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DIE ONDRAAGLIKE GROENHEID VAN TEORIE: 
Literere teorie in die Nuwe Suid-Afrika 

Ter inleiding: 'n variasie op groen 

Meneer die Rektor, kollegas, dames en here, 

U wonder seker wat my titel beteken. Ek oak, en ek bedoel dit ernstig. 
Miskien moet ek dit, na die spanning en opwinding van die Springbokke se 
vertoning by die Olimpiese Spele en teen die toerspanne, wysig na "Die 
ondraaglike green en gaud van teorie". Veral nag as 'n mens onthou dat 
green, saam met geel en swart, dalk binnekort deel van ons landsvlag sal 
uitmaak. 

U het seker al heelwat moontlike betekenisse oorweeg: Jannie du Toit sing 
deesdae van ''varkblom-appelgreen". Een van my eie gunstelinge is 'n 
refrein van 'n hele paar jaar gelede: "God didn't make them little green 
apples and it don't rain in Indianapolis in the summertime". Maar om dit reg 
verstaan, soos u weet, meet ek die vorige reel oak aanhaal: "If that's not 
loving you ... Then alii got to say .. ". 

Groen ken u, en dalk nag beter na die verskriklike droogte van vanjaar: dit 
is wat ontbreek in die landskap om ons, dit waarna ons verlang. "Groen is 
die land van Natal" (maar nou helaas nie meer nie). U sal maklik u eie 
voorbeelde kon byvoeg. Maar u sien: green beteken vir elkeen van ons iets 
unieks omdat ons persoonlike ervarings daarmee assosieer. Daardie aand 
toe sy die groen rok aangehad het... 

Dit is egter nie net ons persoonlike ervaring wat bepaal wat green vir ons 
beteken nie. Ons leer betekenisse daarvan aan. Dit het 'n waarde in die 
volksmond. Ons se: lemand is green van afguns. Maar ons praat oak van 
green in die sin van nie ryp nie, onervare. lemand is 'n groentjie totdat hy 
ontgroen is. Hy moet eers 'n inlywingsproses deurgaan. En hierdie in
treerede is natuurlik o.a. oak so 'n ontgroening. Deesdae beteken groen 
oak: radikaal (die party van die groenes). 

Die letterkunde is 'n belangrike terrein waarop die betekenis van woorde 
gevorm en gewysig word. Kom ons maak 'n klein verkenninkie van groen 
in die Afrikaanse poesie. 

green is die kleur van ba!ans green verduur 
aile kleur green word aanhoudend 
gebreek om te absorbeer as verder of nader 
swart is net 'n skakering 'n diepste groen 
in transparante waterverf is wit verbode. Dimensie 
kom deur weglating ... 
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Aan die woord is lady Ann Barnard tydens 'n besoek aan Genadendal soos 
Antjie Krog haar vertolk ("Drie Morawiese breeders ... ", Lady Ann, p. 57). 
En hier probeer sy juis rus en balans vind.tussen die eise van Afrika en haar 
"oorvrete siel", haar bevoorregte Europese afkoms, tussen die brute 
landskap en haar pogings om dit in te skaal op haar doek. Die balans word 
nooit bereik nie, want die son kom die groen wegbrand. · 

Uit 'n herfs in Amsterdam skryf Marlene van Niekerk: "my lyf is 'n ou en 
mosgroen grag/vol drome" (brief, p 17). Dit kom uit haar bundel Groenstaar. 
Die titel betaken "skerp en· groen kyk", maar dit is oak 'n oogs.iekte 
(gloukoom} waarvan een van die kenmerke is dat dit die gesigsveld inkort. 
Hierdie groen, geassosieer met Europa, word weerspreek deur Breyten 
Breytenbach, reisend per vliegtuig oar Afrika: 

Onder is dit warm - ek weet 
wat ons as silwermeel van sterre en romantisme sien 
le as hete grys diere en hyg in borne stof: 
hier het boom en gras mas nie groen nie 

Groen is van Europa is versorging en douceur ... 

(Toe Suiderkruis toe, Kouevuur, p 1 0} 

Ekstaties eindig Van Wyk Louw sy reeks Klipwerk (uit Nuwe Verse, 1956} 
op 'n groen noot: 

jangroentjie brand die middag 
hy maak die kafhok groen 
wereld wereld wereld wyd 
die kind sy wou dit doen 

Die jangroentjie word hier 'n soort groen son, gee kleur aan die wereld. 

Dit is die maand Oktober, 
die mooiste, mooiste maand! 

Dan is die dag so helder 
so groen is elke aand, 

jubel Leipoldt in "Oktobermaand". Totius, weer, verwonder hom in "Die 
godsbesluit" aan die wag-'n-bietjie wat "lowergroen en blink van blad" staan 
in die droe aarde tussen die soetdorings. 

Daar is nag baie ander paadjies wat 'n mens kan loop agter groen aan, 
maar u begryp waarheen ek mik: agter elke woord is daar 'n hele swetterjoel 
ander wat stoei om gese te word. Dit is mooi uitgedruk deur Mikhail Bakhtin: 
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Every word gives off the scent of a profession, a genre, a current, 
a party, a particular work, a particular man, a generation, an era, a 
day, and an hour. Every word smells of the context and contexts in 
which it has lived its intense social life; all words and all forms are 
inhabited by intentions (aangehaal in Todorov 1984: 56-7}. 

Woorde sleep dus as 't ware hulle kontekste met hulle saam. Agter elke 
teks, nes hierdie rede, is daar 'n oneindige aantal ander (kon)tekste wat 
meepraat of juis onderdruk word. Elke teks voer 'n dialoog met 'n 
ondraaglike aantal ander tekste. Dit noem ons intertekstualiteit. 

