.2 Kladboek
Die titel van Kladboek speel in op die plot van die roman. De Vries (2008) wys
daarop dat die boek ’n samestelling is van “halfklaar novelles, e-posse, gedigte,
resensies, akademiese artikels en reisbeskrywings”. Op die agterplat van
Kladboek vind die leser ook die naam van die uitgewer, die genre van die boek,
melding van ander titels deur Hambidge by hierdie uitgewer en die ISBN. Die
geronde hoekies van die boek en donkerder rugkant (wat lyk of dit op die boek
geplak is om dit te bind) herinner die leser ook waarskynlik aan die bekende
Moleskine-notaboeke. Geronde hoekies is lank reeds in gebruik in Europa, maar
tot onlangs was die drukkoste van hierdie formaat baie hoog in Suid-Afrika.
Hierdie formaat het ’n paratekstuele funksie wat by die titel en inhoud van die
boek aansluit.
3.3 Taalversorging as fase in die onderskeie publikasieprosesse
3.3.1 Palindroom
Grebe (2006:94–5) noem dat “[e]en van die vernaamste probleme waaraan vele
van die onlangs verskene tekste in Afrikaans mank gaan, is juis die skynbare
onbelangrikheid waarmee die funksie van die redakteur in die jongste tyd bejeën
word.” Aansluitend hierby is die onderskatting van die belangrikheid van
redakteurs/redigeerders/ taalversorgers met ervaring. Du Plessis en Carstens
(2000:60) noem dat werkgewers “geneig is om te dink dat enige persoon wat ’n
taalkursus voltooi het, ‘taalversorging’ kan doen”. Dit blyk definitief met
Palindroom die geval te wees.
Volgens
Nagtegaal
(2008)
maak
Genugtig!
slegs
gebruik
van
vryskuttaalversorgers, want “dit hou dinge vir ons vars”. Myns insiens blyk dit
egter dat sommige van hierdie taalversorgers nie genoeg ondervinding in die
redigering van bellettristiese tekste het nie en nie gesaghebbende bronne
raadpleeg tydens die redigeerproses nie. Maatje Gunter was verantwoordelik vir
die kontrolering van taalgebruik en die styl van die teks (Nagtegaal 2008).
Volgens Du Plessis en Carstens (2000:65) is hierdie tipe redigering op
grammatikale en leksikale vlak, terwyl aandag ook geskenk word aan taalregister
en sinskonstruksie. Madri Victor, die “redigeerder”, was volgens Nagtegaal (2008)
gemoeid met die struktuur en organisering van die teks, oftewel algehele kohesie.
Volgens Victor het sy slegs “struktureel na die manuskrip gekyk, en voorstelle
gemaak vir verandering wat perspektief en ander strukturele aspekte betref” en
sy “het slegs redigering gedoen en het nie weer die taalversorging gekontroleer
nie” (Victor 2008). In hierdie verband noem sy dat daar by nabetragting sekere
problematiese aspekte in die teks is:
Ek het byvoorbeeld eers in my eksemplaar van die boek gemerk
dat die ’n se strepie in die digbundel verkeerdom lê. Dit is iets
waarteen ek telkens vaskyk en sou dit wou vermy, maar moet vir
lief neem daarmee aangesien ek nie weer die manuskrip gesien het
nie.
In hierdie opsig sou dit dalk vir Genugtig! Uitgewers voordelig gewees het om
Victor die bladproewe te laat nagaan, aangesien sy ’n ervare redakteur is en
moontlik ’n hele paar problematiese aspekte sou kon uitgewys het. Verder noem
Victor egter dat sy met Hambidge ooreengekom het “om insette te lewer
betreffende struktuur en ander tegniese aspekte [en] feite te kontroleer” en sy
moes dus omvattende redigering doen (ibid.). Sy beskryf haar algemene
werkswyse met betrekking tot redigering as volg:
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Ek lees gewoonlik eers ’n manuskrip een of twee maal deur om ’n
geheelindruk te kry. Dan sal ek strukturele veranderinge voorstel,
indien nodig, of aandui watter dele problematies is. Hierna werk ek
die manuskrip van voor af deur en gaan intertekstuele verwysings
na soos dit voorkom, maak seker dat paragraaf- en
sinskonstruksies, punktuasie en spelling reg is.
Die naslaanbronne waarvan sy gebruik maak, is “[d]ie HAT, Afrikaanse woordelys
en spelreëls, Skryf Afrikaans, Pharos tweetalige woordeboek, Pharos Verklarende
Afrikaansewoordeboek, Pharos se tweetalige frasewoordeboek [en] Groot
Tesourus van Afrikaans”, terwyl sy intertekstuele verwysings met behulp van die
internet nagaan. Belangrik is egter dat Victor slegs struktureel na die manuskrip
gekyk het (dus omvattende redigering gedoen het) en dus voorstelle gemaak het
oor die vertelperspektief en intertekstuele verwysings nagegaan het (Victor
2008). Nadat haar redigering afgehandel is, is die gewysigde manuskrip vir
taalversorging na Gunter gestuur, en Victor het nie weer die geleentheid gehad
om die manuskrip te kontroleer nie. Die swak taalversorging van die teks kan dus
nie voor Victor se deur gelê word nie, aangesien sy nie vir die taalversorging
verantwoordelik was nie.
’n Noukeurige ondersoek na die taalgebruik in Palindroom dui daarop dat hierdie
teks ver tekortskiet wat taalversorging betref. Vir die doel van hierdie ondersoek
sal slegs enkele van hierdie foute uitgelig word.
3.3.1.1 Sintaktiese foute
Volgens Du Plessis en Carstens (2000:69) word daar
op hierdie vlak [...] aandag geskenk aan die struktuur en funksies
van die sintaktiese elemente. Dit gaan met ander woorde hier vir
die taalversorger veral oor die woordvolgorde in sinne: Afrikaans as
SVO-taal, die woordorde na die gebruik van ’n voegwoord, die
volgorde van die bywoordelike bepalings (tyd, wyse, plek) en die
dubbele ontkenning in Afrikaans. (Oorspronklike kursivering)
Hier onder volg ’n aantal sulke foutiewe sinne met ’n verduideliking van die
probleem:
•

•

•

p. 7: “Sy druk die e-posse uit, hou dit in haar tas en probeer saans dit
dekodeer en verstaan wat aan die gebeur is.”
o Die woordvolgorde steur omdat die bywoordelike bepaling van tyd
(“saans”) voor die objek (“dit”) geplaas word.
o Eerder: “... hou dit in haar tas en probeer dit saans dekodeer ...”
p. 9: “ Mentee vertel van ’n droom waarin sy diep afduik in donker water
wat later ’n klein swembad word en uiteindelik ’n bad waarin sy sit met ’n
vreemde man.”
o Die posisie van die werkwoord “sit” en die afwesigheid van die
bywoord “saam” maak die sin lomp en lei tot meerduidige
betekenis. Dit laat dit klink asof sy met ’n vreemde man opgeskeep
sit – en dit boonop in ’n bad.
o Eerder: “... ’n bad waarin sy saam met ’n vreemde man sit.”
p. 9: “Sy drink rooiwyn wat proe soos bloed.”
o Die woordvolgorde volg nie die normale SVO-sinsvolgorde van
hoofsinne in Afrikaans nie. Hierdie afwyking kan moontlik
toegeskryf word aan die invloed van Engels (Carstens 2003:51).
(Vergelyk “She drinks red wine that tastes like blood.”)
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Eerder: “Sy drink rooiwyn wat soos bloed proe” of “Sy drink
rooiwyn wat na bloed smaak.”
p. 22: “Sy stap deur Parys se strate na ’n kunsuitstalling in ’n mistige
nag.”
o Soos dit tans is, stap die subjek (sy) deur die strate van die stad na
’n kunsuitstalling wat in die mistige nag gehou word.
o Eerder: “Sy stap in ’n mistige nag deur Parys se strate na ’n
kunsuitstalling.”
p. 24: “Tog, in die fliek is daar later ’n houtvinger waarmee sy tokkel op
die klavier.”
o Die posisie van die werkwoord “tokkel” maak die sin lomp.
o Eerder: “… ’n houtvinger waarmee sy op die klavier tokkel.”
p. 27: “Sy versend die verhaal ‘Die hart het versugtinge wat die rede net
soms, net soms verstaan’ na Mentee se BlackBerry, die onmiddellike
toegang wanneer sy kommentaar of reaksie behoef van haar.”
o Die posisie van die werkwoord “behoef” maak die sin lomp.
o Eerder: “... wanneer sy kommentaar of reaksie van haar behoef.”
p. 27: “Vyfuur die oggend was die verhaal, wat deur ’n nag gekronkel het,
voltooi.”
o Die inkorrekte gebruik van “was” in plaas van “is” veroorsaak
temporale verwarring. Die verhaal is immers steeds voltooi, anders
was dit nog nooit voltooi nie.
o Eerder: “Vyfuur die oggend is die verhaal, wat deur ’n nag
gekronkel het, voltooi.”
p. 41: “Ek sal via ’n verhaal jou probeer antwoord.”
o Die posisie van die voornaamwoord “jou” maak die sin lomp.
o Eerder: “Ek sal jou via ’n verhaal probeer antwoord.”
p. 86: “Die uitgedrukte korrespondensie tussen haar en Mentee lê reg voor
Geliefde. Sy hoef net haar hand te lig, dan sal dit haar pik soos ’n
gevaarlike slang.”
o Die anafoor “dit” verwys waarskynlik na die antesedent
“uitgedrukte korrespondensie”, maar die aanwesigheid van ’n ander
naamwoordfrase tussen die anafoor en die antesedent (naamlik
“haar hand”) veroorsaak dat hierdie naamwoordfrase as antesedent
gelees word. Die leser dink dus aanvanklik dat haar hand haar sal
pik indien sy dit sou lig.
o Die posisie van die werkwoord “pik” maak boonop die sin lomp.
o Eerder: “Dit sal haar soos ’n gevaarlike slang pik, sou sy net haar
hand lig.”
p. 92: “Op dieselfde oomblik ontdek Mentor ’n merk aan haar linkerarm –
daar is bloed op die bed asof sy in ’n worsteling betrokke was gedurende
die nag.”
o Volgens Carstens (2003:55) word die bywoordelike bepaling van
tyd in Afrikaanse sinne na vore geskuif en moet dit voor die
plekbepaling geplaas word.
o Eerder: “... asof sy gedurende die nag in ’n worsteling betrokke
was.”
p. 155: “Hy het ’n voël en hase huis toe gebring daardie aand.”
o Die bywoordelike bepaling van tyd, naamlik “daardie aand”, staan
op die verkeerde plek in die sin.
o Eerder: “Daardie aand het hy ’n voël en hase huis toe gebring.”
o

•

•

•

•

•
•

•

•

3.3.1.2 Grafiese foute
Hierdie afdeling sluit twee aspekte in, naamlik spelling en interpunksie (lees- en
skryftekens), en is die “vlak waarop nieprofessionele taalversorgers konsentreer
wanneer hulle ’n teks versorg” (Du Plessis en Carstens 2000:69). Hier onder volg
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’n aantal voorbeelde van foutiewe spelling en interpunksie, met ’n verduideliking
van waarom dit as ’n fout beskou word:
•

•

•

•

•

Daar word verskeie kere verwys na die skrywer Vladimir Nabokov. Sy van
word soms reg gespel, terwyl dit ander kere verkeerd gespel word.
Gevolglik is hier nie net spelfoute nie, maar boonop inkonsekwenthede ter
sprake.
o “Nabokof” word op pp. 80 (1 keer), 86 (1 keer), 88–90 (10 keer),
118 (4 keer), 125 (1 keer), 134 (1 keer), 138–140 (5 keer), 143 (1
keer), 144 (2 keer) 146 (1 keer), 148 (1 keer) en 149 (1 keer)
gebruik.
o “Nabokov” word op pp. 90 (1 keer), 91 (1 keer), 134 (1 keer), 140
(3 keer), 143 (1 keer) en 144 (1 keer) gebruik.
Sekere woorde word deurgaans verkeerd gespel:
o pp. 11, 13, 92: “beëindig” verskyn as “beeïndig”.
o p. 68: “biblioteek” verskyn as “bibioteek”.
o pp. 16, 31: “ontstel” verskyn as “onstel”.
o p. 40: “skryfwerkswinkel” verskyn as “skryfwerskwinkel”.
o p. 89: “government” verskyn as “goverment”.
Die aksentteken ontbreek soms:
o p. 156: “Na ’n lang reis kom hulle by die reus aan, wat ongelukkig
is oor Tepoztecatl nog jonk is.”
o Eerder: “Ná ’n lang reis kom hulle by die reus aan, wat ongelukkig
is oor Tepoztecatl nog jonk is.”
o p. 160: “Na Geliefde sal ’n nuwe muse hierdie begeerte vergestalt.”
o Eerder: “Ná Geliefde sal ’n nuwe muse hierdie begeerte vergestalt.”
Die gebruik van spasies voor en ná ellipse word menige male nie
konsekwent toegepas nie. Vergelyk ter illustrasie die volgende paragraaf:
o p. 9: “Dit is duidelik jou verhouding met die Man wat jy as
inperkend ervaar ... en uiteindelik word hy ’n vreemdeling vir jou
...een by wie jy nie meer tuis voel nie...” (Let op die spasiëring
tussen die ellipse en woorde.)
Die gebruik van kommas word dikwels onkundig toegepas of bloot
weggelaat:
o p. 12: Yes only four. Yes all men. [...] Yes only one at a time,
although OK, some of them had overlapped a little chronologically.
 Sonder kommas is hierdie sinne nie grammaties korrek nie.
 Eerder: “Yes, only four”, “Yes, all men” en “Yes, only one at
a time ...”
o p. 18: “Campion is vir my in die klas van Werner Herzog, die Duitse
filmmaker, wat onder andere Fitzcarraldo Aquirre: The Wrath of
God verfilm het en eweneens wys hoe daar met sogenaamde
‘primitiewe’ stamme gewerk kan word.”
 Let veral hier op die tweede komma, wat veroorsaak dat die
betekenis verander word. Soos dit hier staan, word
geïmpliseer dat daar slegs een Duitse filmmaker is en dat sy
naam Werner Herzog is.
 Eerder: “Campion is vir my in die klas van Werner Herzog,
die Duitse filmmaker wat onder andere Fitzcarraldo Aquirre:
The Wrath of God verfilm het, en eweneens wys hoe daar
met sogenaamde ‘primitiewe’ stamme gewerk kan word.”
o p. 18: “Jane Campion is gebore in Wellington, NZ en elke filmkyker
was waarskynlik oorrompel deur haar film, The Piano, met Holly
Hunter en Harvey Keitel in die hoofrolle.”
 In hierdie geval impliseer die komma voor The Piano dat
Campion slegs een film gemaak het.
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Eerder: Jane Campion is gebore in Wellington, NZ en elke
filmkyker was waarskynlik oorrompel deur haar film The
Piano, met Holly Hunter en Harvey Keitel in die hoofrolle.
o p. 19: “Dit is ’n aangrypende rolprent oor begeerte, en onvervulling
en in kragtige beelde word ’n spanning tussen stemloos- en
stemhebbend wees, uitgewerk.”
 Die absurde gebruik van die komma verander die betekenis
van die sin. In hierdie konstruksie beteken dit dat die
rolprent net oor begeerte handel en die gedeelte ná die
komma is totaal onbegrypbaar. Dit is vermoedelik ’n
rolprent oor beide begeerte en onvervulling, terwyl ’n
spanning in kragtige beelde uitgewerk word.
 Eerder: “Dit is ’n aangrypende rolprent oor begeerte en
onvervulling, en in kragtige beelde word ...”
o p. 22: “ En sy sal dit inkleur met verwysings na Firenze, haar
mentee se lieflingstad en hulle sal albei fantaseer oor hoe hulle oor
die kieselsteentjies stap en iewers in ’n klein stegie ’n restaurantjie
ontdek, rooiwyn drink en fettucine eet.”
 Aanvanklik dink die leser dat die subjek dit sal inkleur met
verwysings na Firenze en ander verwysings na haar mentee
se lieflingstad (wat dus nie Firenze is nie), maar na
“lieflingstad” raak dit duidelik dat “verwysings” nie dui op ’n
lys nie en dat Firenze die mentee se lieflingstad is. Die leser
besef dan eers dat ’n komma ontbreek.
 Eerder: “... met verwysings na Firenze, haar mentee se
lieflingstad, en hulle ...”
o p. 24: “ Die volgende oggend is daar steeds geen boodskap van die
Mentee nie, maar wel van haar geliefde wat laat weet dat sy haar,
weens werkverpligtinge, nie sal kom afhaal nie.”
 In hierdie geval is die kommas bloot oorbodig en steurend.
 Eerder: “... dat sy haar weens werkverpligtinge nie sal kom
afhaal nie.”
’n Eienaam is verkeerd gespel. Volgens reël 9.29 van die AWS word
saakname wat as eiename optree, met ’n hoofletter gespel.
o p. 29: Die Weense Filharmoniese Orkes word geskryf as die
“Weense Filharmoniese orkes”.
Die filmtitel MirrorMask word op p. 53 met ’n koppelteken geskryf,
moontlik omdat die uitlegkunstenaar die woord moes afkap om na ’n nuwe
reël oor te gaan. Die film se titel is egter nie Mirror-Mask nie, dus kan dit
nie afgekap word nie en die proefleser moes die fout reggestel het.
In die Afrikaanse gedeeltes van die teks word passim van Engelse woorde
gebruik gemaak. Hierdie woorde word egter nie deurgaans in dieselfde
formaat geskryf nie (hulle is soms gekursiveer, soms tussen
aanhalingstekens, ens.). Die leser sal ook terloops hier wonder waarom
Engelse woorde soos “partner” voorkom, maar sommige Engelse woorde
wat ook gereeld in Omgangsafrikaans gebruik word (sien Carstens
2003:155–6), soos “inbox” en “breakup”, vertaal word (onderskeidelik as
“inboksie” (p. 28) en “liefdesopbreek” (p. 31)). Vergelyk verder die
volgende:
o p. 17: partner
o p. 18: workshop
o p. 28: server-probleem
o p. 29: draft-boksie
o p. 39: delete
o p. 39: Under erasure
o p. 40: google
o p. 40: Jeeves


•

•

•
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o
o
o

p. 41: ‘workshop’
p. 47: file
p. 62: ‘family romance’.

3.3.1.3 Morfologiese foute
Kennis van die vorm, funksie en betekenis van woorddele kan volgens Du Plessis
en Carstens (2000:68) die taalversorger help met meervoudsvorming, trappe van
vergelyking, verkleiningsvorme, ens. Konsekwentheid speel ook hier ’n belangrike
rol.
Volgens die AWS is die korrekte Afrikaanse afkorting vir “short message service”
SMS. Die meervoud is SMS’e. ’n Ongewone vorm van die afkorting word
deurgaans in die teks gebruik en daar word ook van twee verskillende
meervoudsvorme gebruik gemaak:
•

•

In die teks word hierdie afkorting deurgaans as “sms” geskryf: pp. 9 (1
keer), 18 (1 keer), 20 (2 keer), 21 (2 keer), 22 (2 keer), 27, (1 keer), 36
(2 keer), 35 (1 keer), 43 (1 keer), 46 (1 keer), 47 (1 keer), 53 (1 keer),
54 (1 keer), 67 (1 keer), 80 (1 keer), 81 (1 keer), 82 (1 keer), 92 (2
keer), 99 (1 keer), 103 (1 keer), 106 (1 keer), 108 (1 keer), 111 (1 keer),
133 (1 keer) en 139 (1 keer).
Die meervoud word soms as “sms’e” geskryf: pp. 36, 43, 47, 54, 80 en
82. Ander kere word die meervoud as “smse” geskryf: pp. 21 en 67.

3.3.1.4 Stilistiese foute
Du Plessis en Carstens (2000:69) noem dat die styl van ’n teks te make het met
die “wyse waarop ’n persoon sy gedagtes verwoord”. Die graad van formaliteit
speel ook hier ’n rol. Hier volg ’n paar van hierdie soort foute:
•

•

•

p. 9: “ Nou’s die rolle opnuut omgeruil en is sy die succuba, die een wat
iets oorneem van haar mentee.”
o Die gebruik van “nou’s” as verkorte vorm van “nou is” veroorsaak
’n stylbreuk, aangesien die taal in die roman tog ’n sekere
standaardvorm handhaaf. Dit is boonop nie deel van die dialoog
nie, so daar is geen rede om die sametrekking te gebruik nie.
o Eerder: “Nou is die rolle opnuut omgeruil ...”
p. 19: “' The stark image of the piano in die standing surf will endure,'
som die kritikus, Joan Ellis, knap op in die verhaalopsomming van
Campion se webblad.”
o Die betekenis van “opsom” lê opgesluit in “opsomming”. Hierdie
verskynsel staan bekend as woordoortolligheid of pleonastiese
taalgebruik. Carstens (2003:126) noem vier redes waaraan hierdie
verskynsel toegeskryf kan word:
 onkunde of swak begrip van die werklike betekenis(se) van
die betrokke woord(e)
 ’n gebrek aan konsentrasie
 slordigheid in die gebruik van die taal
 ’n poging tot mooiskrywery.
o ’n Mens sou verwag dat veral hierdie soort foute nie in ’n
geredigeerde teks voorkom nie.
p. 20: “En net voor die afgesproke afspraak, kanselleer sy” (my
kursivering).
o Die betekenis van “afgesproke” lê opgesluit in “afspraak”.
o Eerder: “En net voor die afspraak kanselleer sy” of “En net voor die
afgesproke tyd kanselleer sy.”
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•

p. 41: “ Sy stel haar voor hoe sy skryf, haar verhale ‘workshop’, met die
ander mede-skrywers gesels” (my kursivering).
o Die gesamentlike gebruik van die woorde “ander” en “mede-” is
oorbodig, want haar medeskrywers is die ander skrywers. Dit is ook
onduidelik waarom mede-skrywers met ’n koppelteken geskryf
word.
o Eerder: “... met die ander skrywers gesels”, of “... met die
medeskrywers gesels”.

3.3.1.5 Leksikologiese foute
Du Plessis en Carstens (2000:69) plaas hier die fokus op die leksikon (algehele
woordeskat) van die taal. Taalgebruikers moet dus die korrekte woord kies om ’n
spesifieke gedagte uit te druk. ’n Verkeerde woordkeuse kan verwarring by die
leser veroorsaak. ’n Paar leksikologiese foute is raakgelees:
•

p. 9: “In ’n Middeleeuse studie lees sy oor die geloof wat bestaan het dat
mense in die nag met mekaar psigiese kontak kan maak.”
o Die term “Middeleeuse studie” is meerduidig. Dit kan dui op ’n
studie wat in die Middeleeue onderneem is, of ’n studie oor die
Middeleeue.
o Geen voorstel ter verbetering kan gemaak word sonder om die
outeur te raadpleeg nie.
• p. 17: “ Sy lees weer Henry James en The Portrait of a Lady en kyk na
Jane Campion se verfilming daarvan op haar rekenaar ” (my kursivering).
o Die woord "verfilming" moes waarskynlik "film" of "filmweergawe"
gewees het, aangesien die karakter in die roman na ’n
filmweergawe van Henry James se The Portrait of a Lady kyk en nie
na die proses waardeur die handelinge op film vasgevang word nie.
o Eerder: “... en kyk na Jane Campion se filmweergawe daarvan ...”
• p. 20: “ In ’n sms later die aand bely sy dat dit goed is om te weet haar
mentor is so naby, maar die Mentor wis die sms dadelik uit.”
o Indien die outeur bedoel dat die SMS bloot verwyder word, sal
slegs “wis” meer gepas as “uitwis” wees. Sy veroorsaak immers nie
dat alle SMS’e uitsterf nie.
o Eerder: “... maar die Mentor wis die sms dadelik.”
• p. 29: “En die wete dat die skryfproses jou kan neem op plekke waar jy
nie wil/kan wees nie.”
o Die voorsetsel is verkeerd.
o Eerder: “... na plekke waar jy nie kan/wil wees nie.”
• p. 30: “ Veral die vyfde is haar gunsteling, omdat dit iets van die skepper
se melancholie opvang ” (my kursivering).
o ’n Uitvoering van ’n musiekstuk word hier bespreek. Aangesien die
outeur die gevoelswaarde wat die musiek oordra, wil beskryf, sou
die woord “vasvang” dalk meer gepas wees.
o Eerder: “... omdat dit iets van die skepper se melancholie
vasvang.”
• p. 34: “Lector Salutem!”
o Die Latynse vaste uitdrukking word verkeerd gespel. Soos dit in die
teks verskyn, is die woord “Lector” in die nominatiewe naamval.
Hierdie woord moet egter in die datiewe naamval geskryf word vir
die uitdrukking om grammatikaal korrek te wees.
o Eerder: “Lectori Salutem!”
Hierdie is maar enkele van die foute wat in Palindroom gevind is.
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3.3.2 Kladboek
Hoewel Kladboek nie foutloos is nie, bevat die teks baie minder foute as
Palindroom. Die enkele foute wat wel gevind is, word almal weergegee:
3.3.2.1 Sintaktiese foute
•
•

Die dubbele ontkenning ontbreek een maal:
o p. 77: “... kan sy om die dood nie die kerk vind.”
o Eerder: “... kan sy om die dood nie die kerk vind nie.”
Die verledetydsuitgang “ge-” het een maal ongrammatikaliteit (en ironie)
tot gevolg:
o “Hoe nou gemaak as die leser oor jou skouer loer en as ’t ware met
’n rooi pen kommentaar lewer of geredigeer?” (my kursivering).
o Eerder: “Hoe nou gemaak as die leser oor jou skouer loer en as ’t
ware met ’n rooi pen kommentaar lewer of redigeer?”

3.3.2.2 Grafiese foute
•
•

’n Woord in die teks is verkeerd gespel:
o p. 39: “Armada-rekenaar” verskyn as “Armada-ekenaar”.
Volgens reël 12.1 in die AWS (2002:109) moet ’n koppelteken tussen
dieselfde of verskillende vokaalletters geplaas word indien die
opeenhoping van vokale kan veroorsaak dat die woord verkeerde gelees
word. Een so ’n fout is in die teks gevind:
o p. 98: “negeuur”.
o Eerder: “nege-uur”.

4. Resepsie as epitekste
Soos reeds genoem vorm resensies deel van die epiteks. As sodanig het dit ’n
groot invloed op die leser se aanvanklike opvattings oor ’n produk en beïnvloed
dit sy/haar keuse om die boek aan te skaf, al dan nie. In sy resensie van
Palindroom noem Beukes (2008:11) dat Hambidge “haar skryfkrag” op ’n
“[s]lim/vernuftige” wyse demonstreer. Sy algehele indruk van die boek is positief.
Du Plooy (2008) oordeel ook positief, en sy beskryf die boek as “’n boeiende en
leerryke leeservaring”. Liebenberg, boekeredakteur van Die Volksblad, spreek in
haar resensie (2008:10) ook lof vir die boek uit. Al hierdie resensies bespreek die
inhoud, omslag en ongewone publikasieformaat van die boek in groot detail,
maar nie een noem die blatante swak taalversorging van die teks nie. Kladboek
ontvang ook ’n aantal positiewe resensies, onder andere dié van De Vries (2008).
Die enigste resensie wat negatiewe kritiek op beide Palindroom en Kladboek
uitspreek, is dié van Neervoort (2008:11). Hierdie kritiek is weer eens nie op die
boek as produk nie, maar fokus slegs op die inhoudelike aspekte.
Dit spreek boekdele dat bogenoemde resensente, sommige gerekende akademici,
nie eens terloops na die produksiegehalte van Palindroom en Kladboek verwys
nie. Hierdie resensies bied nie ’n objektiewe blik op die boeke as algehele
produkte nie, maar fokus slegs op inhoudelike gegewens. In die geval van
Palindroom bied dit nie eerlike, omvattende en tersaaklike kritiek op die produk
nie, met die gevolg dat potensiële lesers onbewus bly van hierdie problematiese
aspekte van die produk wat hulle moontlik mag aanskaf. Verskeie lesers – selfs
groot aanhangers van Hambidge se werk, soos hierdie leser – sou moontlik nie
die boek gekoop het as hulle vooraf bewus gemaak is van hierdie tekortkominge
nie, bloot omdat die leeservaring gebuk gaan onder soveel foute dat daar nie op
die inhoud gekonsentreer kan word nie. In die geval van Kladboek, aan die ander
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kant, sou die uitstekende versorging van die boek, beide op teks- en
ontwerpvlak, ’n pluimpie in resensies verdien – want hoewel ’n mens sulke
kwaliteit van elke boek verwag, is dit selde dat ’n Afrikaanse boek van so ’n hoë
produksiegehalte is.
Dit is duidelik dat die rol van die redakteur en taalversorger in die Afrikaanse
boekbedryf soms nie met genoeg erns bejeën word nie, soos Grebe (2006:95)
tereg uitwys. Tensy resensente op produksiegebreke wys, sal uitgewers ook geen
moeite doen om die kwaliteit van hulle produkte te verbeter nie. ’n Mens wonder
onwillekeurig waarom hierdie resensente maar vir lief daarmee neem en dit nie
kritiseer nie.

5. Gevolgtrekking
Uit hierdie ontleding is dit duidelik dat die produksiegehalte van Palindroom en
Kladboek verskil. Die swak kwaliteit van eersgenoemde kan waarskynlik
toegeskryf word aan die volgende faktore tydens die produksieproses:
•

Die redigering is deur twee verskillende instansies hanteer, met die gevolg
dat die een hand nie geweet het wat die ander een doen nie. As slegs een
persoon verantwoordelikheid vir die taalversorging moes aanvaar het, sou
hy/sy waarskynlik meer konsensieus daarmee omgegaan het.

•

Uit die groot aantal foute blyk dit dat een van die taalversorgers nie die
nodige kennis of ervaring gehad het om die redigering sonder bystand te
hanteer nie.

•

Die redakteur het nie die kwaliteit van die werk na behore gekontroleer
nie, waarskynlik weens onkunde.

•

Die omslagontwerper het nie die moeite gedoen om ’n foto met die nodige
kwaliteit en resolusie (300 dpi) in die omslagontwerp te gebruik nie.

•

Die produksiebestuurder het nie ’n meer gepaste omslagformaat vir
hierdie ongewone publikasie uitgewys nie. Dit het ook daartoe gelei dat die
redakteur ’n oneffektiewe bandteks geskep het.

•

Die uitlegkunstenaar het die uitleg afgeskeep en in sommige gevalle nie
eens inkeepparagrawe ingekeep nie.

Die proses waardeur ’n manuskrip tot ’n boek omvorm word, beide wat
taalversorging en ontwerp betref, is die totale verantwoordelikheid van die
uitgewer juis omdat die outeur kies om sy/haar boek deur ’n uitgewer te laat
publiseer. Dit is professionele dienste wat gelewer word en dus kan die outeur nie
aanspreeklik gehou word vir nalatigheid, swak versorging of powere bemarking
nie.
Op grond van die resultate van hierdie ondersoek is dit moontlik om minstens ’n
paar aanbevelings te maak om as riglyn vir uitgewershuise, redakteurs en
taalversorgers te dien. Al doen die redakteur nie self die taalversorging of
kontrolering van bladproewe nie, moet hy/sy oor ’n grondige kennis van die taal
waarin die manuskrip geskryf is, beskik. Wanneer dit nie die geval is nie, kan
redakteurs nie swak werk deur vryskuttaalversorgers identifiseer en betyds laat
regstel nie. Voorts moet slegs een persoon verantwoordelikheid aanvaar vir die
totale taalversorging van ’n teks. Dit hoef nie die redakteur te wees nie, maar
moet dan ten minste voor uitleg deur die redakteur gekontroleer word. Uitgewers
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moet ook aan vryskuttaalversorgers en redakteurs naslaanbronne voorskryf. Vir
Afrikaanse tekste is die AWS en ander gesaghebbende publikasies onontbeerlik
en daar kan nie bloot staatgemaak word op woordeboeke en die internet nie.
Daarbenewens moet die uitgewery ook oor ’n stylgids beskik wat aan
vryskutwerkers verskaf kan word. Uitleg moet onderneem word eers wanneer die
manuskrip voldoende geredigeer is en deur die redakteur afgeteken is.
Bladproewe moet dus slegs nagegaan word om die uitleg te kontroleer en om
laaste foute wat deurgeglip het, reg te stel.
In hierdie verband lyk Martjie Bosman van Protea se werkswyse na die mees
suksesvolle benadering tot redigering, veral aangesien Hambidge ook noem dat
Bosman as redakteur “in ’n klas van haar eie” is (2008). Hierdie redigeermetode
behels onder meer:
•
•

•
•
•
•

die formatering van die manuskrip
die formatering van leestekens, met ander woorde die regstelling van die
afkappingsteken van ’n en die verandering van “straight quotes” na “smart
quotes” deur middel van die soek-en-vervang-funksie in die
woordverwerkingsprogram
die gebruik van ’n Afrikaanse speltoetser
die totale versorging van die teks volgens al drie van Butcher se
redigeervlakke
die kontrolering van feite
die evaluasie van die algehele struktuur van die teks.

