
Afdeling 1 

1. lnleiding 

The world actually writes itself with the many-leveled, unfixable intricacy and 

openness of a work of literature. If, through our study of literature, we can 

ourselves learn and teach others to read the world in the 'proper' risky way, and to 

act upon that lesson, perhaps we literaiy people would not forever be such 

helpless victims (Spivak, 1993:95). 

Deesdae is die menswetenskappe aan't worstel met vrae oor die struktuur van subjektiwiteit. Dis 

waarskynlik, soos postmodernis en feminis Rosi Braidotti (1991 :9} aanvoer, deel van Freud s~ . 

nalatenskap. AI Ianger as 'n eeu kyk ons na probleme oor die aard, funksie en grense van menslik~ 

subjektiwiteit. Soos wat hierdie worstelinge Descartes en die Verligting se dualisme tussen subjek en .· 
~~' 

objek wil lostorring of omkantel, word die paradigma van filosofie en menswetenskappe ook deur 
~~. 

subjektiwiteit be'invloed. Daarmee saam is daar 'n gewoel oor die aard, funksie en grense van 

kennisstrukture wat deur en waardeur menslike subjektiwiteit tot stand kom. 

Die teoretiese klimaat word dus tans oorheers deur bydraes wat subjektiwiteit en kennis self 
; 

(epistemologie) problematiseer. Vir tersiere opvoeding het dit geweldige implikasies: sowel dit wat ons 

onderrig, as deur en vir wie dit onderrig word, is in transformasie. Dit kan nie "hoe ons onderrig" 

onaangeraak laat nie. 

Maar vir baie (soos Donald Moerdijk, 2000(b):5), is dit alles sekondere vraagstukke in die lig van die . :: ... 
dringender vraag in Suid-Afrika: die stryd om toeganklikheid van onderrig. Daardie dringende : 

•' 

toeganklikheidskrisis bring ons by die noodsaak om opvoedingsinstansies te herdink, want hulle 
. . . . ·! 

strukture kan net 'n seker aantal en 'n sekere soort studente akkommodeer. "As it is conventionally 
' - • 1 •• 

understood, education cannot be generalised, even in the wealthiest societies", se Moerdijk. Die 

herbesinning van opvoedingstrukture verg op sy beurt herbesinning oor opvoeding. Die doelstellings 

van opvoeding behoort volgens Moerdijk die eerste stap van transformasie daarvan te wees: 'What is 
. . f 

~ducation for? Usually, so much attention is paid to the "How?" of education, that the "Why?" tends t<:> 

be overlooked" (Moerdijk 2000(b}:5). 

Daarom fokus hierdie studie op doelstellings vir literatuuronderrig in die konteks van 'n Suid~ 

Afrikaanse universiteit in die oorgangstyd na 1994 - 'n tyd wat in . literatuurteoretiese termE? 

"postkoloniaal" __ genoem kan word. Vanuit daardie konteks kom ekonomiese en sosiopolitiese dryfvere ' 

wat druk plaas op tr~~~formasie van universiteite en hulle literatuuronderrig. So wil hierdie studie · 

bydra tot die selfbewussyn oor die materiels realiteite waarin en waarvoor ons studente oplei. 
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Ek stel die probleem dat daar 'n kloof is tussen die arbeidsmark en die literatuurakademie, tussen 

brood en boeke, en dat dit die plig is van die literatuurdosent om hierdie kloof te oorbrug met 

beroepsgerigte onderrig en die gepaardgaande bemagtiging van die student. 

Ek gaan in drie teoretiese hoofstappe te werk. 

Eers kyk ek na teoriee oor subjekvorming wat aansluit by algemene literatuurwetenskap en 

literatuuronderrig (in afdeling 2). Dan skuif ek (in afdeling 3) na 'n breer raamwerk om die konteks van 

ekonomiese en sosiopolitiese dryfvere te verreken - die raamwerk van Louis Althusser se insigte oor 

die subjek se interpellasie in die drie ideologiese apparate in. 

Die derde teoretiese stap (afdeling 4) is 'n toepassing: Ek wil ondersoek hoe literatuuronderrig 

aangepas kan word om meer demokraties en doelgerig te wees, sodat dit kan aansluit by vereistes 

wat die postkoloniale wereld van werk aan literatuurgraduandi stel. 

1.1 Afbakening van studieveld 

Die studie gaan oor subjekvorming by literatuurstudente, en word afgebaken rondom klowe: die kloof 

tussen die akademie en die arbeidsmark; klowe binne die akademie tussen fakulteite, vakgebiede en 

departemente; en klowe tussen dosente en studente. 

Bourdieu (1988:xii) verwoord 'n kloof wanneer hy se dat akademici in 'n gesplete wereld lewe. Hy 

reken daar is 'n gaping tussen akademici se woorde en hulle dade, tussen teorie en praktyk, en 

daaruit spruit individuele en kollektiewe verdedigingsmeganismes. 

Dieselfde gesplete wereld is ook deur Fuller opgemerk. Hy (Fuller 1989: hoofstuk 2) betreur dit dat 

"knowledge tries to be about the world without drawing undue attentio~ to its existence in the world." 

Dit is sy mening dat baie moeite in die gaping gedoen word om kennis te legitimeer. 

In literatuurteoretici se geval word 'n reenboogwereld van kultuurskatte voorgehou en in stand gehou, 

maar in die realiteit is daar vir literatuurteoretici nie altyd brood op die tafel nie, nie akademiese peste 

nie, drukgange wat navorsing wurg en, vir hierdie studie belangrik: weinig voor-die-hand-liggende 

aanvraag viral hulle kultuurkritiese vaardighede in die wereld van werk. 