Een teks wat u seker dadelik in my titel herken het, is The unbearable 
lightness of being van Milan Kundera. 'n Ander een is meer versonke en 
moet liefs so bly: 'n aanhaling uit Goethe se Faust 

Grau, teurer Freund, ist aile Theorie 
Und grun des Lebens goldner Baum. (r. 2038-9) 

Grou, liewe vriend, is aile teorie 
En groen die lewe se goue boom. 
(Eitemal-vertaling) 

Dit is baie dubbelsinnige woorde, uitgespreek deur die duiwel Mephis
topheles vermom as Faust in Faust se toga en hoed. Mephistopheles maak 
die een vak na die ander belaglik vir die student wat sy raad kom vra, maar 
praat hom uiteindelik om om in die geneeskunde te gaan studeer omdat dit 
hom soveel kans sal gee om die lewe se goue boom te pluk. 'n Paar reels 
verder stuur Mephistopheles hom weg, maar nie voordat hy die woorde van 
die slang in die paradys in die student se boek geskryf het nie: "Julie sa~ 
soos God wees deur goed en kwaad te ken". 'n Duidelike bewys dat 'n mens 
nie alles moet glo wat iemand in 'n toga kwytraak nie. 

Dit is om by hierdie aanhaling te pas dat ek van literere teorie gaan praat 
en nie van literatuurwetenskap nie. Ek doen dit oak om aan te sluit by die 
Amerikaanse gebruik om net van Theory te praat, bedoelende dan literere 
teorie in sy moderne gedaante. 

Wat dit nou alles met literere teorie te make het? U het reeds kennis gemaak 
met ondraaglike intertekstualiteit. Ek wil nag drie dinge vannaand 
beredeneer: 

1 . die weerstand teen teorie 

2. die vrugbaarheid van teorie 

3. die toekoms van teorie. 
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Die weerstand teen teorie 

Literere teorie word dikwels self onderdruk, misken. Daar is verskillende 
redes daarvoor: literere teorie word beskou as -

polities oneffektief, 
onwetenskaplik, 
oorwetenskaplik 
onmoontlik. 

U dink waarskynlik self dat 'n mens tog nie teoriee nodig het om 'n teks te 
kan lees nie. Jy maak jou oe oop en lees dit gewoon. Jy wonder nie eers 
wat 'n teks is of wat jy nou eintlik do en wanneer jy lees nie. Dit is soos fietsry. 
Sodra jy begin wonder hoe jy dit doen, val jy af. 

Seker daarom dat John Kannemeyer1 beweer het dat net swak~elinge 
teoriee nodig het. So 'n stalling se niks van die literere teorie nie; ditverraai 
net dat jy blind is vir jou eie teorie. Niemand benader 'n teks egter sander 
verwagtings en ervaring nie. Jauss (1967) noem dit die Ieser se verwag
tingshorison. 

Literere teorie is polities oneffektief 

Maar die vraag bly staan: het ons literere teorie nodig in 'n land wat groat 
maatskaplike problema soos armoede, ongeletterheid, behuisingsnood en 
gebrekkige onderwys moet oplos? Dit is juis die politieke dilemma van die 
literere teorie dat mense dat as vreemd en eksoties beskou, as 'n soort 
vioolspeel terwyl Boipatong brand. 'Dit staan, soos lady Ann, verskeur 
tussen Afrika en die Eerste Wereld, tussen Parys en Parys, om 'n frase by 
Andre P. Brink te steel. Tog handel dit oor baie basiese en belangrike dinge 
wat mense elke dag doen, nl. om tekste te lees en te verstaan. En dan 
bedoel ek teks hier in 'n wye sin van die woord wat ook koerante, tydskrifte, 
advertensies, films en die tv insluit. 

Die literere teorie is vandag hiperbewus van sy eie tekortkominge en 
ideologiese medepligtighede. Dit kan maklik lei tot 'n verlammende 
skuldgevoel, omdat dit dan sogenaamd niks kan doen om die wereld te 
verander nie. En die interteks hiervan ken u, nie waar nie? Karl Marx se 
tese oor Feuerbach dat die filosowe die wereld probeer verstaan het, maar 
dat 'n mens eintlik die wereld moet verander (Marx 1984: 286). 

Natuurlik kan die literere teorie nie so dramaties ingryp in die wereld soos 
die fisika gedoen het met die ontwikkeling van die atoombom nie. Maar 'n 
1 Tydens 'n gespreksessie as deel van die beraad van die Afrikaanse Skrywersgilde by die 

Universiteit van die Witwatersrand in Julie 1984. 
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mens kan beslis ook wonder of hulle die mensdom daardeur 'n guns bewys 
het. 

Dit is deur fyn en krities lees, deur studente toe te rus met die vermoe om 
fyn en kri~ies te lees e~ te skryf en _deur kritiek op die vorming van betekenis 
en hoe d1t bydra tot d1e verskansmg van mag dat die literere teorie in die 
samelewing kan ingryp. 

Literere teorie is onwetenskaplik 

Die literere teorie word dikwels verwyt dat dit onwetenskaplik is omdat dit 
nie kan bepaal wat 'n teks betaken of wanneer 'n teks geed is nie. Boonop 
kan omtrent geen twee literatore saamstem oor iets nie, veral nie noudat 
daar so 'n welige groei van teoriee en benaderings in die literere teorie is 
nie: feminisme, psigoanalise, kultuurkritiek, die sg. nuwe historisme, dekon
struksie, strukturalisme, ideologiekritiek. 

Hoewel ek nooit 'n wit jas dra nie, Meneer die Rektor, is die feit dat ek hier 
staan 'n lewende bewys van die wetenskaplikheid van die literere teorie. 
Dit staan nou in die ry van erkende akademiese dissiplines aan die PU. Dit 
is 'n historiese oomblik, want dit is die eerste intreerede in literatuur
wetenskap aan die PU. 

Literere teorie as oorwetenskaplik 

Sommige mense voel die teenoorgestelde: dat literere teorie oor
wetenskaplik is. 

Leon Rousseau (1991} het vroeg in 1991 'n klip in die bos gegooi met sy 
beskuldiging dat Marianne de Jong se vaktaal koeterwaals is. (Koeterwaals 
is onverstaanbare taal, saamgestel uit verskillende tale, duister en deur
mekaar manier van praat). Die literere teorie sou dan te veel vreemde 
vakterme gebruik of onleesbaarwees. Dit probeer miskien oorwetenskaplik 
wees. 