Wat die ontwerpaspekte van die produksieproses betref, kan sekere riglyne uit
hierdie ondersoek geïdentifiseer word. Eerstens moet die produksiebestuurder
ingelig word oor die aard van die teks en op grond daarvan ’n gepaste
omslagformaat aanbeveel alvorens die omslag ontwerp word. Tweedens moet die
omslagontwerper verseker dat die resolusie van die ontwerp hoog genoeg is.
Derdens moet die skrywer van die bandteks die bemarkingswaarde van die
bandteks in gedagte hou en volgens uitgewersriglyne ’n gepaste bandteks skryf.
Laastens moet ingeligte uitlegkunstenaars die uitleg hanteer en dit moet gedoen
word vanaf ’n behoorlik-geformateerde, geredigeerde manuskrip wat die
redakteur moet verskaf.
Daarbenewens moet resensente goeie oordeel aan die dag lê en nie skroom om
afskeepwerk van uitgewers as sodanig te identifiseer nie. Kleyn (2008:101) noem
in hierdie verband dat “[r]esensies van digbundels [...] oor die algemeen min
genade vir swak inhoud, afronding en aanbieding [toon]”, maar hierdie uitspraak
is duidelik nie geldig vir prosapublikasies nie. Uitgewers in Suid-Afrika speel ’n
bepalende rol in die ontwikkeling van die letterkunde (ibid.), maar ook in die
ontwikkeling en instandhouding van Afrikaans – en verbruikers is nie veronderstel
om maar vir lief te neem met onaanvaarbare kwaliteit nie.
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Eindnotas
1

Met dank aan me. Jacomien van Niekerk vir haar bystand tydens die inisiële
fase van hierdie ondersoek.

2

Enige verwysings na Palindroom sluit uiteraard ook Koesnaatjies vir die proe in.

3

Desktop publishing.

4

Hoerjongens is die kollektiewe Afrikaanse term vir sogenaamde “widows” en
“orphans”. Butcher (2006:505) definieer ’n “widow” as die kort laaste reël van ’n
paragraaf wat oorloop tot bo-aan ’n volgende bladsy. ’n “Orphan” is, soortgelyk,
die beginreël van ’n paragraaf aan die einde van ’n bladsy. Ervare
uitlegkunstenaars probeer om dit te vermy, maar in teks met baie kort
paragrawe, soos in die geval van dialoog, is dit soms onmoontlik om hoerjongens
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uit te skakel. Die proefleser moet dit egter kontroleer om dit tot die minimum te
beperk.
5

Hoewel internasionale uitgewerye van ’n voorgestelde verkoopsprys gebruik
maak, is dit nie in Suid-Afrika die geval nie, aangesien boekpryse hier te lande
nie voorgeskryf word nie. Elke uitgewer/boekhandelaar besluit dus self op die
prys van elke boek.

6

Hoewel dit met internasionale uitgewerye die geval is, soos Penguin Books,
word die omslagontwerper in Suid-Afrika eerder op die kolofonblad aangedui.
7

Die blou proewe is ’n kopie van die boek op swak papier wat gedruk word om
seker te maak dat die seksies van die boek en bladsyvolgorde korrek is. Dit kan
uiteraard nie op bladproefstadium gekontroleer word nie, want dit het te make
met die fisiese proses van die sny en bind van velle papier wat deur die
drukmasjien hanteer word.
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Religie en Bernard Stiegler se “otium
van die volk”*
Johann Rossouw

Abstract
Religion and Bernard Stiegler's “otium of the people”
In this article the concept of the “otium of the people” of the contemporary
philosopher Bernard Stiegler as a worthy spiritual and political ideal is critically
investigated. Firstly, Stiegler’s analysis of the condition of “symbolic misery” is
treated. Secondly, Stiegler’s proposal for the overcoming of symbolic misery, the
“otium of the people”, is treated, as Stiegler links with the classical, especially
Roman, concept of the otium, being that which relates to rest, art, religion and
the cultivation of the spirit in general. Thirdly, although the latter ideal is
affirmed, the apparent weaknesses of the ideal as Stiegler proposes it, is
considered in the light of Stiegler’s limited consideration of religion after the
Industrial Revolution. Finally, how the “otium of the people” may potentially be
strengthened from within religious traditions is demonstrated in a preliminary
fashion using the example of Soto Zen Buddhism.

Opsomming
Religie en Bernard Stiegler se “otium van die volk”
In hierdie artikel word die eietydse filosoof Bernard Stiegler se begrip van die
“otium van die volk” as nastrewenswaardige geestelike en politieke ideaal krities
ondersoek. Eerstens word Stiegler se ontleding van die toestand van “simboliese
ellende” behandel. Tweedens word Stiegler se voorstel vir die oorkoming van
simboliese ellende, die “otium van die volk”, behandel, soos Stiegler aansluiting
vind by die klassieke, veral Romeinse, begrip van die otium, synde dit wat
saamhang met rus, die kuns, die religie en die kultivering van die gees in die
algemeen. Derdens, ofskoon aansluiting gevind word by laasgenoemde ideaal,
word die vermeende swakplekke in die ideaal soos Stiegler dit voorhou, in
oënskou geneem in die lig van Stiegler se gebrekkige oorweging van religie na die
Industriële Rewolusie. Laastens word hoe die “otium van die volk” potensieel
vanuit die religieuse tradisies versterk kan word, voorlopig aan die hand van die
Soto Zen-Boeddhisme gedemonstreer.
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Inleiding
In Bernard Stiegler se twee boeke oor simboliese ellende1 skenk hy besondere
aandag aan die rol van die kunste en die kunstenaar, en sonder hy die rolprent
uit as die belangrikste wapen in dit wat hy die globale simboliese oorlog noem,
waaroor meer hier onder. Dit is dan ook in hierdie twee boeke dat Stiegler
heelwat aandag skenk aan sy ideaal van die sogenaamde “otium van die volk”,
waarna ek ook hier onder sal terugkeer.
Ofskoon dié ideaal in hierdie artikel onderskryf word, toon 'n noukeurige lesing
van bogenoemde twee boeke dat sodanige onderskrywing gekwalifiseer moet
word met 'n kritiese evaluasie van sekere aspekte van die twee boeke,
besonderlik ten opsigte van kuns, religie en tegnologie ná Europa se Industriële
Rewolusie.
Die kritiese opmerkings wat hier oor Stiegler se sienings van kuns, religie en
tegnologie gemaak sal word, verteenwoordig 'n aanvaarding van Stiegler se
uitnodiging aan sy lesers in die volgende aanhaling om mee te werk in die
bedinking van wat hierdie otium kan wees:
In die situasie van die estetiese oorlog waarop die ekonomiese
oorlog vandag neerkom, word die vraag gestel aan ons, ons wat
nog wil voel en dink – dink deur te voel en voel deur te dink – oor
dit wat 'n otium van die volk kan wees vanuit die werklikheid self
van ons industriële era. (2004:280)
Die Latynse woord otium, wat, soos Stiegler uitwys (2006:176), deur die
Romeine uitgevind is, was die teenhanger van die negotium, wat met die
kommersiële en die ekonomiese saamhang. Otium verwys breedweg na
ontspanning, vakante tyd en vryheid van besigheid. In die besonder, afgesien
daarvan dat dit die konnotasie met onbesette tyd het, het dit ook konnotasies
met
literêre
besigwees,
sowel
as
met
rus,
verposing
en
stilte
(http://www.otium.gr).
In hierdie artikel word uitgegaan van die standpunt dat die juiste bron van
weerstand teen simboliese ellende vandag, en ook die sterkste krag in mense, die
mens se verlange na die transendente is, oftewel na dit wat onsigbaar is, maar
nietemin ons as 'n "ons" konstitueer, dit waarmee ons hoop om ons gebrek te
vul. As dit nie vir hierdie konstituerende gebrek was nie, sou die totalitêre
tendens in die huidige epog van moderniteit reeds sy doelwitte bereik het.2
Trouens, waar beskawing nog oënskynlik die norm van Europese moderniteit was
in die era toe Freud Civilization And Its Discontents3 geskryf het, is simboliese
ellende in ons era toenemend die verwysing, nie slegs vir Europa nie, maar vir die
hele wêreld, soos Stiegler ons herinner in die twee boeke hier onder bespreking.
En diegene onder ons “wat nog wil voel en dink”, diegene van ons wat onbehae in
simboliese ellende het, sou nie bestaan het as ons verlange na die transendente,
ons bewustheid en ons kultivering daarvan, ons nie onderhou het nie.
Hierdie verlange wat ons onderhou en wat gekultiveer moet word, kan en moet
natuurlik nooit vervul word nie: nie net omdat die transendente wat ons
onderhou en binnekom, ons altyd weer sal transendeer nie, maar ook omdat
mense, indien dit ten volle bevredig sou word, nie meer daardeur gekonstitueer
sal word nie – en die mens dan 'n heel ander wese sal word, iets wat nie vandag
ondenkbaar is nie.
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Stiegler is natuurlik bewus van hierdie dinge, want reeds van vroeg in sy werk af
pleit hy vir “le défaut qu’il faut”, losweg vertaal as “die fout wat moet”, of miskien
selfs “die gebrek wat moet”.
Dit bring ons by die einde van hierdie inleidende opmerkings. In die res van
hierdie artikel sal ons soos volg te werk gaan: Eerstens sal 'n bondige weergawe
van Stiegler se ontleding van simboliese ellende gegee word; tweedens sal 'n
opsomming van sy voorgestelde oorkoming van simboliese ellende gegee word,
met spesifieke verwysing na die otium van die volk en die rol van kuns en die
kunstenaar; derdens sal kritiese opmerkings oor Stiegler se sienings van kuns,
religie en tegnologie in die twee boeke hier onder bespreking gemaak word; en
vierdens sal afgesluit word met enkele opmerkings oor kuns, religie, tegnologie
en die otium van die volk.
Hierdie artikel moet ook grootliks as werk-in-wording beskou word: dit sal nie net
in die nabye toekoms in groter besonderhede uitgewerk moet word nie, maar
kritiek en kommentaar sal ook verwelkom word.
Alvorens oorgegaan word na Stiegler se ontleding van simboliese ellende, sal ons
ons eers in 'n kortstondige nagtelike afdwaling begeef, 'n afdwaling waarna in die
laaste afdeling van hierdie artikel teruggekeer sal word.
In die loop van die nag voor ek begin het om hierdie artikel te skryf, het ek 'n
vreemde, helder en verheffende droom gehad. Ofskoon ek nog nooit in my lewe
'n Hindoe-tempel besoek het nie, het ek in my droom 'n onverwagse besoek
saam met my vrou, my ma en my suster gebring aan 'n hipermoderne,
hoëtegnologie Hindoe-tempel in Johannesburg, wat na my wete nie in werklikheid
bestaan nie.
Die tempel se mees onderskeidende kenmerk is dat dit volledig gebou is uit
duisende beweeglike blokke van verskillende groottes. In die loop van die
seremonie waaraan ek in my droom deelneem, begin die mure en die vloer van
die tempel al hoe vinniger op die klanke van die sang en die musiek beweeg.
Hierdie bewegings word 'n begeleiding deur die gebou self van die seremonie.
Hulle vorm verskillende beelde uit die Hindoe-tradisie (waarvan my herinnering
aan die olifantgod Ganesja, gevorm deur die hoofmuur van die tempel, die
duidelikste is), en hulle dra by tot 'n staat van verheffing. Met ander woorde, die
beweeglike struktuur van die hoëtegnologie-tempel self bemiddel die aanbidders
se ontmoeting met die transendente. Of, in Stiegler se taal, die ultramoderne
tempel self word 'n hipomnemetiese steunvlak.
Hiermee kan nou oorgegaan word na 'n bondige opsomming van Stiegler se
ontleding van simboliese ellende.

1. Stiegler se ontleding van simboliese ellende
Deur die verbeeldingryke aanwending van André Leroi-Gourhan en Gilbert
Simondon voer Stiegler in band een van sy reeks oor tegniek en tyd4 aan dat die
tegniese nie vreemd aan, of buite, die menslike is nie. Inteendeel, alle vorme van
tegniek is aanvanklik veruiterlikings en optimaliserings van aspekte van die
menslike, byvoorbeeld die skoen wat die voet veruiterlik en optimaliseer, of klere
die vel, of die rekenaar aspekte van die brein. Die tegniese is, soos Stiegler skryf,
“die lewe gelei deur ander middele as die lewe self” (1994:31). Ons kan sê dat
die mensdom in sy vroeë fases die tegniese gebruik om 'n onherbergsame
natuurlike omgewing in 'n bewoonbare wêreld te verander.
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Die idee self van menswees word op sy beurt telkens in die gang van die
geskiedenis heromskryf in verhouding met die heersende tegniese stelsel, sodat
ons kan sê die menslike en die tegniese is medekonstituerend.
Twee kritieke drumpels in die geskiedenis van die menslike en die tegniese word
oorgesteek in Europa se Industriële Rewolusie gedurende die negentiende eeu.
Die eerste is dat die evolusie van die tegniese 'n ongekende en steeds
versnellende pas bereik, in so 'n mate dat indien die mensdom nie daarin slaag
om, soos Stiegler dit stel, 'n nuwe “politieke en industriële ekonomie van die
gees” (2005:280) te skep nie, baie ernstige en ongekende gevolge vir die
mensdom mag volg.
Die tweede baie belangrike drumpel wat vanaf Europa se Industriële Rewolusie
oorgesteek word, is dat dit niks anders nie as die intiemste aspek van menswees
is wat voortaan veruiterlik word, naamlik die menslike bewussyn, gees en sy
produkte. Meer konkreet bemoontlik tegnologiese uitvindings soos die
grammofoonplaat, die laserskyf, die rekenaar en die rolprent voortaan die
skepping van 'n enorme globale mark van geestelike en ander produkte, waarin
musiek en rolprente prominent is.
Een van die implikasies van hierdie tegnologiese wending is dat die produkte van
die gees wat kultuurgemeenskappe en volke oor tyd heen gestoor het met
vroeëre veruiterlikende tegnologieë van die gees, soos die epos, die lied of die
boek in wat Stiegler “pre-individuele fondse” noem (2004a) en van geslag tot
geslag oorgedra het, toenemend in die twintigste eeu vervang is deur geestelike
produkte globaal met massiewe skaalbesparings versprei. Dit hou toenemend die
gevaar in om nie net ons pre-individuele fondse te vernietig nie, maar inderdaad
ook om individuele bewussyn die wêreld oor te standaardiseer en ons in te lyf in
'n gestandaardiseerde fonds wat individualiteit – of eerder, om Stiegler se woord
te gebruik, singulariteit – bedreig.
Stiegler gee minstens twee redes waarom hierdie proses individualiteit bedreig.
Die eerste hou verband met Stiegler se toe-eiening van Simondon se teorie van
individuasie. Volgens Stiegler se toe-eiening van hierdie teorie, het om 'n individu
te word sowel 'n sogenaamde sinchroniese as 'n diachroniese aspek. Die
sinchroniese is die proses waardeur die pre-individuele fonds van die kollektief
deur een geslag aan sy jeug oorgedra word. Die diachroniese is die proses waar
elkeen van hierdie jongelinge aspekte van dit wat aan hulle oorgedra is, op
singuliere wyse toe-eien of verwerp. Hierdie keuses van toe-eiening of verwerping
konstitueer mense as singuliere individue. Maar as dit wat oorgedra word, nie
langer die pre-individuele, oor tyd heen vir sy standhoudendheid gekies, is nie –
dit wat, om dit so te stel, beproef is – maar die globale aanbod van
gestandaardiseerde geestelike produkte op kort termyn vir sy ekonomiese waarde
geselekteer, word individuasie tot singulariteit onmoontlik.
Die tweede rede waarom hierdie proses individualiteit bedreig, is dat waar dit wat
voor die Industriële Rewolusie in pre-individuele fondse oorgedra is, aanvanklik
geselekteer is op basis van die volgehoue waarde daarvan oor tyd heen (dit wat
toenemend na die Industriële Rewolusie oorgedra word, geselekteer word op
basis van sy onmiddellike (ekonomiese) waarde). So word die weggooibare
begunstig bo die volhoubare en die standhoudende. Onvermydelik word die kerf
van geestelike verheffing verlaag, want hoe groter die gemeenskaplike appèl, hoe
minder die diepte, kompleksiteit en, inderdaad, singulariteit. Die globalisering van
die sogenaamde "American way of life" en sy verbruikerskultuur, veral deur
middel van Amerikaanse rolprente en musiek, is moontlik die pertinentste
voorbeeld hiervan. Waarmee, soos Stiegler self uitwys (2005:281), die skat van
volhoubare, standhoudende kultuur wat die VSA aan die wêreld gegee het, nie
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onderskat word nie, ofskoon dit natuurlik nie op dieselfde skaal as die
minderwaardige versprei word nie: Britney Spears versus Bob Dylan, om dit nou
so te stel.
Afgesien van die feit dat hierdie proses individuasie op 'n wêreldwye skaal
ondermyn, ondermyn dit ook toenemend die mate waarin mense die wêreld oor
sélf deelneem aan die produksie van geestelike en ander produkte, en toenemend
daartoe lei dat hulle passiewe verbruikers van hierdie produkte word. Volgens
Stiegler veroorsaak die feit dat individuasie en simboliese deelname al hoe
minder moontlik vir al hoe meer mense word, die verskynsel van simboliese
ellende. Laasgenoemde is nie net 'n werklik armoedige aanbod van geestelike
produkte op 'n wêreldwye vlak nie, maar lei ook tot 'n chroniese vorm van
geestelike ondervoeding wat as groeiende kuddegedrag deur gesiglose massas
mense manifesteer.
Stiegler wys op die leuen van die idee van die sogenaamde postindustriële
samelewing waarvolgens namate meer werk gemeganiseer word, en ekonomieë
meer groei, mense meer vrye tyd het om gemak na te jaag. Stiegler voer
daarenteen aan dat die meer geïndustrialiseerde wêrelddele nou beweeg vanaf 'n
industriële na 'n hiperindustriële ekonomie.
Waar die industriële ekonomie gebaseer was op die energie van
fossielbrandstowwe en die fisieke energie van werkers wat in proletariërs
verander is aangesien hulle fisieke energie die enigste bron was wat hulle in ruil
vir 'n loon kon aanbied, word die hiperindustriële ekonomie nou deur die
geestelike energie van werkers aangedryf, vernaamlik dié van die bestuursklasse,
aangesien hulle konstante daaglikse aandag aan toenemend betekenislose take in
bedrywe soos finansies, dienste en IT hulle verander in nuwe proletariërs –
diegene wie se aandag die enigste bron is wat hulle kan aanbied in ruil vir 'n
verbruikersleefstyl wat veronderstel is om hulle geestelik te hervul. Hierbenewens
het die globale mark van geestelike en ander produkte deur bemarking en die
deurlopende stimulasie en uitputting van begeertes aandag verander in die mees
gesogte kommoditeit van ons era. En so, waar die industriële reuse van die
industriële era gedroom het oor die beheer van produksie, droom vandag se
hiperindustriële reuse oor die beheer van sowel produksie as verbruik. Die feit dat
elke oomblik van die dag gevul is met konstante aansprake op ons bewussyn,
beteken dat daar nie so iets soos vrye tyd of ontspanning is nie, aangesien ons op
elke oomblik opgeroep word.
Een van die sinsnedes wat Stiegler gebruik om hierdie toedrag van sake te
beskryf, is die “meganiese wending van sintuiglikheid” (2005:25), waarmee hy
duidelik slaan op die feit dat die estetiese die vernaamste terrein is waarop die
globale simboliese oorlog teen pre-individuele fondse en singulariteit vandag
gevoer word. Die feit dat die wydste verspreide geestelike en ander produkte
vandag in diens van onmiddellike ekonomiese belange staan, suggereer ook
waarom hierdie toedrag van sake nie volhoubaar is nie. Die deurlopende,
meganiese herhaling van hierdie produkte – hetsy deur bemarking of individuele
verbruik – sowel as die feit dat hulle inherent baie minder duursaam as die
geestelike en ander produkte van vorige eras is, lei onvermydelik tot hulle
vernietiging, wat op sy beurt die geloofwaardigheidskrisis van hierdie produkte en
hulle mark verdiep. Dit wat al hoe meer mense verbruik, onderhou hulle al hoe
minder, en hou hulle vasgevang in die mens se konstituerende gebrek en nie in
staat om na die transendente te reis nie. Hierdie mark met sy aansprake op
verlossing konstitueer inderwaarheid 'n ganse valse teologie met sy eie misbruike
van die estetiese.
Wat moet hieraan gedoen word? Dit bring ons by deel twee van hierdie artikel.
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2. Om simboliese ellende te oorkom: Stiegler se pleidooi vir
'n nuwe otium van die volk
Waar die tweede van die twee boeke hier onder bespreking die rolprent eksplisiet
as die primêre wapen in die globale simboliese oorlog aandui, word hierdie
aanduiding binne 'n veel breër estetiese, tegnologiese, politieke en geestelike
projek gesitueer, naamlik die skepping van 'n nuwe otium van die volk.
Wat Stiegler in 'n sekere sin met sy ontleding van die globale mark van geestelike
en ander produkte impliseer, is dat deur die kommodifisering van aandag deur
die heersende ekonomie of negotium van ons era se misbruik van aandag en tyd,
die otium onmoontlik word. Stiegler beklemtoon die feit dat die otium en die
negotium nie ten koste van mekaar begryp moet word nie, maar in samehang
met mekaar (2005:276), soos die Romeine self dit begryp het. As ons dus 'n
nuwe otium van die volk moet uitvind, sal dit 'n regstelling wees van die huidige
wanbalans tussen die negotium en die otium, en 'n nuwe “politieke en industriële
ekonomie van die gees” skep waar standhoudende, volhoubare geestelike en
ander produkte sal sirkuleer, en waar die enorme potensiaal vir die verdere
verheffing van die menslike gees, soos beliggaam in die tegnologieë van die gees,
oplaas verwesenlik word.
Na my beste wete stel Stiegler die konsep van die otium bekend in die boek wat
gepubliseer is in die jaar voor die tweede van die twee boeke hier onder
bespreking. Stiegler se hoë politieke, kollektiewe en praktiese ambisies met die
konsep word duidelik gemaak in die volgende aanhaling uit daardie boek:
[D]ie otium soos ek dit omskryf het, is nie bloot die
“kontemplatiewe” lewe nie … dit gaan om 'n praktyk, oftewel 'n
aktiwiteit, wat openbaar kan wees. Kortom, dit gaan om dit wat as
dissipline dit moontlik maak dat 'n lewe wat standhoudendhede
oorweeg, bevorder word, en dit kan en moet baie prakties
voortgebring word. (2004c:165)
Dat Stiegler die otium verstaan as iets kollektief, prakties en geestelik, wat hy as
sy politieke ideaal neem, word duidelik gemaak deur die feit dat die oorgrote
meerderheid voorbeelde wat hy van vorige vorme van die otium gee, uit
religieuse kontekste kom. Oorweeg byvoorbeeld die volgende aanhaling:
Elke Sondag sien en sien die gelowiges weer in hulle kerke en
katedrale, in hulle plekke van aanbidding, hierdie skilderye, hierdie
gebrandskilderde vensters, hierdie tapisserieë, hierdie beelde,
hierdie arabeske, hierdie perspektiewe, hierdie vlegwerk en hierdie
korbeelwerk. Hulle kyk terwyl hulle die psalms sing en luister na die
preek wat hulle oë en hulle liggame begelei, waar hierdie oë hulle
hande waarneem, asook die koue van die klip en die warmte van
die hart. Deur so te luister, antwoordend en singend, kyk en kyk
hulle weer na wat hulle sien. In hierdie blik is daar 'n afleiding wat
die diens ons nooi om oor te mediteer, en hierdie meditasie is 'n
kultuur, die kultuur van hierdie kyk soos wat dit 'n beskou word.
(2005:139)
Ofskoon soveel van Stiegler se voorbeelde van vorige vorme van die otium met
die noemenswaardige uitsonderings van die openbare skoolstelsel wat in die
laaste deel van die negentiende eeu in Frankryk opgerig is (2005:144), en skryf
as herlesing (2005:155), die Industriële Rewolusie voorafgaan en meesal uit
religieuse kontekste kom, vestig hy sy hoop in die tweede boek hier onder
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bespreking vir die kultivering van 'n nuwe otium van die volk meesal op die
kunste en die kunstenaar. “In hierdie stryd,” skryf Stiegler, “moet die kunswêreld
en meer algemeen die werkers van die gees die elite-troepe vorm” (2005:189).
Volgens my verstaan het Stiegler minstens drie redes vir hierdie estetiese hoop
op 'n nuwe otium van die volk, naamlik: (1) dat die estetiese tans die vernaamste
terrein van die globale simboliese oorlog is; (2) die verheffende potensiaal van
kuns; en (3) die kunstenaar wat elkeen van ons potensieel is, waar Stiegler
verwys na Joseph Beuys se nosies van elke mens synde intrinsiek kunstig, hoewel
nie noodwendig 'n praktiserende kunstenaar nie, asook die maatskaplike
beeldhouwerk.
Wat betref die estetiese as die hoofterrein van die globale simboliese oorlog, sal
dit geen verrassing wees nie dat aangesien Stiegler die globale mark in geestelike
en ander produkte uitwys vir sy gebruik en misbruik van die estetiese en
menslike sintuiglikheid om aan ons siele te smous, voer hy aan dat 'n ander
estetika gebou moet word. Dit sal 'n estetika wees wat die menslike gees deur
ander praktyke en gebruike van die tegnologieë van die gees verhef, en menslike
sintuiglikheid tot sy hoër funksies herstel. In hierdie opsig is Stiegler se ontleding
van hoe die industrialisering van estetika sedert die Industriële Rewolusie gelei
het tot 'n verlies aan gedeelde hoër sintuiglikheid, en dus 'n disjunksie tussen
kunstenaars en die publiek, veral in die meer geïndustrialiseerde wêrelddele,
verhelderend (2005:152).
Wat betref die verheffende potensiaal van kuns, pleit Stiegler deur 'n inspirerende
lesing van Aristoteles se opvatting van die hoogste deel van die siel, of die
noëtiese siel, nie net vir kuns en kunstenaars wat die noëtiese siel sal kultiveer
nie, maar hoop hy duidelik ook om menslike sintuiglikheid weer op te eis uit die
huidige industriële misbruik daarvan, wat daartoe lei dat al hoe minder mense
enigiets singulier kan waarneem of voel, wat nog te sê aan hulle wêreld, of énige
wêreld, kan deelneem.5
Stiegler se lesing van Aristoteles se noëtiese siel, en hoe hy onderweg na 'n nuwe
otium van die volk daarvan gebruik maak, is 'n ryk onderwerp wat in groter
besonderhede ontleed moet word as wat hier moontlik is. Vir die doeleindes van
hierdie artikel verwys ek slegs na twee kritieke aspekte van Stiegler se lesing.
Die eerste is die feit dat die mens, soos Aristoteles uitwys, slegs met tussenposes
op die vlak van die noëtiese siel kan funksioneer, en meer dikwels eerder op die
vlak van die sensitiewe siel funksioneer. Wanneer hy op die vlak van die
sensitiewe siel is, is die mens, soos Stiegler skryf, in 'n potensiële noëtiese modus
2005:50–52), en hy betree die noëtiese modus slegs wanneer hy geprojekteer
word of sigself projekteer na die vlak van die aletheia, die waarheid. Vir Stiegler
moet hierdie projeksie en hierdie verheffing in die lig van die nuwe otium van die
volk, na die koms van die “meganiese wending van die sintuiglike”, geskied deur
die kultivering van kuns en kunstenaars wat menslike sintuiglikheid na sy volle
geestelike potensiaal verken of, soos Stiegler sê, “uitroepend” (2005:52) maak.
Aan die anderkant wys Stiegler in navolging van Aristoteles uit dat ewe sterk as
die tendens om na die noëtiese siel te styg, is die kontratendens om na die
sensitiewe siel terug te val (2005:52). Vir Stiegler is dit juis omdat die negotium
van die globale mark van geestelike en ander produkte ten koste van die otium
funksioneer dat hierdie kontratendens om na die laer vlakke van die siel terug te
val, die heersende toedrag van sake word – selfs tot die mate waarin die
mensdom daartoe gedryf word om permanent op die laagste vlak van die siel te
verkeer, die vegetatiewe siel, wat met blote bestaan te make het. Met
inagneming van die mate waarin die globale bemarkingsbedryf vandag 'n
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magiese aura op die objekte van blote bestaan projekteer – vanaf motors tot
horlosies, voedsel tot klere – is dit duidelik dat 'n soort glansryke vegetering
vandag toeneem.
Die tweede aspek van Stiegler se lesing van die noëtiese siel waarna ek hier wil
verwys, en wat kritiek is, is die feit dat om tot die noëtiese modus oor te gaan,
nie slegs is om tot handeling oor te gaan nie, maar ook sowel 'n tegniese as 'n
estetiese daad. Soos hy skryf: "[D]ie oorgang tot die noëtiese daad is tegnies, is
'n tekhnè, oftewel 'n kuns. Laat ons dit die kuns om tot die daad oor te gaan,
noem" (2005:62).
Deur aan te sluit by die klassieke Griekse wortels van die tegniek, tekhnè, wat op
sowel kuns as die tegniese dui, doen Stiegler die spitwerk om die noëtiese siel
aan die nuwe otium van die volk te verbind, waar 'n nuwe soort kuns en
kunstenaar die tegnologieë van die gees in nuwe praktyke toe-eien ten einde
menslike sintuiglikheid tot sy eie hoër potensiaal te herstel.
Stiegler is natuurlik ten volle bewus daarvan dat nie alle mense praktiserende
kunstenaars is nie, maar sy antwoord hierop, wat dan ook die basis is waarop hy
vir kuns universele potensiaal in 'n nuwe otium van die volk sien, is sy appèl op
Joseph Beuys se nosies van, onderskeidelik, alle mense as potensiële
kunstenaars, en die sogenaamde maatskaplike beeldhouwerk, wat Stiegler dan
verbind met 'n lewenskragtige opvatting van die amateur.
Dat alle mense potensiële kunstenaars is, beteken nie dat ons almal praktisyns
van die een of ander kunsvorm in die konvensionele sin kan word nie, maar
eerder dat, soos Stiegler Beuys lees, “elke menslike lewe intrinsiek kunstig is, en
dat elke mens in dié sin 'n kunstenaar is” (Stiegler se klem; 2005:108).
Dit is omdat alle mense in hierdie sin kunstenaars is, dit wil sê in staat om aan
die estetiese en die sintuiglike deel te neem, óf deur dit te kontempleer óf deur
dit te produseer, dat ons kan deelneem aan die skepping van 'n nuwe
maatskaplike orde, of 'n maatskaplike beeldhouwerk, soos Beuys dit noem.
Stiegler verbind die nosie van die maatskaplike beeldhouwerk aan die otium in
die volgende aanhaling, waar hy Beuys aanhaal en op hom kommentaar lewer.
Beuys sê: “Ons sal slegs van skeppendheid en uitvinding in hierdie skeppende
wese kan praat, oftewel in die skeppende, uitvindingselement eie aan elkeen, as
hierdie uitvinding vry is, want ons kan nie 'n onvrye skeppendheid uit hierdie
konsep aflei nie.” Waarop Stiegler se kommentaar is:
Hierdie vrye uitvinding is dit wat die maatskaplike kringloop van
begeerte as uitroeping konstitueer, en dan in die vorm van
afdrukke (wat hulle ook al mag wees), oftewel watter tersiêre
retensies ook al, en dit is die maatskaplike beeldhouwerk waaraan
almal deel het – as potensiële kunstenaars of kunstenaars in die
daad. Maar in alle gevalle as oorgang vanaf die potensiaal tot die
noëtiese daad in en deur uit-drukking. (2005:129)
Met ander woorde, wat Stiegler hier in navolging van Beuys beweer, is dat in 'n
era waar die tegnologieë van die gees aan die mensdom ongehoorde
moontlikhede bied tot deelname aan die simboliese en uitdrukking van wat in
hulle gees is, die mensdom kan bydra tot 'n nuwe maatskaplike orde, 'n orde van
'n ander estetika en sintuiglikheid, 'n maatskaplike beeldhouwerk, wat niks
anders is nie as die nuwe otium van die volk.
Daar is 'n ander baie belangrike aspek van die nuwe estetiese otium van die volk,
naamlik dat dit ook beliggaam sal word in nuwe praktyke van waarneming of
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gewaarwording. Hierdie praktyke sal die huidige afstomping van die sintuie deur
bemarking in die globale mark van geestelike en ander produkte, wat dit volgens
Stiegler al hoe moeiliker vir mense in die mees geïndustrialiseerde wêrelddele
maak om enigiets te sien, hoor of voel, moet teëwerk. Wat nuwe praktyke van
waarneming of gewaarwording sal moet doen, is om ons sintuiglike
lewenskragtigheid, ons oorspronklike vermoë om enigiets te sien, hoor of voel,6
te herstel. En 'n kritieke praktyk hiervan is waarna ons kan verwys as “die
aandagtige herhaling van die noëtiese geestelike produk”, dit wil sê byvoorbeeld
om die verheffende kunswerk aandagtig met al ons sintuie te ervaar.7
Soos hier bo in die inleiding opgemerk is, ofskoon ek die nosie van 'n nuwe otium
van die volk volledig onderskryf, het ek kritiese voorbehoude oor Stiegler se
voorstel. Dit bring my by enkele kritiese opmerkings oor Stiegler se benadering
tot kuns, religie en tegnologie.