Die kloof is nie net tussen teorie en praktyk, tussen die gerepresenteerde en die werklike, soos 

Bourdieu en Fuller dit stel nie, maar ook binne-in die akademie as representasiesisteem, tussen 

verskillende groeperinge wat werk met literatuuronderrig. 

Binne die Suid-Afrikaanse literatuurakademiese instituut word min gekommunikeer tussen vakgebiede 

wat hulle met kultuurkritiek bemoei. Geskiedenis, politiek en ideologie as diskursiewe sistema is wei in 

vrugbare wisselwerking met postkoloniale literatuur, en hier en daar word populere kultuur en 
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multimedia dapper aangesny in voorgeskrewe leeslyste. Maar in die ondersoekte tydperk is 

literatuurstudies is van mekaar ge"isoleer in taaldepartemente, en in die fakulteit weer ge"isoleer van 

kunsgeskiedenis, musiekgeskiedenis, film, sielkunde, kommunikasiekunde en filosofie. 

Die uitsonderlike student kan haarself verryk deur kruis-kurrikulere verbande te trek, tussen wat sy in 

verskillende vakke leer, byvoorbeeld tussen 'n Victoriaanse roman en 'n les oar die sosiohistoriese 

klimaat in kunsgeskiedenis. Maar dosente se pogings om sulke verbande tussen vakdepartemente se 

leerinhoude te formaliseer, is selde suksesvol in die lig van die onderlinge stryd om studentegetalle 

waarin departemente teen mekaar opgestel is, en waaraan die toekenning van hulle finansiele 

hulpbronne gekoppel is. 

Die resultaat is dat die student sit met losstaande eilande van kennis, met oorvleuelings en gapings 

daartussen. Hierdie gespletenheid vorm 'n struikelblok in die student se vermoe om leerinhoude te 

integreer tot relevansie. So word sy beroof van juis daardie vaardighede wat 'n BA-graad nuttig op die 

arbeidsmark maak: die vermoe om toegang tot bestaande kennis te kry en te selekteer hoe dit 

toepaslik is in die oplossing van werklike probleme (Malan en Du To it, 1991 :2}. Gespletenheid in die 

kurrikulum veroorsaak dus opvoedkundig ongewenste inkongruensies. 

In Lacanse terme is klowe in diskoers lokus en moment van subjekvorming. Die akademie as 'n 

diskursiewe sisteem sny, skep en sif subjekte. Die institusionele struktuur van letterefakulteite dra by 

tot die ontwikkeling van sekere holtes of nisse waarin akademiese subjekte ingroei. In sistemiese 

wisselwerking dra die subjekte dan weer by tot die vakdepartemente en fakulteit se strukturele 

karakter. Bourdieu en Fuller se gapings in akademiese tradisies is dus ge"internaliseerd terug te vinde 

by rolspelers in die akademie. 

Om 'n akademikus te word, is om deur te breek en by te dra tot die akademiese diskoers. 'n 

Essensiele fase daarin is die neerle van klowe en splete op die subjek sodat sy afgegrens word, 

onderskei word as akademikus. So is daar in die akademiese stelsel taamlik afgebakende rolle: 

dosent, student, administratiewe beampte, skoonmaker, hooggeplaaste ampsdraer. Akademici se 

karakterontwikkeling hou nou verband met hulle hoofvak en tuisdepartement se tradisie, karakter, 

navorsingsmetodologie, implisiete of eksplisiete ideologiese posisionering, spesialisasievelde, 

klaskamermetodologie en kommunikasieverhouding met studente. 

Oorgangsfases in die totstandkoming van 'n akademikus is punte van diskontinu"iteit en afgronde 

waaroor nie almal kan kom nie; nie almal maak die akademiese subjekvormingsproses nie. Twee 

sulke oorgangsposisies is die van eerstejaarstudent en van nagraadse student. 

Eerstejaarstudente swem in 'n dik primordiale sop van nuwe blootstelling en potensiele energie rand, 

maar minstens nie aileen nie, en oak nie in die danker nie - hulle word noukeurig gemonitor en gelei. 

Hoewel hulle individuasie moet deurgaan om aan te pas by die studentelewe, is dit 'n hoogs 

gestruktureerde proses. Daar is dikwels akademiese ondersteuningstrukture in plek en hulle 

subjekvorming is 'n kollektiewe proses, oak ondersteun deur kampuskultuur. 
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Die werklike afgrensing van die akademiese subjek gebeur in die oorgangstadium vanaf 

gegradueerde student na nagraadse student, en soms verderaan na dosent, miskien met 'n doseer- of 

navorsingsassistentposisie tussenin. Dis 'n stadium van afskeiding omdat nagraadse studente selde 

in vloeiende kontak met medestudente is, soos wat hulle eie tesisse dryfvere word, en omdat hulle 

hulle dikwels in vaag omlynde nisse bevind, soos assistensies. Die proefskrif as die subjek se 

volwaardige eie diskursiewe uiting word in daardie gaping tussen haar en ander akademiese subjekte 

gemaak, daardie moment van diskontinu'iteit en verlorenheid. 