Die argwaan teen 'n vakwetenskaplike apparatuur deel· die literere teorie 
met literatuurstudie in die algemeen. Baie mense voel dat die professionele 
apparaat van departemente, geleerde studies, teoriee, proefskrifte en 
onderrig, tydskrifte en professionele verenigings in die pad staan van die 
Ieser se ervaring van die teks, die Ieser se spontane toegang tot die teks 
belemmer (Fish 1989: 200). Dit is mos nie nodig dat mense tyd en geld 
mars met die uitle van stories en resitasies wat elkeen in elk geval verstaan 
nie. 

Die probleem kom natuurlik by tekste wat nie so maklik verstaan word nie 
of wat agter 'n onskuldige front bedenklike vooroordele en magstrukture 
verberg. Baie tekste is vandag dubbelsinnig en duister. Weet een van u bv. 
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wie eintlik die moordenaar in Basic instincts was? Is dit 'n onoplosbare 
probleem? Bestaan daar eenvoudig verskillende interpretasies daarvan 
waaroor die feite nie uitsluitsel kan gee nie? 

Die welige groei van teoriee op die gebied van die liter~re teorie het, 
toegegee, 'n ontploffing van vreemde begrippe veroorsaak. Ek noem 'n paar 
jaw breakers: dekonstruksie, heteroglossia, differance, signifier, metafoor, 

. pargergon, ekstradiegeties, ideo/ogie, paradigmaties, fokalisasie. Dit is nie 
bedoel om u af te skrik nie, maar 'n dissipline het nou eenmaal sy vaktaal 
nodig. Elkeen van hierdie begrippe het 'n presiese betekenis binne 'n 
bepaalde teoretiese raamwerk. Ons leef in 'n goue teoretiese era, meen 
Tom Mitchell (1987), die invloedryke redakteur van Critical Inquiry. Hy meen 
oak dat die literere teorie een terrain is waarop tans 'n beduidende bydrae 
tot die heil van die mensdom gemaak kari word. 

Literere teorie as inherent bedreigende dissipline - as sy eie on
moontlikheid 

Met die ontwikkeling van die afgelope 20 jaar in die literere teorie het die 
vraag ontstaan of die literatuurstudie nou 'n dissipline gaan word wat deur 
teorie aangedryf word: deur die vorming en toetsing van te6riee soos 'n 
"behoorlike" sosiale wetenskap op die patroon van die sosiologie. Die 
literere teorie sou uiteindelik dan nou teoriee begin vorm wat empiries 
toetsbaar sou wees. Hoe verder die navorsing gevoer is, hoe duideliker het 
die teoretiese problema en paradokse van die hele projek egter geword. 

Om maar een sentrale probleem te noem (wat vir ons almal baie belangrik 
is): die probleem van interpretasie. U ken die vrae wat gevra word: Kan 'n 
teks meer as een betekenis he? Hoe interpreteer 'n mens 'n teks? Kan 'n 
mens tussen geldige en ongeldige interpretasies onderskei? Is interpretasie 
so subjektief dat dit liefs uit die wetenskap geweer moet word? 

Lg. is 'n verkeerde vraag, want selfs "modelwetenskappe" soos die fisika 
en die sosiologie word ook gekonfronteer met die interpretasieprobleem. 
As die wetenskaplike al haar gegewens versamel het, moet sy dit nag in 
haar teoretiese raamwerk inpas, en probeer aandui wat die gegewens 
betaken. Dit is niks anders as interpretasie nie. 

In sy jongste boek, Doing what comes naturally (1989), argumenteer 
Stanley Fish dat 'n mens nie die betekenis van 'n teks kan bereken deur 
die betekenisse van verskillende woorde bymekaarte tel nie. Jy kan m.a.w. 
uit die taalvorm van die teks nie uitmaak wat dit betaken nie. Dit kom 
prakties daarop neer dat daar nie soiets soos letterlike betekenis bestaan 
nie. Letterlike betekenis word tot stand gebring deur sterk dade van 
interpretasie. U ken die voorbeeld van Humpty Dumpty in Alice in Wonder
land wat se die woorde betaken wat hy wil he hulle moet betaken. Nag so 
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'n sterk daad van interpretasie is Frits Kok van die ATKV wat "Nkosi sikelel' 
iAfrika" vertolk as 'n pragtige gebed om vrede.2 

U sal dadelik se, maar dis onsin. Ek weet mos wat woorde beteken. Ek 
verstaan jou dan. So maklik is dit egter nie. 

'n Voorbee/d: Die sing van die Stem 

Dink aan die sing van die Stem en die waai van die amptelike vlag by die 
toets teen die All Blacks. Weet ons wat dit werklik beteken? 'n Mens kan 
die blou van die Stem en die landsvlag bv. beskou as 'n weergawe van die 
blou lug van Suid-Afrika en die oranje as 'n skakel met ons geskiedenis. 
Daarom sou dit 'n geldige simbool van Suid-Afrika en al sy mense kon wees. 
Of jy kan dit beskou as 'n swak antwerp omdat die blou en die oranje saam 
nie "werk" nie. Die struktuur of betekenis van die Stem en die vlag is vir die 
huidige debat egter irrelevant. Dit moet ons Fish gelyk gee. 

Hoe weet ons dan wat die sing van die Stem beteken? Die gebeurtenis 
word in verskillende stories ingepas, en die storie bepaal wat die singery 
beteken. Dit hang dus af van die wyse waarop dit ingeraam/ gekon
tekstualiseer word. Let op in hoeveel verskillende stories, elk met sy eie 
karakters en gebeure, die sing van die Stem ingepas word: 

1. Die Stem is 'n uitdrukking van die vryheidstrewe van 'n volk (die 
Afrikaner) wat nie onderdruk kan of mag word nie. Dit vorm deel van 
die storie van die vryheidstryd van die Afrikanervolk. 

2. Die sing van die Stem is 'n ongevoelige en rassistiese daad. Die 
bedoeling van die skare was om die lyding van die slagoffers van 
geweld te misken. Dit is die storie van die stryd van die mense van 
Suid-Afrika om bevryding teen 'n onderdrukkende en immorele orde. 

3. Dit is bedoel as 'n daad van verset teen die ondemokratiese optrede 
van die ANC. Dit is die storie van die outonomie van sport en die stryd 
teen politieke inmenging. 