3. Die grense van Stiegler se este-teologie
Die hoop en geloof dat kuns ons sal red, het vanaf die vroeë negentiende eeu met
die Romantiek in Europa kragtig na vore getree. Dit is miskien die kragtigste
aangevoer en aangekondig deur dieselfde moderne denker wat nie net 'n groot
rol in Stiegler se werk speel nie, maar ook moontlik harder en hartseerder as
enigiemand anders die dood van God afgekondig het: Friedrich Nietzsche. Dit is
geen toeval nie dat dieselfde denker met wie se naam die dood van God so nou
verbind word, ook verlossing in die kuns gesoek het. Want Nietzsche, wat skryf in
'n wêreld wat reeds onherkenbaar verander ná Europa se Industriële Rewolusie,
sien nie net hoe religie – en in die besonder 'n Lutherse vertakking van die
Christendom – sy invloed verloor nie, maar ook hoe die groeiende krisis van
Europese moderniteit ná die Industriële Rewolusie en sy valse beloftes van
verlossing die mensdom van die transendente afsny en die mensdom die
uitdrukking van sy konstituerende verlange na die transendente ontsê, oftewel,
om nou die taal van Plato en Aristoteles te gebruik, beweging na die transendente
en deelname aan die goddelike. Terselfdertyd is Nietzsche bewus van die
verheffende potensiaal van kuns, en leef hy in die tyd van modernistiese kuns,
oftewel kuns ter wille van kuns, met sy hoop vir 'n beter toekoms wat moet kom.
Dit was enkele dekades voordat Europa se twee groot oorloë en die groeiende
tekens van die misbruik van kuns in die politiek (Nazisme) en die ekonomie
(bemarking) die meeste van hierdie hoop vermorsel het.
By die lees van Stiegler se twee boeke hier onder bespreking, asook soveel van
sy latere werk, word 'n mens dikwels, soos by Nietzsche, getref deur Stiegler se
religieuse taal, en miskien selfs verlange, soos byvoorbeeld ooglopend is in die
passasie oor die otium van katedrale en kerke wat ek hier bo aangehaal het. Nog
'n voorbeeld hiervan is 'n roerende voetnota in een van sy boeke wat gepubliseer
is ná band twee van Oor simboliese ellende, waar hy skryf:
My ouma, Léonie, wat, soos ons sê, baie vroom en 'n praktiserende
Christen was … my ouma wat in die hemel geglo het, het gedink
dat sy my oupa weer daar sal ontmoet. Maar dit wil nie sê … dat sy
“bang was vir die dood” nie. Dit wil eerder sê dat sy nie bang was
vir die dood nie. En as sy nie hierdie vrees had nie, is dit omdat sy
my oupa tot in die ewigheid liefgehad het. Die vraag van die
Christendom, die ware vraag wat dit aan ons nalaat, of ons nou in
die hemel glo of nie, is die vraag aangaande die objek van begeerte
wat as objek van liefde 'n oneindige objek is, dit wil sê die objek
van 'n oneindige liefde, wat dus slegs 'n ewige objek kan wees.
(Stiegler se beklemtonings; 2006:156–7)
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Soos hierdie aanhaling wys, is Stiegler duidelik nie ewe negatief oor religie of
minstens oor die Christendom as Nietzsche nie. Maar as Stiegler meer ontvanklik
as Nietzsche vir religie in die algemeen en die Christendom in die besonder is, in
so 'n mate dat Stiegler uiteindelik die nuwe estetiese otium van die volk as 'n
religieuse kwessie benader, soos wat ek hieronder sal aantoon, stel dit hom nog
nie vry van die eerste en vernaamste punt van kritiek wat ek hier in dialoog met
Stiegler wil opper nie, naamlik die oënskynlik onverklaarbare feit dat hy skaars,
indien enigsins, die vraag aangaande die effekte van Europa se Industriële
Rewolusie op religie, en nie slegs in Europa nie, aanroer. Wat is hierdie effekte?
Waarom opper Stiegler nie hierdie vraag nie? En wat is die implikasies van sy
estetiese otium van die volk vir hierdie oënskynlike oorsig in sy werk?
Ek begin met die vraag aangaande die effekte van Europa se Industriële
Rewolusie op religie in Europa en wyer. Nodeloos om te sê dat die uitvoerige
antwoord wat hierdie vraag verdien, buite die skopus van hierdie artikel val, en
ek hoop om dit in die nabye toekoms elders te opper. Vir die doeleindes van
hierdie artikel, word minstens vyf baie vername effekte kortliks aangeraak:
1. Ontliggaming : Die ontliggaming van Europese religie was 'n effek van
miskien die belangrikste tegnologiese ontwikkeling in Europa voor die
Industriële Rewolusie, naamlik Gutenberg se toe-eiening van die drukpers
en die groot sosiopolitieke veranderinge waarin dit 'n beduidende rol
gespeel het. Hierdie veranderinge sluit in die groter standaardisasie en
disseminasie van (wetenskaplike) kennis, en 'n meer lineêre
tydsopvatting. Wat die religie betref, het die gedrukte woord nie slegs 'n
groot rol in die Hervorming van 1519 gespeel nie, maar ook daartoe
bygedra dat lees, innerlikheid en 'n groter klem op 'n persoonlike
verhouding met God alles vername aspekte van religieuse aanbidding
geword het.8
Dit het in die besonder aanleiding gegee tot die Protestantse beweging,
wat heelwat van die beliggaamde aanbiddingsvorme waarna Stiegler in die
aanhaling hier bo oor kerke en katedrale verwys, uitgeskakel het.
2. Die ondermyning van religieuse tyd en bewussyn : Waar tyd sedert die
drukpers toenemend as beperk en lineêr beskou is – wat reeds haaks is op
religieuse opvattings van tyd soos ewigheid en oneindigheid, asook
sirkulariteit – is tyd sedert die Industriële Rewolusie en die
immergroeiende kragte van berekening waarna Stiegler ook uitvoerig in
die tweede boek hier onder bespreking verwys, toenemend tot 'n
aaneenlopende vloei gesloop. Wanneer Stiegler vir 'n nuwe fase van
grammatisasie pleit (2005:191–6), pleit hy in 'n sekere opsig vir 'n nuwe
sin van tyd, vir tyd as 'n geleefde, beliggaamde werklikheid. Soos Stiegler
self met sy konsep van kalendariteit uitwys (2001:183), is plaaslike
tydsopvattings tradisioneel sterk bemiddel deur religieuse siklusse. In die
Christendom, byvoorbeeld, is die tyd van hoop en verlossing een met 'n
lang span, terwyl tyd in die Boeddhisme in die vorm van die
verganklikheid van alles die verhoog is waarop die hele kosmiese drama
afspeel. Een van die vernaamste bydraes van die religie is om ons
verhouding met die tyd te bemiddel, hoofsaaklik deur die wyse waarop die
liturgiese praktyke daarvan ons bewustheid van tyd en die oneindige
verskerp. Vandag is bykans elke antieke religieuse tradisie vasgevang in 'n
geveg met maklike geestelike reseppies wat onmiddellike verlossing
beloof, dikwels in die vorm van afgewaterde weergawes van die ou
religieë. In die proses word die antieke religieuse wete dat die reis na die
transendente vir ewig duur, belaglik gemaak, en word sy geduldige

97
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies – Jaargang 6(1) – Maart 2009

bewussyn vervang met verstrooide verstande en siele gedoem om keer op
keer deur valse aansprake op vinnige verlossing teleurgestel te word.
3. Die belaglikmaking van religieuse gesag : Een van die belangrikste bronne
van religieuse gesag is die standhoudendheid van die religie se waarhede
soos wat dit geleef en beliggaam word in geslag na geslag van 'n lewende
gemeenskap van gelowiges en praktisyns, of dit nou die Christelike
communio, die Islamitiese oemma, of die Boeddhistiese sangha onder
meer is. Dít is die sagte gesag wat dwang nie ken nie, maar 'n appèl op
ons konstituerende verlange na die transendente maak. Die religie se
belofte van verlossing, verligting of watter ander vorm die oorkoming van
ons konstituerende verlange ook al mag aanneem, roep die gelowige of
praktisyn nie net tot 'n lewe van kultivering op nie, maar vertrek ook altyd
vanuit ons konstituerende verlange. Maar die era van moderniteit ná die
Industriële Rewolusie, waar die negotium die otium toenemend bedreig
(en dus, soos Stiegler uitwys, sy eie standhoudendheid; 2005:150),
instrumentaliseer ons konstituerende verlange na die transendente: dit
demoniseer enige vorm van gebrek en beloof die onmiddellike vervulling
van enige gebrek. In teologiese terme dryf dit handel met sy eie vorm van
verlossingsteologie, of soteriologie. Die oue, insluitend die religieuse oue,
word belaglik gemaak, en die nuwe geloof in 'n soort daaglikse liturgie van
klokkies en klingels in die markplek word as navolgenswaardig voorgehou.
Winkelsentrums vervang katedrale, en geraas verdrink alle stilte.
4. Die vernietiging van religie se skakel met sy eie tradisies : Deur die
ondermyning van religieuse tyd, bewussyn, gesag, liturgie en instellings, is
die religie se oordrag van sy eie tradisies ook onder bedreiging.9 Al hoe
meer mense wat ontevrede is met die pynlik stadige, geduldige kultivering
van die religieuse weg, gee hulle oor aan allerlei van die mees miserabele
karikature van die religieuse tradisies. Elk van hierdie tradisies het hulle
eie voorbeelde: die Christendom en sy uiteenlopende weergawes van
hedendaagse goed-voel- gnostici, sy religieuse regtervleuel, sy genadelose
moraliste; of die Boeddhisme, dikwels in die Ooste tot 'n blote formalisme
uitgehol, of in die Weste verskraal tot 'n absurde, individualistiese
innerlikheid, waarna ons as 'n innerwaardigheidskompleks kan verwys.
Miskien is die ernstigste gevolg van die vernietiging van religie se skakels
met
sy
tradisies
hoe
bykans
ongekultiveerde,
ongeletterde
verteenwoordigers van verskillende religieë hulle religieë vir hulle eie
politieke en ekonomiese oogmerke misbruik, en religie sodoende as 'n
vorm van bemiddeling tussen die mensdom en die transendente verder
ondermyn.
5. Die tegnisering van religie : Met sy konsep van 'n algemene organologie10
wys Stiegler hoe die asemrowende pas van tegnologiese ontwikkeling
sedert die Industriële Rewolusie gelei het tot 'n de-artikulasie tussen die
drie elemente wat met mekaar geartikuleer moet word sodat 'n
standhoudende epog tot stand kan kom, naamlik fisieke organe (die
liggaam, insluitend die brein en die gees), kunsmatige organe (tegnologie)
en sosiale organe (instellings). Die huidige toestand van de-artikulasie
tussen hierdie drie elemente in die mees geïndustrialiseerde wêrelddele
kan beskryf word as een waarin die faling tot dusver om nuwe instellings
en praktyke te ontwikkel om die tegnologieë van die gees toe te eien ter
wille van 'n nuwe otium van die volk se moontlike prominentste en mees
patologiese effek is om die liggaam en die gees te verander in
stortingsterreine van nuttelose, betekenislose produkte, wat as simboliese
ellende manifesteer. In band twee van die boeke hier onder bespreking
toon Stiegler in groot detail aan hoe die kuns van die twintigste eeu
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dikwels gefaal het daarin om sy deel van die uitdaging van die skepping
van 'n nuwe organologie te aanvaar, maar dieselfde kan ook van religie
gesê word. Die tegnologieë van die gees en hulle swak toe-eiening in
religieuse kontekste het 'n hele reeks voorbeelde voortgebring van hoe
religie getegniseer word tot op die punt waar die ou kultiveringspraktyke
vervang is met hersenskimme wat dieselfde effek beloof: meditasie in die
Boeddhisme wat veral in die Weste as 'n blote welsynstegniek gesien
word; oudiovisuele tegnologie wat met skouspelagtige effek in
ooremosionele weergawes van die Christelike tradisie gebruik word; die
internet, wat nie primêr 'n medium of 'n instelling is nie, maar 'n netwerk
wat toenemend gesien word as die bemiddelaar tussen die mensdom en
die waarheid, sodat elke Piet, Paul en Klaas verander word in 'n
armmansteoloog van die Google-kerk. Maar die ergste voorbeeld van die
tegnisering van religie is waar hoë tegnologie en simboliese ellende
kombineer om nuwe, gewelddadige globale effekte te skep, soos Bush en
Bin Laden.
Indien hierdie verwoestende effekte van die Industriële Rewolusie op die religie
so duidelik vir die aandagtige waarnemer is, waarom opper 'n aandagtige
waarnemer soos Stiegler, wat diep besorg is oor die gees, en wie se werk vol
religieuse ondertone en verwysings is, nie die vraag aangaande hierdie effekte
nie? Ek glo daar is drie moontlike redes hiervoor, waarna ek nou kortliks sal
verwys.
Die eerste moontlike rede is dat Stiegler onwetend en implisiet die toenemend
problematiese tese van die Verligting en die drie sogenaamde meesters van
agterdog, soos Paul Ricœur hulle iewers noem, en met wie Stiegler deurgaans in
gesprek is – Nietzsche, Marx en Freud – aanvaar dat die mensdom religie
ontgroei het onderweg na kulturele volwassenheid bereik deur die rede, en dat 'n
sekulêre samelewing, waar die religie tot die privaat sfeer beperk word, die
logiese uitkoms van modernisering is. Ek twyfel of Stiegler sal saamstem met dié
formulering van die sekulêre tese, maar ek vermoed wel dat hy nie die vraag
aangaande die effekte van die Industriële Rewolusie op die religie opper nie,
deels omdat hy sekularisasie as 'n gegewe beskou.
Die tweede moontlike rede is dat Stiegler op merkwaardige wyse vir 'n denker so
gefokus op tyd na my wete nie eksplisiet tot die gevolgtrekking kom dat die
eintlike krag van die globale mark in geestelike en ander produkte nie eerstens
voortspruit uit sy tegnologiese beheer oor ons tydservaring en ons gees nie, maar
uit die feit dat dit daarin geslaag het om sigself te projekteer as die nuwe medium
van transendensie. Dié prestasie is nie allereers behaal danksy hierdie mark se
bemeestering van die tegnologieë van die gees nie, maar weens die
verwoestende effekte wat die Industriële Rewolusie op die vorige otium soos
beliggaam in die wêreld se groot religieë gehad het. Met ander woorde: as die
globale mark in geestelike en ander produkte nou so magtig is, is dit te danke
aan die verswakking van die religie, beginnende by die drukpers, en versnel met
die Industriële Rewolusie. As hierdie suggestie reg is, mag dit verklaar waarom
Stiegler die kritieke vraag aangaande liturgie nalaat, aangesien hierdie mark 'n
baie kragtige liturgie ingestel het. As ons 'n nuwe otium van die volk moet skep,
sal dit allereers die vraag moet vra watter liturgie of liturgieë 'n nuwe bewussyn
en 'n nuwe sintuiglikheid sal bemiddel – juis iets wat die kuns as sodanig en op
eie houtjie skaars ooit gedoen het of sal doen.
Die derde moontlike rede waarom Stiegler nie hierdie vraag opper nie, spruit uit
die tweede rede: om nie die teologie en die liturgie van die mark te deurdink nie,
mag verklaar waarom Stiegler die effek van hierdie teologie en liturgie, naamlik
die vernietiging van tyd en die gees en die misbruik van die estetika, as die
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oorsaak van die probleem beskou. Bowendien is hy dan geneig om die oplossing
te vind in 'n estetiese in plaas van 'n liturgie benadering (waarvan die estetiese
ongetwyfeld deel moet vorm), naamlik 'n primêr estetiese otium van die volk.
Stiegler se primêr estetiese otium van die volk vertoon egter minstens twee
belangrike swakplekke wat oorkom moet en kan word ten einde 'n nuwe otium
van die volk te verwesenlik.
Die eerste van hierdie swakplekke spruit uit die feit dat Stiegler, deur die
misbruik van die estetiese as die hoofprobleem te beskou en nie as 'n effek van
hierdie mark se teologie en liturgie nie, na my wete nie verduidelik hoe die
probleem van die beperkte standhoudendheid van die betekenis en verheffende
potensiaal van die kunswerk ontkoppel van, of ten minste nie in bondgenootskap
met die religieuse nie, oorkom moet word in 'n era waar die huidige vorme van
die herhaling van kunswerke part en deel van die liturgie van die mark is. Waarna
ek verwys, is, soos Stiegler self uitwys, dat geestelike produkte in ons era hulle
waarde dikwels gou verloor soos ons hulle oor en oor verbruik, byvoorbeeld deur
herhaaldelik na 'n stuk musiek te luister of 'n rolprent te kyk. Dit is waar dat
Stiegler hierdie probleem te bowe probeer kom deur te pleit vir 'n noëtiese kuns
en 'n nuwe aandagtigheid, maar dit is moeilik om te sien hoe 'n nuwe
aandagtigheid verwesenlik kan word indien nie in gesprek met eeue oue
religieuse praktyke van aandagtigheid nie, of selfs hoe die noëtiese kunswerk nie
oplaas waarde deur herhaling sal verloor indien sodanige herhaling nie liturgies
bemiddel is nie.
Die tweede swakplek van Stiegler se primêr estetiese otium van die volk spruit uit
die feit dat hy oënskynlik religieuse aansprake vir die otium van die volk maak
wat nie volhoubaar is nie, veral as 'n mens in ag neem dat, soos hy self skryf,
kuns in die Westerse wêreld op sy sterkste en verheffendste was juis toe dit deel
van die religie was. Stiegler gaan selfs so ver as om die Christendom die “wieg”
van Westerse kuns te noem (2005:158). Kortom, die feit dat ons almal potensiële
kunstenaars is, selfs al word dit op Stiegler se genuanseerde wyse bedink, is nie
so 'n kragtige motief vir die konstituering van 'n nuwe otium van die volk as die
feit van ons konstituerende verlange na die transendente nie. Die kuns self sal
miskien eers 'n nuwe standhoudendheid verwesenlik as dit weer 'n
bondgenootskap met religieuse tradisies kan vorm.
Stiegler se religieuse benadering tot die otium word duidelik gemaak in die
volgende aanhaling, wat direk volg op die aanhaling hier bo waarin hy na kerke
en katedrale verwys, asook die blik op kuns en die soort bewustheid en
aandagtigheid wat kerke en katedrale in 'n vorige otium van die volk geskep het:
Hierdie [soort] religie is egter slegs moontlik omdat daar in elke
blik 'n “weer” is, oftewel 'n herhaling en 'n handhawing, 'n
volharding en 'n “behou”: die ervaring van 'n skildery is 'n ervaring
van die herhaling wat behou.
Dit is wat gelowiges weet, soos wat die ware kunsamateurs weet
dat om te kan sien, moet jy weer sien; en dat om weer te sien, is
om weer te kyk, en dat die blik 'n weersiens is, en dat 'n skildery
altyd op 'n manier vir jou “tot weersiens” sê, en dat jy dus daarin
moet glo.
Dit is slegs sodoende dat die skildery iets sê. Dit sê: “Jy sal moet
terugkom en my weer kom sien, anders sal jy my nie sien nie:
anders sou jy my nooit gesien het in die volmaak toekomende tyd
waar ek my uitsluitlik hou nie– en waar jy jou ook hou vandat en in
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dermate jy jou daar trans-formeer.” (Stiegler se beklemtonings;
2005:139–40)
Wat hierdie passasie duidelik wys, is dat Stiegler in regstreekse verwysing na die
wyse waarop kuns in die kerk en die katedraal ervaar is, die figuur van die nuwe
estetiese otium van die volk, die figuur wat die feit dat ons almal potensiële
kunstenaars is, beliggaam, naamlik die amateur, beskou as iemand wat nie slegs
'n religieuse herhaling van die kunswerk moet kultiveer nie, maar ook religieus
moet glo in die kunswerk se belofte van die toekomstige transformasie van die
gelowige. Dít is Stiegler se eie eskatologie in waarna ons kan verwys as sy esteteologie. Miskien omdat Stiegler nie die religieuse ná die Industriële Rewolusie
deurdink nie, kan hy nie anders nie as om religieuse hoop en verlange op kuns te
projekteer, in 'n soort omgekeerde logika as dié van die globale mark van
geestelike en ander produkte wat religieuse hoop en verlange op verbruik
projekteer.
Dit is nou hopelik duidelik dat terwyl ek 'n nuwe otium van die volk volledig saam
met Stiegler onderskryf, die konsep soos hy dit ontwikkel het, inherente
swakplekke het indien dit vernaamlik as esteties bedink word, of, meer spesifiek,
indien die reeds religieuse konnotasies daarvan nie eksplisiet geartikuleer word
nie. Dit is wat ek nou tentatief sal probeer in die vierde en laaste gedeelte van
hierdie artikel.

4. Religie, kuns, tegnologie en die nuwe otium van die volk
Wat ek in 'n sekere sin tot nou toe gesuggereer het, is dat indien die nuwe otium
van die volk die standhoudendheid moet verwesenlik waarvoor Stiegler
dwarsdeur die tweede boek hier onder bespreking pleit, kan dit nie slegs, of
hoofsaaklik, deur die kuns geskied nie. Ek glo dat sodanige standhoudendheid
kan voortspruit uit die duidelike artikulering van die religieuse konnotasies van
die nuwe otium van die volk, en deur dit te doen in gesprek met die religieë van
die wêreld in soverre hulle steeds standhoudend is en weerstand bied teen die
effekte van die Industriële Rewolusie soos hier bo uiteengesit. Stiegler self gee 'n
duidelike wyser in hierdie rigting in 'n passasie waar hy 'n vernietigende kritiek op
'n boek van Nicolas Sarkozy loods, waar Sarkozy beweer dat die ware betekenis
van religie verband hou met wat na my dood met my gebeur. Stiegler skryf:
[S]o 'n opvatting van die gees is eng, grotesk en boers, asook
egoïsties, patologies narsissisties en oplaas grondig regressief: dit
is kenmerkend van die egosentrisme eie aan die infantiele stadium
van die psige. Die eintlike vraag aangaande die betekenis van die
toekoms, oftewel die gees, is die vraag om te weet wat na my dood
met die wêreld gaan gebeur – en dit is die vraag na die toekoms
wat die [Franse] Katolieke en ons almal vandag bekommer, of ons
nou in die hemel glo of nie. Dat hierdie vraag deur die loop van die
geskiedenis en vandag nog afspeel en figureer deur die uitbeelding
van die lewe na die dood, besonderlik in die Katolisisme, is nie
betwisbaar of weglaatbaar nie, en nog minder is dit veragtelik.
Maar dit het slegs betekenis, dit gee slegs betekenis aan 'n lewe …
in soverre sodanige geloof 'n gids vir die lewe hier op aarde
uitmaak, en in die besonder om te leef anderkant die self, in die
aandag aan andere en in die opeenvolging van geslagte. (Stiegler
se beklemtonings; 2006:157–8)
Met ander woorde, in hierdie aanhaling erken Stiegler in beginsel die vermoë van
die religie, ten minste dan van die Katolisisme, om 'n aandagtigheid vir die ander
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en die toekoms te kultiveer, wat Stiegler hoop om in sy nuwe otium van die volk
te institusionaliseer. Ek glo dat dit nie soseer kuns as die pre-individuele fondse
van die religie is wat aan ons die praktyke bied waarmee ons 'n nuwe
aandagtigheid, 'n nuwe bewussyn en 'n standhoudende verhouding met die ander
en die toekoms kan kultiveer nie. Maar terselfdertyd moet hierdie pre-individuele
fondse en die skat van nuwe wapens vir die globale simboliese oorlog wat hulle
aan ons bied, ooglopend op nuwe maniere geartikuleer word met die tegnologieë
van die gees, en op nuwe maniere geïnstitusionaliseer word.
Hier glo ek dat dit vir die gelowiges en praktisyns van elk van die wêreld se groot
religieë is om self blyke te gee van hoe hulle religieuse tradisies tot die nuwe
otium van die volk kan bydra, en ek sal my eie bydrae dus hier beperk tot dié van
'n praktisyn van die Soto Zen-Boeddhistiese skool. Nogmaals is hierdie
opmerkings veels te bondig, en sal dit elders in veel groter besonderhede verken
moet word.
Miskien oorweeg Stiegler self reeds hierdie perspektief, want in die laaste
voetnota van die boek waaruit die vorige aanhaling kom, skryf hy:
In Rome was die otium eerstens die ervaring van die kryger in die
tyd van sy terugtrekking … wat oënskynlik nogal vergelykbaar is
met die praktyke van die krygers en Boeddhistiese monnik-soldate
verantwoordelik vir die rotstuine van Kioto, steunvlakke van Zenmeditasie … (2006:176)
Ofskoon Stiegler streng gesproke hier eintlik verwys na die ander voorste
Boeddhistiese skool van Japan, naamlik die Rinzai Zen, is die belangrike
verwysing in bovermelde aanhaling na die praktyk van Zen-meditasie, of zazen,
wat sterk deur sowel die Rinzai as die Soto Zen-skole beklemtoon word.
Op watter wyse kan 'n religieuse tradisie soos Soto Zen tot 'n nuwe otium van die
volk bydra?
Eerstens kultiveer die praktyk van zazen 'n aandagtigheid vir en 'n bewustheid
van die hier en die nou. Dit is 'n liggaamlike praktyk wat die gees in die hier en
die nou tot rus bring. Maar – en dit is van kritieke belang vir 'n nuwe otium van
die volk – deur die volgehoue, daaglikse praktyk van zazen kultiveer die
praktisyn, in die woorde van die Japannese Zen-meester wat Soto Zen in 1967 na
Europa gebring het, Taisen Deshimaru, “spontaan, outomaties en onbewustelik”
'n verhoogde bewussyn van die hier en die nou van oomblik tot oomblik, en nie
slegs gedurende zazen nie. Met ander woorde, die praktyk van zazen is 'n baie
kragtige instrument om sintuiglikheid en bewussyn van die negotium van hierdie
tegniese era terug te neem.
Tweedens, soos meester Dogen (1200–1253), die Japannese grondlegger van die
Soto Zen, dit beklemtoon deur sy begrip van die gyo-ji, oftewel volgehoue
inspanning om die weg van indagtigheid te beoefen, word elke oomblik 'n oomblik
van religieuse praktyk. Dit is waarom meesters in hierdie skool so dikwels daarna
verwys dat 'n mens jou tee moet drink, 'n boek moet lees of omgang moet hê
met presies dieselfde gees as wat in zazen gekultiveer word. Gevolglik kan die
tyd deur die praktyk van zazen herstel word tot sy dramatiese, gebeurtenisvolle
aard, van oneindigheid tot oneindigheid.
Derdens: die daaglikse praktyk van zazen, wat aandagtigheid van die hier en die
nou kultiveer, herstel nie soseer die buitengewone nie as die gewone. As elke
oomblik 'n oomblik van religieuse praktyk is, dan is die buitengewone reg voor
ons oë en ore in die gewone oomblik van die alledaagse lewe. Die praktyk van
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zazen is sodoende 'n doeltreffende teenvoeter vir die oorbeklemtoning van die
buitengewone wat die globale mark van geestelike en ander produkte vir die een
niksseggende produk ná die ander opeis. Dus word nie slegs 'n hoër sintuiglikheid
deur zazen gekultiveer nie, maar die praktisyn daarvan word ook minder vatbaar
vir die oordrewe aansprake op die buitengewone.
Vierdens het elke gesertifiseerde meester in hierdie skool vanaf Dogen tot vandag
gestaan op die feit dat verligting, oftewel om hier en nou bewus te wees van wat
gebeur wanneer dit gebeur, 'n deurlopende proses is wat onderhou moet word
deur die volgehoue praktyk van zazen. Keer op keer word die praktisyn
gewaarsku dat indien hy of sy glo dat hulle verligting verwesenlik het, hulle
duidelik nie het nie. Met ander woorde, die praktyk van zazen en die Soto Zenskool kultiveer deurgaans die konstante, konstituerende verlange na die
transendente, en herinner die praktisyn altyd dat 'n mens op die Weg altyd
onderweg is. In Stiegler se taal is dit niks anders nie as die kultivering van “le
défaut qu’il faut”, “die gebrek wat moet”.
Vyfdens, deur daagliks in zazen te gaan sit om die gees in hierdie liggaam in die
hier en die nou te herstel, met ander praktisyns langs jou, weier die praktisyn nie
net die aanhoudende aansprake van die negotium van ons era op sy aandag nie,
maar ook, op meer positiewe wyse, kultiveer hy of sy 'n ander liturgie as die een
wat deur die huidige negotium aangebied word. Die tyd word herstel tot sy
geleefde, beliggaamde lokaliteit, en die gewone hier en nou word die liturgiese
verhoog by uitstek waarop aandag aan andere, die wêreld en die toekoms
geskenk kan word.
Laastens, buiten die gevaar dat die konstante herhaling van die kunswerk dit kan
uitput, besef die praktisyn van zazen baie gou dat selfs as hy of sy elke dag op
dieselfde tyd en plek in zazen gaan sit, geen twee sessies van zazen ooit
dieselfde is nie. Hierdie konstante verskil gemanifesteer in die konstante
herhaling van dieselfde, is te danke aan die feit dat deur zazen die praktisyn
konstant gekonfronteer word met die verganklikheid en die veranderende aard
van sigself en alles, of waarna Boeddhisme verwys as die leegheid van dinge (wat
allesbehalwe die Westerse wanvoorstelling van hierdie leegheid as nihilisme11 of
'n vorm van nominalisme12 is).
Van belang vir die vraag aangaande die aanpassing van religieuse praktyke en
instellings by die werklikheid van die lewe ná die Industriële Rewolusie, is die
veranderinge wat in die Soto Zen-skool in Japan ingebring is deur byvoorbeeld
meester Kodo Sawaki (1880–1965).13 Moontlik Sawaki se grootste bydrae, wat hy
op betekenisvolle wyse gelewer het nadat Japan sy eie industriële rewolusie vanaf
die laaste dekades van die negentiende eeu betree het, was om te staan daarop
dat die praktyk van zazen nie tot Zen-kloosters en hulle voltydse bewoners
beperk moet word nie, maar oral in Zen-dojo’s beoefen kon word. Sawaki het
beroemd geword daarvoor dat hy gewone mense uit alle gange van die
samelewing in Japan in die praktyk van zazen gelei het, en ook die seremonies
aangepas het vir 'n konteks buite kloosters. Hierdie radikale verandering is verder
gevoer deur meester Taisen Deshimaru in Europa, asook welbekende meesters
soos Shinryu Suzuki in die VSA. Met ander woorde, onder leiding van Kodo
Sawaki is 'n eeue oue religieuse tradisie aangepas by die werklikhede en eise van
die lewe ná die Industriële Rewolusie.
Dit spreek vanself – en dít is 'n bron van hoop vir die nuwe otium van die volk –
dat daar talle voorbeelde is van hoe die wêreld se religieë hulleself ná die
Industriële Rewolusie heruitgevind het, maar die kritieke punt hier is nie net dat
hierdie proses verder gevoer moet word nie, maar ook die gesprek tussen hierdie
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religieë, asook tussen kuns, religie en politiek soos ons soek na maniere om die
tegnologieë van die gees vir die nuwe otium van die volk aan te pas.
Om die waarheid te sê, as geredeneer kan word dat waar religie tot met die
drukpers in die Weste die hoofbron van die otium van die volk gebly het, en waar
politiek die plek van die religie in die goue era van die nasiestaat ingeneem het,
wat tans beklee word deur die negotium ten koste van die otium van die volk wat
moet kom, moet die mensdom nou deur die beloftes van 'n hoër vlak van
aandagtigheid en bewussyn van die tegnologieë van die gees streef na 'n nuwe
integrasie van die religieuse, die estetiese, die politieke en die ekonomiese. Want
dit is in hierdie rigting dat die beloofde nuwe epog van moderniteit te vinde is.
Ter afsluiting 'n laaste woord oor die vreemde droom wat ek gehad het in die nag
voor ek hierdie artikel begin skryf het. In die lig van wat hier aangebied is, kan ek
hierdie droom slegs verstaan as 'n soort skeppende poging van die noëtiese siel
in die nagtelike wêreld van drome om een moontlike beeld voor te hou van hoe
kuns, religie en tegnologie in die nuwe otium van die volk met mekaar
geartikuleer kan word, met die religieuse gebou wat self aan die goddelike
deelneem, om Aristoteles se taal te gebruik. Ek sal die eerste wees om die
oënskynlike vergesogtheid van die droom te erken – maar dit wil nie sê dat ons
ons nie moet inspan om daarna uit te reik nie.
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Eindnotas
*

Hierdie artikel is 'n hersiene weergawe van 'n referaat wat op 1 Julie 2008 in
Melbourne, Australië op uitnodiging van die organiseerders gelewer is tydens die
31ste konferensie van die International Association of Philosophy and Literature.

1

Stiegler, Bernard. 2004b. De la misère symbolique. 1. L’époque
hyperindustrielle. Parys: Galilée; en De la misère symbolique. 2. La catastrophè
du sensible. 2005. Parys: Galilée. Alle aanhalings uit hierdie twee boeke sal my
Afrikaanse vertalings uit die oorspronklike Frans wees.