Studente word ook weinig blootgestel aan ander rolspelers in kulturele produksie, naas akademici, 

byvoorbeeld kunskritici, joernaliste en uitgewers - vanuit die ander ideologiese apparate. Hierdie stilte 

word dikwels volgestaan deur die pratende dosent, en dit kan die gevolgtrekking aanmoedig dat 

literatuuronderrig se doelstelling is om 'n literatuurdosent te wees, dat 'n student se /deal-lch die 

selfteenwoordigheid van dosentwees is. Van 'n dosent se eie gespletenheid tussen die twee eise van 

navorsing en onderrig, soms myle van mekaar verwyderd, skyn weinig deur na die student se 

persepsie toe. 'n Gespletenheid wat wei deurskyn, is die een tussen harde werk en min geld, tussen 

professorale en kulturele status aan die een kant en gebrek aan ekonomiese status aan die ander 

kant. Hierdie gaping spruit daaruit dat die akademie afgegrens is van die sosio-ekonomiese 

hoofstroom (Spivak 1987:99). 

Die letterkundestudent word by wyse van rolmodellering geskool in die groot gaping wat tussen die 

ivoortoring en die buitewereld bestaan. Die gaping is met mag gelaai: Dit is 'n funksie van die 

magsverhouding tussen haar eie siening van haarself en die produksieverhoudings van die wereld 

van werk en die wereld van politiek. Sy beset ook van meet af aan dat literere subjekposisies in Suid

Afrika gepaard gaan met kleiner beurse en minder werksgeleenthede as vir studente wat ewe mooi 

presteer in die natuurwetenskappe. Daar is dus nie net institusionele, kurrikulere en diskursiewe 

bevestiging van gespletenheid by die literatuurstudent nie, maar ook in ekonomiese en finansiele 

terme word dit vir die literatuurstudent duidelik dat daar 'n kloof is tussen haar en ander subjekte. 

Ten spyte van alles wat hulle isoleer, is literatuurstudente by uitstek geskool in die vermoe om oor 

klowe heen te reik met kreatiewe taaltoue, want hulle het kommunikasievaardighede, 

aanpasbaarheid, kritiese denke en argumentasievaardighede. Sulke vaardighede is gesog in die 

beroepswereld (Godsell, 1993:2; Lund, 1993: 33). Literatuurstudente is byvoorbeeld vertroud met 

twee kunsgrepe wat deesdae in sakekringe baie gewild is as beplanningsmetodes: Narratief en 

metafoor word deur korporatiewe konsultante gebruik om aan hulle besighede 'n motiverende 

toekomsvisie en ideale karakter te gee. So 'n imaginere karakter word gebruik om die maatskappy te 

verkoop aan kliente en om werknemers van die maatskappy as span te laat fokus op hulle doelwit. 'n 

Magdom van literere analisetegnieke kan van nut wees vir bestuurders se verhale oor hulle 

maatskappy. Dink maar aan 'n aktansiele model. 
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lsolasie van kennisvelde word aangemoedig in die naam van spesialisasie. Dit hou verband met 

ideologiese strukture van klasse van werkers, en as sulks is dit 'n subjekvormingsmeganisme wat 

gelaai is met mag (Macdonell, 1986: 14). Om die student te bemagtig om deur daardie ideologiese 

verhoudings te sien, moet die nodige verbande gels word tussen leerinhoude en die vaardighede wat 

daarmee verwerf word, en hoe dit in die arbeidsmark vertaal kan word. 

Hierdie studie se probleemstelling is dus die vraag hoe subjekte deur literatuuronderrig gevorm word, 

hoe die subjekvorming aansluit by die eise van die arbeidsmark en van postapartheid-Suid-Afrika, en 

hoe literatuuronderrig verbeter kan word om subjekte te vorm wat beter by daardie eise aansluit. 

1.2 Doelwitte van die studie 

Hierdie studie wil besin oar die manier waarop die literere intellektueel professionaliseer, veral met 

betrekking tot die rol wat doelstellings vir literatuuronderrig speel in daardie professionalisering. 

Binne die ekonomiese en sosiopolitiese konteks van Suid-Afrika na apartheid, wil hierdie studie bydra 

tot die transformasie van universiteite en hulle literatuuronderrig, sodat literatuuronderrig kan aansluit 

by die vereistes van die postkoloniale wereld van werk. 

Die studie wil daarmee bydra tot 'n beter verhouding tussen die literatuuronderrig en die 

literatuurstudent, deur teoretiese besinning en deur die literere vaardighede wat studente verwerf te 

vertaal tot beroepsvaardighede. 

Beroepsgerigte en bemagtigende literatuuronderrigdoelstellings is dus 'n einddoelwit van hierdie 

studie. Die doelwit is nie om 'n versameling doelstellings te lys nie, maar om 'n proses aan te' dui wat 

deur literatuurdosente gevolg kan word om beroepsgerigte en bemagtigende doelstellings te 

formuleer. 

1.3 Sentrale teoretiese stelling 

Ek wil aanvoer dat literatuurgraduandi 'n werksgeleentheidkrisis ervaar - nie omdat hulle nie oor 

verkoopbare vaardighede besit nie, maar omdat hulle kurrikuler en diskursief geleer is om te isoleer in 

pleks daarvan om verbande te trek. Ek wil aanvoer dat die literatuurdosent die isolerende kloof 

tussen b'rood en boeke kan oorbrug met beroepsgerigte onderrig en die gepaardgaande bemagtiging 

van die student. 