4. Dit was wettig en konstitusioneel volgens die SARVU-konstitusie (en 
kontrasteer met die onkonstitusionele optrede van die AN C). Dit is die 
storie van die sluit van kontrakte en die handhawing van 'n ordelike 
samelewing. 

5. Dit was 'n spontane en geregverdigde daad volgens die beginsel dat 
elke individu of groep d~e reg het om sy eie simbole te vertoon. Hier 

2 In 'n tv-debat met Carl Niehaus van die ANC, kort na die wedstryd teen die All Blacks op 
15 Augustus 1992. 

7 



pas dit in in die storie van die outonome individu wat haarself ver
wesenlik. 

6. Dit was 'n reaksie op die ANC se massaoptrede, 'n simptoom van die 
magspel tussen politieke groepe. Dan is dit die storie van spele om 
mag in die land; kortom, 'n politieke sepie. 

7. Ditwas doodgewoon 'n uitdrukkingvan die identiteitvan 'n land/groep, 
van nasionale trots in 'n internasionale arena. Die Stem is m.a.w. 'n 
konvensionele simbool (sander politieke ondertone) van die nasionale 
samehorigheid en identiteit van Suid-Afrika. Dit is die storie van 
diplomatieke verhoudihgs en kompetisie tussen Iande. 

In die hele debat het niemand 'n beroep gedoen op die woorde van die Stem 
of die kleurvan die vlag nie. Dit gaan Iauter oar hoe hierdie simbole verstaan 
word, hoe dit in verskillende stories ingepas word. 

Watter interpretasie is nou korrek? Wat gaan die "ware" betekenis wees? 
Gaan dit afhang van watter interpretatiewe gemeenskap ons ons bevind? 
Of sal die waarheid van 'n interpretasie bewys word deur sy politieke effek 
soos dat verdere rugbytoere afgelas word? Of is die interpretasie korrek 
wat strook met ons oortuigings oar nasieskap, die Afrikaner se volkstrots, 
ons identiteit as Afrikaners? · 

Literer teoreties is al hierdie interpretasies geldig. Die teoretiese punt is dat 
mense verskil. Mense het uiteenlopende oortuigings oar waarvoor 'n klomp 
stukke lap en die woorde van 'n lied nou eintlik staan. 

Die tweede punt is dat mense op verskillende maniere interpreteer, maar 
oak groepe vorm wat met mekaar eens is. Party klou aan die letter van die 
wet. Ander bly by die "letterlike" betekenis van amptelike sirribole. Ander 
ruk die masker af en probeer lees wat agter die simbole verskuil le. 

Die derde teoretiese punt is dat ons met mekaar kan praat oar interpretasies 
en mekaar kan probeer oortuig dat die sing van die Stem nie bedoel was 
as 'n klap vir die slagoffers van geweld nie maar as 'n prates teen politieke 
inmenging en dat ons mekaar se gevoelens en oortuigings in ag moet neem. 
'n Baie amptelike standpunt, deesdae. Helaas is daar nag te veel selfsug 
en eiegeregtigheid in die wyse waarop ons as Afrikaners ons eie simbole 
ten aile koste wil handhaaf. 

En die vierde punt is dat die Stem deurverskillende mense met verskillende 
bedoelings gesing is en duidelik uitwys dat die Stem (en die vlag) nie meer 
die funksie van nasionale simbole het nie: om saam te snoer en om identiteit 
te verleen. 
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En die laaste punt is dat my interpretasie van die gebeure ook maar 'n 
interpretasie is en dat ek nie daarop aanspraak kan maak dat dit absoluut 
geldig is nie; dit is hoogtens geldig binne my stel oortuigings, al word dit 
weliswaar deur die verhaalteorie gelegitimeer. 

U merk op datek se die Stem is met verskillende bedoelings gesing. Fish 
(1989) meen egter dat 'n mens die bedoeling van 'n skrywer net deur 'n 
daad van interpretasie kan vasstel. En daar het ons een van daardie 
ondraaglike oomblikke: nou gaap die afgrond voor ons oop van duisende 
betekenisse gemaak volgens die willekeur van elke hoarder of Ieser. Kan 
u my nog ooit verstaan? Hoe kan u weet dat ek u nie mislei nie? 

Fish (1989) se afleiding is dat ons altyd alreeds aan die interpreteer is en 
dat interpretasies op geen grande gebaseer kan word wat nie reeds die 
resultaat van interpretasie is nie. Om 'n bedoeling aan iemand toe te skryf, 
is reeds 'n interpretasie. Die ondraaglikheid van subjektiwiteit besweer Fish 
egter met 'n beroep op oortuigings (en met 'n verborge beroep op effe~
tiwiteit). 'n Mens kan immers nie jou oortuigings opskort nie; hulle slaan 
onvermydelik deur in jou interpretasies. 

Wat literere teorie is 

Noudat u weet van een probleem waarmee die literere teorie hom besig 
hou, wil u seker weet wat ek nou eintlik met daardie begrip bedoel. Teorie 
is, nes green, 'n veelduidige begrip. Enersyds staan dit min of meer gelyk 
aan "verdigsels", "vreemde inbeeldinge" soos in: "Ag, jy metal jou teoriee". 

Tweedens word met teorie 'n studieveld of dissipline bedoel met sy eie 
konsepte, metodes, probleme en tradisie. Dit is wat ek bedoel as ek van 
literere teorie praat. Derdens dui die begrip teorie op spesifieke opvattings 
binne 'n studieveld, soos Wolfgang lser (1980) se teorie van die implisiete 
Ieser. 

Vierdens word teorie beskou as 'n stel samehangende reels en konsepte 
wat 'n bepaalde studiegebied in die bree kan verklaar. 

Literere teorie kan omskryf word as 'n samehangende stel teoretiese 
aannames en reels vir die studie en literere en ander tekste. Dit word 
gewoonlik gestuur deur 'n literatuuropvatting, d.w.s. aannames oor die aard 
van die literatuur en taal, en ook deur wyer filosofiese aannames oor hoe 
die mens en die werklikheid beskou moet word. 