2

Hier volg ek Régis Debray se benadering tot die transendente – dit wat ons te
buite gaan en ons as 'n "ons" konstitueer – en waarna ons op die basis van ons
onvoltooidheid (incomplétude) verlang. Hy skryf byvoorbeeld op die slotbladsye
van Dieu, un itinéraire: “… [O]ns mag ons afvra of [dit wat ons elders
onvoltooidheid genoem het] nie konstituerend vir menslike groeperings is nie. Dit
wil sê, die hipotese van 'n vormingsbeginsel van stabiele groepe wat deur 'n
onbewuste outomatisme die afsluiting van 'n gebied artikuleer – of dit ideaal of
ruimtelik, of albei is – en sy opening na 'n eksogene punt van samehang. Verre
daarvan dat, soos Bergson hulle voorgestel het, die twee funksies in opposisie
verkeer, vooronderstel hulle mekaar, met interne konsekwentheid wat deur
eksterne verwysing verwerf word. Aangesien geen stelsel sigself slegs met behulp
van die elemente intern aan die stelsel kan “afsluit” nie, sal die uitkristallisering
van 'n kollektief gevolglik die verhouding van sy lede met 'n gegewe nooit in
ervaring gegee nie, vooronderstel – die voorwerp van 'n geloofsdaad, in 'n mite
gedeponeer. Dit is die spyker waaraan die skildery hang. Daar moet een wees,
anders val die skildery en breek. Hierdie hangpunt, ons blinde kol, waarvan elke
groep een het, is verbode vir tegniese of kritiese manipulasie, 'n verbod wat die
heilige kenmerk (in Frankryk is die ontkenning van die Holocaust heiligskennis, en
gevolglik strafbaar voor die gereg). Wat is meer verstaanbaar vir die intrinsiek
brose lewende wese wat elke kollektiewe kultuur is, selfs al is dit ateïsties, om te
verklaar dat dit wat voorkom dat dit in watter vorm ook al verbrokkel,
onskendbaar en “heilig” is? Elke vorm van transendensie is dus 'n opgaaf en 'n
instrument van 'n wil-tot-lewe onbewus van sigself.” (My vertaling, Debray se
beklemtonings. 2001. Parys: Odile Jacob, pp. 370–71)
3

In 1930 gepubliseer as Des Unbehagen in der Kultur; in Engels vertaal deur
David McKlintock (2002) 2004. Londen: Penguin.

4

Stiegler, Bernard. 1994. La Technique et le Temps. 1. La faute d’Épiméthée.
Parys: Galilée.
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5

In verskeie gedeeltes van Stiegler (2005), byvoorbeeld pp. 68–71.

6

Kyk §38 van Stiegler (2005) pp. 175–81: “Die skryf van die self as
maatskaplike beeldhouwerk" (of maatskaplike beeldhouwerk as “regering oor die
self en andere”).

7

Kyk Stiegler se moontlik outobiografies-geïnspireerde weergawe van hierdie
praktyk van aandagtige gewaarwording van die verheffende kunswerk, §56,
Stiegler (2005:263–67): “Die tyd van kunstige individuasie is my vreugde.”

8

Kyk byvoorbeeld Debray (2001); Goosen (2007); Pickstock (1998); Taylor
(2007).

9

Kyk byvoorbeeld Hart (2005) se kommentaar op hoe verskillende
verteenwoordigers van die Christendom wat oor die tsoenami van 2005 geskryf
het, inderwaarheid van die Christelike tradisie afgedwaal het.
10

Bekendgestel in Stiegler (2005:28–32), en verder in die res van die boek
uitgewerk.

11

Soos Nietzsche op berugte wyse geskryf het in seksie vyf van die voorwoord
van Oor die genealogie van morale: On the Genealogy of Morals. Uit die Duits
vertaal deur Kaufman (1992).

12

Žižek (2005).

13

Kyk byvoorbeeld die kort biografiese artikel oor Sawaki in die Engelse
Wikipedia, en.wikipedia.org/w iki/ Kodo_Sawaki.
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Die moderne strewe na artistieke
outonomie: 'n Waardering vir 'n gefaalde
projek
Frikkie Potgieter
UNISA

Abstract
The modern quest for artistic autonomy: An appreciation for a failed
project
This article argues that the modern quest for artistic autonomy contributed to
emancipation in general, essentially by undermining the violence that results
from correspondence thinking.1 It starts out by noting that a significant
percentage of the world's most totalising, violent moments were and often still
are rationalised on correspondence thinking. Thereafter the article analyses how
the intellectual tradition in question attempted to conceptualise and realise art as
a truthful correspondence with a supposed aesthetic essence, and how these
attempts eventually became so paradoxical that this correspondence project was
abandoned by the tradition itself. However, as "other" intellectual traditions often
still rationalise potentially violent self-interests on correspondence thinking, this
tradition's early,voluntarily abandonment of such thinking and practices makes it
an emancipatory force in history.

Opsomming
Die moderne strewe na artistieke outonomie: 'n Waardering vir 'n
gefaalde projek
In hierdie artikel word geredeneer dat die moderne artistieke-outonomie-strewe
'n bydrae tot emansipasie in die algemeen gelewer het, hoofsaaklik deur die
geweld verbonde aan korrespondensiedenke te ondergrawe.2 Dit begin deur aan
te stip dat 'n beduidende persentasie van die wêreld se mees totalistiese,
gewelddadige
gebeurtenisse
op
korrespondensiedenke
gebaseer
en
gerasionaliseer was en dat dit dikwels nog steeds gebeur. Daarna volg ’n
ontleding van hoe die tersaaklike intellektuele tradisie gepoog het om die kuns as
'n waaragtige korrespondensie met 'n vermeende estetiese sentrum te konsipieer
en te realiseer, en hoe hierdie pogings mettertyd so paradoksaal geraak het dat
hierdie korrespondensieprojek deur die tradisie self verwerp is. Omdat "ander"
intellektuele tradisies egter steeds dikwels potensieel gewelddadige eiebelang op
korrespondensiedenke rasionaliseer, maak hierdie tradisie se vroeë, vrywillige
verwerping van korrespondensiedenke en -praktyke dit 'n emansiperende krag in
die geskiedenis.
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Inleiding3
Dit gaan in hierdie positiewe waardering van die moderne artistieke-outonomiestrewe nie slegs om nostalgie vir die verlede nie. Dit is omdat die wyse waarop
ons die verlede konstrueer en waardeer, inspeel op die toekoms wat ons skep.
Gegewe die realiteit van 'n Suid-Afrika waar die emansipasie vanuit kolonialisasie
dikwels hand aan hand gaan met 'n negatiewe stereotipering van Westerse
historiese praktyke, is ewewigtige, genuanseerde bestekopnames van tersaaklike
historiese praktyke noodsaaklik.
Wat spesifiek die kuns aanbetref, bemerk Graff (1979:31) reeds in 1979 ’n
tendens om die hele artistieke tradisie van die Weste af te maak as "a kind of
hyperrational imperialism akin to the aggression and lust for conquest of
bourgeois capitalism" en as "a form of complicity, another manifestation of the
lies and hypocrisy through which the ruling class has maintained its power".
Hierdie kritiese ingesteldheid ten opsigte van die kuns van die moderniteit wat hy
beskryf, maak natuurlik deel uit van die postmoderne kritiek waar die oënskynlik
neutrale kennis- en waarheidsteorieë en gepaardgaande praktyke van die
modernisme vanuit verskeie kampe gedekonstrueer en as totaliserend ontmasker
word.
Vanuit 'n hedendaagse perspektief is die grootste "fout" wat die moderne filosofie
tesame met die moderne artistieke-outonomie-strewe gemaak het, sekerlik om
aan te neem dat daar die een of ander "ware" of "outentieke" werklikheid
bestaan, en dat dit die taak van die denke en die kuns is om hierdie werklikheid
te ontrafel, te ontdek of te realiseer. Hierdie waaragtige werklikheid is enersyds
gereken as 'n soort bloudruk, 'n soort voorafgegote waaragtigheid wat daar buite
iewers wag om ontdek te word, of is andersyds gereken as 'n werklikheid wat
noodwendig moet realiseer. Waaragtige denke is beskou as denke wat hierdie
"ontologiese" of "teleologiese" werklikheid korrek representeer. Hierdie
sogenaamde korrespondensieteorieë het dan aangeneem dat dit die taak van die
denke is om 'n veronderstelde waaragtige werklikheid korrek voor te stel.4
In hierdie verband maak Norris die opmerking dat Rorty (1983) oortuigend
aangevoer het dat
philosophers, at least since Descartes and Kant, have been
bewitched by a strictly impossible idea of what philosophy seeks to
achieve. They have attempted, that is, to give an ever more
detailed and "accurate" account of how the mind comes to mirror,
reflect or represent the nature of external reality. Captive to a
dominant metaphor – that of knowledge as a kind of sublimated
perception – philosophy has wandered into endless mazes of selfinduced mystification. (Norris 1984:206)
As die sogenaamde postmoderne filosofie egter enigiets konkreets beteken,
beteken dit 'n dekonstruksie van die idee van 'n waaragtige werklikheid, en
daarmee saam die moontlikheid van onwrikbare kennis.
Die oortuigendste wyse waarop die postmodernisme hierdie dekonstruksie
bewerkstellig, is om deur die gebruik van die poststrukturalistiese taalmodel die
korrespondensieteorie van waarheid as onhoudbaar te ontmasker. In 'n neutedop
lyk die argument vir die poststrukturalistiese dekonstruksie van korrespondensiedenke – 'n "metode" wat meesal met Derrida vereenselwig word – só: omdat alle
betekenisvolle menslike ervarings onderhewig is aan taal, en omdat taal radikaal
konvensioneel, arbitrêr en labiel is, geen telos besit nie, maar slegs bestaan uit
onhiërargiese woordpaarteenstellings wat in hulle afwesigheid ook teenwoordig is,
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is daar geen manier waarop ons toegang tot 'n ware werklikheid of 'n finale
betekenis kan hê nie. Trouens, dan bestaan daar in werklikheid geen ware
werklikheid nie. Kennis en betekenisvolle ervarings kan dus nie met die een of
ander voorafbestaande of voorafbestemde standvastige, ware werklikheid – of dit
nou onmiddellik, bemiddeld, of histories is – vergelyk word nie. Alle kennis, asook
alle betekenisvolle ervarings, insluitende estetiese ervarings, is reeds vooraf
vasgevang in labiele, retoriese, mimetiese teken- en taalstrukture wat nooit
volkome deursigtig kan wees nie. Taal, die basis van ons kennis en ervarings, kan
eenvoudig nooit taligheid self "ontsnap" nie.
Soos kortliks bo aangetoon is, ondergrawe die poststrukturalistiese dekonstruksie
dus die opvatting van waaragtigheid, soos Rorty (1981:153) dit stel, as
"truthfulness to experience or its discovery of pre-existing significance". Dit is
egter nie die geval dat die poststrukturalistiese dekonstruksie slegs waaragtige
diskursiewe kennis ondergrawe nie, aangesien dit ook die belangrikste rasionaal
vir die moderne artistieke-outonomie-strewe ondermyn. 'n Mens sê so omdat die
moderne uitgangspunt dat daar 'n ontologiese of teleologiese ware werklikheid
mag bestaan, ook in die moderne kuns neerslag gevind het, aangesien, soos later
aangetoon sal word, die idee ontstaan het dat goeie kuns 'n ware, voorafgegewe
estetiese werklikheid getrou voorstel. Om hierdie rede het die idee ook posgevat
dat ernstige kuns van alle praktiese, alledaagse eise gevrywaar moet word, sodat
dit in alle erns die veronderstelde sentrum van die estetiese kan naspeur. As die
poststrukturalistiese taalmodel egter korrek is, is die rasionaal vir 'n outonome
kuns gewoon verkeerd, want dan bestaan daar in werklikheid geen suiwer
estetiese sentrum wat die kunste vanuit sy ivoortoring kan ontdek nie.
'n Mens kan saamstem met die argument dat ten minste 'n beduidende
komponent van die moderne artistieke-outonomie-strewe, in die besonder die
formalistiese been, 'n "fout" gemaak het om vanuit 'n korrespondensiedenkraamwerk na 'n suiwer, eiesoortige estetiese sentrum te soek.5 Die probleem
waarop hierdie artikel fokus, begin egter wanneer 'n mens na die sosiale
uitwerking van hierdie "fout" vra, en spesifiek vra of dit billik is om hierdie "fout"
aan kulturele hegemonie en imperialisme te koppel. Kan dit moontlik die geval
wees dat die bankrotskap van hierdie projek so teen die middel van die vorige
eeu, toe dit in 'n kenotiese niksseggendheid verval het, eintlik die beperkinge van
korrespondensiedenke aangetoon het om sodoende 'n bydrae tot sosiale
emansipasie te lewer?
Om bogenoemde argument dat die moderne artistieke-outonomie-strewe 'n
emansiperende krag in die geskiedenis was, uit te werk, is dit nodig om kortliks
aan te stip dat 'n beduidende aantal van die wêreld se mees totalistiese,
gewelddadige gebeurtenisse op vermeende natuurlike korrespondensiële patrone
gerasionaliseer is, en dat dit dikwels steeds gedoen word. So kan die regverdiging
vir
religieuse
ekstremistiese
vergrype,
kolonialisme,
Eurosentrisme,
fallosentrisme, die omgewingsprobleem, die Holocaust, Hirosjima, die Goelagargipel, stamoorloë en apartheid almal aan vermeende patrone van natuurlike
korrespondensie gekoppel word. Oorweeg in hierdie verband idees soos die
nasionalisme, outentieke kulturele wortels, rassuiwerheid, die vooruitgangsgeloof,
die kommunisme – trouens, ook die "suiwere" kapitalisme – wat almal
"natuurlike" waaragtige korrespondensiële patrone van menslike gedrag
veronderstel. Nou behoort die argument dat die moderne artistieke-outonomiestrewe 'n emansiperende krag is, duideliker te wees: omdat eie, totalistiese
belange dikwels op grond van vermeende, waaragtige korrespondensie
gerasionaliseer word, moet die moderne artistieke-outonomie-strewe se
vroeë,vrywillige verwerping van korrespondensiedenke daarvan 'n emansiperende
krag in die geskiedenis maak.
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Dit is opvallend dat Afrikane wat om die een of die ander rede in 'n globale
diaspora ontuis voel, hulself dikwels aan totalisme skuldig maak deur die
alternatief wat hulle voorstaan, vanuit 'n korrespondensie-denkraamwerk te
regverdig.
Hier
kan
'n
mens
spesifiek
dink
aan
diegene
wat
inheemsekennisstelsels voorstaan en wat dit op korrespondensiedenke, by name
met die retoriek van "outentieke kulturele wortels", rasionaliseer. In hierdie
verband skryf Simbao (2005:166): "Many cultural enthusiasts in Zambia seem to
frame culture as a static entity that needs to be retrieved form a 'fast-dying past'
or a 'pre-colonial' past. Even if changes in culture are acknowledged, they are
generally viewed as suspect." Meyer (1999:93–114) tref weer 'n insiggewende
onderskeid tussen twee soorte rolprente wat in Ghana gewild is. Die eerste "are
concerned with the emancipation of the colonized intellectual and seek to restore
authentic cultural roots", en die tweede fokus op "the intricacies of ordinary
people's lives in the city without drawing any rigid opposition between African
tradition and European modernity; here modernity is the context of everyday life
(Meyer 1999:93)". Betreffende die eerste groepering is dit gewoon huigelary dat
intellektuele wat byderwetse tegnologie inspan en geniet, op akademiese gebied
vir niks buiten "outentieke kulturele wortels" tyd het nie.
Moet my nie verkeerd verstaan nie; dit is nie dat ek "moderniteit" in die sentrum
wil plaas nie, óf dat ek nie verskille waardeer nie – trouens, ek voel dat verskille
gevier moet word. Dit raak egter problematies wanneer verskille op vermeende
"diep" korrespondensiepatrone gerasionaliseer word, in plaas daarvan om
verskille eerder as oppervlakstrukture óf -konvensies te beskou wat die wêreld
kleurvol en interessant hou. Diegene wat inheemsekennisstelsels op "diep"
korrespondensiepatrone rasionaliseer, neig nie slegs om die globale diaspora te
verwerp nie, maar loop ook die gevaar om in 'n soort stam-separatisme laer te
trek.

Kant en Hegel se estetikas
In die volgende ontleding van hoe korrespondensiedenke in die moderne
artistieke praktyk beslag gekry en later problematies geraak het, word Kant en
Hegel as grondleggers van 'n korrespondensie-estetika beskou. Dit word gedoen
omdat hulle, soos in die ontleding aangetoon sal word, 'n geweldig groot invloed
op die moderne artistieke praktyk ten opsigte van kuns as korrespondensie gehad
het. Hier moet 'n mens egter verder nuanseer, omdat die "standaard"-opvatting
dat hulle persoonlike voorstanders van korrespondensie-estetikas was, 'n
oorvereenvoudiging is. Dit is meer korrek om te sê dat hulle eintlik 'n breë,
groeiende idee van die modernisme, naamlik kuns as waaragtige
korrespondensie, teoreties tot so 'n punt gevoer het dat die onhoudbaarheid
daarvan mettertyd al hoe duideliker uitgekristalliseer het. Dit egter is nie die taak
van hierdie artikel om aan te toon hoe Kant en Hegel se vermeende
korrespondensie-estetikas as't ware "self-dekonstrueer" nie, of om die plekke uit
te wys waar hulle hul persoonlike bedenkinge oor korrespondensie-estetikas
uitspreek nie, of om te ontleed hoe die Kontinentale filosofiese tradisie mettertyd
self korrespondensie-estetikas gedekonstrueer het nie. Die taak van hierdie
artikel is eerder om aan te toon hoe die standaard-interpretasies van Kant en
Hegel se estetikas, naamlik kuns as waaragtige korrespondensie, in die moderne
artistieke-outonomie-strewe beslag gekry het en hoe hierdie wisselwerking tussen
die filosofiese estetika en die kunspraktyk in allerlei paradokse verstrengel geraak
het, wat uiteindelik tot die ondergang van die artistieke-outonomie-strewe gelei
het.6
Wat Kant se estetika betref, argumenteer hy dat daar 'n eiesoortige estetiese
"ding as sodanig" (Das Ding an Sich) mag bestaan wat onbemiddeld en
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belangeloos is. Hierdie estetiese "ding as sodanig" besit 'n onbemiddelde
doelmatigheid sonder 'n bemiddelde doelgerigtheid. Wat hy hiermee bedoel, is
dat as 'n mens byvoorbeeld 'n landskap as mooi ervaar omdat jy 'n boer is en die
grond vrugbaar voorkom, dan is dit nie 'n suiwer estetiese plesier wat 'n mens
ervaar nie, aangesien dit met begeertes en belange vervleg is.
Verder verwerp Kant bemiddelde aspekte soos sintuiglike behaaglikheid,
konseptuele samehang, sjarme, emosie, deug en perfeksie as kandidate vir 'n
onbemiddelde, belangelose estetiese ding as sodanig. Deur die toepassing van 'n
soort estetiese strooptog kom hy tot die slotsom dat 'n suiwer estetiese ervaring
slegs op formele eienskappe soos kleur, lyn en ontwerp kan berus.7 Hy skryf: "In
painting, sculpture, and in fact all the formative arts, in architecture and
horticulture, so far as fine arts, the design is what is essential" (Kant 1952:67).
Vir Kant was dit ook belangrik om aan te toon dat die veronderstelde estetiese
ding as sodanig universeel is, en daarom het hy gepoog om aan te toon hoe
waaragtige kunswerke as't ware subjektiwiteit (individuele verskille) en
objektiwiteit ('n vasstaande natuur) versoen. Ten opsigte hiervan argumenteer
Kant (1952:168–83) dat die artistieke genie hierdie versoening kan vermag,
aangesien die genie 'n talent direk van die natuur ontvang wat hom 'n
onbemiddelde toegang tot die estetiese ding as sodanig gee. Anders gestel,
hoewel die kunswerk enersyds 'n skepping van die artistieke genie is, span hy
andersyds intuïtief die talente in wat Moeder Natuur aan hom gegee het. Op
hierdie wyse versoen Kant se artistieke genie dan (oënskynlik) subjektiewe
estetiese ervarings en die vermeende objektiewe, natuurlike estetiese ding as
sodanig.8
Waar Kant se estetika meesal as 'n soort ontologiese formalisme beskou word,
word Hegel s'n weer met teleologie in verband gebring. Die volgende aanhaling is
'n voorbeeld van hoe Hegel die kuns 'n deel van deterministiese ontwikkeling
maak:
[B]efore the mind can attain the true notion of its essence, it has to
traverse a course of stages whose ground is in the idea itself; and
to this evolution of the content with which it supplies itself, there
corresponds an evolution ... of the plastic forms of art, under the
shape of which the mind as artist presents to itself the
consciousness of itself. (Hegel 1993:79)
Volgens Hegel is die kuns dus 'n soort konkrete (plastiese), sintuiglike
veruitwendiging van die "gees" van elke tyd of periode. Hiermee suggereer hy dat
daar 'n soort teleologiese regulering in die wêreld se kunsgeskiedenis mag
bestaan.
Soos by Kant was dit vir Hegel ook belangrik om te argumenteer dat subjektiewe,
eiesoortige estetiese ervarings versoenbaar is met deterministiese vooruitgang.
In hierdie verband skryf hy:
Now because the idea is … concrete unity, it follows that this unity
can enter into the art-consciousness only by the expansion and
reconciliation of the particularities of the Idea, and it is through this
evolution that artistic beauty comes to possess a totality of
particular stages and forms. (Hegel 193:82)
Dit is dus duidelik dat Hegel poog om individuele verskille te laat opneem of
korrespondeer met 'n allesomvattende determinisme.
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'n Mens kan hier saamvat deur te sê dat Kant 'n "formele" estetiese ding as
sodanig aan die orde gestel het en dat Hegel gepoog het om so 'n estetiese ding
as sodanig met deterministiese vooruitgang te versoen. Soos die volgende analise
sal aantoon, het Kant se artistieke ontologie tesame met Hegel se teleologie 'n
projek aan die orde gestel waar gepoog is om kuns te skep wat met 'n soort
ontwikkelende estetiese ontologie, of dan teleologie, korrespondeer.
Om aan toon hoe hierdie korrespondensie-opvatting in die moderne artistiekeoutonomie-strewe volvoer is, word 'n lyn kunsbewegings – 'n tradisie – bespreek
wat deur die artistieke Romantiek, die "kuns ter wille van die kuns"-oproep, deur
die laat negentiende-eeuse Duitse formalistiese kunsgeskiedskrywing en -kritiek,
deur die Bloomsbury-estetika, deur die avant-garde-ingesteldheid, en deur 'n
kunswoordvoerder soos Greenberg geloop het en, soos later aangetoon word,
daar sy fut verloor het. In die twintigste eeu is hierdie tradisie gekenmerk deur 'n
lyn vinnig opeenvolgende kunsbewegings wat al hoe meer formalisties en abstrak
geraak het: die kubisme, De Stijl, abstrakte ekspressionisme, sogenaamde "hardedge"-skilderkuns en die minimalisme.

Die Romantiek
Hoewel die Romantiek die ineenstorting van groot periodestyle verteenwoordig,
het dit tog eiesoortige kenmerke. Een daarvan is die geloof in 'n suiwer kuns wat
nie deur buitekunstige belange gekontamineer mag word nie. Romantici soos
Schelling, Fichte, die Schlegel-broers, Coleridge, Blake, Schiller, Schopenhauer,
Novalis, Baudelaire en Shelley neem Kant se transendentale metafisika ernstig op
en verwys gereeld na 'n eiesoortige estetiese "ding as sodanig ".9
By die Romantici is Kant se pogings om objektiwiteit (die natuur) en
subjektiwiteit (die kunstenaar) met mekaar te versoen, sterk teenwoordig. Dit is
spesifiek die geval omdat hulle in die kunste gesoek het na wyses om konflikte in
die mens se verhouding tot die natuur op te los. Vir baie raak die kunste 'n
alternatiewe panteïstiese religie, byna 'n versoenende korrespondensie met die
ganse kosmos.10 In hierdie versoeningspogings word daar, soos by Kant, aan die
kunstenaar 'n belangrike taak toegeskryf en word hy vereer as 'n soort
gesekulariseerde profeet, as 'n genie, 'n natuurgunsteling wat die talent ontvang
het om die spanning tussen die mens en die natuur in waaragtige kuns op te
hef.11
Waar Kant gepoog het om deur denkprosesse bewys te lewer van noumenele
dinge (soos die estetiese) wat agter empiriese sintuiglikheid mag skuil, was die
artistieke romantici nie hiermee tevrede nie. Hulle het eerder die klem op ons
ervaringslewe geplaas en geredeneer dat dit nie van veel belang is om die
waaragtige estetiese werklikheid deur diskursiewe denkprosesse af te lei nie,
maar dat 'n mens dit eerder in waaragtige kuns moet ervaar. Van Gerwen
(1992:111) verduidelik dat Kant se romantiese "nasate" nie tevrede was met
"zo'n loutere denkbaarheid van het 'Absolute'. Volgens hen kan deze
werkelijkheid alleen door intuïtie en niet door begrip 'gekend' worden, ze kan
alleen ervaren worden in een eenheid van subject en object." Hoewel die
artistieke Romantici en Kant dan wesenlik verskillende "metodes" toegepas het,
wou hulle dieselfde vermag, naamlik om die spanning tussen subjektiwiteit en
objektiwiteit in die ervaring van skoonheid op te hef.
Dit is belangrik om daarop te let dat die substansie van Kant se denke oor
skoonheid presies neerkom op dit wat die Romantici gesê het, naamlik dat
skoonheid in 'n modus van onmiddellike ervaring en aanvoeling buite die
konseptuele en die rasionele funksioneer. In Kant se filosofiese optiek, en in sy
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eie woorde (1952:191), het skoonheid as "a sort of schema for the supersensible"
gedien. Nou kom ons eintlik by 'n kontradiksie uit, want indien Kant werklik
daarin sou kon slaag om die onsêbaarheid van skoonheid, die "supersensibiliteit"
daarvan, te sê, sou dit beteken dat skoonheid eintlik nie onsêbaar is nie. Of,
anders gestel, indien Kant werklik daarin sou kon slaag om die onbemiddelde
direktheid van die estetiese ervaring op 'n diskursiewe wyse aan te toon, sou dit
die gevolg hê dat die skoonheid van sy onbemiddelde direktheid beroof word. Of,
steeds anders gestel, dit is gewoon kontradiktories om die onsêbare (indien dit
werklik onsêbaar is) te wil sê. In hierdie verband het Nietzsche (1967:301) later
ook die sogenaamde ding as sodanig geïroniseer deur te skryf: "But even
supposing that there were an in-itself, an unconditioned thing, it would for that
very reason be unknowable! Something unconditioned cannot be known;
otherwise it would not be unconditioned!"
Insgelyks was die projek wat die "artistieke" Romantici aangepak het, naamlik om
objektiwiteit en subjektiwiteit finaal in die ervaring van kuns te versoen, ewe
kontradiktories en onmoontlik. Een van die redes hiervoor is dat 'n bewese
versoening nuwe kuns oorbodig sou maak. Buiten hiervoor het die Romantiek
gefouteer deur sigself aan Eurosentrisme skuldig te maak, aangesien dit
eiesoortigheid as universeel gerasionaliseer het. Friedrich von Schlegel het
byvoorbeeld die romantiese digkuns as "a progressive universal poetry" beskryf.12
Hy maak dus die aanspraak dat die romantiese poësie al hoe nader aan 'n
versoening met 'n waaragtige universele estetiese sentrum beweeg, en verklaar
dus die romantiese digkuns as universeel geldig.

Die "kuns ter wille van die kuns"-oproep
In die nasleur van die Romantiek ontstaan die breë "kuns ter wille van die kuns"oproep, en rondom die middel van die negentiende eeu in Frankryk 'n meer
eiesoortige beweging bekend as l'art pour l'art. Wilcox (1953:377) voer aan dat
l'art pour l'art as sinoniem vir Kant se doelmatigheid sonder 'n doelgerigtheid
gedien het. Verder sê hy dat daar in hierdie tyd in die naam van Kant se estetika
'n volslae skeiding tussen die lewe van noodsaaklikheid en die lewe van artistieke
kontemplasie gemaak is.
Singer (1954) lê ook verbande tussen die "kuns ter wille van die kuns"-oproep en
Kant se estetika. Hy (Singer 1954:344) sê hierdie oproep "was formulated not by
philosophers but by artists and critics who were putting philosophy to use".
Verder sê Singer (1954:345) dat hierdie beweging, soos Kant, 'n direkte verband
tussen skoonheid en plesier gelê het, en ook soos Kant, onderskei het tussen 'n
"suiwer" estetiese plesier en 'n plesier wat met begeertes en belange vervleg is.
Volgens Singer tref die "kuns ter wille van die kuns"-oproep 'n onderskeid tussen
diskursiewe kennis en estetiese ervarings:
In the world of practice, which included the world of science, one
used discursive reason in order to connect sensuous presentations
of one's "immediate experience" with sensuous presentations that
were not given except in memory or expectation. Through this
interpretation of one's immediate experience one was able to
formulate some conception about reality. In the world of aesthetic
contemplation, however, one attended solely to immediate
experience, and without the intrusion of ulterior goals, one merely
focussed upon that which was given to sense. (Singer 1954:345)
Dit is dus duidelik dat die breë "kuns ter wille van die kuns"-beweging in die
naam van Kant se estetika die totale outonomie van die kuns gepropageer het.
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Op 'n wyse raak die kuns 'n mimesis van skoonheid, en omdat skoonheid en kuns
met mekaar vereenselwig is, raak kuns 'n mimesis van sigself.13 Saam met Kant
(1952:64) het die "kuns ter wille van die kuns"-oproep dus gesê: "We dwell on
the contemplation of the beautiful because this contemplation strengthens and
reproduces itself." Om só te dink maak van skoonheid 'n absolute, 'n outonome
ontologie, 'n transendentale. Dit is een van die redes hoekom Guyer sê:
Kant, as a theorist of taste rather than a critic of pure reason, did
succumb to the lure of a "pseudo-rational" inference and a
"transcendental illusion," and ultimately attempted to found the
universal validity of taste in a supersensible substratum underlying
both man and nature. (Guyer (1979:7)
Hoewel 'n mens die "kuns ter wille van die kuns"-oproep eenvoudig as 'n oproep
tot artistieke vryheid kan interpreteer, is daar genoeg aanduidings dat die
eksponente van hierdie rigting, soos Kant, geglo het dat geslaagde kuns 'n soort
veruitwendiging van 'n diepliggende estetiese sentrum is.

Die Duitse formalistiese kunsgeskiedenis en –kritiek
Teen einde negentiende, begin twintigste eeu ontstaan daar die sogenaamde
Duitse formalistiese kunsgeskiedenis en -kritiek. Hoewel formalistiese kunsidees
alreeds uit die klassieke kom, is daar selde so baie klem op die formele
stylkwaliteite van kunswerke geplaas. As voorbeelde van hierdie beweging word
hoofsaaklik Fiedler en Wölfflin bespreek.14
Fiedler het in die besonder vir die bestaan van 'n Kantiaanse, onbemiddelde en
belangelose estetiese ontologie geargumenteer. Daarom sê Podro (1982:111) dat
"art was understood by Fiedler as an autonomous exercise and not as reflecting,
or produced by, social conditions. It was a free development of our minds in the
area of vision." Fiedler (1978:43) se opvatting van 'n suiwer, onbemiddelde
artistieke skoonheid word weerspieël in aanhalings soos die volgende: "The origin
and existence of art is based upon an immediate mastering of the visible world by
a peculiar power of the human mind"; en "The relation between himself and the
objects is not a derived but an immediate one" (Fiedler 1978:44). Wat Fiedler
hier propageer, is 'n estetika van onmiddellikheid wat hy klaarblyklik afgelei het
uit Kant se bespreking van die artistieke genie, die natuurgunsteling wat
onbemiddelde toegang tot die estetiese ding as sodanig het. Volgens Fiedler
(1978:45) is dit die kunstenaar se taak "to create another world beside and
above the real one, a world freed from earthly conditions, a world in keeping with
his own discretion". In hierdie verband sê Fiedler (1978:41) ook: "As long as
perception serves some purpose, it is limited, it is unfree."
Waar Fiedler in hoofsaak 'n kunstenaarsteorie opgestel het, het Wölfflin (1932) 'n
groot invloed op die twintigste-eeuse kunsgeskiedskrywing uitgeoefen. Volgens
Van den Berg (1985:16/4) het Wölfflin die kunsgeskiedenis beskou as 'n
"outonome proses van estetiese ordening wat slegs sy eie formele wetmatighede
gehoorsaam". McEvilley (1993:148) skryf in hierdie verband: "Wölfflin elaborated
the idea that the history of visual forms develops with an inevitable inner logic
that is quite independent of external influences." Wölfflin het dus geglo dat
formele stylkwaliteite 'n onbemiddelde, deterministiese proses van vormsuiwering
deurgaan.15 Ingevolge hierdie beskouing ontwikkel waaragtige kuns volgens 'n
interne, outonome patroonmatigheid wat bemiddeling en eiesoortige kulturele
kontekste as't ware transendeer.
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Ter samevatting sou dit korrek wees om te sê dat die Duitse formalistiese
kunsgeskiedenis en -kritiek 'n Hegeliaanse teleologie of determinisme aangehang
het. Podro (1982:xxiii–xxvi) stel dit dat Wölfflin, maar ook "formalistiese"
kunshistorici soos Schnaase en Riegl, deur Hegel se teleologie beïnvloed is.
Volgens Podro (1982:xxiii) is dit Schnaase wat in die besonder verantwoordelik
was vir die aanpassing van "Hegel's broad teleological scheme of history to the
independent development of the visual arts".
Teenstrydighede gedy in die Duitse formalistiese kunsgeskiedenis en -kritiek. Die
belangrikste is dat hulle aan die een kant redeneer dat die kuns, in Fiedler se
woorde (1978:59), "can only be always and everywhere one and the same thing",
terwyl hulle weer aan die ander kant aanvaar dat die kuns op 'n teleologiese wyse
ontwikkel. Hier het ons duidelik te doen met die kontradiksie van 'n
ontwikkelende artistieke sentrum, 'n soort teleologiese ontologie. Daarbenewens
kon hierdie kunsgeskiedskrywing en -kritiek ook nie daarin slaag om aan te toon
hoe partikulariteite – soos byvoorbeeld die subjektiewe insette van die
kunstenaar en uiteenlopende kulturele kontekste – met die idee van 'n
"onvermydelike" gang van die wêreld-kunsgeskiedenis versoen kan word nie.