Swak metakommunikasie en metakognisie oar die doelstellings en vaardighede van 

letterkundekursusse is 'n simptoom van gapings en klowe in die literatuuronderrigsisteem en dit word 

ge'internaliseer in subjekvormingsprosesse. Vir die literatuurgraduanda vind dit neerslag in 'n kloof 

tussen brood en boeke. Haar onvermoe om haar nis op die arbeidsmark raak te sien, hou direk 
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tussen brood en boeke. Haar onvermoe om haar nis op die arbeidsmark raak te sien, hou direk 

verband met die literatuuronderrig se onwilligheid/onvermoe om beroepsrelevante doelstellings te 

formuleer. 

Sulke klowe en gapings kom voor in aile ideologiese apparate soos wat dit subjeknisse en magslyne 

en klasse van werkers struktureer. Die literatuurgraduanda kom nie tot "haar reg" in die arbeidsmark 

nie as gevolg van al die magsverhoudings in al die ideologiese staatsapparate, maar hierdie studie 

fokus op die rol van die akademie daarin: Mistifikasie van die doelstellings van literatuuronderrig dra by 

tot 'n gebrek aan selfrepresentasie op die arbeidsmark. 

Die formulering van beroepsgerigte en bemagtigende doelstellings van literatuuronderrig is daarom 'n 

doelwit van hierdie studie. Na afdelings 2 en 3 se literatuurwetenskaplike en ideologiekritiese analises, 

gaan ek daarom in afdeling 4 oar na 'n meer praktiese en opvoedkundige pleidooi vir 

doelstellingsformulering in literatuurkursusse aan universiteite - doelstellings waarin implisiete 

vaardighede van literatuurgranduandi geekspliseeer word in praktiese en beroepsrelevante terme. 

Om beroepsrelevante doelstellingsformulering te stimuleer, bied ek as 'n eindresultaat van my 

navorsing 'n interaktiewe rekenaarprogram aan op die ingeslote disket. Dit is oak beskikbaar op die 

internet by http://www.smartt.co.za/wizz/wizz.htm 

Die aard van hierdie studie het dus een voet in die teoretiese, abstrakte, veralgemenende diskoers, en 

'n ander in pragmatiese produksie. 

Ek fokus op die eerste jare van postapartheid Suid-Afrika, die negentigerjare. Februarie 1992 lui 'n 

nuwe postkoloniale era in Suid-Afrika in, 'n oorgangstyd met pogings om nuVfe nasionale en kulturele 

identiteite te bou. Die regering se transformasieplanne vir hoer onderwys vorm deel daarvan, en is 

daarom oak 'n belangrike fokus vir hierdie studie, veral die Witskrifvan 1997. 

1.4 Metodologie 

Die meeste van hierdie studie se bevindings berus op die ideologiekritiese lees van tekste, veral vanuit 

femi~istiese en postkoloniale perspektief. Ek analiseer tekste soos: 'n gedig en 'n storie oar vroulike 

akademici, literatuurdosente se toesprake oar die werksmoontlikhede van BA-studente, 'n studiegids, 

en 'n regeringsdokument oar die transformasie van hoer onderwys. 

In die loop van hierdie studie het ek seisoene van akademiese literatuuronderrig en -studie afgewissel 

met seisoene van beroepswerk wat nie ooglopend aansluit by literatuurstudie nie. In die spanningsveld 

tussen hierdie twee soorte besig-wees het die studie praktiese blootstelling geniet. 
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1.4.1 Epistemologiese en metodologiese uitgangspunte 

Die wyse waarop ek te werk gaan, is nie formeel, sistematies, wetenskaplik en objektief nie, en dit 

konformeer nie aan die norme van bewyslewering nie. Hier volg 'n pleidooi vir my werkswyse aan die 

. hand van Rorty se onderskeid tussen sistematiese en edifiserende werkwyses. 

Bourdieu (1987) gaan wei sistematies bewysend te werk in Homo Academicus, en volgens Rorty 

(1980:361) is die doel van sulke objektiewe wetenskaplike metodes "commensurability" - onderlinge 

deelbaarheid, meetbaarheid, vergelykbaarheid. Dit sluit dus aan by die empiriese wetenskapsmetode 

se oortuiging dat 'n eksperiment waarheid bereik as dit herhaalbaar is. Rorty noem dit die projek van 

sistematiese filosofie in die universalistiese, essensialistiese tradisie van Plato en Kant: "the search for 

universal commensuration in a final vocabulary" (1980:361). Die gedeelde woordeskat van die 

akademie, die epistemologiese veld, maak wetenskaplike metodes moontlik, soos die herhaling van 'n 

eksperiment. Deur gebruik te maak van hierdie gedeelde woordeskat, het Bourdieu die kollegialiteit 

tussen hom en sy lesers beklemtoon en hom daarop beroep. 

Die kritiek teen die metode wat op "commensurability" berus, is dat dit essensialisties en universalisties 

veronderstel dat mense en die wereld daar buite met die sistematiese woordeskat beskryf kan word as 

sus of so. En as daar afwykings daarvan is, word daardie mense nie as mense gereken nie en daardie 

wereld daar buite as 'n wanindruk of 'n bygeloof. Daar is sekerlik 'n plek vir sistematiese diskoers, en 

in die geglobaliseerde wereld van vandag is dit uiters waardevol om 'n woordeskat te he wat oral 

verstaan en aanvaar word. Maar sistematiese diskoers soos Bourdieu s'n is net een manier van 

diskoers deel. 