In die afgelope 20 jaar het daar 'n verskuiwing plaasgevind waarvolgens 
die literere teorie nou die beginsels en voorwaardes van interpretasie self 
bestudeer, meestal met die doel om verborge (ideologiese) aannames in 
interpretasies te ontmasker. Die studieterrein van die literatuurwetenskap 
is dus nie meer dit wat literatuur van ander soorte tekste onderskei nie, 
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maar die moontlikhede en voorwaardes vir die verstaan van tekste self. Dit 
hou in dat etiese en ideologiese kwessies nou 'n baie groat rol daarin speel. 

In 'n beroemde opstel het Paul de Man (1986) geargumenteer dat die 
weerstand teen teorie die weerstand teen lees self is. 

Dit bring my by my tweede hoofpunt: 

Die vrugbaarheld van literere teorie 

Die weerstand teen literere teorie, die gevare daarvan, die beskuldigings 
daarteen, is die sterkste argument vir die relevansie van literere teorie. Dit 
dui dus reeds die vrugbaarheid daarvan aan. -

Vrugbaarheid vir die gewone /ewe en vir ander wetenskappe 

Ek het hopelik met die analise van die sing van Die Stem reeds aangetoon 
dat die literere teorie vir almal van belang is, omdat dit handel oor grondlig
gende menslike aktiwiteite: die lees en verstaan van tekste. Teorie is selfs 
in staat om polities in te gryp, juis deur 'n kritiek op magstrukture en 
onderliggende ideologiese aannames. 

Wat beteken dit prakties? Dit kan ekwaarskynlik met 'n voorbeeldlesing die 
beste vir. u aantoon. Dit sal die literere teorie prakties aan die werk toon. 
Eers waag ek my aan 'n kort analise van die beeld van die PU. Daarna lees 
ek 'n kort gedig van Breyten Breytenbach. 

Die vraag is natuurlik: vir wie en· op watter grande is die literere teorie 
relevant? Is dit vir die politiek, vir die ekonomie? As 'n basiese wetenskap 
glo ek natuurlik dat dit vir almal in die land belangrik is. Van ons grootste 
probleme handel oor hoe ons mekaar kan verstaan. Bowendien is die 
vermoe om moeilike tekste te lees, noodsaaklik vir enige professionele 
mens vandag. Die rekenaaromgewing waarin ons ons deesdae bevind, stel 
hoe eise aan ons vermoe om te verstaan en ons kennis om te sit in woorde. 
Om dit in 'n metafoor uit te druk wat ek eintlik haat: die literere teorie gee 
vir ons 'n tegnologie vir die verstaan van tekste. 

In die Jig hiervan is dit waansin om die humaniora af _te skaal ter wille van 
korttermyn dienstigheid aan die tegnologie. Ons het juis ook mense nodig 
wat sin kan maak van ingewikkelde tekste, van die talle botsende verhale 
waarmee ons samelewing homself pro beer definieer. Tale en vertaling is 'n 
dringende behoefte in 'n meertalige land, maar textual power, die vermoe 
om ingewikkelde tekste te verstaan, is veral noodsaaklik. (Vgl. o.a. Miller 
1989.) 

'n Belangrike praktiese nut van die literere teorie is dat dit baie wetenskappe 
kan help met die verstaan van hulle verhale. Die geskiedenis is die verhaal 
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van die mensdom en dit kan dus baie insiggewend ontleed word deur die 
verhaalteorie. Die historikus vertel vir ons 'n storie, of dit nou die storie van 
die val van die Westerse beskawing of die storie van die opkoms van 
Afrikanernasionalisme is. Die teologie worstel met die verhale van die 
Bybel, en teoloe het reeds kostelike werk gedoen deur insigte uit die 
verhaalteorie te gebruik in hulle lesing van die Bybel. In die analise-situasie 
word die psigoloog gekonfronteer met die analisand se verhaal. Oak daar 
kan die verhaalteorie haar help om die analisand se verhaal beter te 
verstaan. 

Min films illustreer die belang van stories so helder soos Basic instinct. Hoe 
ons die film verstaan, hang af van in watter storie ons dit inskryf: Is dit 'n 
speurverhaal? 'n Verhaal oar die nie-rasionele fasette van ons lewe? Of is 
dit 'n storie oar die mag van stories wat suggereer dat ons daaruit kan 
ontsnap, soos Rossouw (1992) dit sien in vandag se Bee/d? 

Literere teorie en die Christelike karakter van die PU 

'n Belangrike vraag wat ek vannaand nioet probeer beantwoord, is: Wat is 
die verhouding tussen die literere teorie en die Christelike historiese karak
ter van die PU? Natuurlik onderskryf ek die Christelike karakter van hierdie 
inrigting en beywer ek my vir die ideaal van wetenskapsbeoefening "In U 
lig". 

Ongelukkig bly hierdie mooi ideale baiekeer net lippetaal, omdat dit moeilik 
is om te bepaal wat dit nou presies beteken om wetenskap "In U lig" te 
beoefen. Beteken dit bv. dat ons net sekere tekste mag lees en altyd 
Christel ike motiewe daarin moet raaksien? Is koffie drink en brood eet in 'n 
verhaal altyd noodwendig 'n verwysing na die Nagmaal? Freud het ons al 
gewaarsku: "Sometimes even a cigar is only a cigar". Of beteken dit dat 
ons almal navolgers van Dooyeweerd en Stoker moet wees? Of dat alles 
wat ons beweer aan die Bybel en die belydenisskrifte getoets moet word? 
In die Personeelhandleiding (PU vir CHO 1985) van die PU word wetenskap 
"In U lig" nader omskryf as skrifgebonde of -gefundeerde wetenskap in die 
reformatoriese (Calvinistiese) tradisie.ln die Wetenskapsbeleid van die PU 
word daar oak 'n aantal uitgangspunte aangedui vir die uitlewing van die 
beginsels van die universiteit in die wetenskap, bv. dat die eenheid van die 
Skrif eerbiedig moet word. 