Die Bloomsbury-estetika
Die vroeë twintigste-eeuse Bloomsbury-estetika van Fry en Bell verteenwoordig 'n
ekstreme Kantiaanse formalisme, naamlik dat goeie kuns met 'n voorafbestaande
estetiese werklikheid moet korrespondeer. Fry, 'n invloedryke voorstander van
die postimpressionisme, sit in sy opstel van 1909, An Essay in Aesthetics
(1928:16–38), 'n estetika met 'n sterk Kantiaanse inslag uiteen. Hy tref 'n
onderskeid tussen 'n outonome, vrye artistieke verbeeldingslewe en 'n onvrye
wêreld van noodsaaklikheid. Die Kantiaanse belangeloosheid weerklink waar hy
(Fry 1928:20) skryf: "Art, then, is an expression and stimulus of this imaginative
life, which is separated from actual life by the absence of responsive action."
Afgesien hiervan tref Fry ook 'n Kantiaanse onderskeid tussen sintuiglik
sjarmante ervarings en "suiwer" kuns.16 Die eerste noem hy (Fry 1928:30–1)
"sensuous charm" en die tweede "aesthetic approval of works of imaginative art".
Fry (1928:29) skryf ook: "... consider it [kuns] as an expression of emotions
regarded as ends in themselves." Sy artistieke emosie is egter geensins in die
algemene sin van die woord emosioneel nie. Dit is eerder 'n suiwer,
nievoorstellende emosie; formele kwaliteite soos ritme, massa, ruimte, lig en
skadu. Dié noem hy die emosionele elemente van ontwerp. Volgens hom is dit
hierdie "emosionele" formele kwaliteite wat 'n kunswerk uitmuntend maak, en nie
emosionele onderwerpe nie.
Fry (1928:22) skep ook 'n totale breuk tussen die artistieke verbeelding en die
wêreld van noodsaaklikheid. Dit is asof hy die bestaan van 'n ontologiese
estetiese werklikheid bepleit waar hy argumenteer dat "the fullness and
completeness of the imaginative life ... may correspond to an existence more real
and more important than any we know of in mortal life". Wat Fry eintlik voorstel,
is dat daar 'n voorafbestaande artistieke sentrum is en dat dit die taak van die
kuns is om hierdie sentrum te ontdek. Hy skryf byvoorbeeld: "[C]onsider only
whether the emotional elements inherent in natural forms are adequately
discovered …" (Fry 1928:38)
Bell, 'n ondersteuner van Cezanne, sit in sy geskrif Art (1913) 'n soortgelyke
posisie as Fry s’n uiteen. Hy verskil egter van Fry, wat gepoog het om 'n
veronderstelde estetiese sentrum te verklaar sonder om direk na 'n Goddelike
buitepunt te verwys. Vir Bell is skoonheid 'n Godgegewe sui generis-verskynsel
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('n onherleibare skepping). "Great art," sê Bell (1913:37), "remains stable and
unobscure because the feelings that it awakens are independent of time and
place, because its kingdom is not of this world."
Bell doen ook moeite om te probeer bepaal wat die eiesoortige kwaliteit van die
kuns sou wees. In hierdie verband noem hy verskeie voorbeelde van
uiteenlopende visuele artefakte van verskillende kulture en tydperke en vra wat
die gemeenskaplike eiesoortige kwaliteit is wat hierdie artefakte besit. Wat is dit
wat maak dat hulle almal as kunswerke gereken word? Hy kom tot die slotsom
dat dit slegs "significant form" (Bell 1913:8) kan wees. Soos Fry gedoen het, tref
Bell 'n Kantiaanse onderskeid tussen 'n oppervlakkige, sintuiglike estetiese genot
wat vervleg is met begeertes en belange, en 'n suiwer, belangelose genot wat uit
vormkwaliteite voortspruit. Bell en Fry wil dan die skoonheidsentrum in tydlose,
universele vormkwaliteite ontdek.
Om saam te vat: Dit is dit belangrik om daarop te let dat Fry en Bell nie 'n
historiese karakter aan hul teorieë gee nie. Die postimpressionisme is volgens
hulle die ware kuns omdat dit in hulle tyd die beste met 'n veronderstelde tydlose
formele skoonheid korrespondeer. Wat hulle dus by implikasie sê, is dat artistieke
vernuwing op 'n al hoe getrouer wordende nabootsing van die "vermeende"
sentrum van skoonheid neerkom. Hierdie beskouing hou egter die paradoksale
implikasie in dat wanneer hierdie vooruitstrewende kuns mettertyd die
"waaragtige" artistieke sentrum sou ontdek, dit die einde van die vooruitgang van
die kuns sal beteken.

Adorno en die laat-avant-garde: 'n nieversoenende
korrespondensie
Nog vroeër as Fry en Bell, wat in die vroeë twintigste eeu geskryf het, het daar
reeds rondom die middel van die negentiende eeu 'n breë artistieke ingesteldheid
ontstaan wat as die historiese avant-garde (voorhoede) bekend staan.17 Die
avant-garde het later, gedurende die twee Wêreldoorloë, 'n beduidende opbloei
getoon, maar die betrokkenes het teen die middel van die twintigste eeu hul
seggenskap prysgegee toe hulle in outonome eksperimente met artistieke vorm
verstrengel geraak het.
Die hele avant-gardistiese artistieke ingesteldheid is klaarblyklik deur Hegel
beïnvloed, want op grond van sy argumentasie ten gunste van teleologie het hulle
aangeneem dat daar waaragtige artistieke vooruitgang moet wees. 'n Mens sê so
omdat die geskrifte van die avant-garde, soos byvoorbeeld die surrealistiese
manifes van Breton (1972), impliseer dat hulle hulself in 'n vooruitstrewende,
byna profetiese rol gesien het. As 'n mens jouself in 'n profetiese artistieke rol
sien, selfs al is dit in 'n soort duiwelsadvokaat/herout-rol soos met die dadabeweging, volg dit dat 'n mens 'n artistieke teleologie veronderstel.
Nog 'n kenmerk van die avant-garde is die haastigheid waarmee hulle die
toekoms tegemoet gegaan het. Hierdie ingesteldheid om so gou moontlik geheel
en al met die verlede te breek, manifesteer ook in die welbekende, snel
opeenvolgende formalistiese styl-"ismes" van die laat moderne kuns: kubisme,
futurisme, konstruktiwisme, abstrakte ekspressionisme, minimalisme, ensovoorts.
Hieroor skryf Ascott:
The insistent linearity in time of Formalist Modernism was tied to
the idea of progress and the future, the styles and the modes of
the modernist aesthetic were linked almost causally in a straight
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line on which there was no going back, for it was thought that to
look to the past could only be regressive. (Ascott 1980:51)
Na hierdie kort bekendstelling aan die avant-garde word die hooftrekke van
Adorno (1997) se estetika bespreek. Dit word gedoen omdat sy estetika as die
grondpatroon van die avant-garde-ingesteldheid beskou kan word, en ook omdat
sy estetika dikwels as een van die laaste moderne estetikas gereken word.
Adorno was 'n voorstander van die atonale avant-garde-musiek van Schönberg,
en het geglo dat sulke musiek 'n emansiperende sosiale uitwerking kan hê. Om sy
argument uit te werk kan 'n mens begin deur aan te stip dat Adorno glo dat die
gewone "emosionele" en ikonografiese inhoude van kuns eintlik nie positiewe
sosiale verandering teweeg kan bring nie. Volgens hom word positiewe
strukturele verandering eerder deur aspekte soos die artistieke medium en
formele tegnieke bewerkstellig. Adorno (1997:2) skryf byvoorbeeld: "[T]hrough
the ages by means of its form, art has turned against the status quo." Wat
Adorno (1976:208) verder in hierdie verband doen, is om verbande te lê tussen
die formele styleienskappe van die kuns en die sosiale praktyk waaruit daardie
kuns ontstaan het. Soos Edgar (1990:53) dit stel: "Social problems are
transformed into artistic problems." In hierdie verband analiseer Adorno (1976)
die historiese ontwikkeling van woordlose musiek en kom tot die slotsom dat
veranderinge in formele musiekstyle in 'n groot mate bepaal word deur
alledaagse materiële patrone soos dié tussen arbeid, produksie en verbruik. 'n
Belangrike skuif wat hy dus maak, is om die formeel-estetiese aspekte van die
kuns, en die sosiale faktore rondom daardie kuns, met mekaar in verband te
bring. In hierdie verband skryf hy:
The aesthetic force of production is the same as that of productive
labour and has the same teleology; and what may be called
aesthetic relations of production … are sedimentations or
imprintings of social relations of production. Art's double character
as both autonomous and fait social is incessantly reproduced on the
level of its autonomy. (Adorno 1997:5)
Die estetiese en die sosiale is dan op 'n wyse identies aan mekaar, maar soos
later bespreek word, ook nie volkome identies nie.
Voordat hierdie dialektiese verhouding tussen die kuns en die sosiale orde egter
verder ontleed word, moet 'n mens hier noem dat Adorno iets ervaar het wat
Kant en Hegel nie kon voorsien het nie, naamlik dat die versoenende
verligtingsideale wat hulle voorgestaan het, sigself vasgeloop het in 'n krisis: die
geweld van die nasionaal-sosialistiese fascisme wat in die Holocaust gekulmineer
het. 'n Vraag wat vandag steeds gevra word, is hoe die nasionaal-sosialistiese
fascisme – met hierdie slagting teen die mensdom – uit versoenende, rasionele
verligtingsdenke kon voortspruit. Hoe is dit moontlik dat Kant se pogings tot 'n
versoening tussen individualiteit en universaliteit, en Hegel se teleologie, wat alle
teenstrydighede sou ophef, in die gaskamers kon eindig?
Myns insiens is bogenoemde die vernaamste rede hoekom Adorno versoening – of
in die geval van die kunste, die ervaring van estetiese harmonie – wil vermy. In
die nasleur van die Holocaust ontwikkel hy 'n negatiewe dialektiek as repliek op
Kant en Hegel se versoenende dialektiek. In 'n verskeurde, nie-outentieke
maatskappy, redeneer hy, kan estetiese harmonie die effek hê dat dit die
werklike ellende, die werklike geweld, die werklike materiële, geslags- en rasseongelykheid sublimeer. Met verwysing na Adorno, maar trouens ook Marcuse en
Brecht se uitgangspunt, skryf Wolff (1981:89): "The arts may express and depict
great inequalities and suffering, but because these are transposed on to the
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aesthetic level, they simply act in a cathartic manner, and in the process affirm
the existing social relations." Dit is dus duidelik dat 'n mens Adorno se estetika
moet verstaan teen die agtergrond van die aanname van 'n antagonistiese sosiale
orde, en die probleem van hoe kuns daar moet uitsien om revolusionêre
verandering in so 'n maatskappy te bewerkstellig. Adorno (1997:2) skryf
byvoorbeeld: "In the face of the abnormality into which reality is developing, art's
inescapable affirmative essence has become insufferable."
Dit is ook om bogenoemde rede dat Adorno teen die kuns van politieke
korrektheid gekant is. Hy neem hierdie standpunt in om die eenvoudige maar
kragtige rede dat daar geen grondplan vir 'n perfekte samelewing kan bestaan
nie, omdat so 'n samelewing nie geken kan word voordat dit gerealiseer word nie.
In 'n vergelyking tussen Hegel, Marx en Adorno skryf Edgar die volgende:
While rejecting Hegel's purely subjective absolute, Marx merely
replaces this with his own, in the form of communist society,
implying that its realization was imminent. Adorno refuses to define
the absolute positively. There is no ground-plan for a perfect
society, for this society cannot be known until it is achieved. (Edgar
1990:52)
Adorno aanvaar dan nie die opsie van polities korrekte, affirmatiewe kuns nie,
omdat dit wat "goed" is, nie geken kan word voordat dit bestaan nie.
Op hierdie punt sit Adorno egter met 'n probleem, want as die kuns en die sosiale
orde, soos voorheen gesê is, identies aan mekaar is, hoe kan dieselfde kuns
daardie orde transendeer en transformeer? As Zuidervaart (1991:xx) in hierdie
verband korrek is, lui die voorafgaande vraag – die vraag wat Adorno sentraal
gestel het – soos volg: "If modern society is a 'false' totality, then how can
modern art, a part of that totality, disclose sociohistorical truth?" Vir Adorno
beteken die feit dat baie van die kunswerke wat vandag as meesterwerke
waardeer word, aanvanklik 'n negatiewe resepsie gehad het, dat 'n kunswerk 'n
groter waarheidsmoment mag besit as wat 'n spesifieke historiese tydperk by
vermoë is om in te sien. Hy het dan veral probleme met die neiging om die
waarde van 'n kunswerk te meet aan die mate waarin dit onmiddellik
kommunikeer.18
'n Kunswerk wat dus in 'n "diep" sin relevant is, moet volgens Adorno voldoen
aan die dialektiese vereiste dat dit sowel 'n produk van die maatskappy moet
wees, as wat dit 'n "waaragtigheid" moet besit wat daardie maatskappy kan
transendeer en transformeer.19 Om 'n estetiese teorie te ontwikkel wat aan
hierdie dialektiese vereiste voldoen, maak Adorno van 'n tipe materieelgeoriënteerde herinterpretasie van Hegel se estetika gebruik. Edgar (1990:46)
merk op dat "for Adorno Hegel had recognized the determinant historical and
social existence of art, while reinforcing the possibility that art could have an
objective truth content". Die spesifieke idee wat Adorno van Hegel oorneem, is
dat die kuns, terwyl dit histories-sosiaal gekondisioneer is, terselfdertyd
waaragtig kan wees.
Waar Hegel egter die kuns sien as medebepalend van 'n proses wat noodwendig
tot 'n versoenende identiteit lei, is Adorno se artistieke waaragtigheid in 'n
verskeurde nie-identiteit opgesluit. Edgar (1990:52) verduidelik soos volg: "Truth
may be grasped only in terms of the limitations that the inhumanity of
contemporary society places upon its realization." Waar Hegel se historiese
determinisme tot 'n totale deursigtigheid kom, is dit in Harding (1992:185) se
woorde die geval dat "[b]y questioning Aufhebung, Adorno can argue that the
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dialectical tensions between an art work and its origins remain intact and
unresolved, buried beneath the passage of time".20
Omdat Adorno se sentrum van waaragtigheid juis die besef van 'n verskeurde
nie-identiteit is, is daar perke aan ons rasionele konseptuele denke, maar aan die
ander kant hou ons beperkte rasionaliteit ook die moontlikheid tot waaragtige
sosiale verandering in. Edgar (1990:52) verduidelik: "The essence (as Spirit or
reason) is then at once repressive in that it acts as a boundary to thought,
ultimately legitimating social inequality, and potentially liberating, in that it is the
medium of developing human self-consciousness." Volgens Adorno kan ons dan
nie slegs rasionele, konseptuele denke op sigself gebruik om vernuwing te
bewerkstellig nie. Om werklike strukturele verandering te bewerkstellig het 'n
mens die kuns nodig omdat dit op die grense van dit wat denkbaar is, opereer.
Hierdie "oop" artistieke ruimte is dan in alle waarskynlikheid die beste in staat om
nuwe bewussynsvlakke, in feite 'n heel nuwe strukturele realiteit, te
bewerkstellig.
Omdat dit egter 'n rasionele besef is om te besef dat "irrasionele" kuns ideaal
geskik is om persepsies te verskuif, is kuns ook ván die rasionele maatskappy.
Aan die ander kant kan dit egter nie deur die maatskappy "verteer" word nie. Dit
is omdat dit aan die een kant 'n illusie is wat ons nie volkome kan snap nie ('n
kunswerk hou byvoorbeeld meesal 'n weerstand tot die openbaring van sy
konseptuele inhoude in), maar aan die ander kant is dit terselfdertyd die grootste
waarheidsmoment, omdat dit die potensiaal besit om persepsies te verskuif. In
hierdie verband merk Adorno (1997:15) op: "The work wants its truth and
untruth to be grasped."
Volgens Adorno besit kuns wat op die tradisionele wyse 'n "organiese" harmonie
besit, nie vernuwende potensiaal nie. Dit is omdat sulke kuns slegs die
teenswoordige "valse" maatskappy kan bevestig om sodoende die status quo te
onderskraag. Daarom skryf hy: "[T]he concept of aesthetic pleasure [lees:
harmonieuse kuns] as constitutive of art is to be superseded" (Adorno 1997:15).
Hierteenoor is onharmonieuse kuns volgens hom die kuns wat vernuwing kan
bewerkstellig. Adorno skryf die volgende oor Schönberg:
Schoenberg's music demands from the very beginning active and
concentrated participation, the most acute attention to
simultaneous multiplicity, the renunciation of the customary
crutches of a listening which always knows what to expect ... It
requires the listener spontaneously to compose its inner movement
and demands of him not mere contemplation but praxis. (Adorno
1967:149–50)
Adorno verruil dus 'n harmonieuse kuns vir 'n kuns waar spanninge op 'n
dialektiese wyse ontbloot word, 'n kuns wat oënskynlike harmonieë, valse
harmonieë, uiteenskeur. Edgar verduidelik:
The dissonant work, disrupting harmony, refuses to communicate
precisely because it is disrupting appearance. Such works replace
appearance by illusion, and communication by mediation. As the
Hegelian spirit may come to recognize itself in its other, so may
socialized humanity recognize itself in art works. The dissonance of
illusion will serve to liquefy the social labour that is crystallized
within it, and thereby to have brought to potential humanconsciousness the boundaries that have become imposed upon it.
(Edgar 1990:54)
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Adorno sal dus aanbeveel dat voordat 'n "nuwe" harmonie ontstaan, daar weer 'n
nuwe styl moet wees. Elke nuwe styl hou dus 'n potensiële harmonie in, maar op
die punt waar dit verskyn, moet dit weer verdwyn. (Adorno het byvoorbeeld
aanbeveel dat daar nie 'n Schönberg-skool moet ontstaan nie.)21 Op die punt
waar 'n nuwe harmonie, wat aanvanklik onharmonieus voorkom, harmonieus
raak, moet daar weer 'n nuwe disharmonie ontstaan, ensovoorts, ensovoorts. Die
kuns bly dan 'n illusie ('n disharmonie), hoewel dit eintlik 'n waarheid ('n
harmonie) is. In hierdie voortdurende estetiese revolusie sien Adorno die
potensiaal vir bewussynsverskuiwings wat "goed" is. In hierdie verband skryf hy:
"The concept of art is located in a historically changing constellation of elements;
it refuses definition. Its essence cannot be deduced from its origin" (Adorno
1997:2). Verder skryf hy ook: "[A]rt's substance could be its transitoriness"
(Adorno 1997:3).
Hoewel daar natuurlik variasies bestaan, kan 'n mens hierdie uiteensetting van
Adorno se estetika as die grondpatroon van die laat-avant-garde-estetika reken.
Daar is egter verskeie probleme met hierdie estetika wat nóg Adorno, nóg enige
ander woordvoerder op 'n bevredigende wyse kon oplos. Die eerste is dat die hele
dinamika van hierdie estetika geskoei is op die aanname van 'n onregverdige
maatskappy wat in 'n antagonistiese verhouding met die kuns verkeer. Hoewel dit
waar is dat die fascisme waarteen Adorno gestry het, 'n antagonisme jeens
vernuwende kuns openbaar het, kan 'n mens nie hierdie spesifieke geskiedenis
veralgemeen nie. Dit is gewoon nie waar dat alle maatskappye fascisties is of
noodwendig 'n antagonisme jeens vernuwende kuns openbaar of sal openbaar
nie.
'n Verdere probleem met die avant-garde is dié van sosiale vervreemding. Waar
die avant-garde aanvanklik aan die ideaal van sosiale betrokkenheid gekoppel
was, het hierdie vorm van sosiale betrokkenheid spesifiek in die laat-avant-garde
problematies geraak toe dit, volgens Conner (1989:237), onttrek het "to a
position of detachment, in a fatal splitting of the aesthetic and political realms".
Conner verduidelik verder:
The assertion of aesthetic autonomy may have politically radical
consequences, for, in freeing art from its traditional forms of social
responsibility, it may make it possible to generate revolutionary
new forms of expression and consciousness or to resist the
systematizing and regularizing tendencies of modern life. But the
very distance from social responsibility maintained by modernist
aesthetics may also serve, paradoxically, to insulate society from
these revolutionary effects. (Conner 1992:289)
Soos Conner tereg uitwys, kom dit vandag voor of die prysgee van sosiale
diensbaarheid en die oordrewe beklemtoning van artistieke vryheid ernstige kuns
van enige sosiale uitwerking hoegenaamd geïsoleer het.

Greenberg en die laat-moderne kuns
Hoewel die belangrikste woordvoerder van die abstrakte ekspressioniste,
Greenberg, self sy estetika as Kantiaans beskou het, is daar 'n sterk Hegeliaanse
inslag, met name 'n historiese determinisme, in sy kunskritiek aanwesig.22 Sy
Kantianisme kom na vore in sy beskouing van kuns as "the immediate, the
concrete, the irreducible" (Greenberg 1961:139), en sy Hegeliaanse inslag in
uitsprake soos: "Major art is impossible, or almost so, without a thorough
assimilation of the major art of the preceding period or periods" (Greenberg
1961:210). Dit is dus paradoksaal dat hy enersyds die abstrakte ekspressionisme
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regverdig deur dit aan 'n tydlose estetiese sentrum te koppel, terwyl hy
andersyds die idee van 'n noodwendige, immanente historiese ontwikkeling
gebruik om hierdie kuns as 'n universele, superieure kuns voor te hou.
Nog 'n strategie wat Greenberg gevolg het in sy strewe om die abstrakte
ekspressionisme tot "kampioen"-kuns te maak, was om historiese voorsate vir
hierdie kuns op te diep. Greenberg (1961:211) vind dan die genesis van die
abstrakte ekspressionisme in die vooroorlogse Franse skilderkuns. Hoewel 'n
mens nie eintlik Greenberg se strategie om die abstrakte ekspressionisme vanuit
die verlede te rasionaliseer, kan kritiseer nie – die verlede gee immers betekenis
aan die toekoms – oorskry hy met vergelykings soos dié tussen De Kooning en
Rubens se naakstudies alle grense van redelikheid (Greenberg 1961:213).
Soos reeds hier bo gesuggereer is, is Greenberg sterk formalisties ingestel. Hy
skryf byvoorbeeld:
It is granted that a recognizable image will add conceptual meaning
to a picture. But the fusion of conceptual with aesthetic meaning
does not affect quality. That a picture gives us things to identify, as
well as a complex of shapes and colours to behold, does not mean
necessarily that it gives us more as art. (Greenberg 1961:134)
Boonop neem hy standpunt in dat elke kunsdissipline 'n eiesoortige estetiese
sentrum besit:
[A] modernist work of art must try, in principle, to avoid
dependence upon any order of experience not given in the most
essentially construed nature of its medium. ... The arts are to
achieve concreteness, "purity" by acting in terms of their separate
and irreducible selves. (Greenberg 1961:139)
Die skilderkuns se veronderstelde estetiese sentrum ontdek Greenberg in die
"rou" sensuele kwaliteite van verf, en om hierdie rou kwaliteite te ontgin, poneer
hy 'n deterministiese ontwikkeling na "platheid" toe. Met hierdie platheid word
alle illusionêre voorstellinge uit die kuns gehaal sodat die medium, die
onmiddellike "rou" kwaliteite van verf, tot sy reg kan kom om sodoende die
"sentrum" van die skilderkuns bloot te lê.23 Waar Fry en Bell se formalisme
daarop neergekom het dat die ware kunstenaar 'n suiwer, formele skoonheid
uitbeeld wat agter die oppervlak van die gewone visuele wêreld skuil, impliseer
Greenberg se formalisme dat die ware kunstenaar in homself 'n "rou", sintuiglike,
universele estetiese sensibiliteit ontdek en dit veruitwendig. Soos welbekend is,
hang Jackson Pollock geprikte verfblikke aan toue bo 'n horisontale doek wat hy
fisies self betree. Hy "suiwer" klaarblyklik sy verstand van "alle" diskursiewe
denke, en swaai die druppende verf volgens die diktate van sy innerlike fisiese
oergemoed rond ... en, siedaar, volgens Greenberg maak Pollock op hierdie wyse
die beste kuns van sy tyd.
Met betrekking tot Pollock se "all-over" skilderye skryf Greenberg egter ook die
volgende ietwat pessimistiese, ietwat dialektiese evaluering van die abstrakte
ekspressionisme:
The dissolution of the pictorial into sheer texture, into apparent
sheer sensation, into an accumulation of repetitions, seems to
speak for and answer something profound in contemporary
sensibility ... The "all-over" may answer the feeling that
hierarchical distinctions have been, literally, exhausted and
invalidated; that no area or order of experience is intrinsically
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superior, on any final scale of values, to any other area or order of
experience. It may express a monist naturalism for which there are
neither first nor last things, and which recognizes as the only
ultimate distinction that between the immediate and the unimmediate. But for the time being, all we can conclude is that the
future of the easel picture as a vehicle of ambitious art has become
problematical. In using this as they do – and cannot help doing –
artists like Pollock are on the way to destroying it. (Greenberg
1961:157)
Klaarblyklik besef Greenberg die leegheid van die artistieke sentrum wat hy
veronderstel. Dit is nogal 'n slim dialektiese skuif, want nou is die mees
progressiewe kuns juis dié kuns wat in sy onderskeidinglose betekenisloosheid, in
sy "all-overness", aankondig dat daar geen waaragtige estetiese sentrum bestaan
nie. Of effens anders beskou, suggereer Greenberg dat daardie soort skilderkuns
wat aantoon dat die skilderkuns eintlik nie meer seggenskap besit nie, die beste
skilderkuns is. Dit is egter 'n sirkelargument, aangesien die gevolg reeds in die
oorsaak opgeneem is, en die oorsaak is natuurlik dat Greenberg met sy formele
reduksie in die eerste plek die skilderkuns van seggenskap help ontledig het.
As ek Greenberg se argument op 'n "metaforiese" wyse interpreteer, lyk dit vir
my of die abstrakte ekspressionisme vir hom die eerste onderskeid tussen niks en
iets beteken: iets soos 'n stuiptrekkende lyf wat van niks anders as sy
stuiptrekkings bewus is nie. Kant se belangelose, onbemiddelde artistieke
sentrum het hol geword, hol eggogrotte van selfverwysende, rou, begriplose
sensasies. Greenberg het hierdie stuiptrekkende selfreferensie tot die essensie
van die kuns verhef en hierdie stuiptrekkings as die enigste kuns van kwaliteit
aangekondig. In 'n waad van swartgalligheid, miskien omdat hy die leegheid van
hierdie veronderstelde estetiese sentrum ervaar het, pleeg Pollock in 1956 'n
"onintensionele" selfmoord en kondig, metafories gesproke, die einde van kuns as
'n korrespondensie met sigself aan.
So sou 'n mens kon voortgaan om voorbeelde te noem van hoe die laat-moderne
kuns sy eie projek, sowel as 'n aspek van sy eie tradisie, naamlik die ontdekking
van 'n waaragtige, eiesoortige estetiese sentrum, bevraagteken het. Hier kan 'n
mens in die besonder aan Duchamp dink wat met sy "ready-mades" die idee van
'n eiesoortige estetiese sentrum geproblematiseer het, maar ander voorbeelde,
soos die uitstal van swart skilderdoeke, klanklose musiek, boeke met skoon
blaaie, toevallige komposisies, en die uitstal van 'n uitgeveegde tekening, is
welbekend. Hierdie kenotiese gebare is tog sekerlik niks anders as die
selferkenning dat daar in der waarheid geen waaragtige estetiese sentrum
bestaan waarmee goeie kuns moet korrespondeer nie.24

Gevolgtrekking
Uit die voorgaande ontleding is dit duidelik dat die moderne artistieke-outonomiestrewe gepoog het om deur 'n verskeidenheid dialektiese versoeningspogings 'n
kuns te konsipieer en te realiseer wat met 'n veronderstelde estetiese sentrum
korrespondeer. Die spanninge tussen 'n estetiese ding as sodanig , 'n tydloosheid,
'n onmiddellikheid en 'n passiwiteit aan die een kant, en die kreatiwiteit, die vrye
gekonsipieerdheid en die vooruitgang van die kuns aan die ander kant, bly egter
paradoksaal staan. Dit is duidelik dat die moderniteit se pogings om 'n kuns te
ontwikkel wat hierdie spanninge finaal in waaragtigheid sal versoen, en om
hierdie kuns teoreties te rasionaliseer, sigself teen die middel van die vorige eeu
van 'n groot mate van seggenskap ontledig het.
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As 'n mens teensprake, teenstrydighede en paradokse as "foute" reken, het
hierdie tradisie dus verskeie foute gemaak. In die besonder het die Romantiek
gefouteer deur 'n universaliteit en 'n finaliteit aan sy eie estetiese harmonieë toe
te skryf. Een van die foute wat die "kuns ter wille van die kuns"-oproep gemaak
het, was om die historiese sosiale uitwerking van die kuns te verontagsaam
terwyl dit die kuns as noodsaaklik gereken het. Die Bloomsbury-estetika het
gefouteer deur vooruitstrewende kuns aan die ontdekking van 'n tydlose
artistieke sentrum te koppel. Adorno en die laat-avant-garde het gefouteer deur
aan te neem dat die maatskappy noodwendig antagonisties is. Verder het die
laat-avant-garde gefouteer deur die kuns van die lewe te isoleer. Greenberg het
weer 'n kombinasie van die voorgaande foute gemaak, waarvan die beduidendste
miskien die kontradiksie is om die onmiddellike te verbind aan 'n historiese
bewussyn, met ander woorde, om 'n onbemiddelde bemiddelde kunsvorm te
veronderstel.
Op grond van die voorgaande ontleding kan 'n mens dus saamstem dat die
moderne
artistieke-outonomie-strewe
gefouteer
het
deur
vanuit
'n
korrespondensie-denkraamwerk 'n suiwer estetiese sentrum te probeer ontdek.
Wat 'n mens egter in hierdie verband ook in ag moet neem, is dat die
ineenstorting van hierdie projek terselfdertyd tot gevolg gehad het dat die breër
moderne intellektuele tradisie vroegtydig van korrespondensiedenke afstand
gedoen het. In die inleiding is daar geredeneer dat omdat "ander" intellektuele
tradisies steeds dikwels gewelddadige eiebelang op korrespondensiedenke
rasionaliseer, hierdie tradisie se vroegtydige, vrywillige verwerping van
korrespondensiedenke en -praktyke daarvan 'n emansiperende krag in die
geskiedenis maak. 'n Mens kan maar net hoop dat mense in die algemeen sal
ophou om eiebelang op grond van korrespondensiedenke te rasionaliseer.
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Eindnotas
1

Provisionally stated, correspondence thinking refers to thinking that
presupposes a pre-given reality on which truth must be based.
2

Voorlopig gestel verwys korrespondensiedenke na denke wat 'n voorafgegewe
realiteit veronderstel waarop waarheid gebaseer moet word.

3

Aspekte van hierdie artikel is gebaseer op my doktorale proefskrif. Sien
Potgieter (1999).
4

Sien DiCenso (1990:1–22) vir 'n bespreking van die breë Westerse filosofiese
tradisie se ingesteldheid om oor waarheid in terme van óf korrespondensie, óf 'n
soort korrespondensie-samehang te dink.

5

Vir akkuraatheid is dit nodig om vanaf die Romantiek tussen twee bene van die
moderne artistieke praktyk te onderskei: aan die een kant 'n formalistiese been
wat bewegings soos die kubisme, De Stijl, die Russiese konstruktiwisme, die
Westerse konstruktiwisme, abstrakte ekspressionisme, sogenaamde "hard-edge"
skilderkuns en minimalisme insluit, en aan die ander kant 'n been wat bewegings
soos die impressionisme, die postimpressionisme, aspekte van die kubisme,
fauvisme, ekspressionisme, surrealisme en popkuns insluit. Hierdie artikel handel
in die eerste plek oor die formalistiese been, aangesien dit hierdie been is wat
korrespondensiedenke tot sy uiterste gevoer het.
6

Weens ruimtebeperkings word slegs die hooftrekke van die standaardinterpretasie van Kant en Hegel se estetikas geskets. Lesers wat nie met die
standaard-interpretasies vertroud is nie, kan Cohen (1982), Crawford (1974),
Inwood (1993), Knox (1936), Shapiro (1992), Singer (1983) en Whewell (1992)
raadpleeg.