Ander akademiese diskoerse kan ander doele he. Rorty noem die alternatief tot die sistematiese doel, 

om te stig en op te bou: "edification" (1980:365). Volgens Rorty (1980:367) is die meeste akademici 

en filosowe sistematies en in die hoofstroom, soos Bourdieu. Die akademici wat Rorty as "edifying" 

beskryf, is op die periferie. Hierdie periferale filosowe is pragmaties, en skepties oar sistematiese 

filosofie en die projek van universele deelbaarheid van wetenskaplike woordeskat. Hierdie studie is 

pragmaties in die sin dat dit glo dat die waardes en waarhede van literatuuronderrig prakties betrekking 

het op die studente wat dit bestudeer. Die studie se pragmatiese instelling kom uit die praktyk van die 

literatuuronderrig en van die arbeidsmark soos wat ek dit persoonlik ervaar het. So is hierdie studie 

dan oak nie objektief nie; dit spruit uit die posisionaliteit van die skrywende subjek. 
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1.4.1.1 Sistematiese en edifiserende werkswyses 

Rorty se onderskeid tussen die twee metodologiee is nie 'n onderskeid tussen "normale" en 

revolusionere filosowe nie - Bourdieu se skerp kritiek op die akademie in Homo Academicus is 'n 

aanduiding dat hy nie "normaal" voortgaan met wetenskapsbeoefening nie. Die onderskeid is tussen 

twee soorte revolusionere filosowe: Die sistematiese soort begin nuwe skole van filosofie en 

daarbinne kan normale geprofessionaliseerde filosofie voortgaan. Daar is 'n tydelike mispassing 

tussen hulle nuwe woordeskat en die ou woordeskat, maar sodra hulle nuwe woordeskat 

gernstitusionaliseer word, is die tydelike ongerief verby. Maar die edifiserende filosowe kan nie met 

die idee saamleef dat hulle woordeskat ooit gernstitusionaliseer kan word nie. Descartes en Husser! 

is van die eerste soort, Kierkegaard en Nietzsche van die tweede (Rorty 1980:369). 

Groot sistematiese filosowe is konstruktief en bied argumente aan wat altyd water sal hou. Maar groat 

edifiserende filosowe weet hulle werk hou net solank as hulle eie geslag. Hulle reageer op die 

sentrum, en gebruik satire, ironie, parodie of kritiek. 

'n Edifiserende denker is ook in 'n paradoksale posisie tussen poesie en filosofie: 

Edifying philosophers want to keep space open for the sense of wonder which poets can 

sometimes cause - wonder that here is something new under the sun, something which is 

not an accurate representation of what was already there, something which (at least for the 

moment) cannot be explained and can barely be described. The notion of an edifying 

philosopher is, however, a paradox. (Rorty 1980:370). 

As hy werklik 'n filosoof was, sou hy te onderskei gewees het van 'n digter - Plato het die filosoof 

gedefinieer in teenstelling met die digter. Die paradoksale posisie is ook dat die edifiserende denker 

nie regtig iets konstruktief nuuts wil aanbied nie, en dit tog (probeer) doen, en wei in die wetenskap en 

nie in die poesie nie. 

In hierdie studie se metodologie is daar ook 'n paradoks: aan die een kant gaan ek rigoreus te werk by 

teksanalises, met die puntenerigheid van die literatuurwetenskap. Aan die ander kant word stellings 

nie altyd bewys nie, en daarmee word gebruik gemaak van die edifiserende metode wat Rorty 

beskryf: om sommer net iets te se sander om noodwendig 'n wetenskaplike punt te maak. Hy reken 

edifiserende filosowe soos Heidegger en Wittgenstein kry die paradoksale, ongemaklike posisie reg 

omdat hulle soms sommer net iets se. "We might just be saying something - participating in a 

conversation rather than contributing to an inquiry. Perhaps saying things is not always saying how 

things are. Perhaps saying that itself is not a case of saying how things are" (Rorty 1980:371 ). 

Die onderskeid tussen 'n sistematiese en 'n edifiserende metodologie word vera! in verband met 

Bourdieu gebring omdat hy (soos ek) ook sy eie stelsel, die akademie waarin hy is, bestudeer. 

Bourdieu spandeer meer as die helfte van Homo Academicus daaraan om die Ieser en homself te 

verseker dat hy objektief wetenskaplik is. Bourdieu wil sy standpunt bekend maak aan sy kollegas, 

maar die edifiserende doe! van my studie is om vreemd te maak. 
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Die sistematiese metode "profess", professeer, beoefen die professie van openbare stellings maak in 

die akademiese hoofstroom. Maar die edifiserende ·metode het dit pragmaties oor 'n saak, en die 

edifiserendes verbind hulle tot 'n saak, nie noodwendig met die professionele instrumente van 

professors nie. In hierdie verband verwys Rorty (1980:361) na Sartre se stelling teen sistematiese 

metodologie in Being and Nothingness: "Met objektiewe kennis van die wereld en jouself probeer jy 

die verantwoordelikheid vermy om 'n keuse te maak vir jou projek daarin." 

Hierdie studie wil dus nie probeer seker maak dat wat dit beweer waar is nie. Ek wil hier eerder 'n 

standpunt inneem en 'n handvol stellings waag om te probeer bydra tot 'n verbetering in die 

verhouding tussen die literatuuronderrig en die studente daarvan, ter edifisering en dekonstruering 

daarvan. 