Literer gesien is "In U lig" 'n metafoor: God is die Bran of die Son 
waarvandaan die lig moet afstraal tot op elke faset van die universiteit, nie 
net op die navorsing en onderrig nie, maar oak op die struktuur en 
bestuurstyl van die PU. Selfs die uniforms van die dienswerkers moet die 
goddelike lig vertoon of kan verdra. Ongelukkig is dit nie altyd die geval nie, 
omdat die ligmetafoor m.i. 'n baie streng hierargie kan suggereer tussen 
wesens nader aan die bran van lig (professore, blank en manlik, byvoor
beeld) en wesens verdervan die lig af (swart dienswerkers). Die ligmetafoor 
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werk dus 'n soort "chain of being" in die hand, 'n ketting van wesens met 
God heelbo, gevolg deur die engele en daarna die mense in hulle verskil
lende stande en klasse, vanaf die konings tot by die heellaagstes. Hoewel 
hierdie hierargie miskien nie direk diskriminerend van aard is nie, kan dit 
tog diskriminasie volgens ras en geslag versterk. Dit mag die PU medeplig
tig maak aan die handhawing van apartheidshoudings en maniere van dink. 
Veral nog as 'n mens onthou dat apartheid wesenlik ook berus op 'n "chain 
of being": die blankes (as meerderwaardige ras en volk van God) moet 
heers oor swartes (wat minder werd is - verder van die lig af is). 

Die ligmetafoor is verder 'n klassieke begrondingsgebaar. Die hele univer
siteit word begrond op 'n metafoor, maar die metafoor self word buite 
diskussie geplaas. Omdat dit berus op ons ontsag vir die Bybel, is dit nie 
maklik om oor hierdie begronding te praat nie, want dit kan twyfel wek oor 
jou korrektheid as dosent. Twee nadelige dinge vloei daaruit voort: verstar
ring en vervolging. Verstarring, omdat ons tevrede is om maar rustig voort 
te werk in die lig wat op ons afstraal. Ons ou klein groepie wat die waarheid 
besit, sal maar ons eie ding doen. Ons wandel by die lig wat ons het en 
hoef ons nie aan die res van die wereld te steur nie. Ons staan op die rand 
en weier om met die res van die wereld in gesprek te tree. Diegene wat dan 
die durf het om die oorgelewerde waarheid te bevraagteken, word vervolg 
en uitgedryf, soos onlangs gebeur het met van ons briljantste jong dosente. 

My pleidooi is dat ons meningsverskil eerder as produktief beskou en as 
middel om te bepaal wat "In U lig" .werkiik beteken in 'n postmoderne wereld 
en vir die lees van postmoderne tekste. Dit beteken ook dat ons die ander 
rnetafore wat ons vir die PU gebruik, bv. die PUK-gesin, krities sal lees. 

Dit is seker ook betekenisvol dat die artikel in die private wet van die PU 
wat sy Christelike karakter handhaaf (artikel 31 van Wet 19 van 1950) 
onlangs gewysig is deur 'n subartikel byte voeg wat Afrikaans die voertaal 
van die universiteit maak. Hierdie artikel bepaal dus nou dat die PU 
Christelik-histories en Afrikaans sal wees. Dit laat die vraag ontstaan: In 
watter verhaal wil die PU homself ingeskryf sien? Die storie van Afrikaner
nasionalisme? Beslis seker nie die storie van die struggle nie? Die storie 
van skepping, sondeval en verlossing en die koms van die koninkryk van 
God soos sy Wetenskapsbeleid bepaal? Die storie van die opmars van 
wetenskap en die tegnologie? Dit is vrae waaroor daar baie min debat aan 
die PU plaasvind, maar wat tog geweldig belangrik is vir die toekoms van 
die universiteit en die land. Ek persoonlik sou verkies dat die PU meer 
deelneem aan die stryd om 'n ware demokrasie. 

'n Verdere vraag ontstaan: Het ek die reg om so 'n analise van die PU te 
maak? Wat gee my daardie reg? Die vraag is gemik op die etiek van my 
lesing. Doen ek dit net ter wille van 'n sweempie political correctness of net 
om. u te probeer beindruk? Hoe durf ek die gesag van die oorspronklike 
opngters aantas? 
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Dit is nie wat ek probeer doen nie. Ek probeer u iets laat sien van die 
grondslae waarop die PU self staan. Ek probeer oak nie die gesag van die 
Bybel aantas nie. Michael Edwards, wat baie doelbewus 'n Christelike 
literatuurstudie nastreef, wys vir ons/ bv. dat die Bybel self baie maak van 
taal en vertel. God het die skepping met 'n magswoord uit die niks tot stand 
gebring. Die Woord was van die begin af daar (Joh. 1). Jesus was self 'n 
meesterverteller en 'n fyn redeneerder. Hy het immers, soos Edwards 
(1989) dit stel, sy kerk op 'n woordspeling gegrondves: "Jy· is rots, en op 
hierdie rots sal Ek my kerk bou" (Matt. 16: 18). 

Vrugbaarheid vir die Jiterator/literatuurstudent: 'n Analise van 
"rooiborsduif" 

Natuurlik moet 'n dissipline wat hom daarop beroep dat hy moeilike tekste 
kan lees, dit in die praktyk bewys. Een van die belangrikste bydraes van 
die literere teorie tot die lees van tekste is 'n teorie vir die analise van 
metafore. Wat 'n mens daarmee kan doen, wil ek vir u demonstreer met 'n 
ontleding van 'n gedig van Breyten Breytenbach: Lotus 4.11. "AIIerliefste ek 
stuur vir jou 'n rooiborsduif". 

Metafore kan oar die algemeen ontleed word as die wisselwerking tussen 
twee stelle gegewens, twee verwysingsrame. Ek sal hulle kortweg rame 
noem. Die een raam, die basis, word werklik in die teks gegee; dit is 
"letterlik". Die ander raam is die metaforiese raam. Maar die "letterlike" en 
die "figuurlike" kan oak omruil. (Vgl. Viljoen 1987 vir 'n beredenering 
hiervan.) 

In hierdie gedig word 'n duif, die tradisionele simbool van onskuld en vrede, 
metafories tot groat dinge getransformeer. In die eerste twee verse kruis 
reeds twee rame: die raam van 'n boodskap stuur en die raam van jagters 
en hulle prooi. Die duif word omgesit in 'n boodskap, d.w.s. woorde, teks, 
teken, 'n abstrakte lewelose ding, maar dit behou sy rooiheid en sy 
kwesbaarheid. Hier is die duif self die boodskap en nie, soos 'n posduif, die 
draer van 'n boodskap nie. 