7

Sien Tilghman (1991:27), wat die opmerking maak dat "the eighteenth century
did generate the idea of an artistic/aesthetic essence that was to be realised by
stripping away everything supposedly non-essential."

8

In hierdie verband skryf Kant (1952:169): "Where an author owes a product to
his genius, he does not himself know how the ideas for it entered into his head."
9

Sien Van Gerwen (1992:111), wat Novalis in hierdie verband uitsonder.

10

Sien Cooper (red.) (1992:291).

11

Hier is dit interessant om die estetika van die sublieme (ook deur Kant
verteoretiseer) in ag te neem, want wanneer 'n versoening tussen subjektiwiteit
en objektiwiteit faal, soos gereeld in die lewe gebeur, word die kunstenaar die
taak opgelê om ten minste die smart en die vervoering, selfs die geweld van
sulke mislukkings, tot uitdrukking te bring.
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12

Aangehaal deur Rockmore (1992:386).

13

Sien Tilghman (1991:25).

14

'n Meer volledige lys Duitse formalistiese kunshistorici sou Riegl en Schnaase
insluit. Sien Podro (1982) en Van den Berg (1985:16/1–16/8) in hierdie verband.

15

Sien Van den Berg (1985:16/1–16/8).

16

Kant het geredeneer dat sintuiglike sensasies soos proe nie universeel kan
wees nie, aangesien mense verskillende voorkeure het.

17

Sien Weightman (1973), Gaunt (1994) en Bürger (1984) vir goeie besprekings
van die avant-garde.

18

Anders gestel, hy glo nie dat die massa-opinie noodwendig korrek is nie.

19

Sien Edgar (1990:46).

20

Wat Hegel (1975a:403–8) met Aufhebung bedoel, is dat sintuiglike,
metaforiese kuns langsamerhand deur 'n historiese dialektiek in "absolute" kennis
kan omsit. Wat gebeur, is dat waaragtige betekenisse ontstaan wanneer
aanvanklike "vae", konkrete, sintuiglik-metaforiese betekenis as't ware wegslyt.

21

Sien Wolff (1981:90).

22

Sien Stadler (1982:203), wat ook verbande tussen Hegel en Greenberg lê.

23

In hierdie verband sê Tilghman (1991:27): "One trend in twentieth-century
critical theory has sought to arrive at an artistic essence by stripping away such
'aesthetic' elements of painting as space and figuration."
24

Sien in hierdie verband Gablik (1984:88–102), wat die moderne kuns as 'n
kenotiese selfontlediging van die kuns se tradisionele religieuse karakter
verstaan.
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Wij spreken zo niet onder ons –
taalstandaardisasie en die konstruksie
van identiteit
Heinrich Grebe
Universiteit van Pretoria

Abstract
We don’t speak like this among ourselves – language standardisation and
the construction of identity
It is unlikely that Standard Afrikaans has been based on one relatively uniform
vernacular. Ana Deumert has convincingly argued that what we recognise as
Standard Afrikaans today is a construction to be attributed to language
entrepreneurs who strove for a unique South African identity towards the end of
the nineteenth and early 20th century. This led to deliberately discarding some of
the then metropolitan Dutch linguistic norms.
The Afrikaans negative and diminutive systems will be shown to be the linguistic
outcome of these conceptions of identity and purity.

Opsomming
Wij spreken zo niet onder ons – taalstandaardisasie en die konstruksie
van identiteit
Dit is onwaarskynlik dat Standaardafrikaans terug te voer is op een relatief
uniforme vernakulêr. Ana Deumert toon oortuigend aan dat wat ons vandag as
Standaardafrikaans herken, ’n konstruksie is wat ons te danke het aan die strewe
van taalentrepreneurs teen die einde van die 19de en vroeë 20ste eeu. Hulle het
aan ’n eie Suid-Afrikaanse identiteit gebou. Dit het soms daartoe aanleiding
gegee dat daar bewus teen die Nederlandse norm ingegaan is.
Na aanleiding van die Afrikaanse negasie- en diminutiefsisteme word aangetoon
hoe bepaalde identiteit- en suiwerheidsideale linguisties gekonstrueer is.

Inleiding
In hierdie artikel wil ek na aanleiding van onder andere die fundamentele en
inspirerende werk van Deumert (2004) aantoon dat die interne geskiedenis van
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Afrikaans in die verlede dikwels te simplisties voorgestel is. Dit is onwaarskynlik
dat Standaardafrikaans teruggaan op enkel en alleen een relatief uniforme
vernakulêr/koine wat reeds teen die einde van die 18de eeu gestabi biliseer het.
Wat ons vandag as Standaardafrikaans herken, is veel eerder ’n konstruksie wat
ons aan taalentrepreneurs1 te danke het. Hulle het hul ten doel gestel om die
"eerlike" landadel ’n stem te gee teenoor ’n hovaardige koloniale bestel (Deumert
2004:45–54). In die strewe na die konstruksie van ’n eie identiteit het ook
Afrikaner-nasionalisme2 ’n nie onbelangrike aandeel nie gehad in die stryd om die
opwaardering van Afrikaans as ampstaal.
Ek gee eers ’n kort uiteensetting van die standaardiseringsproses (§2).
Vervolgens gaan ek in op die konstruksie van Standaardafrikaans (§3). Daarna
toon ek aan in watter mate Standaardafrikaans in sekere opsigte die resultaat is
van ’n strewe na ’n eie identiteit, wat soms daartoe gelei het dat bewus teen die
Nederlandse norm ingegaan is (§4). Ek bespreek twee voorbeelde wat laat blyk
hoe die identiteit- en suiwerheidsideale linguisties gekonstrueer is: die negasieen die diminutiefsisteme (§5). Die laaste paragraaf bied ’n konklusie.

2. Die standaardiseringsproses
In die verlede is daar vanuit linguisties georiënteerde benaderinge met betrekking
tot die standaardisering van taal dikwels uitgegaan van ’n streeks- of sosiale
dialek wat die fonologiese, morfologiese en sintaktiese basis van die
standaardvariëteit verteenwoordig. In die geval van Afrikaans word daar dikwels
uitgegaan van ’n veronderstelde sosiolek genaamd Oosgrensafrikaans as basis
van Standaardafrikaans (Van Rensburg 1984:514; 1989:436-67; 1990:66-7;
Ponelis 1987:9; Du Plessis 1987a:108 e.v.; 1987b:44 e.v.) wat teenoor twee
ander aanleerdersvariëteite, Kaapse Afrikaans en Oranjerivierafrikaans, staan.
Terwyl Oosgrensafrikaans teruggaan op natuurlik voortgesette dialektiese vorme
van Hollands, spruit die twee sogenaamde aanleerdersvariëteite uit
intertaalvorme3 as gevolg van taalkontak. Op die gebreke van hierdie opvatting is
uitvoerig ingegaan deur Grebe (1997). Hoewel reeds uitvoerig op die gebreke van
hierdie
opvatting
van
Standaardafrikaans
as
wesenlik
voortgesette
Oosgrensafrikaans gewys is (Grebe 1997), word dit nog steeds dikwels in studies
oor Afrikaans vermeld.
Standaardtale wat slegs op een dialek gebaseer is, kom egter nie algemeen voor
nie en meestal is hulle die resultaat van dialektiese gelykmaking en koineïsering.
Haugen (1972:226) wys daarop dat dit agteraf, as ’n taal eers gekodifiseer en
ontwikkel is, byna onmoontlik is om te agterhaal wat die bron daarvan is. Die
meeste standaardtale dien dus beskou te word as die resultaat van veelvoudige
seleksie, dit wil sê, ’n komplekse rekombinasie van kenmerke van verskillende
dialekte.
Vir Standaardnederlands toon Van der Sijs (2004) byvoorbeeld aan dat die
invloed van Duits groot was in die vorming van die standaardtaal. ’n Goeie
voorbeeld
hiervan
is
die
naamvalsisteem.
Die
ooreenkoms
tussen
Standaardnederlands en Hoogduits is te opvallend om toevallig te wees, veral as
mens ook weet dat geen enkele Nederlandse dialek in die 17de eeu nog
naamvalle vertoon het nie en dat die naamvalsisteem van Middelnederlands daar
heel anders uitgesien het.
Die sentrale stelling van Deumert in haar studie oor die standaardisering van
Afrikaans is dat taalverandering aan die Kaap nie gelei het tot ’n rigiede sisteem
van diglossie met aan die een kant as hoë variëteit Nederlands en sy akrolektiese
variëteite en aan die ander kant as lae variëteit basilektiese variëteite van Kaaps-
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Hollands4 nie. Volgens Deumert is die ontwikkeling van Afrikaans tot
standaardtaal gevolglik nie reduseerbaar tot die vervanging van Nederlands deur
’n lae variëteit daarvan, dit wil sê ’n bepaalde vorm van Afrikaans wat as ’t ware
sinds honderd jaar vantevore daarop lê en wag het nie.5 Die taalstratifikasie
(sosiaal, geografies en etnies) was volgens Deumert veel komplekser.
Aan die Kaap het daar ’n wye spektrum aan spreekwyses ontwikkel wat tot aan
die begin van die 20ste eeu bly voortbestaan het. Hierdie sienswyse word gedeel
deur Den Besten (1989) en Roberge (1995). Hulle beskou die standaardisering
van Afrikaans immers nie as ’n reglynige proses nie, maar as die saamloop van
meerdere ontwikkelingsbane en variante. Hieruit is deur ’n proses van
fokussering6 en seleksie op basis van bepaalde sosiale en politieke ontwikkelinge
aan die Kaap bewus ’n nuwe standaardtaal gekonstrueer wat as doel gehad het
om as draer te dien van bepaalde politieke en sosiale ideale deur opvallend te
kontrasteer met Standaardnederlands van die moederland.
Deumert (2004) lê uit hoe hierdie proses volgens haar verloop het. Sy wys
byvoorbeeld daarop dat die meeste standaardtale ’n veelvoudige herkoms het en
deur uiteenlopende vorme van taalkontak tot wasdom kom, maar tewens deur
die wisselwerking tussen gesproke en geskrewe taal. Anders as die reglynige en
betreklik snelle ontwikkelingsgeskiedenis waarvan die Suid-Afrikaanse Filologiese
Skool (vergelyk eindnota 5) uitgaan, konkludeer Deumert op grond van haar
ondersoek dat Afrikaans langsamer ontwikkel het as wat aanvanklik gemeen is.
Sy het ’n korpus Kaapse tekste (die Korpus Kaaps-Hollandse Korrespondensie)7
onderwerp aan ondersoek, waaruit blyk dat die variasie tot ver in die 20ste eeu
voortgeduur het. Afgesien van taalkontak en akkulturasie het ook politieke en
sosio-ekonomiese faktore meegewerk.

3. Die konstruksie van Standaardafrikaans
Anders as wat gewoonlik aanvaar word, was die taalsituasie aan die Kaap
gedurende die 18de eeu nie eenvoudig diglossies met die Kaaps-Hollandse
Vernakulêr (Afrikaans) as inheemse lae variëteit en Nederlands as die hoë
variëteit wat in die skole onderrig en in formele situasies gebesig is nie. In plaas
van so ’n "gebruiksgeoriënteerde" diglossie veronderstel Deumert (2004:64) ’n
situasie van "gebruikersgeoriënteerde" dialektiese diglossie. Dit het ingehou dat
variëteite dig by die Nederlands (matri- en akrolekte) nie die hoë variëteit
gevorm het vir die gehele taalgemeenskap nie. Aan die Kaap was daar groepe vir
wie die hoë variëteit die eerste taal was wat hulle ook in informele situasies
gebruik het, maar daar was eweneens groepe wat hierdie hoë variëteit nie
beheers het nie. Die gebruik van die hoë en lae variëteite en variante vorme was
nie alleen afhanklik van die domein (formeel/informeel) nie, maar is tewens
bepaal deur sosiale kenmerke soos klas, etnisiteit en ras. Die gesproke KaapsHollandse vernakulêr het ’n veelheid van variëteite en variante bestryk, was erg
onvas en sou eerder gekenmerk kon word deur ’n sosiolinguistiese
dialekkontinuum te veronderstel.
Met behulp van hierdie wye spektrum aan spreekwyses waar al na gelang die
konteks gebruik gemaak kon word, het aanvanklik die dialekskrywers
identifiseerbare karakters op grond van taalvariasie getipeer. Hulle navolgers, die
taalentrepreneurs op hierdie ryke "taalmark’', het hierdie heteroglossiese
taalkontinuum omvorm deur stemme te laat opklink wat ’n gemeenskapsidentiteit
laat hoor het (Deumert 2004:45-54).
Tydens die 19de eeu het daar aan die Kaap ’n skryftradisie ontstaan wat gestadig
verder ontwikkel het.8 Tiperend vir hierdie Kaapse dialektekste was die gebruik
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van die opvallendste kenmerke van die Kaaps-Hollandse vernakulêr. Die oogmerk
van die skrywers daarvan was ongetwyfeld om hulle te bedien van dit wat hulle
as die plaaslike Kaaps-Hollandse dialek beskou het. Mens moet egter besef dat
dialektekste normaliter sosiolinguistiese stereotipes reflekteer en daarom nie
noodwendig linguisties outentiek is nie. Hierdie tekste gaan trouens dikwels mank
aan stereotiepe oordrywing en oorveralgemenings en moet daarom
geïnterpreteer word as ’n komplekse, sosiaal bemiddelde representasie van die
vernakulêr.
Hierdie
tekste
vertoon
dikwels
’n
versmelting
van
verskillende
niestandaardkenmerke wat nie per se tegelykertyd (in algemene en
frekwentatiewe sin) voorkom in die spraak van outentieke dialeksprekers nie. ’n
Tipiese procédé is om die teks gewoon te deurspek met stereotiepe kenmerke
van die ongepolyste niestandaardtaal. Prototipiese koloniale karakters soos Arma
Boer, Boereseun, Een Burger, Polly Lekkergoed, Grietje Beuzemstok, Klaas
Waarzegger, Kaatjie Kekkelbek e.a. is gevolglik in die Kaapse tekste ten tonele
gevoer. Die taalgebruik van hierdie tekste moet derhalwe geïnterpreteer word as
’n kulturele stereotipe van die alledaagse gesproke taal - ’n nabootsing gebaseer
op oorveralgemening.
Hierdie dialektekste was baie populêr, ook onder die Moslemgemeenskap van die
Bo-Kaap en die Morawiese sendinggemeenskap in Genadendal wat oor ’n eie
drukpers beskik het. So het ’n gestileerde linguistiese en sosiale prototipe
ontstaan wat die gewone boer en die landvolk (geakkultureerde inheemses)
geportretteer het as simboliese teenoorgesteldes van die hovaardige koloniale
Engelsman en stedeling.
Wat aanvanklik heel spontaan gefabriseer is, het hoe langer hoe bewuster
geword. Hierin het politieke en sosiale kragte meegewerk. Vóór die einde van die
19de eeu het ’n gemeenskaplike basiskoine wellig nouliks bestaan. Dit het eers in
die loop van die eeu ontwikkel, sodat daar op basis hiervan pas teen die begin
van die 20ste eeu met standaardisering begin kon word.

4. ’n Eie identiteit
Diegene wat verantwoordelik was vir die fokusseringsproses, het tot hoofsaaklik
die opkomende professionele klas behoort en hulle het tewens ’n belangrike rol
vervul tydens die opkoms van Afrikaner-nasionalisme vanaf die einde van die
19de eeu. Boonop kon alleen hierdie betreklik goed-opgeleide klas bepaalde
taalvorme as Neerlandismes eien vanweë hul vertroudheid met die Nederlandse
norm. Hulle kon dan ook moeiteloos heen en weer oorskakel tussen die nuwe
opkomende standaard ( Afrikaans) en Nederlands.
Die fokusseringsproses is heel bewus in bepaalde bane gestuur. Dit blyk duidelik
uit die volgende uitspraak van die vroeë Afrikaanse skrywer Melt Brink (18421915):
Ik heb mij, wat de taal betreft, zooveel mij zulks mogelijk was, aan de
middenweg tussen goed Hollands en Patriots gehoude. De eerste omdat ik
denk dat deze voor velen gemakkelijker zal lezen, en ten tweede omdat ik
het Patriots te overdreven acht, wij spreken zo niet onder ons. Ik heb het
Kaaps-Hollands zoals wij het gewoonlijk spreken gevolgd. ( Kannemeyer
1984:71.)
Tydens die standaardiseringsproses moes daar tussen konkurrerende vorme en
konstruksies gekies word. Uit die Korpus Kaaps-Hollandse Korrespondensie is dit
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duidelik dat daar tot vroeg in die 20ste eeu nog ’n groot variasie was ten opsigte
van dié kenmerke wat Afrikaans as verskillend van Nederlands tipeer. Maar
tydens die periode dat Afrikaans verfyn moes word, is daar allig ten gunste van
kenmerke beslis wat nie noodwendig tot ’n bepaalde lek behoort het nie. Sulke
kenmerke het egter voldoen aan bepaalde ingebeelde idees oor "suiwerheid" wat
die Afrikaner-nasionalisme ingespan het of wat voldoende afstand tussen die
nuwe norm (Afrikaans) en Nederlands geskep het. Bepaalde vorme uit die
variasiekontinuum is óf as te basilekties (“Hotnotstaal”) óf as te Nederlands
beoordeel.
Die vroeë Afrikaanse gedig "Di Afrikaanse Taal" van J. Lion Cachet (1838-1912)
in Brink (2000:15) laat hierdie nasionale suiwerheidsnorme sien:
Di Afrikaanse Taal
Ek is ’n arme boernôi;
By fele min geag:
Mar tog is ek fan edel bloed,
En fan ’n hoog geslag,
Uit Holland het myn pa gekom,
Na sonnig Afrika;
Uit Frankryk, waar di druiftros swel,
Myn liwe mooie ma.
Hul skel my uit fer Hotnots myd;
Mar ek gé daar ni om;
Want an myn lippiis kan jy siin,
Fan wat geslag ek kom
[ …]
Myn sussi, wat van Holland kom,
Di hou ferniit haar groot:
Di lig is al te skerp fer haar;
Sy is al amper dood. …
Die volgende reël uit die gedig "Fooruitgang" (Brink 2000:9) van C.P. Hoogenhout
(1843-1922) gee eweneens blyke van ’n nasionale gevoel en suiwerheidsideale:
“'Leer maar Engels, dit maak salig!' skre hul uit met groot geraas,/ 'Hollands sal
fan self kome, Afrikaans is Hotnotstaal!'"
Uit hierdie sitate blyk watter argumente teen en vir die opwaardering van
Afrikaans gevoer is. Veral in sommige kringe is Afrikaans as ’n verbasterde patois
of as "Hotnotstaal" beskou. Maar ook die goeie afkoms van Afrikaans en sy
eienheid as behorende tot Afrika is beklemtoon. Hierdie twee standpunte is ook in
die
standaardiseringsproses
verreken:
nie
te
veel
oorhel
na
die
basilektiese/kreoolse nie, maar tewens ’n eie Afrikaanse identiteit laat sien.

5. Voorbeelde
Hier onder bespreek ek twee voorbeelde wat laat sien hoe hierdie identiteit- en
suiwerheidsideale linguisties gekonstrueer is.
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5.1 Nie-2: dubbele ontkenning
NIE-2
vorm
een
van
die
opvallendste
verskille
tussen
moderne
Standaardafrikaans en Nederlands. In die vroeë Kaapse tekste en die Korpus
Kaaps-Hollandse Korrespondensie wat deur Deumert ondersoek is, is die
frekwensie van NIE-2 nogal laag – in die Korpus slegs 21 persent van gevalle
(363 op 1746).9 Ook die spreiding van NIE-2 oor die verskillende skrywers van
hierdie tekste val op. Slegs ’n derde gebruik soms die konstruksie. Vir geeneen is
die konstruksie die norm nie, maar as hulle hul wel daarvan behelp, is dit
volkome in ooreenstemming met die struktuur van Standaardafrikaans. Dit is
daarom des te verwonderliker dat NIE-2 as ’n kenmerk van Standaardafrikaans
opgeneem is, veral as mens in ag neem dat hierdie konstruksie geassosieer is
met die kreoolse gedeelte van die spraakgemeenskap (as die taal van ’n "Hotnots
myd" beoordeel is) en dat dit daarom geen opvallende prestige kon gehad het
nie. Boonop het NIE-2 slegs sporadies in die meso- en akrolektiese variëteite
voorgekom. In die vroeë dialektekste is NIE-2 veral gekleurde sprekers in die
mond gelê.
NIE-2 het vir veel kontroverse in die Afrikaanse historiese taalkunde gesorg.
Gevalle van sogenaamde NEG-deurslag ("negative spread") is nie onbekend in
diverse Wes-Germaanse lekte nie (vgl. Pauwels 1958:435-57). Veral die SuidAfrikaanse Filologiese Skool (vergelyk eindnota 5) het hierdie ooreenkomste
aangegryp in hul argumente dat NIE-2 geen kreoolse kenmerk is nie en gewoon
voortspruit uit en ’n verdere ontwikkeling verteenwoordig van ’n eienskap wat
reeds in 17de-eeuse Nederlands bestaan het. Maar nadat Den Besten (1985;
1986) diverse negasiesisteme van Wes-Germaans binne die kader van die
Afrikaanse sisteem ondersoek het,10 kom hy tot die slotsom dat, soos Nienaber
reeds in 1934 vermoed het, substratuminvloed buite kyf staan.11
Uit vroeë dialektekste blyk dit duidelik dat die gebruik van NIE-2 bepaal is deur
register en styl (Deumert 2004:196–204). Nie alleen is die gebruik van negasie
frekwenter in die gesproke taal nie, maar NEG-deurslag as emfatiese strategie is
tewens kenmerkend vir die informele spreektaal en taalkontaksituasies. Hierdie
emfatiese funksie van NIE-2 het verlore gegaan toe dit as bereiksmerker ("scope
mark") gegrammatikaliseer het. Uit die analises van Den Besten (1985) en
Nienaber (1994) (vgl. eindnota 11 en ook Roberge 2000:148) word dit duidelik
dat die innovasie en herstrukturering sy ontstaan in die veeltalige kreoolse
gemeenskap het.
Maar nou is dit waarskynlik juis hierdie sosiale en stilistiese kenmerke van NIE-2
wat daarvoor gesorg het dat dit gestandaardiseer is. Die sosiolinguistiese
eienheid van NIE-2 het die deurslag gegee. Simbolies is die nuwe standaardtaal
teenoor Nederlands beklee as behorende tot die volk.
Die enigste ondersteuning vir die veronderstelling dat ’n volkse, van oorsprong
kreoolse kenmerk, bewus tot die standaardtaal verhef is, is te vinde in Deumert
(2004:169–204) se interpretasie van haar analises van die Korpus KaapsHollandse Korrespondensie. Dit sou daarom interessant wees om na te gaan of
daar ook genotuleerde besluite of terloopse opmerkinge in hierdie verband
gedokumenteer is.
Nog tot die eerste kwart van die 20ste eeu was NEG-2 ’n veranderlike kenmerk
met ’n lae frekwensie. Maar die nuwe standaardtaal moes wat bepaalde
kenmerke betref, doelbewus met die ou koloniale standaard kontrasteer. Hierdie
assosiasie van NIE-2 met die eerlike Afrikaanse boer en landvolk het sy wortels in
die populêre dialekskryftradisie uit die jare 1850. Maar vanweë die reëlmatige en
vaste struktuur wat reeds in die grammatikas van die GRA12 vasgelê is, het dit

133
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies – Jaargang 6(1) – Maart 2009

tog weer opvallend en ondubbelsinnig gekontrasteer met die onvaste en
veranderlike asook gemengde variëteite van die gekleurdes en onderklasse.
Standaardafrikaans was dus ’n konstruksie wat bewus moes kontrasteer met
Nederlands en die Nederlandse norm in bepaalde gevalle duidelik afgewys het.
Die volgende opmerking laat dit duidelik sien:
Ook van die kant van Nederlands dreig ons ’n gevaar. Ons weet hoe
moeilik dit vir ’n openbare spreker was wat gewoond geraak het aan sijn
soort Nederlands om ’n Afrikaanse aanspraak te lewer. Hy verval onbewus
in Nederlandse vorm. Dit geld ook van schrijwe (…) Eers in die laaste jare
na veel studie en bewuste strewe, kan ’n mens ’n groot verbetering
opmerk. Dit gaan hand aan hand met ’n toenemende hoogskatting van
ons taal wat (…) ’n so suiwer moontlike gebruik eis. (Malherbe 1917:44)
5.2 Die diminutiefsisteem
Gedurende 1987 het ek opnames gemaak in die omgewing van my geboortedorp,
Swellendam, ten einde ’n indruk te kry van die taalgebruik van die trekboere
"over de bergen van Afrika" tydens ongeveer die aanvang van die Groot Trek. Die
respondente was toe almal ouer as 75 jaar. Hierdie mense sou dus hul Afrikaans
verwerf het op basis van sprekers wat rondom 1870 gebore is – min of meer in
die tyd toe die standaardisering van Afrikaans oorgegaan het in ’n bewuste
proses. Opvallend van hulle taalgebruik, waaroor eerder verslag gedoen is (Grebe
2004), was die aanwending van die diminutiefmorfeem [-t∫i], tiperend vir die
Kaapse tongval van die gemeenskap met oorspronklik die Bo-Kaapse
Maleiergemeenskap in die kern, daar waar Standaardafrikaans nou [-ki] het. Dit
is intrigerend, omdat hierdie sprekers verteenwoordigend is van die vroeë
dialekbundel Burgerafrikaans wat veronderstel is om weinig intertaalkenmerke te
vertoon. Opgetekende voorbeelde sluit in: slootjie; meisietjie; jongetjie;
soutribbetjie; emmertjies; bordjie.
Den Besten (1989:210) merk op dat, ongeag die duidelike verskille tussen die
Afrikaanse verkleiningsisteem en die Nederlandse, Afrikaans nietemin opvallend
met die Hollandse dialekte ooreenstem:
Standaardndl. Niestandaardndl. (Hol.) Afrikaans
maan+tje

maan+tje

maan+tjie

bom+etje

bom+etje

bom+etjie

paard+je

paard+je

perd+jie

huis+je

huis+ie

huis+ie

kop+je

kop+ie

kop+ie

boom+pje

boom+pie

boom+pie

koning+kje

koning+kie

koning+kie

Die enigste verskil tussen Afrikaans en Nederlands skyn die verskil in die vokaal
van die diminutiewe allomorf te wees: [-i] teenoor [-ə] , maar hierin kom
Afrikaans dan weer met sy dialektiese Hollandse basis ooreen. Le Roux (1921:42)
bevestig dit: "Vkl. Wdn. worden in ’t Afr. op dezelfde wijze als in ’t Ndl. gevormd,
met dit verschil, dat met ’t Ndl. –je in ’t Afr overeenkomt –ie, met Ndl. –tje Afr. –
tjie …" Desondanks is daar tog een belangrike verskil wat nie direk uit die spelling
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blyk nie. In Nederlands kom daar telkens [-t ∫ə] voor waar Standaardafrikaans [ki] het – al word ook –tjie gespel, word dit as –kie uitgespreek. Maar nog tot
vroeg in die 20ste eeu was die verskil tussen Nederlands en Afrikaans enigsins
komplekser. Toe was daar twee konkurrerende sisteme. In die suidwestelike
variëteit met die Boland as kerngebied het [-t∫i] algemeen voorgekom, terwyl [ki] elders skynbaar die voorkeurvariant was.
Noudat [-ki] die enigste moontlikheid in Standaardafrikaans is, kom [-t∫i] alleen
nog voor as gestigmatiseerde suidwestelike Kaapse variant. Vandag val dus nog
net die swaar gestigmatiseerde suidwestelike variëteit van Afrikaans binne die
bereik van die Hollandse sisteem. Ponelis (1993:161) konkludeer tereg dat ander
variëteite van Afrikaans, met inbegrip van Standaardafrikaans, geen direkte
aansluiting met enige Nederlandse variëteit meer vertoon nie. Hy vermoed wel
dat [-ki] ’n vormverwante variant (refleks) kan wees van die Oudgermaanse
suffiks *-(i)kîn wat in Hollandse dialekte bly voortbestaan het toe die variante
met palatalisering ongepalataliseerde vorme begin verdring het. Ponelis
(1993:160) wys ook op verwante variante in Suidhollandse dialekte met [-xi]
soos in [tauxi] touwchie.
Anders as Ponelis (1988; 1990; 1993) se vermoede dat die [ki]-sisteem primêr
terug te voer is op die Oudwesgermaanse uitgang *-(i)kîn, betwyfel Den Besten
(2000:8-11) dit. Op grond van linguistiese ontledinge toon laasgenoemde
oortuigend aan dat hierdie hipotese onhoudbaar is. Die Wes-Kaapse sisteem met
[-t∫i] is volgens Den Besten direk afleibaar van die Suid-Hollands-Utrechtse
sisteem. Hy konkludeer: “Dit betekent, dat we moeten aannemen, dat het Kaaps
systeem nog dicht bij het oorspronkelijke Zuid-Afrikaansche diminutiefsysteem
staat, terwijl het Standaard-Afrikaanse systeem daarvan is afgeleid."
Oor die diminutiefsisteem merk Le Roux (1921:42) op dat –tjie in gedeeltes van
die Transvaal en die Vrystaat oorgaan tot –kie. Ook Steyn (1988) wys daarop dat
S.J. du Toit in die sestiende van sy 71 stellings opmerk dat “op verskeie plekke in
die onderveld word verkleinwoorde gemaak met -ki in plaas van –tji (hoewel oek
al weer ni altyd ni)” (Du Toit 1891:51).
Tydens die eerste Afrikaanse Taalkongres wat op 15 en 16 Januarie 1896 in die
Paarl plaasgevind het, is ’n "adviseerende stem" uitgebring waarin bitji verbasend
genoeg 45 stemme gekry het en biki ’n skamele 25. Ook interessant is die
opmerking van Steyn (1988:66) dat die meeste van die afgevaardigdes
Kaaplanders was omdat die Transvalers en Vrystaters deur die Jameson-inval in
die ZAR verhinder is.
Op 18 September 1915 het die Suid-Afrikaanse Akademie voor Wetenskap en
Kuns op sy sesde jaarvergadering die voorgestelde reëls vir Afrikaans
goedgekeur. Daar is op die verkleiningsmorfeem –tjie/-djie ten koste van –kie
besluit. Hieroor het Malherbe (1917:21) opgemerk dat dit ’n beslissing was
”waarbij alle binnelanders wat –kie sê [my beklemtoning – HPG], hulle met
vrijmoedigheid kan neerlê”.
J.J. Smith van De Huisgenoot (aangehaal deur Steyn 1988:69) het in Junie 1917
geskrywe dat indien –kie in plaas van –tjie toegelaat sou gewees het, die gevaar
sou bestaan dat dit eweneens by ander woorde gebruik kon word. Hieruit blyk dat
die uitspraak met die k toe stellig nog afgekeur is en hoofsaaklik ’n "onderveldse"
variant was.
Later sou hierdie waardeoordeel, gebaseer op projeksie,13 omkeer. Hoe dit ook
sy, die vraag na die redes waarom variante met [-t∫i] uit Standaardafrikaans

135
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies – Jaargang 6(1) – Maart 2009

geweer is, bly relevant. Hierdie gepalataliseerde variante was immers in
ooreenstemming met die Nederlandse norm en selfs destyds die
voorkeurvariante.
Op hierdie vraag kan ek op grond van enkele aanwysinge hoogstens ’n tentatiewe
antwoord gee. Ek vat kort saam. Afrikaans het vroeër twee diminutiefsisteme
geken: in die suidwestelike variëteit [-t∫i] in bepaalde kontekste waarin ander
variëteite [-ki] voorgekom het. [-ki] was veral algemeen in gebiede anderkant die
eerste Kaapse berge, dieper die binneland in, maar soos uit meerdere gegewens
in die literatuur afgelei kan word, ook weer nie altyd nie. Omdat die suide
aanvanklik die toon aangegee het, is die variante met [-t∫i] gestandaardiseer,
soos nog steeds blyk uit die -tjie/djie-spelling van Standaardafrikaans.
Vanaf die einde van die jare twintig van die vorige eeu het die noorde van die
land steeds belangriker geword – die ekonomiese sentrum het immers reeds daar
gelê en in 1936 is die Suid-Afrikaanse Uitsaaikorporasie in Johannesburg
gevestig. Omdat as gevolg daarvan ’n groter ewewig tussen noord en suid daaruit
voortgekom het, is in noordelike publikasies in toenemende mate die stryd
aangebind teen tipiese Bolandse vorme. Coetzee (1948) noem voorbeelde soos
(met die noordelike vorme eerste): more/môre, sop/soep en ertappel/aartappel.
’n Kenmerkende eienskap van ouer Afrikaans hang hiermee saam. T.H. le Roux
(1910) vermeld dat palatalisasie vroeër in Afrikaans veel algemener voorgekom
het as wat tans in Standaardafrikaans toegestaan word. Veral [k] en [x] was
onderhewig hieraan:
kind: kjint; kjent; tjeent
gee: sjee.
Den Besten (2000:22) wys uit dat Le Roux (1910) hierdie vorme van palatalisasie
aandui as voorkomend in die noordelike en oostelike gedeeltes van die
Kaapkolonie en in die Vrystaat en Transvaal. Slegs die palatalisasie van [x] tot
[t∫] het ook in beperkte mate in die Boland voorgekom.14 Swaar vorme van
palatalisasie is in verband gebring met die KhoeKhoe-substratum en gevolglik
mettertyd swaar gestigmatiseer. Dit het aanleiding gegee tot ’n aanvanklik tot die
binneland beperkte sogenaamde teenreël [t∫] > [k]. Met meegaande
hiperkorreksie het dit volgens Den Besten gelei tot die substitusie van die
diminunitief-[-ki] vir -[-t∫i].
My hipotese is dat die stigmatisering van swaar vorme van palatalisasie in die
binneland mettertyd ook die palatale diminutief-[t∫i] wat in die Boland steeds die
gangbare norm was, negatief getref het. Die spelling was toe reeds ingeburger,
maar aan die uitspraak kon nog getorring word. Die noordelike uitspraakvariant
met [-ki] het kragtiger geword deurdat die Bolandse variante met die affrikaat
[t∫] steeds sterker gestigmatiseer is en voorts foutiewelik in verband gebring is
met steeds meer vermeende kreoolse invloede wat nie gestrook het met die
sterker wordende rassuiwerheidsideale van Afrikaner-nasionalisme nie.
Hierdie stigmatiseringsproses van die diminutiewe [t∫] moet binne konteks gesien
word van die kreoolse, Kaapse tongval met in die kern daarvan die Bo-Kaapse
Maleiergemeenskap. Opvallend is die affrikaat [dz] teenoor die [j] van ander
minder kreoolsgekleurde variëteite, byvoorbeeld: jy [dzy]; jou [dzou]; julle
[dzulle]; jaar [dzaa]; Jesus [dzisas] ens. Toe die ek-spelling byvoorbeeld in 1920
deur die Akademie ingevoer is, het prof. N.J. Brümmer van die Stellenbosse
Kweekskool sterk kapsie gemaak. Hierdie uitspraak, het hy betoog, is vanuit die
Kaap oor Worcester na die noorde versprei. Verder het hy opgemerk: “Om het
tans als algemeen geldend te verklaren is ’n overwinning van de Slamaaiers”
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(Akademie-jaarboek 1920:74-75). Die [ε] van ek (teenoor ik) verteenwoordig ’n
geval van vokaalverlaging wat net soos affrikatisering tiperend is vir die tipies
Kaapse tongval waarna hier bo verwys is (vgl. regtig/régtàg, gedoen/gàdoén,
lemoen/làmoén, magtig/mágtàg).
Uit Brümmer se opmerking blyk duidelik hoe betuttelend en neerbuigend
geoordeel is oor tipiese Kaapse vorme wat in verband gebring is (in die geval van
die diminutief-[-t∫i] ontereg) met gekleurde sprekers. Alles dui daarop dat dit
presies so gegaan het met die palatale [-t∫i]-variant van die diminutief. Die
affrikaat [t∫] is stellig in verband gebring met die affrikaat [dz], tiperend vir die
taal van die kreoolse Bo-Kaapse Maleiergemeenskap. Die stigmatisering van die
[t∫i]-uitspraak is miskien aanvanklik aangevoer vanuit die noorde, maar juis
omdat mense veral in die suide gevoelig was vir die smet van "Hotnotstaal" ook
daar deurgevoer. Anders kan nie verklaar word waarom dit teenswoordig oor die
hele spraakgebied as onbeskaafd beoordeel word nie.
Ons sien dus dat dit met die verkleiningsmorfeem presies andersom gegaan het
as met NIE-2, terwyl dieselfde identiteitskeppende kragte werksaam was
waarmee volk en taal op mekaar afgestem is. Die Nederlandse herkoms van die
[t∫i]-variante is toe nie meer aangevoel nie, maar juis geassosieer met die
gekleurde bevolkingsgroep aan die rand van die wyer spraakgemeenskap. Hierdie
groep het bowendien nie meegetel in die nasionaliteitstrewe van die Afrikaner nie.
Daarom moes hierdie variante die aftog blaas.