Terme en sleutelwoorde in hierdie studie is soms vol paradokse: soms beskou ek globalisering 

(byvoorbeeld) as 'n euwel, en soms as 'n opwindende golf om te ry. Althusser beskou paradokse as 

punte van "rupture": waar die blinddoek van ideologie geskeur word om vir 'n oomblik reele 

verhoudings tussen dinge raak te kan sien. Gayatri Chakravorty Spivak neem oak paradoksale 

posisies in en formuleer dit soms as die dekonstruktiewe posisie van die radikale dosent. Althusser en 

Spivak is in hierdie opsig groat bronne van inspirasie vir hierdie studie. 

Stuart Parker se werk oor postmodernistiese literatuuronderrig word ook gebruik in hierdie studie, en 

sy metode weerspieel dieselfde edifiserende paradoks: aan die een kant werk hy rigoreus en 

deurtastend met diskoersanalise, aan die ander kant neem hy sterk standpunt in sander om daardie 

standpunte altyd te bewys. Hy verkondig 'n ironiese houding om aan die een kant in te sien dat ons 

(en andere se) oortuigings en toegewyde verbintenisse sander grand is ("foundationless") en aan die 

ander kant wil hy tog oortuigings en verbintenisse skep, ontwikkel en verdedig (Parker, 1977:142). 

Hierdie ironiese houding is onstabiel en dinamies - daarin le die kragte van die dekonstruktiewe 

posisie, tegelyk reaktief en kreatief. lronie is volgens Parker die kenmerk van die postmoderne stem 

en 'n pad na bevryding in literatuuronderrig. 

Hoewel postkolonialisme en feminisme inspirasie bied vir bemagtiging in die Suid-Afrikaanse 

literatuuronderrig, is 'n algemene teorie van bevryding nie vir Parker houdbaar nie, want ongelykheid 

en gelykheid is altyd kontingent aan 'n samelewing se eie omstandighede (1997:143). Hy beveel 

eerder aan dat spesifieke stories oor spesifieke situasies geskryf word. Hy beweeg dus weg van 

veralgemenende metodes na spesifieke en storieagtige metodes. Sulke stories bevat karakters en 

rolle wat nie identities aan mekaar is nie, subjekte. Omdat subjekvqrming die analitiese fokus van 

hierdie studie is, vertel ek ook sulke stories, byvoorbeeld 'n narratief oor die verhouding tussen dosent 

en student (in afdeling 2.3). Binne sulke stories kan gelykheid en ongelykheid bespreek en 

bevraagteken word in terme van die plaaslike kulturele woordeskat. So sluit Parker se metodologie 
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aan by Rorty {"1980:370) se siening dat edifiserende skrywers nie verder mik as die onmiddellik 

kontingente van hulle studie nie. 

Net so kan verhoudings van ongelykheid net verstaan word in die konteks van die kontingente 

woordeskat (Parker, "1997:"143). Daarom maak ek diskoersanalises van dokumente van mag ('n 

studiegids, 'n witskrif, 'n seminaar). Ek kyk oak na ecriture feminine as 'n voorbeeld van pogings tot 

bevrydende woordeskat. 

Vir Parker (en vir my) het die dosent die verantwoordelikheid om bewus te wees van keuses en 

strategies in die lees- en skryftegnieke wat in die klas beoefen en geoefen word. Soos Parker dit stel: 

"What the postmodern teacher recognizes is that we have a choice in education, that every decision to 

teach this way, or assemble that collection of subjects on a curriculum, or organize one's classroom 

according to this set of principles or anecdotes is ungrounded in reality, has no ultimate, compelling 

justification. ( ... ) We are responsible for those decisions in a most extreme way. We have a 

responsibility for our decisions that the world cannot excuse since the world is, itself, an outcome of 

our deciding so to take it" (Parker, "1997:"144). So kies Parker (en ek) 'n posisie van 

verantwoordelikheid en nie van objektiwiteit nie. Hy verbind hom tot 'n projek "in a most extreme way" 

(soos Sartre hierbo se) en is dus 'n voorbeeld van 'n edifiserende skrywer. 

Bourdieu, daarenteen, het gekies vir 'n sistematiese metode omdat hy wou wys dat akademiese 

waarheid deur institusionele mag geskep word. Hy het daarvoor die soort skerp strukturalistiese, 

woordskeikundige metodes en instruments nodig gehad wat hy gebruik het. Maar Foucault {"1984:75) 

maan dat ons nie moet probeer om (akademiese) waarheid en (institusionele) mag van mekaar te skei 

nie, want daardie pad lei nie na die objektiwiteit waarna gestreef word nie. Want waarheid en mag is 

funksies van mekaar. Die waarhede het die institusionele strukture geskep wat Foucault ondersoek 

het: malheid, siekte, kriminaliteit, homoseksualiteit - wat as objektief beskou word, maar "eintlik" net 

diskursief ingeskryf is. Vryheid is nie om met die waarheid uit te wys dat hierdie ouens nie mal, siek of 

krimineel is nie, maar om nuwe waarhede te skep: " ... detaching the power of truth from the forms of 

hegemony, social economic and cultural, with which it operates at the present time" (Foucault 

"1984:75). 

Daardie "detachment" en kritiek op hegemonie is die rykdom van die edifiserende metode waarna 

Rorty verwys: Edifiserende diskoers probeer bekende omgewings herinterpreteer in onbekende 

terme. Die doel is "to take us out of our old selves by the power of strangeness, to aid us in becoming 

new beings" (Rorty, "1980:360). Die proses van "becoming being", en hoe dit met doelstellings skakel, 

is juis die fokus van hierdie studie: Die studie probeer vasstel wat die verband is tussen die subjekte 

wat deur literatuuronderrig gevorm word, en hoe dit skakel met doelstellings van literatuuronderrig. 