Rooi kry egter oak 'n ander waarde. 'n Rooi boodskap is aan. die een kant 
'n boodskap van passie, van hartstog (dinge waarmee.rooi geassosieer 
word), maar aan die ander kant 'n boodskap van gevaar. Rooi viae, ligte, 
sinjale maan ons tot versigtigheid. Verder is rooi hier 'n soort kamoeflering, 
want dit voorkom dat die boodskap geskiet word. 

Hier gebeur eintlik iets eienaardigs, want 'n boodskap is iets abstraks, maar 
as dit rooi is, word dit weer sigbaar, konkreet. Dit word verder versterk deur 
die kwesbaarheid (al bly dit onmoontlik dat mens 'n (metaforiese) rooi 
boodskap kan skiet). Dit is een van die paradokse wat dikwels in Breytel1-
bach se poesie voorkom. Konkreet word abstrak maar word onmiddellik 
weer konkreet gemaak. Hier kom oak die gedagte by dat die boodskap te 
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kampe het met allerhande steurings, gevare, vyande wat dit wil vernietig. 
Dit is 'n kosbare boodskap en spesiale voorsorg moet getref word dat dit 
veilig kan aankom. 

In vers 3 en 4 word 'n verdere metaforiese raam bygevoeg: rooiborsduif 
word son, weer om te kamoefleer, om die vyande te mislei, maar dit het oak 
verdere implikasies. Die duifword liggewend, lewegewend, bran van lewe. 
Dit dui dus 'n besonder belangrike, miskien selfs goddelike boodskap aan. 
Dit word 'n verhewe boodskap {hoog in die lug), maar bly steeds nietig, 
kwesbaar; steeds duif, steeds prooi vir jagters. Hulle kan dit egter nie meer 
as prooi raaksien nie, want hulle dink dis die son. 

In vers 5-8 word die duif-raam en die son-raam starker met mekaarverbind, 
al word die son nie een keer genoem nie. Die duif word son, kry al die 
eienskappe van die son. Duif word dus groats, kosmies, lewensnoodsaak
lik, dit wat kleur en lewe aan die wereld gee en selfs gesondheid aan die 
geliefde. Die duif, wat self boodskap is, vert as 't ware weer die boodskap 
oar die geliefde se vel. So word 'n gewone effek van die son {dat dit jou 
bruin brand) gemetaforiseer tot 'n liefdesboodskap. Want dit is eintlik die 
inhoud van die boodskap, nie waar nie: dat die spreker se liefde noodsaak
lik, lewegewend, onontkombaar is soos die son. Die rooiborsduif word nie 
om dowe neute aan die geliefde gestuur nie. En daar sien u 'n verdere raam: 
die stuur van 'n liefdespand aan 'n geliefde. 

Die pand is egter 'n vreemde, eksotiese geskenk. Hy belowe haar nie die 
aarde nie; hy stuur vir haar die son. Dit is nag 'n paradoks: die geliefde lewe 
in die lig van sy boodskap, sy liefde, van hierdie gedig self. Want die 
boodskap is tog eintlik die gedig. Die gedig omskryf homself. Dit beskryf 
oak die ·mag van die poesie, van metaforisering, want sedert Aristoteles se 
tyd al is die son die verborge ligbron of oorsprong in die metafoorteorie, dit 
wat die dinge en hulle name in hulle unieke wese laat verskyn {Derrida 
1975), nes dit hier die see laat skitter en die borne groen maak. 

Die tweede strafe bevat die inhoud van die boodskap. Maar weer word 'n 
verdere raam ingevoer: die liefde word met 'n engel vergelyk. Die liefde is 
'n reisgenoot, 'n engelbewaarder. Deur die assosiasies met wit en vlerke, 
kry dit konnotasies van verhewenheid, reinheid, goddelikheid. Wit en 
enge/e het in Lotus egter oak 'n negatiewe waarde: dit dui op siekte, 
(Tlelaatsheid, walging. Uiteindelik word die vlerke 'n oorlas, 'n gebrek, iets 
waarvan jy onvermydelik bewus bly: "soos vlerke waarmee jy nie kan vlieg 
nie". Sy liefde word dus uiteindelik ondraaglik. 

Maar natuurlik: ons word, nes die jagters, mislei. Daar is nie 'n duif of 'n son 
pf vlerke of wat oak al nie. Die hele gedig is een groat metafoor vir die 
$preker se liefde. Sy liefde is nie die son nie; hy noem dit maar so. Die gedig 
onthul oak maar dat liefdesgedigte uiteindelik hulle eie onmoontlikheid is 
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(De Jong 1986). Daar is eintlik geen grand vir sy liefde behalwe die mag 
van metafore nie. 

Die volgende, moeiliker vraag is egter: waarop berus my lesing? Wat maak 
dit moontlik? Watter retoriese truuks moes ek uithaal om u van my siening 
te oortuig? In watter verhaal pas ek dit in? Ek het op 'n taamlik arbitrere 
wyse verskillende rame in die gedig afgebaken. Ek het die teks geplaas in 
die storie 'n minnaar wat 'n liefdespand aan sy beminde stuur. U kan tereg 
oak vra waarom ek hierdie gedig gekies het- een wat glad niks van Breyten 
Breytenbach se politiek bevat nie en glad nie naby Suid-Afrika se groat 
problema kom nie. Is dit nie 'n vermyding van wat belangrik is nie? Gelukkig 
hoef alles nie politiek te wees nie. Hierdie gedig illustreer egter die mag van 
taal en van metaforisering. As jy een woordjie deur 'n ander vervang (soos 
Breyten Breytenbach hier son deur duifvervang), kan dit groat gevolge he; 
dalk selfs lei tot groat nuwe wetenskaplike teoriee. Of dit kan baie skade 
doen, soos die metafoor apartheid gedoen het. 

Die toekoms van teorie 

Oar my laaste hoofpunt: die toekoms van teorie, sal ek bondiger wees. 

U verwag waarskynlik van my 'n aanduiding van hoe ek my taak aan die 
PU sien en waarheen ek mik vir die toekoms. 