6. Ten slotte
Ek het geprobeer om aan te toon dat bepaalde kenmerke van moderne
Standaardafrikaans nie oortuigend verklaar kan word deur één onderliggende
basisdialek te veronderstel nie, maar dat die wisselwerking tussen die
verskillende variëteite van die gesproke en geskrewe taal soms van
deurslaggewende belang was vir die totstandkoming van die standaardtaalvorm.
Daarmee saam is bewus gewerskaf aan ’n eie identiteit deur soms teen die
Hollandse norm in te gaan. Soms is daar ook wel "laer getrek" ten einde
"onsuiwerhede" te vermy. Tog bly Standaardafrikaans soos in die mond van Jan
Rabie die enigste ware produk van geslaagde nierassige samewerking in SuidAfrika.
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Eindnotas
1

Hierdie term is deur Rubin (1977) gemunt en verwys na die agente van
taalstandaardisasie wat uit die heteroglossiese variasiespektrum van die taalmark
probeer om "gemeenskapstemme" tot stand te bring.

2

Vergelyk Deumert (2004), hoofstuk 4.

3

De term intertaal funksioneer binne die sogenaamde "intertaalsiening" van T2verwerwing deur volwassenes (Van Rensburg 1992:307 e.v.). As ’n volwassene
probeer om ’n tweede taal spontaan te verwerf, om watter redes dan ook, bereik
hy meestal geen perfeksie in die tweede taal nie. Sy vorm van die doeltaal bly
steek
êrens
tussen
die
brontaal
en
die
doeltaal.
So
’n
intertaal/aanleerdersvariëteit
het
’n
eie
interne
dinamiek.
Hierdie
"aanleerderskragte"
veroorsaak
o.a.
substratumkenmerke
in
die
"aanleerdersvariëteit", asook ’n neiging tot die regularisering van ondeursigtige
grammatiese sisteme, soos by die onreëlmatige werkwoorde.

4

In gemeenskappe waar dekreolisering moontlik was, ontstaan daar ’n spektrum
van linguistiese variasie: basilek – ’n intertaalvariëteit wat die verste verwyderd is
van die doeltaal; akrolek – ’n variëteit wat wesenlik dieselfde is as die doeltaal
afgesien van miskien die aksent en enkele grammatiese verskille; mesolek – ’n
variëteit êrens tussen dié twee pole, maar meestal steeds baie variabel en onvas.
5

Volgens die sogenaamde Suid-Afrikaanse Filologiese Skool is die
standaardisering van Afrikaans die resultaat van kodifisering en uitbreiding van ’n
reeds bestaande en relatief uniforme vernakulêr/koine wat reeds teen 1775
gestabiliseer het (vgl. Raidt 1991:174). Hierdie koine sou dan deur natuurlike
taalveranderingsprosesse gegroei het uit 17de-eeuse Nederlands/Hollands en het
die lae variëteit binne ’n toestand van diglossie verteenwoordig. Die “Oosgrens”hipotese waarna ek in paragraaf 2 verwys, hou verder in dat die basisdialek van
Afrikaans nie alleen geografies afgegrens is nie, maar ook verskans is teen
moontlike invloede vanuit die aanleerdersvariëteite van Nederlands.

6

Fokussering verwys na ’n proses van onderlinge tegemoetkoming wat
dialektiese gelykmaking tot gevolg het en lei tot ’n goed-gedefinieerde
bowedialektiese koine. Gefokusseerde en relatief uniforme variëteite ontstaan
deur interdialektiese en onderlinge toeskietlikheid en ontwikkel meestal vinnig tot
algemene bowedialektiese taalstandaarde. Dit verteenwoordig goeie en gepaste
taalgedrag en word bewus nagevolg. Hoewel nog nie gekodifiseer nie, is dit tog
normatief van aard – “so hoort dit”. Hierdie relatief uniforme variëteite
verteenwoordig die informele beginpunt van standaardisering.
7

Die korpus behels 350 briewe van 136 individue en bestryk die jare 1880–1910.
Vgl. verder Deumert (2004), hoofstuk 3.

8

Die eerste doelbewuste imitasie van die Kaaps-Hollandse spraak vind mens in
die anonieme gedig "Lied ter eere van de Swellendamsche en diverse andere
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helden bij de bloedige actie aan Muizenberg in dato 7 Aug. 1795". Hierin word die
gek geskeer met die taalgebruik van die Swellendammers. In die loop van die eeu
is hierdie stereotipiese nabootsings deur steeds meer skrywers doelbewus om ’n
verskeidenheid van redes gebruik.
9

Vergelyk Deumert (2004:196-207).

10

Den Besten (1985) is daarvan oortuig dat negasieverdubbeling in Afrikaans nie
op Germaanse lekte terug te voer is nie. Die onderskeie sisteme verskil naamlik
wesenlik:
Wes-Germaans: COMP [S … NEG … {NEG; nicht-2} …V]
Aarschots:

COMP [S …NEG …{NEG; niet-2} …V] nie-3

Afr:

COMP [S …NEG-1 …V] … nie-2

In sogenaamde D-strukture mag NEG-1 in Afrikaans, anders as in die WesGermaanse struktuur, wel nie (nicht) wees.
11

Volgens Den Besten het mens hier ’n geval van interferensie uit die
Nederlandse pidgin van die Khoekhoen. In Nama (’n Khoekhoense taal) word ’n
sin ontken deur die negasiemerker tamá, en in spesiale gevalle tide, wat net soos
in Afrikaans deurgaans aan die sinseinde staan. Die negasiesisteem in
Standaardafrikaans verteenwoordig ’n oorname uit die Pidgin-Nederlands van die
Khoekhoen wat reeds heel vroeg aan die Kaap moes ontstaan het. In dié vorm
van Nederlands het beide negasiesisteme, dié van Nederlands (in die middelveld)
en dié van Khoekhoens (aan die sinseinde), oor mekaar geskuiwe.
12

Genootskap van Regte Afrikaners. Die GRA is in 1875 in die Paarl gestig. Die
Genootskap het ’n eie drukpers gehad, ’n eie ortografie ontwikkel en ook die
vroegste grammatika (1876) van Afrikaans gepubliseer.

13

Die begrip projeksie hou in dat sprekers hulle in die oordele wat hulle oor
variante vorme vel, bewus rekenskap gee van hul identiteit (dit dus konstrueer)
na gelang van hul inskatting van die onderliggende faktore wat variasie bepaal.
Vergelyk ook Le Page (1988:31).

14

Vir ’n uitvoerige beskrywing van hierdie verskynsel, vgl. Den Besten (2000:21–
24).
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Liefs nie op straat nie. Die openbare rol
van die intellektueel vandag1
Benda Hofmeyr
Universiteit van Pretoria | Radboud Universiteit Nijmegen

Abstract
Preferably not in the street. The public role of the intellectual today
In this paper I attempt to contextualise the question regarding the public role of
the academic as intellectual in terms of the present global, neo-liberal "governmentality". With the aid of thinkers such as Bourdieu, Foucault, Sennett, Arendt,
but also the social geographer David Harvey, it becomes clear that neo-liberalism
radically attenuates the individual’s capacity to enter the public sphere. This
incapacitation leads to the inevitable depoliticisation of intellectual labour through
the increasing individualisation of the self on the one hand and the rampant
privatisation of the public on the other hand. This is explained by laying bare the
corrosive and pervasive nature of neo-liberalism. Foucault and Bourdieu
nevertheless believe in the possibility of resistance, which they locate in the
individual and in his/her capacity as a politicised intellectual. However, the
repoliticisation of intellectuals and their role in the political sphere presupposes a
more fundamental recovery of the public sphere. The tactical question regarding
the possibilities of and means to resistance is therefore rooted in the ontological
question regarding the freedom of the self that comes into being in the social
space between the self and the other. In the final analysis, the thinking of Levinas
is used to argue that fidelity to the self is not realised through the pursuit of
limitless freedom (although it is undeniable that our freedom is at stake), but in
the social dimension, which enables the self – via the other – to re-enter the
public and eventually the political sphere.

Opsomming
Liefs nie op straat nie. Die openbare rol van die intellektueel vandag
In hierdie artikel poog ek om die vraag aangaande die openbare rol van die
akademikus as intellektueel te kontekstualiseer aan die hand van die
hedendaagse globale, neoliberale "regeer-mentaliteit". Met die hulp van denkers
soos Bourdieu, Foucault, Sennett, Arendt, maar ook die sosiale geograaf David
Harvey, word dit duidelik dat neoliberalisme die individu se vermoë om die
openbare sfeer te betree radikaal verskraal en moontlikhede daartoe begrens.
Hierdie begrensing lei tot die onvermydelike depolitisering van intellektuele arbeid
deur die toenemende individualisering van die self enersyds en die ongehinderde
privatisering van die openbare andersyds. Dit word verklaar deur die allesverterende en verreikende aard van neoliberalisme bloot te lê. Foucault en
Bourdieu glo nietemin in die moontlikheid van verset en setel dit in die individu
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en in haar kapasiteit as gepolitiseerde intellektueel. Die herpolitisering van
intellektuele en hulle rol in die politieke sfeer veronderstel egter ’n meer
fundamentele herowering van die openbare sfeer. Die taktiese vraagstuk
aangaande moontlike maniere van verset word dus onderlê deur die ontologiese
vraag aangaande die vryheid van die self wat gestalte kry in die tussenruimte
tussen die self en die ander wat die sosiale, maar ook die openbare en die
politieke, impliseer. Met behulp van die denke van Levinas word ten slotte
aangevoer dat trou aan die self nie gesetel is in die najaag van matelose vryheid
nie (alhoewel dit onbetwisbaar is dat ons vryheid in gedrang is), maar in ’n
sosiale dimensie wat via die ander die self in staat stel om die openbare en
uiteindelik die politieke te herower.

1. Probleemstelling: Die akademikus as intellektueel?
“Mens kon altyd op die akademie staatmaak om luidkeels en teenoorgesteld
stelling in te neem met betrekking tot die brandende vraagstukke van die dag ...
om aan die voorpunt van sosiale verandering te wees,” kla ‘n rubriekskrywer
(Belacqua 2008:4) in ‘n onlangse artikel in die Mail & Guardian.2 “En nou? Die feit
dat jy jou kerntaak [dosering] aan ‘n student verkoop sodat jy ’n blitskursus in
‘Professionele Etiek’ kan aanbied, laat mens dink dat sommige instellings vergeet
het wat die oorspronklike doel met slegte kleresmaak en akademikus-wees was”
(Belacqua 2008:4; vertaling aangepas).
Die vraag aangaande die rol van die akademikus as intellektueel, van die
universiteit in die wêreld daar buite, is natuurlik in ’n lang geskiedenis veranker.
"Vanaf die tyd van Bologna [toe die eerste universiteit van die Westerse wêreld
gestig is in 1088]... het [die universiteit] nog altyd doelbewus buite gesagsgrense
bestaan. Soos [koning] Lear se hofnar, het akademiese vryheid en institusionele
onafhanklikheid, die universiteit in staat gestel om die dwase konkelary van die
demokrasie te kritiseer" (Belacqua 2008:4).
So moet ons ons, saam met dié rubriekskrywer, afvra wanneer laas een van ons
openbare universiteite die verantwoordelikheid aanvaar het om die sosiale orde te
kritiseer.
Volgens ’n artikel deur Gerrit Brand in Die Burger (Brand 2007:17) oor verlede
jaar se byeenkoms van die Nederlands-Afrikaanstalige Wysgerige Genootskap het
Marcel Becker van die Radboud Universiteit Nijmegen in Nederland die volgende
uitsprake gemaak: “[K]enmerkend van die kontinentale filosofie is ‘n sterk sin vir
die historiese, maar ook betrokkenheid by die aktualiteit, die wens om die
filosofie maatskaplik relevant te maak. Ons het in Nederland nie so ‘n sterk
tradisie van betrokke denke soos die Duitsers en die Franse nie. Ons SuidAfrikaanse kollegas leer ons om sosiaal relevant te dink.” Na ‘n kort opsomming
van die referate tydens die byeenkoms gelewer, sluit Brand met die volgende
smalende opmerking af: “Tipies, dus, die soort praatjies wat filosowe graag onder
mekaar maak – dikwels raar, soms waar, en byna altyd fassinerend.”
Maar wat van die “kritiese maatskaplike betrokkenheid” waarop Marcel Becker en
ook Pieter Duvenage tydens dieselfde kongres aangedring het? Wat is die
openbare rol van die intellektueel vandag? Mooi praatjies is een ding, maar die
betreding van die openbare sfeer iets heel anders. Dit is klaarblyklik nie net iets
wat ons nie waag nie, maar ook iets waartoe ons nie langer in staat is nie.
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In dié essay sal ek poog om die vraag te kontekstualiseer aan die hand van wat
Foucault die hedendaagse globale, neoliberale “regeer-mentaliteit” noem. Met die
hulp van denkers soos Bourdieu, Sennett, Arendt, maar ook die sosiale geograaf
David Harvey sal dit duidelik word dat neoliberalisme die individu se vermoë om
die openbare sfeer te betree radikaal verskraal en moontlikhede daartoe begrens.
Hierdie begrensing lei tot die onvermydelike depolitisering van intellektuele arbeid
deur die toenemende individualisering van die self enersyds en die ongehinderde
privatisering van die openbare andersyds (§2). Dit word verklaar deur die allesverterende en verreikende aard van neoliberalisme bloot te lê (§3). Foucault en
Bourdieu setel die moontlikheid van verset nietemin in individue en in hulle
kapasiteit as gepolitiseerde intellektuele (§4). Die herpolitisering van intellektuele
en hulle rol in die politieke sfeer veronderstel egter ’n meer fundamentele
herowering van die openbare sfeer (§5). Die taktiese vraagstuk aangaande
moontlike maniere van verset word dus onderlê deur die ontologiese vraag
aangaande die vryheid van die self. Ten slotte word met behulp van die denke
van Levinas aangetoon dat trou aan die self nie gesetel is in die najaag van
matelose vryheid nie, maar in ’n sosiale dimensie wat via die ander die self in
staat stel om die openbare en uiteindelik die politieke te herower (§6).

2. Die stand van sake vandag:
neoliberalisme op die individu3

die

uitwerking

van

2.1 Individualisering en ververantwoordeliking
Die Franse sosioloog Pierre Bourdieu (1998:97-9) verduidelik dat ons
hedendaagse konteks gekenmerk word deur die globalisering van finansiële
markte in samevloeiing met die vooruitgang van inligtingstegnologie. Saam
verseker hulle ‘n ongeëwenaarde beweeglikheid van kapitaal wat ondernemings –
soos die hedendaagse universiteit – noodsaak om toenemend meer gevoelig te
wees vir die eise wat deur die markte gestel word. Met aanstellings op
korttermynkontrakte of op deeltydse basis en met herhaaldelike "afskaling" lei dit
tot die matelose heerskappy van buigsaamheid. In departemente word
mededinging tussen individue aangemoedig en verwerklik deur strategieë van
individualisering en ververantwoordeliking (Ndl. responsibilisering). Individuele
bepaling van doelwitte en beoordelingskriteria, persoonlike toelae op grond van
individuele prestasie en geïndividualiseerde loopbane is voorbeelde van strategieë
van ververantwoordeliking wat bydra tot die uitbuiting van die eie self. So word
daar van departementslede verwag om verantwoordelikheid te aanvaar vir hulle
eie werkverrigting, ook al is hulle in loonarbeid en onderworpe aan hiërargiese
bestuur. Dit is alles metodes van rasionele beheer wat oormatige belegging van
die self in die eie werk afdwing onder die voorwendsel van voortdurende,
dringende noodsaaklikheid, terwyl dit meewerk om die netwerk van
gemeenskaplike verwysings en samehorigheid te verswak en uiteindelik te
vernietig.
2.2. Buigsame uitbuiting en wisselvalligheid
Onlosmaaklik deel van die verskynsel van toenemende individualisering en
ververantwoordeliking is die "buigsame uitbuiting" (Ndl. flexploitasie) en
"wisselvalligheid" (Ndl. precariteit) van groot dele van die akademie. ’n
Aansienlike
persentasie
van
die
akademiese
arbeidsmag
werk
op
korttermynkontrak-basis en word gevolglik onderwerp aan buigsame uitbuiting en
eksistensiële onbestendigheid of onsekerheid. Hierdie verskynsels word
gekenmerk deur tydelike, buigsame, voortvloeiende, informele werk, d.w.s. die
algehele gebrek aan werksekerheid. Lae lone of ’n wisselvallige inkomste
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gekombineer met hoë lewenskoste en welsynsbesuiniging maak sodanige
werknemers in die besonder kwesbaar vir onredelike eise asook afpersing. Dit
alles het ’n geweldig afbrekende uitwerking op die materiële en/of sielkundige
welsyn van werknemers. Meer in die algemeen raak hierdie toestande meestal
twee kategorieë van werkers wat hulle op teenoorgestelde uiterstes van die
arbeidsmark in postindustriële ekonomieë bevind: (1) pienkboordjiewerkers in die
kleinhandel en die diensbedryf; en (2) "kreawerkers": die sogenaamde skeppende
klas bestaande uit hoogs geïndividualiseerde werkers soos akademici en
navorsers wat op korttermynkontrak-basis werk. ‘n Kwart tot ‘n derde van WesEuropa se arbeidsmag bestaan vandag uit werkers wat op deeltydse en/of
tydelike kontrakbasis aangestel is.4
Verder gaan die vermarking van die universiteit hand aan hand met die
depolitisering van die akademie. Professionele agendas toegespits op onderlinge
kompetisie en persoonlike prestasie ondermyn die verdieping van denke en
kritiese gesprekvoering. Aanstellings op korttermynkontrak-basis skep min
geleentheid vir die tipe informele gesprekvoering wat ’n akademiese instelling
bind. Resultate word gemeet in terme van vakwetenskaplike publikasies eerder as
openbare lesings of populêre-artikel-bydraes waardeur die akademie ’n wyer
gehoor bereik (vgl. Van Rothkirch 2008).
2.3 Die vertering van karakter
Richard Sennett analiseer "buigsame kapitalisme" in terme van die verterende
uitwerking wat dit op die persoonlike karakter het. In navolging van Horatius stel
hy dit (1998:10) dat karakter bepaal word deur ‘n mens se verbintenis tot die
wêreld. Karakter kom tot uiting in lojaliteit en wedersydse verbintenis, of deur die
nastreef van langtermyndoelwitte (Sennett 1998:10). Maar “[h]oe kan
langtermyndoelwitte nagestreef word in ‘n ekonomie wat aan die kort termyn
gewy is? Hoe kan onderlinge lojaliteite en verbintenisse onderhou word in
instellinge wat voortdurend uitmekaar gehaal en herontwerp word?" Buigsame
kapitalisme – of die korttermyn-buigsaamheid en veranderlikheid kenmerkend
van globale laatkapitalisme – verteer “daardie karaktereienskappe wat mense aan
mekaar bind en daardeur elkeen toerus met ‘n sin vir duursame selfsyn”. Op die
duur ontwrig korttermyn- en fleksietyd-indiensneming menslike gedrag,
ondermyn bande van vertroue en verbintenis, en dryf ‘n wig in tussen die
subjektiewe wil en gedrag” (Sennett 1998:10). Na Adam Smith het die denkwyse
in politieke ekonomie ‘n klemverskuiwing ondergaan van regulering na die
veranderlikheid geassosieer met ondernemersgees (in teenstelling met die
voorspelbare geploeter van die industriële arbeider).5 John Stuart Mill was die
eerste denker wat daarop aangedring het dat buigsame gedrag persoonlike
vryheid bevorder.6 Ons is vandag nog geneig om te dink dat die mens vry is juis
omdat die self aanpasbaar is te midde van veranderlikheid. Die nuwe politieke
ekonomie verloën egter hierdie persoonlike drang na vryheid. ’n Weersin in
burokratiese roetine en die najaag van buigsaamheid het nuwe magstrukture in
die lewe geroep, in plaas daarvan om die toestande te skep wat ons bevry
(Sennett 1998:47). Globale laatkapitalisme vereis twee karaktereienskappe: (1)
die vermoë om ‘n mens se verbintenis tot die verlede te laat vaar; (2) die
selfvertroue om fragmentering te aanvaar. Hierdie twee eienskappe moedig op ‘n
skynbaar
teenstrydige
wyse
enersyds
spontaneïteit,
en
andersyds
individualisering en die verskraling van gesamentlike pogings aan (Sennett
1998:63).
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3. Die alles-verterende en verreikende aard van
neoliberalisme
3.1 Neoliberalisme as "regeer-mentaliteit"7
Die toenemend omvattende verskynsel van individualisering en die selfververantwoordeliking wat daaraan gekoppel is, is simptomaties van die
algemeenste vorm van politieke rasionaliteit vandag genaamd neoliberalisme, wat
verstaan kan word met behulp van denkers soos Foucault, Arendt en Harvey. Vir
Foucault beliggaam dit ’n sekere saamgeflanste struktuur van kennis en mag wat
aktief geïmplementeer word om die wêreld na haar ewebeeld te herskep. Dit
verwys na die berugte versmelting van politieke en ekonomiese denke, wat
toenemend prominent geword het sedert die laat sewentigerjare, en wat
regeringsingryping in die ekonomie beperk ten gunste van geïnstitusionaliseerde
vryemarkmetodes. Internasionale handel verryk skynbaar diegene wat voorheen
uitgesluit was uit die vryemarknetwerk deur die tradisionele nasiestaat te
ontgrens vir multinasionale korporasies. Dit staan egter dikwels haaks op
regverdige handel, arbeidsregte en sosiale geregtigheid. Terwyl wêreldwye
beweeglike kapitaal besigheidsfirmas herstruktureer, ondermyn dit alle vorme
van regulering, en daarmee plaaslike en nasionale politiek. Globale
laatkapitalisme skep nuwe markte en rykdom terwyl dit wydverspreide lyding,
wanorde en onrus teweeg bring. Sosiale ontworteling, kulturele verskraling,
langtermyn-hulpbronuitputting en omgewingsvernietiging is maar slegs ‘n paar
van die vele negatiewe gevolge (Brown 2003:2).
Die paradoks is egter dat neoliberale politieke rasionaliteit nie primêr gerig is op
die ekonomie nie. Dit is eerder daarop toegespits om die politieke sfeer, en elke
ander lewensterrein van ons hedendaagse bestaan, te onderwerp aan ‘n
ekonomiese rasionaliteit. Dit hou in dat markwaardes uitgebrei en versprei word
na alle instellings, sosiale handeling, en selfs individuele lewens. Dit herlei homo
sapiens na homo economicus en onderwerp elke aspek van menslike en
institusionele aktiwiteit na oorwegings van winsgewendheid, en herontwerp of
verwerp dit in terme van rasionele ondernemingshandeling (Brown 2003:5-6).
Neoliberalisme moet verstaan word in terme van wat Foucault "regeermentaliteit" (Ndl. gouvernementaliteit) noem, d.w.s. ‘n regeringsvorm wat die
staat insluit, maar nie daartoe beperk is nie, wat subjekte, vorme van burgerskap
en gedrag, en ‘n nuwe sosiale orde produseer. Dit bestaan uit daardie
regeringstegnieke wat uitdruklike staatsingrype oortref en wat die subjek se
handeling teenoor sigself bewimpel (Brown 2003:8). Dit deurdring die hele
spektrum van die mikrofisika tot die makrovlak van mag op elke register –
persoonlik, sosiaal, polities en ekonomies. Uiteindelik bepaal hierdie regeermentaliteit selfs die gebruik van ons gesonde verstand om te vertolk en te
verstaan en ons verhouding tot die wêreld te bepaal.
3.2 Waarom so verreikend?8
Nagenoeg alle state, van dié wat verrys het uit die as van die Sowjetunie tot
gevestigde sosiale demokrasieë en welsynstate soos Nieu-Seeland en Swede, het
geswig – enersyds vrywillig, en andersyds onder dwang, voor neoliberalisering.
Postapartheid-Suid-Afrika gaan ywerig voort op die neoliberale pad gebaan deur
die apartheidsregering van die laat tagtigerjare, en ook die hedendaagse China is
’n veelbesproke voorbeeld. Neoliberalisme druk oral sy stempel af op
korporatiewe bestuurskamers, finansiële, staats- en internasionale instellinge
soos die Internasionale Monetêre Fonds, die Wêreldbank en die Wêreld-
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Handelsorganisasie verantwoordelik vir die regulering van wêreldwye finansiering
en handel, maar ook op die universiteit en die pers (Harvey 2005:3).
Maar hoe het neoliberalisme daarin geslaag om wêreldwyd so gou die oorhand te
kry? ’n Moontlike verklaring vind ons in Plato se Republiek. Volgens Plato dien
suksesvolle regeerders nie die eie self nie, maar die behoeftes van die volgelinge.
Om te regeer beteken dus om in ooreenstemming te wees met die wil van ‘n
mens se volgelinge (Plato 1955:156-65 [412-421c]). In sy kommentaar op Plato
verduidelik Levinas (1953:15) dit as volg: “die oënskynlike heteronomie van ‘n
bevel is in werklikheid niks anders as ’n outonomie nie ... ‘n Wil kan ‘n bevel van
‘n ander wil aanvaar alleenlik omdat so ’n bevel in die eie self gevind kan word.”
Dit wil sê, ’n ideologie of regeringsvorm kan suksesvol afgedwing word alleenlik
as dit ooreenstem met die belange van dié waarop dit afgedwing word. Dit is
egter nie net van toepassing op die bevele van die filosoof-koning nie, maar ook
op dié van die tiran en hou dus die gevaar van slawerny in. Die mag van die tiran
setel in die despotisme van ons sintuie – wat Plato beskryf as die dierlikheid
binne-in ons – die keersy van ons rasionaliteit. Dit is wanneer gehoorsaamheid
nie langer voortspruit uit ’n vry en redelike bewussyn nie, maar uit geneentheid,
wanneer die uiterste vorm van gewelddadige onderwerping sig voordoen as die
uiterste sagaardigheid gemanifesteer as welwillendheid, en ons dit aanvaar asof
dit vanuit onsself kom (Levinas 1953:16). Dit is die geheim van neoliberalisme se
sukses. Harvey (2005:5) verduidelik dat
vir enige denkwyse om dominant te word, moet dit onderlê word
deur ‘n begripsraamwerk wat spreek tot ons intuïsies en drange,
tot ons waardes en ons begeertes ... Indien suksesvol, word die
begripsraamwerk só veranker in ons gesonde verstand dat dit as
vanselfsprekend aanvaar word en nooit bevraagteken word nie. Die
grondleggers van neoliberale denke het die politieke ideale van
menswaardigheid en individuele vryheid as grondslag geneem, as
"die sentrale waardes van die beskawing" (my nadruk).
Dit is die beliggaming van Gramsci se begrip hegemonie, wat verwys na die
heerskappy van ’n bepaalde waardestelsel wat sy invloed te danke het aan
inskiklikheid en konsensus eerder as dwang. Dit lei tot die instandhouding van die
bestaande magsorde vanaf die grondvlak deur die internalisering van die
heersende bewussyn deur die bevolking. Op dié wyse word dit geïntegreer in die
gesonde verstand sodat die filosofie, kultuur en moraliteit van die heersende
bestel deel van die natuurlike orde blyk te wees (Boggs 1976:39).
Die neoliberale oortuiging dat individuele vryhede gewaarborg word deur
markvryheid is egter misleidend. Die belange van die eienaars van
privaateiendom, besighede, multinasionale maatskappye en finansiële kapitaal
(Harvey 2005:7), eerder as wat Plato “die belange van die gemeenskap” noem,
word beskerm.
3.3 Donker tye
Ons hede is dus nie soveel anders as wat Hannah Arendt (1970) beskryf het as
“donker tye” nie – ‘n term ontleen aan Brecht se bekende gedig "Zur Nachwelt"
(Vir die Nageslag), wat ‘n tyd van wanhoop beskryf – “toe daar net onreg, en
geen weerstand was nie”.9 Arendt verduidelik dat alhoewel dit in die openbaar
plaasgevind het en daar niks geheimsinnig of duister daaromtrent was nie, dit
skaars sigbaar was – versteek onder die dekmantel van dié soort burokratiese
praatjies waarmee besorgde burgers gepaai word. As die openbare sfeer
veronderstel is om lig te werp op sosiale aangeleenthede deur ’n platform te skep
waarop individue in woord en daad, deur dik en dun, kan toon wie hulle is en
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waartoe hulle in staat is, dan het die donkerte gedaal as dié lig gedemp word
deur ongeloofwaardighede, en deur uitlatings wat nie dinge aan die lig bring nie,
maar in die doofpot stop, deur aanmanings – moreel en andersyds – wat, onder
die kastige vaandel van ou waarhede, alle waarhede degradeer tot betekenislose
onbenullighede. Das Licht der Öffentlichkeit verdunkelt alles – die lig van
openheid verduister alles; of – soos Arendt verduidelik – algemeen aanvaarde
gemeenplase versluier dikwels die waarheid. Dít is, in ‘n neutedop, die realiteit
van ons bestaande neoliberale orde.