Daarom dat hierdie studie eksplisiet daaroor moet s·tandpunt inneem. 

Omdat mag en waarheid verweef is, moet die intellektueel nie pro beer. .. 
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• 6f om die ideologiese inhoud te kritiseer wat in wetenskap veronderstel word nie; 

• 6f om seker te maak dat haar eie wetenskaplike paktyk ideologies suiwer is nie~ 

Die intellektueel moet eerder bydra tot die skep van 'n nuwe waarheid ("politics of truth"} (Foucault 

1984:7 4). Hierdie stu die wil die "politics of truth" wat tussen die regering, arbeidsmark en die 

universiteit bestaan, in 'n ongemaklik nuwe verhouding herrangskik. 

Samevattend is die probleemstelling hier dus 'n ondersoek na die mate waarin subjekvorming in 

literatuuronderrig aansluit by die eise van die arbeidsmark en van postapartheid-Suid-Afrika. Die 

sentrale teoretiese stelling is dat daar 'n kloof tussen literatuuronderrig en beroepsvoorbereiding, 

tussen brood en boeke is, en dat dit oorbrug kan word. Die doelwit van die studie is om die kloof te 

help oorbrug deur 'n proses aan te beveel waarmee literatuurdosente beroepsgerigte en 

bemagtigende doelstellings kan formuleer. 

1.4.2 Navorsingsmetode 

Die navorsing is kwalitatief aangepak deur die volgende bronne van inligting te ontgin: teoretiese 

literatuurstudie en 'n vergelykende studie van opvoedkundige praktyke. Wanneer statistieke gebruik 

word (vera! in hoofstuk 3.2), gaan ek nie oar na 'n kwantitatiewe navorsingstyl nie. Die statistieke word 

as 'n vorm van 'n teks gebruik en nie ~s 'n bran van waarheid nie. Statistieke is op bepaalde maniere 

ingebed binne die debat oar literatuuronderrig en universiteitstransformasie in die negentigs en 

daardie gerepresenteerde statistiek is die teks wat in my metodologie aandag geniet. 

. 1.4.2.1 Literatuurstudie 

Bronne is geraadpleeg waarin literatore oar hulself of hulle instansies gereflekteer het. Ek maak 

hoofsaaklik van ideologiekritiese teksanalise en teks- en subjekteorie gebruik. 

1.4.2.2 Vergelykende studie van opvoedkundige praktyke 

Verteenwoordigende voorbeelde van subjekvorming in literatuuronderrig is "ondergaan" aan 

universiteite wat losweg in drie groepe verdeel kan word: 

1) Eeue-oue universiteite in Europa (Belgie en Nederland) en hoe hulle massafikasie en 

rasionalisasie oorleef het en literatuuronderrig relevant vir beroepsvoorbereiding gemaak het. 

Ironies genoeg is hulle baie suksesvol daarmee, al hoef hulle nie, want hulle graduandi kan in 

die sosiale versorgingstate op werkloosheidspensioen gaan! Die Universiteit van Utrecht is vir 

'n jaar lank ekstensief bestudeer, omdat daar in 1993 'n kommissie vir die Herprogrammering 

van Specialisaties vir die hele letterefakulteit getaak is om beroepsgerigte module-onderrig in 

te voer. Dit was dus nuttige agtergrond om insig te kry in die verband tussen die doelstellings 

van literatuuronderrig, die struktuur waarbinne dit plaasvind, en die skakeling tussen 
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kurrikulum en arbeidsmark. Module-onderrig in Nederland stem ook baie ooreen met die Suid

Afrikaanse regering se programbenadering. 

2) Histories agtergeblewe universiteite in Suid-Afrika en hoe hulle baie gou na die geboorte van 

die nuwe Suid-Afrika begin transformeer het. Hier was veral Vista se Afrikaans-departement 

se gestoei met uitkomsgerigte onderwys en student-evaluasie in 1996 tot 1998 vir my 'n 

inspirasie, en agter die gordyne het ek saam met van hulle literatuurdosente die groeipyne 

beleef. In 1999 en 2000 het ek aan die Universiteit van Zululand geleentheid gekry om 

dieselfde proses weer in 'n plattelandse konteks te beleef. 

3) Tussen die twee staan histories bevoorregte universiteite in Suid-Afrika en hoe hulle 

literatuurteoretiese uitmuntendheid bevry van abstraksie en isolasie. Hier kon ek 

eksperimenteer met die relevansie van die Nederlandse model deur temagerig te kurrikuleer 

en demokratiese klasmetodes te waag saam met studente van Algemene 

Literatuurwetenskap aan die PU vir CHO in 1994 en 1995. 

Hierdie blootstellings aan literatuuronderrig is in die verloop van die studie in verband gebring met die 

wereld van werk as 'n vierde steer: in tekspraktyk, omgewings- en ontwikkelingswerk, joernalistiek, 

skakelwerk en later met meer fokus op literatuurgraduandi se werkservaring in die elektroniese media 

in 2001 en 2002. In hierdie verband het ek onderhoude gevoer met literatuurgraduandi wat werk op 

die internet as nuusmedium, en 'n projek gedoen saam met literatuurdosente aan die PU vir CHO om 

studiemateriaal te skryf vir kommunikasiekundestudente wat Afrikaans op eerstejaarsvlak neem om 

teksvaardighede te verwerf. Hierdie insigte word as agtergrond gebruik en word nie eksplisiet hier 

weergegee nie. 