Ek stel myself ses take vir die toekoms: 

1. Eerstens wil ek voortgaan om studente te skoal tot verantwoordelike, 
denkende Christene en landsburgers. 'n Noodsaaklike deel van hier
die skoling is m.i. die vermoe om moeilike tekste te lees en te 
deurgrond en om sin te maak van die diversiteit van tekste en benader
ings waarmee 'n mens vandag te doen kry. 

2. Dit bring, tweedens, mee dat ek voortdurend moet probeer om 
teoretiese benaderingswyses te beoordeel en te verfyn en daardeur 
onderrig en navorsing in my afdeling en in die andertaaldepartemente 
te stimuleer. 

3. Derdens meen ek my taak aan die PU is om te herdefinieer wat "In U 
lig" betaken vir die literatuurstudie in die tyd waarin ons leef, geken
merk deur postmodernisme en postkolonialisme. Dit betaken prakties 
dat ek moet deelneem aan die internasionale gesprek oar tekste en 'n 
eie bydrae daartoe moet probeer lewer. 

4. Vierdens meen ek die literere teorie moet 'n kanaal vorm waardeur 
kennis oorgedra word na die gemeenskap, maar waarin daar oak 'n 
wisselwerking kan plaasvind tussen ons eie, plaaslike opvattings en 
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die kuns en die denke in die groat metropole soos Landen, New York 
en Parys. 

5. Vyfdens meen ek hierdie take kan net verrig word deur 'n opposisionele 
instelling teenoor politieke en magstrukture (in die wye sin van die 
woord) in te neem. · 

6. Sesdens meen ek dit is uiters belangrik dat voornemende taalonder
wysers kennis maak met die literere teorie sodat hulle bewus is van 
wat hulle doen as hulle tale onderrig en sodat hulle teksvaardighede 
reeds vroeg by hulle leerlinge kan tuisbring. Daarvoor sal ek my oak 
beywer. 

Slot 

Daarmee hoop ek u het 'n idee gekry van die ondraaglikhede waarmee die 
literere teorie te kampe het. Die finale vraag, natuurlik, is: Watter storie het 
ek vir u vertel? Die o.nstuitbare opmars van die literere teorie? Of eerder sy 
val? In watter storie gaan u dit inskryf? Wat beteken die groen van my titel? 
Dui dit op die vrugbaarheid van die literere teorie of sy onrypheid? Dit laat 
ek aan u self oar. 

Dankwoord 

Vergun my ten slotte, dames en here, 'n paar klein dankwoordjies. ·Ek hoop 
dat u in die gapings tussen die ontoereikende woorde wat ek uitspreek oak 
my innige dank, waardering en skatpligtigheid sal raaksien teenoor talle 
persone wat dit vir my moontlik gemaak het om vannaand hier te staan, 
hulle wat ek noem maar oak die talle wat ek verswyg. 

1. Ek is baie dankbaar dat my rna vannaand hier kan wees. Dankie, Ma, 
vir jou opvoeding, ondersteuning en gebede oar baie jare heen en vir 
die uitsonderlike moed waarmee jy elke dag aanpak. Dit is vir ons almal 
'n inspirasie. Ek dink met groat teerheid aan Pa, wat seker oak graag 
hier sou wou wees. Die opskrif bokant sy lewe was "Alles is genade", 
en ek wil dit vannaand oak bely. 

2. Dankie aan my skoonouers vir hulle liefde, bystand en begrip oar jare 
heen. Ek is baie bly dat julie oak vannaand hier by ons kan wees. 

3. Vir Rinie en my kinders, Henna, Willemien en Hans, 'n baie groat 
dankie vir julie liefde en geduld en die baie opofferings wat julie moet 
maak omdat pa altyd wil werk. Maar julie sal wei seker maak dat ek 
julie nie afskeep nie. 
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4. Aan my familie en vriende, dankie dat julie vannaand hier is. Ek 
waardeer dit baie dat julie die moeite gedoen het om na my te kom 
luister. En ek hoop die wyn en die eetgoed hierna sal daarvoor 
vergoed. 

5. Aan die Raad en die Bestuurskomitee van die PU my groot dank vir 
die verantwoordelikheid wat hulle aan my to.evertrou het en die talle 
geleenthede wat hulle my gebied het. Ni~ net die kans om oorsee te 
kon stu deer nie, maar ook om hier aan 'n besondere inrigting verbonde 
te wees. Dankie, Meneer die Rektor, ook vir u persoonlike belangstell
ing in my werk. 

6. My besondere dank aan my leermeesters. Mej. Boon, wat 'n liefde vir 
die letterkunde by my gekweek het, kan ongelukkig vannaand nie hier 
wees nie, maar ek eer haar in haar afwesigheid daarvoor. Van al my 
leermeesters was prof. T.T. Cloete die invloedrykste. Ek eer hom as 
my akademiese vader en dank hom vir die mooi lewensvoorbeeld wat 
hy vir my gestel het. 

7. Ek dank ook die buitelandse leemieesters op wie ek my beroep in hulle 
afwesigheid, maar veral Douwe Fokkema en Bernhard Scholtz in 
Utrecht, Tom Mitchell en Paul Armstrong, by wie ek die afgelope tyd 
baie geleer het. Mieke Sal moet ek miskien nie noem nie. 

8. Teenoor my kollegas wil ek dank betuig vir jarelange hartlike 
samewerking en talle insiggewende gesprekke. Ek wil veral my 
departmentshoof, Daan Wissing uitsonder, omdat hy my my eie kop 
laat volg en omdat hy my geleer het dat reels vir mense gemaak is, en 
nie andersom nie. 

9. Ek beskou dit as 'n groot voorreg om daagliks betrokke te kan wees 
by die opleiding van studente. Ek is baie verskuldig aan my studente 
se kreatiwiteit en entoesiasime. Ek leer daagliks baie by hulle, want 
hulle het 'n fyn ontwikkelde sintuig vir wanneer 'n dosent twak praat. 
Baie dankie daarvoor. 

1 0. Woorde ontbreek my om my dank teenoor my hem else Vader uit te 
druk. Ek prys sy naam vir seen en genadegawes ver bo wat ek ooit 
kon verwag of verdien. 
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