4. Moontlikheid van en middele tot verset10
4.1 Bourdieu: die staat
Foucault en Bourdieu glo nietemin in die moontlikheid van verset. Vir Bourdieu is
die moontlikheid tot verset veranker in staatsinstellings en in individue wat kan
meedoen om ’n sosiale orde te ontwerp wat nie uitsluitlik regeer word deur die
najaag van selfsugtige belange en individuele profyt nie. Dit sal die weg baan vir
gesamentlike pogings wat gerig is op die rasionele nastrewe van gemeenskaplik
bepaalde doelwitte. Van al die gemeenskaplike ondernemings – verenigings,
vakbonde en partye – glo Bourdieu (1998:104-5) dat die staat in die beste
posisie is om markwerking daadwerklik te beheer.
Foucault se genealogie van mag het egter die staat blootgelê as beide ’n
individualiserende en ’n totaliserende vorm van mag wat sy burgers in ’n politieke
wurggreep of dubbelbinding het van gelyktydige individuele bemagtiging en
totaliserende ontkragtiging. Die staat bemagtig nie sy burgers sonder om hulle
terselfdertyd te oor-weldig nie. Solank as wat ons verknog bly aan die vorm van
individualisering wat met die staat geassosieer word, sal die toename in ons
vermoëns nooit losgemaak word van die intensivering van onderdrukkende
magsverhoudinge nie (Foucault 1982:213-6; 1983:48).
4.2 Weerstand ten gunste van wat?
Ondanks Foucault se fundamentele verskil van Bourdieu oor die staat as dié
middel tot weerstand by uitstek, stem hy heelhartig saam oor die doel van
verset: om weerstand te bied beteken om die neoliberale regeer-mentaliteit te
konfronteer met ’n alternatiewe opvatting oor die goeie, wat homo economicus
verwerp as die norm van die mens en die ooreenstemmende normaliserende
opvattings van ekonomie, gemeenskap, staat en (nie)moraliteit. Wat nodig is, is
’n benadering waarin geregtigheid nie gebaseer is op individuele welvaart,
voorreg of aanspraak nie, maar op die ontwikkeling en bevordering van die
vermoëns van burgers om mag te deel en hulleself gemeenskaplik te regeer
(Brown 2003:25). Die ontwikkeling en verspreiding van ’n kontra-rasionaliteit sal
’n radikaal ander konseptualisering inhou van wat dit beteken om na behore
mens te wees – in die private, openbare, ekonomiese en politieke sfere – en dit
sal die skaamtelose oorwaardering van ekonomiese bo morele (of enige ander)
waardes verwerp. Foucault se begrip regeer-mentaliteit is insiggewend juis omdat
dit die verraderlikheid aan die kaak stel van neoliberalisme, wat individue deur
middel van hulle norme en waardestelsels onderwerp sonder om ‘n beroep op
openlike gesagsvoering te doen. Soos ons sal sien, is Foucault se nadruk nie op ’n
alternatiewe substantiewe opvatting van die goeie nie, maar eerder op die
menslike vermoë om weerstand te bied wat gesetel is in ’n surplus of res van
vryheid wat deur die gapinge in die mag/kennis-netwerk glip.
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4.3 Foucault: die individu
Alhoewel Foucault juis "sorg vir die self" en "self-ververantwoordeliking" blootlê
as die middele waardeur neoliberale mag onderhou en voortdurend weer
voortgebring word, setel hy daadwerklike moontlikhede vir weerstand nietemin in
die individu eerder as in die staat. Foucault se konseptualisering van die individu
vorm die grondslag vir sy begrip van die intellektueel as middel tot verset.
In sy latere werk oor kennis, mag en die subjek stel hy die individu voor as ‘n
knooppunt in die netwerk van mag/kennis. Foucault se "individu", as ’n produk in
en van mag, is meer as ’n geïsoleerde enkeling (Ndl. singulariteit). Dit beteken
egter nie dat individue verskraal word tot effekte van mag nie. Die individu is nog
steeds gevoelig vir onderdrukkende magte, maar is nie meer die somtotaal van
die magte nie (Hofmeyr 2006). Die self behou altyd ten minste ’n minimum
hoeveelheid vryheid waardeur sy nie net op die onderdrukkende kragte reageer
nie, maar kreatief die stryd aangaan deur middel van ’n bevoorregte toegang tot
die "politiek van waarheid". As ’n knooppunt in die mag/kennis-netwerk beskik
die individu immers oor die vermoë om ’n nuwe politiek van waarheid in die lewe
te roep. Volgens Foucault is dit nie “’n geval van die bevryding van waarheid van
alle sisteme van mag nie (wat ’n drogbeeld sou wees, want waarheid is altyd
alreeds mag), maar eerder die ontkoppeling van die mag van die waarheid van
die sosiale, ekonomiese en kulturele hegemonie waarin dit tans veranker is”
(Foucault 1977:133). Foucault definieer "individuele" handeling as ’n agerende en
reagerende magsverhouding wat die potensiaal het om die bestaande politiek van
waarheid te herkonstrueer. Dit oorstyg die plaaslike en individuele, want dit hou
die belofte in van ’n kettingreaksie of uitkringeffek deur die sosiale struktuur.
4.4 Gepolitiseerde intellektuele
Dit is op basis van hierdie begrip van die individu dat Foucault (1984:30) die
intellektueel sien as een wat in staat is om “die voor-die-hand-liggende en
vanselfsprekende te bevraagteken, gewoontes en gevestigde maniere van dink en
doen te ontwrig, aanvaarde bekendhede omver te werp, reëls en instellinge te
herwaardeer en, op grond van die herproblematisering (waarin die rol van
intellektueel vervul word), deel te neem aan die vorming van ’n politieke wil
(waarin die rol van burger vervul word)”.11 Dit herinner aan Bourdieu se opvatting
van die intellektueel as iemand met “vryheid met betrekking tot die maghebbers,
’n kritiese ingesteldheid teenoor geldende menings, die weerlegging van
vereenvoudigde teenstellings, [en] respek vir die ingewikkeldheid van probleme”.
Die pogings tot verset van intellektuele word egter voortdurend ondermyn deur
hardnekkige, openbare selfgenoegsaamheid en traagheid. Volgens Bourdieu is die
intellektueel se kanse om te slaag in sy/haar pogings tot verset, veel groter as
hy/sy en ander hulle kragte saamsnoer. Dit is egter selde maklik om hierdie
ideaal tot uitvoer te bring. Sy eie pogings tot weerstand, hetsy individueel of
gesamentlik, was altyd daarop gemik “om die eensgesindheid te verbreek wat die
grootste deel van die simboliese mag van die dominante diskoers uitmaak”, ook
al lei dit nie altyd tot ’n mobilisasie nie (Bourdieu 1998:vii-viii).
Dus is dit vir beide Bourdieu en Foucault intellektuele – gepolitiseerde
intellektuele – wat die weg van verset, omverwerping en bemagtiging baan te
midde van ons neoliberale verstrengeling. Die gepolitiseerde intellektueel word
nie gekenmerk deur sy bevoorregte afsondering in die ivoortoring van die
akademie nie, maar is eerder “die persoon wat haar kennis, bevoegdheid en
verhouding tot die waarheid aanwend in die veld van politieke strydvoering”
(Foucault 1977b:128). Hierdie individue is werksaam waar hulle hulle bevind
binne spesifieke velde en is hoofsaaklik gemoeid met die taak van
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problematisering – eerder as met die oplos van probleme. Hulle bevraagteken die
oënskynlik onvermydelike en plaas sosiale struikelblokke op die politieke agenda.
Die eensgesindheid wat die grootste deel van die simboliese mag van die
dominante diskoers uitmaak, spruit voort uit die oortuiging dat neoliberalisme die
enigste middel istot die verligting van armoede en wêreldwye ekonomiese
bemagtiging. Dié oortuiging word verder in die hand gewerk deur ‘n nuwe
generasie linksgesinde intellektuele soos Joseph Stiglitz. Alhoewel hy uiters krities
is teenoor globale kapitalistiese instellinge soos die Wêreldbank en die
Internasionale Monetêre Fonds, is hy nie ’n voorstander van ’n radikale breuk met
kapitalisme nie, maar van die “beter bestuur” daarvan, wat blykbaar die belofte
inhou om almal in die wêreld te verryk, veral die armes (Stiglitz 2002:ix-x).
Hierdie soort "verligte" denke is simptomaties van die heersende
selfgenoegsaamheid, dadeloosheid en selfs aandadigheid daaraan wat hoogty vier
veral onder hulle aan wie die taak van weerstand opgelê is.
Na die gebeure van 1968 word die intellektueel moontlik nie meer gesien as die
verteenwoordigende spreekbuis van die mensheid, die beskermheer van waarheid
en geregtigheid vir almal, of die sosiale gewete of bewussyn nie. Die intellektueel
is eerder ’n geleerde of deskundige met toegang tot ’n direkte en gelokaliseerde
verhouding tot kennis wat aangewend word as ’n instrument van mag. Deur
middel van hierdie bevoorregte toegang tot die waarheid ontdek die intellektueel
dat die bestaande neoliberale orde nie ons onafwendbare lot is nie, maar die
gevolg van ’n normatiewe politieke program wat geïmplementeer word om die
wêreld daadwerklik te herskep in die ewebeeld van sy eie voorspellings. Net soos
die neoliberale wêreld geskep is, kan dit dus ook ongedaan gemaak word. Die
taak van die intellektueel is dus gebiedsgebonde, nie totaliserend nie. Dit is
enersyds ’n aktiwiteit wat plaasvind op die grondvlak in spesifieke instellings
tesame met dié wat veg vir mag, en andersyds ’n krities-teoretiese
denkeksperiment wat ’n bewussynsverruimende rol vervul. Intellektuele kritiek
kan dus op twee vlakke ’n sosiaal-betrokke uitwerking hê wat die grense van die
ivoortoring oorskry: aan die een kant kan die intellektueel ’n aktivistiese
betrokkenheid in openbare versetaktiwiteite hê, terwyl sy/hy aan die ander kant
deur byvoorbeeld ideologie-kritiek en die uitwys van sosiale "kwade" die weg kan
baan vanuit die leslokale van die universiteit vir die goeie in die sosiopolitieke
leefwêreld daarbuite. Kritiese intellektuele intervensies binne en buite die
universiteit het dus betrekking op spesifieke, konkrete situasies wat die
oënskynlik "normale" gang van sake onder die soeklig plaas. Miskien is die
belangrikste taak van die intellektueel om die stryd aan te knoop teen die vorme
van mag wat die intellektueel self gebruik as ‘n instrument op die gebied van
kennis, van wat tel as die waarheid (vgl. Foucault 1972 en 1977b).

5. Wat is die openbare rol van die intellektueel dan?
Maar wat presies is die openbare rol van die intellektueel dan? Ek vind dat ek die
vraag nou eers na ’n moeisame omweg nader, en selfs nou is die vraag sélf meer
dringend as die hoop om ooit ’n antwoord daarop te vind. Want soos ek in die
loop van my pleidooi probeer aantoon het, het neoliberalisme sy onmiskenbare
stempel afgedruk op ons liggaam en gees, op ons karakters en ons plek in die
wêreld. Onderwerping aan die magte van individualisering en selfververantwoordeliking lei tot ’n toenemende kentering tot die self en wég van die
openbare ruimte. Ek stem heelhartig saam met Sennett (1976:3) se diagnose in
The Fall of Public Life (1974) dat deelname aan en optrede in die openbare ruimte
’n formele verpligting geword het. Vir Sennett is “die openbare verskraling veel
verreikender as politieke aangeleenthede [...] [R]ituele interaksies met
vreemdelinge word enersyds beskou as formeel en vervelig, en andersyds as
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verdag of oneg. Die vreemdeling self is ’n bedreigende figuur, en min mense put
veel plesier uit die wêreld van onbekendes, die kosmopolitiese stad.” Volgens
Sennett (1976:3-4) “verteenwoordig res publica in die algemeen daardie bande
van assosiasie en gemeenskaplike verbintenis wat bestaan tussen diegene wat
nie gebind word deur familiale of intieme bande nie: dit is wat ... ’n nasie of ’n
politieke bestel saambind”. Vandag is deelname aan die res publica gewoonlik ’n
kwessie van instemming, en [is] die openbare forums ... besig om agteruit te
gaan”. Globale laatkapitalisme het die mens omskep in homo economicus, wat op
sy beurt die eie self omskep het in die neoliberale subjek se primêre las. Om
verantwoordelikheid te aanvaar vir die self en die eie prestasie het ’n doel op
sigself geword, in plaas van ’n middel tot toegang tot en deelname in die wêreld.
Hierdie beheptheid met die self ten koste van onpersoonlike sosiale verhoudinge
tree op as ’n filter wat ons rasionele begrip van die sosiale verkleur. Dit werk ’n
verskraalde begrip van wat gemeenskap beteken, in die hand – as ’n kwessie van
gemeenskaplike selfonthulling – en onderwaardeer die sosiale verhoudinge met
vreemdelinge. In ons teenswoordige toestand van "same-alleen-syn" het die eie
self se individuele lewensgeskiedenis, loopbaan en prestasies ons uitsluitende
besorgdheid geword – ’n besorgdheid wat ons almal gemeen het, maar wat ons
nietemin radikaal van mekaar afsluit. Ek stem saam met Sennett (1976:3-4) dat
“Westerse gemeenskappe besig is om te beweeg van ’n uitwaarts- na ’n inwaartsgerigte toestand”. Ek wil egter Sennett se stelling verder kwalifiseer in terme van
ons verstrengeldheid in die heersende neoliberale regeer-mentaliteit, wat ons
aandag verskuif het van die openbare – en by implikasie, die politieke – na die
private, wat sélf in die neoliberale agenda opgeneem is, en toenemend ons
karakters uithol en ons van onsself vervreem. En die self kan, soos ons weet,
slegs tot volle ontplooiing kom deur die radikale ontdekking van wat anders as
die self is.
Hertoetrede tot die gemeenskaplike lewe van die politieke – wat Arendt die vita
activa noem – veronderstel ’n meer fundamentele herinskrywing in die breër
gedefinieerde res publica. Volgens Arendt het die private besorgdhede van die
oikos (huishouding) die openbare sfeer binnegedring (wat hy in The Human
Condition, 1958, beskryf as “die opkoms van die sosiale”) en daardeur die
behoorlik politieke (die polis of openbare terrein van die politieke gemeenskap)
uitgehol. Die openbare terrein van menslike vryheid is ondergeskik gemaak aan
die besorgdhede van primêre behoeftes. Die vooropstelling van die ekonomiese
wat die opgang van kapitalisme vergesel het, het volgens Arendt (1958) alle
moontlikhede vir betekenisvolle politieke handeling, en die nastreef van hoër
ideale behorende tot die openbare lewe, radikaal verskraal.
Ek pleit dus vir ’n tweeledige mobilisering aan die kant van intellektuele: eerstens
om verset te bied deur simboliese mag (à la Bourdieu)12 toe te eien en berekend
toe te pas op dié terrein wat as óns verantwoordelikheid beskou word (ons eie
institusionele agterplaas deeglik afgegrens van die openbare en/of politieke); en
tweedens, ’n herinname van ons regmatige plek in die openbare arena (d.w.s. die
politieke in die breë sin eerder as uitsluitlik "politiek") deur middel van ’n
herowering van die res publica waar die intellektueel oor die mag beskik om die
politiek van die waarheid, wat die openbare verbeelding besiel, te beïnvloed of
selfs te herskryf.
Om effektief weerstand te kan bied, moet die greep wat die bestel het op die
verbeelding en menings van hulle wat hulleself vrywilliglik daaraan onderwerp,
verbreek word. Die grootste deel van die simboliese mag van die dominante
diskoers spruit voort uit die eensgesindheid waarmee neoliberalisme omhels word
as die Waarheid. As verandering plaasvind, gebeur dit, volgens Sennett
(1998:148), op die grondvlak, van onder af, tussen mense wat hulle uit innerlike
behoefte verset. Dis moeilik om te weet watter soort politieke program
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voortspruit uit dié innerlike behoeftes, maar een ding is seker: ’n bestel wat aan
mense geen goeie redes verskaf om vir mekaar om te gee nie, kan homself nie
lank legitimeer nie (Sennett 1998:148). Die plaaslike strydvoering van die
gebiedsgebonde intellektueel begin in die gange en lesinglokale van die
universiteit, waar die individu in sy rol as akademikus oor die vermoë beskik om
die eenparige, onverskillige konsensus te ontwrig.

6. Slot: die krities-ontologiese fondasie van die praktiesinstrumentele vraagstuk
Volgens Arendt het ons selfs in die donkerste tye die reg om te hoop op lig aan
die einde van die tonnel, en dat dié lig nie soseer afkomstig is van teorieë of
begrippe nie, maar van die dikwels onsekere en flou flikkering van die lewens en
gedagtegoed van sommige individue wat selfs onder die moeilikste
omstandighede idees kan laat ontvlam (Arendt 1970:ix) – idees wat nie
noodwendig oplossings is nie, maar wat ander aanspoor tot onafhanklike denke,
om sodoende ’n diskoers tussen denkers aan te wakker (Bourdieu 1990:10) en
dit te laat uitkring om die heersende onverskilligheid te verbreek. Dít is die
dryfveer agter die polities-ekonomiese en sosiologiese argumente aangevoer deur
denkers soos Harvey, Bourdieu en Sennett, maar dit is ook van filosofiese belang
en noodsaak om verset te bied. Die prakties-instrumentele of taktiese vraag
aangaande hoe verset gebied moet word, berus dus op die meer fundamentele
kritiese-ontologiese vraag aangaande waarom verset gebied behoort te word.
Volgens Emile Zola, aangehaal in Bourdieu en Haake 1995:29), “kan en moet ons
in die wêreld van politiek ingryp, maar met ons eie middele en doelwitte voor oë.
Dit is paradoksaal namens alles wat die outonomie van hulle wêreld verseker, dat
kunstenaars, skrywers en geleerdes moet ingryp in vandag se strydvrae.” Hoe
meer – en hoe meer effektief – die wêreld van mag, besigheid en geld inbreuk
maak op ons wêreld deur die openbare debat te deurweek met hulle goedkoop
"filosofie", hoe meer is ons genoodsaak om in húlle wêreld in te gryp.
Die denke van Levinas gaan egter verder as Zola in die beantwoording van die
krities-ontologiese vraag. Dit sluit aan by Horatius se aandrang dat karakter
bepaal word deur ’n mens se verbintenis tot die wêreld, maar verfyn dit in terme
van die verhouding tussen die Self en die Ander.13 Soos ons gesien het, gee die
individualisering
en
self-ververantwoordeliking
wat
kenmerkend
van
neoliberalisme is, aanleiding tot ’n toenemende kentering tot die self en wég van
die openbare ruimte. Dié vorm van "privatisering" geskied juis in die naam van
politieke ideale soos menswaardigheid en individuele vryheid, en so word ons eie
gesonde verstand – dus ons welwillendheid en geneentheid – die bron van ons
slawerny. Die neoliberale regeer-mentaliteit ís slawerny, ’n vorm van slawerny
waaraan ons aktief en gewilliglik meewerk in die naam van vryheid, maar dit is
juis hierdie persoonlike drang na vryheid – waarvoor Foucault só hard gestry het
– wat deur die nuwe politieke ekonomie verloën word. Wat op die spel is, is dus
die self sélf.
Trou aan die self is egter, volgens Levinas, nie ’n kwessie van die matelose
najaag van individuele vryheid nie, alhoewel dit onbetwisbaar is dat ons vryheid
in gedrang is in díe stryd. Trou aan die self het ’n sosiale dimensie en dit is juis
díe sosiale dimensie wat radikaal verskraal word deur die "privatisering" en dus
verterende uitwerking van neoliberalisme op karakter en gevolglik op die
openbare sfeer. Levinas definieer die sosiale dimensie in terme van ‘n
verantwoordelikheid teenoor ander mense. Dit is ’n baie eenvoudige en
terselfdertyd ’n baie ingewikkelde begrip. Dit is eenvoudig, want dit stel dat die
self se sin vir eiewaarde daarvan afhang of ander op hom/haar kan staatmaak;
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dit is ingewikkeld, want die self moet verantwoordelik optree, ongeag hoe
verward of selfs gebroke dié se sin vir identiteit is (vgl. Levinas 1991:180 e.v.;
Sennett 1998:146). Levinas konseptualiseer die subjek in terme van ’n radikale
ondeurgrondelikheid wat sy wesensaard kenmerk. In Levinas se vroeë werke
word die voor-etiese eksistent “in beslag geneem deur sigself” [s’occuper de soi].
Identiteit is, volgens Levinas, nie ’n neutrale of argelose verhouding met sigself
nie, maar ‘n “self-kluistering” wat die self voortdurend buite sigself dryf in ’n
poging om te ontkom aan die onuithoudbare swaarte van die Syn – van selfsyn
(Levinas [1947:146]/1987:55). Die self is nie ’n selfingenome self nie, maar word
getreiter deur die las van verantwoordelikheid vir sigself te midde van die
onsekerheid van die toekoms. Hierdie onsekerheid skep dus ’n dimensie van
openheid of ontvanklikheid in die innerlikheid van die eksistent waardeur die selfgekluisterde self in staat is om die ander te ontmoet (Levinas
[1961:124]/1979:150). In sy latere werke stel Levinas die self voor as ’n self wat
deur die ontmoeting met die ander persoon, ’n identiteit in “dia-stasis”14 is, d.w.s.
’n subjek wat innerlik verdeeld is (Levinas [1974:114–5]/1991:145-7). Dit
beteken ek moet verantwoordelik optree ongeag hoe verward of selfs gebroke my
sin vir identiteit is, maar dit beteken ook dat ek verantwoordelik kan optree – ek
kan my tot die ander rig – juis omdat my identiteit nie ’n naatlose samevalling
van die self met sigself is nie, maar ’n ontheemdheid. Trou aan die self is dus
ontologies geskoei op ’n sosiale dimensie. Die sosiale dimensie is nie gebaseer op
een of ander kommunitaristiese ideaal of ’n substantiewe opvatting oor wat die
ideale gemeenskap inhou nie. Ons kan mekaar slegs ontmoet via die
ondeurgrondelike in die self wat ons via die sosiale na die openbare en uiteindelik
na die politieke lei. Dit is hierdie ontologiese fondament wat deur neoliberalisme
verloën word.
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Eindnotas
1

Hartlike dank aan Marius Odendaal, Heleen Schröder en Marie-Louise Hofmeyr
vir hulle hulp met die taalversorging van hierdie artikel.

2

Belacqua se rubriek “And So it Goes” getiteld “The Private Parts of Higher
Education” in Mail & Guardian (15-21 Augustus 2008) se “Spotlight on Higher
Education”, 24 (25):4 [my vertaling].

3

Temas in hierdie onderafdeling word meer breedvoerig bespreek in Hofmeyr
(2008:65-105; sien veral pp. 69-72).

4

Sien
byvoorbeeld
Neilson
http://en.wikipedia.org/wiki/Precarity.

&

Rossiter

(2005),

asook

5

Vgl. Smith [1754] 2000. Na Smith se teorie van morele sentimente het
filosofiese denke oor karakter ’n stryd gehad om beginsels van innerlike
regulering te vind wat die begrip van die self kon red van die sensoriese
veranderlikheid waarop Smith, en David Hume in sy A Treatise of Human Nature
voor hom, aangedring het.

6

Vgl. Mill [1900] 2004.

7

Foucault se regeer-mentaliteit-konsep word meer breedvoerig behandel in my
“The Wal-Mart Phenomenon: Power/Knowledge/Resistance” in Hofmeyr (red.)
(2008:65-105).

8

Vgl. Hofmeyr, “Introduction. Save Money. Live Better?” in Hofmeyr (red.)
(2008: 11-29, veral pp. 21-24).

9

Die oorspronlike Duits lui: “als er nur Unrecht und keinen Widerstand gab”.

10

Vgl. Hofmeyr (red.) (2008:97-104).

11

“Interview: The Regard for Truth”, in Foss en Taylor, P. (reds.) (1984) Art and
Text, Burnout , 16, p. 330 (in Barker 1998: 32).
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12

Simboliese mag is, volgens Bourdieu (1990:166), die vermoë om in die
normale gang van sake en die handelinge van ander in te gryp en selfs gebeure
teweeg te bring deur middel van die produksie en oordrag van simboliese vorme,
soos byvoorbeeld deur die media, die kerk of opvoedkundige instellings
(intellektuele kritiek in dié geval). Sekere konsentrasies van simboliese mag is
volgens Bourdieu só magtig dat dit die hele sosiale landskap oorheers. Dié
gekonstrueerde werklikheid word dan verkeerdelik beskou as natuurlik en die
simboliese mag word toebedeel met die algemene vermoë om die sosiale
werklikheid te konstrueer, in plaas daarvan om herken te word as bloot die lokale
vermoë om ’n spesifieke stelling of kunswerk te maak.

13

Die begrippe Self (tauton) en Ander (to heteron) word oorspronklik gevind in
Plato se Sofis [254b-256b], waarin hulle bestempel word as die hoogste
synskategorieë.
14

Die Grieks beteken "verwydering", van diistanai, "om te verwyder" of "om
verwyderd/verdeeld te wees": van dia-, "geskei" of "verwyder"; dia- + histanai,
"om te laat staan".

156
ISSN 1995-5928 | Tel: 021 886 5169 | E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies – Jaargang 6(1) – Maart 2009

LitNet Akademies Adviesraad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ruth Baitsewe, Universiteit van Stellenbosch – Suid-Afrika
Andries Bezuidenhout, Universiteit van die Witwatersrand – Suid-Afrika
Gerrit Brand, Boekeredakteur by Die Burger – Suid-Afrika
Naomi Bruwer, Inhoudsbestuurder by www.litnet.co.za – Suid-Afrika
Joel Claassen, Universiteit van Kaapstad – Suid-Afrika
Neil Cochrane, Universiteit van Pretoria – Suid-Afrika
Scarlett Cornelissen, Universiteit van Stellenbosch – Suid-Afrika
Darryl David, Universiteit van KwaZulu-Natal – Suid-Afrika
Heilna du Plooy, Noord-Wes Universiteit - Suid-Afrika
Hans Ester, Radboud Universiteit Nijmegen – Nederland
Eep Francken, Universiteit Leiden – Nederland
Ena Jansen, Vrije Universiteit van Amsterdam – Nederland
Jerzy Koch, Adam Mickiewicz Universiteit, Poznań – Pole
Catharina Loader, Universiteit van Wenen - Oostenryk
Jean Meiring, Universiteit van Cambridge – Engeland
Desmond Painter, Universiteit van Stellenbosch – Suid-Afrika
Vasti Roodt, Universiteit van Stellenbosch – Suid-Afrika
Alfred Schaffer, Uitgeverij De Bezige Bij – Nederland
Christo van der Rheede, Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans – Suid-Afrika
Etienne van Heerden, Universiteit van Kaapstad – Suid-Afrika
Ian van Rooyen, Universiteit van Kaapstad – Suid-Afrika
Helize van Vuuren, Nelson Mandela Metropolitaanse Universiteit – Suid-Afrika
Steward van Wyk, Universiteit van die Wes-Kaap – Suid-Afrika
Rudi Venter, Universiteit van Pretoria – Suid-Afrika
Louise Viljoen, Universiteit van Stellenbosch – Suid-Afrika
Andries Visagie, UNISA – Suid-Afrika
Hein Willemse, Universiteit van Pretoria – Suid-Afrika
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LitNet Akademies – stylriglyne
Medewerkers word vriendelik versoek om asseblief die volgende
voorskrifte te volg by voorleggings aan LitNet Akademies.
LENGTE
Daar is geen lengtebeperking op artikels nie.
FORMATERING
1. Stuur asseblief alle tekste in Verdana 10-punt.
2. Gebruik enkelspasiëring, en ook net een spasie na die einde van ’n sin.
3. Paragrawe moet in blokvorm wees (dit wil sê nie ingekeep nie), met ’n oop
reël tussen paragrawe. Let wel: Wat die latere oplaaiproses op die
webtuiste aansienlik vergemaklik, is om hierdie oop reëls tussen
paragrawe te skep eenvoudig deur "Enter" twee keer te druk, en nie deur
vooraf die paragraafspasiëring via die "Format > Paragraph > Spacing"bevele te stel nie – verseker dus asseblief dat "Spacing > Before" en
"Spacing > After" albei op 0 gestel is voordat u begin.
OPSKRIFTE
1. Hoofopskrifte
Kleinletters en vetdruk
1.1 Subopskrifte
Kleinletters, kursief en vetdruk
1.1.1 Sub-subopskrifte
Kleinletters, kursief, geen vetdruk
Let wel
•
•
•

Opskrifte mag genommer word, soos hier bo, maar dit is nie noodsaaklik
nie.
Daar is geen punte na opskrifte nie.
Laat 'n eenreël-spasie tussen opskrif en teks.

AANHALINGS
•
•
•
•

Gebruik asseblief dubbelaanhalingstekens, en enkelaanhalingstekens binne
aanhalings.
Aanhalings moet nie gekursiveer word nie.
Aanhalings van vier reëls en langer word verkieslik ingekeep, sonder
aanhalingstekens.
Sluit ’n ingekeepte aanhaling volledig af met die nodige/betrokke
leesteken en verskaf dan die bronverwysing onmiddellik daarna tussen
hakies, sonder ’n punt binne die hakies.
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ENKELE ANDER REDAKSIONELE PRAKTYKE
1. Afkortings
Let wel
Die styl wat LitNet gewoonlik volg, naamlik om nie punte by afkortings te gebruik
nie, geld NIE in die geval van LitNet Akademies nie. Al die erkende konvensies
soos deur die Afrikaanse Woordelys en Spelreëls voorgeskryf moet in LitNet
Akademies-artikels gevolg word. Gebruik afkortings asseblief spaarsaam – die
redaksie van LitNet en LitNet Akademies verkies byvoorbeeld met betrekking tot
bo m.b.t.
2. Sogenaamde selfnoemfunksie by woorde
Wanneer ’n woord of frase gebruik word om na homself te verwys, word dit
kursief geskryf, soos byvoorbeeld in:
•
•

Die woord agaat verkry in hierdie teks …
Sedert Kleinboer sy opwagting gemaak het, is kontrei vir baie lesers nie
meer maar ’n sinoniem vir (geografiese) gebied nie …

3. Betekenisaanduiding
Betekenis word tussen aanhalingstekens aangegee.
Donker beteken letterlik "afwesigheid van lig", maar in die gedig …
4. Aandagstreep teenoor koppelteken
Tussen datums word nie 'n koppelteken nie, maar 'n aandagstreep (en-lyn,
ALT+0150) gebruik.
Dus:
1967–69, nie 1967-69 nie.
5. Eindnotas teenoor voetnotas
Die internetformaat van LitNet Akademies vereis dat daar slegs van eindnotas
gebruik gemaak kan word.
VERWYSINGS
Volg in die algemeen asseblief die Harvard-metode, en meer bepaald soos hier
onder illustratief vir verskillende bronne uiteengesit. Let asseblief noukeurig op
interpunksie.
1. Bibliografie
(nie Bronne, Verwysings, ens. nie)
1.1 Boeke
De Villiers, Emile. 2007. Die bewesiekte. Pretoria: Lapa-uitgewers.
Heyns, L.M. en H.J.C. Pieterse. 1990. Eerste treë in die Praktiese Teologie. 2de
uitgawe. Pretoria: Gnosis.
Pleij, H. Het literaire leven in de middeleeuwen. Leiden: Marthinus Nijhoff.
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Waar meer as een bron deur dieselfde outeur in die Bibliografie verskyn, word by
verdere verwysings ’n em-lyn (ALT+0151) in plaas van die outeur se van gebruik:
Krog, Antjie. 1995. Relaas van ’n moord. Kaapstad: Tafelberg.
—. 1998. Country of my skull. Johannesburg: Random House.
—. 2000. Kleur kom nooit alleen nie. Kaapstad: Kwela.
Let wel
In die geval van Engelse publikasies moet alle besonderhede wat in Afrikaans kán
verskyn, wel in Afrikaans aangegee word, byvoorbeeld Kaapstad, nie Cape Town
nie; en, nie and of & nie; (red.), nie (ed.) nie:
Rousseau, G.S. en Roy Porter (reds.). 1980. The ferment of knowledge: Studies
in the historiography of eighteenth-century science. Cambridge: Cambridge
University Press.
1.2 Verhandelinge/proefskrifte
Oosthuizen, W.J. 1964. Die wet van opvolging van begripsoorte in bywoordreekse
in Afrikaans. Ongepubliseerde M.A.-verhandeling, Universiteit van Stellenbosch.
1.3 Vaktydskrifartikels
Spies, Lina. 2006. Die poësie van Elisabeth Eybers: ’n Digterskap van sewentig
jaar. Tydskrif vir Letterkunde, 43(2), 2006:57–78.
1.4 Hoofstukke in boeke
Venter, L.S. 1990. Enkele chronotopieë in Mahala. In Roos 1990.
Die volledige besonderhede van die betrokke boek verskyn dan ook in die
bibliografie:
Roos, Henriette. 1990. Lewe met woorde: Opstelle oor die prosa. Kaapstad:
Tafelberg.
1.5 Internetbronne
Botes, Zani. 2005. Antjie Krog: koeël en kalm. LitNet.
http://www.oulitnet.co.za/heupvuur/antjie.asp (25 Februarie 2008 geraadpleeg).
1.6 Bronverwysings in die teks
Na gelang van die konteks is variasies moontlik/nodig, maar die essensie bly:
skrywer se van gevolg deur publikasiedatum. Waar ook ’n bladsyverwysing
voorkom, volg ’n dubbelpunt op die jaartal en dan die bladsynommer(s), sonder
’n spasie:
Smit (2007:45) skryf: "Met hierdie klemverskuiwing is die postmodernisme
effektief geherdefinieer."
"… en met hierdie klemverskuiwing is die postmodernisme effektief
geherdefinieer" (Smit 2007:45), sodat ons nie meer kan praat van …
"… postmodernisme geherdefinieer" (Smit 2007:45).

160