Vergelykende navorsingsmateriaal uit hierdie vier sfere is in die volgende opvoedkundige onderwerpe 

versamel: 

• Die rol van die universiteit in die samelewing, en die opvoedkundige verbande wat die universiteit 

le met die gemeenskap. 

• Studiegidse en selfstudieleiding. 

• Studentegroepe en studentebestuur. 

• Onderlinge kontak tussen universiteite. 

• Herstrukturering en universiteitsinnovasie. 

• Modulere en dissiplinere onderrig. 

• Akademiese ondersteuningstelsels. 

• Uitkomsgebaseerde onderrig. 

• Evaluasie- van studente, van dosente en van kursusse. 

• Navorsingsontwikkeling. 

• Beroepsvoorbereiding. 

• Spanning in die lettere-fakulteit. 

• Eerstejaarsorientering en -seleksie, studiekeuseleiding en ander ondersteuning. 
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• Inter- en transdissiplinariteit. 

Hierdie belangstellingsvelde figureer nie hier as formele navorsing nie, maar as die praktiese 

agtergrond waarteen die teoretiese betoog van die studie afspeel, en daaruit word geput in die vorm 

van aanhalings uit onderhoude of verwysings na strukture, tradisies, praktyke. 

1.5 Terminologie 

In hierdie studie gebruik ek terme en woorde nie as skerp harde instruments nie, maar probeer 

elektronwolke van betekenis opbou namate die verskillende afdelings ontwikkel. Etlike van daardie 

betekeniswolke is in die volgende lys opgeneem. Dis nie nou nodig om die verduidelikings wat 

daarmee saamgaan, te bemeester nie, want die termwolke groei self deur die teks, saam met die 

Ieser. 

• As 'n soort inversie van die heining-buitelyn rondom 'n instituut, 'n tradisie of 'n diskursiewe 

sisteem: Kloof, spanning, gaping, hiatus, gespletenheid, skeiding, tweebeenbenadering, 

afskorting, afstand. Hierdie klowe word soms voortgeplant in subjekte. Verskil is egter nie deel 

van hierdie termwolk nie. Verskil gaan saam met die soeke na diversiteit in die vorming van 

identiteit, en is ook te onderskei van individualiteit. 

• .l.!:!.§..!gyf: die proses waarmee die simboliese orde of die diskursiewe hegemonie 'n subjek se rol 

inskryf. By Althusser is dit interpellasie en asujetissement. 

• Subjek en objek is sentrale terme en word binne die psigoanalitiese raamwerk gebruik, en soms 

verskyn die woord individu, persoon of agens in die plek van een van die twee. Die subjek pas in 

'n nis, of is in die vormingsproses daartoe, of word verhoed om in te pas. Die nis kan aktief deur 

die subjek gevorm word, maar sy word vervreem daarvan as sy ontmagtig of onvolwasse is, of as 

sy 'n objek in iemand anders se subjekideaal is. Saam met subjek en objek gaan ook self en 

ander, en die geprojekteerde ideale self, /dea/-lch. 

• Verskil is nie dieselfde as individualisms nie, want individualisms is steriel, dit kom volgens Parker 

(1997:151) voor in 'n we reid waar stylkundiges voorskryf hoe ons lyk en doen, en word deur 'n 

politiek van konsensus subtiel op ons afgedwing. Parker stel daarenteen styl voor as iets wat deur 

elkeen self geskep word, nie iets wat gevind word en deur konsensus versprei word nie. 

Individualisms moedig kompetisie aan, soos wat almal probeer om meer soos die ideale 

kollektiewe individu te wees (soos twee vroue in die oedipale gesin, soos ons nog sal sien in 

afdeling 3.2), terwyl verskil kommunaliteit aanmoedig. 

• Diskursiewe heqemonie, rasionalisme, logosentrisme, fallologosentrisme, die simboliese orde, en 

ideologiese staatsapparate vorm 'n termwolk. 

• Opposisionele opvoedinq, bevrydende opvoeding, bemagtiging van die student, en 

postmodernistiese opvoeding (soos wat Stuart Parker (1997) dit gebruik) is hier ekwivalent. 

• Dit gaan hier nie om die navorsingskomponent van die dosent se akademiese werk nie, maar om 

die klaskamer, die lesinglokaal as lokus van die verhouding tussen die student en die dosent en 

die vak. 
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• Ek onderskei ook nie tussen doelstellings, doelwitte en uitkomste nie, en soms is "vaardighede" 

ook tuis in hierdie termwolk. Sulke onderskeide is 'n terrein van debat in die opvoedkunde en 

politiek en dra nie by tot die hierdie studie se kernfokus op subjekvorming nie. Daarom het ek ook 

nie die terminologie van uitkomsgebaseerde onderrig (of "OBE") gebruik nie. 

• Die onderskeid tussen man en vrou, tussen geslag en gender, tussen fallus en feminisme is vir 

die feministe belangrik (Braidotti 1991 :244). Maar Luce lrigaray is reeds so diep ingewy in daardie 

diskoers en daardie onderskeid, dat sy juis terugkeer na die gebruik van man en vrou in plaas van 

fallogosentris en feminis. Sy gebruik die liggaamlike metafoor. lrigaray (1985) is 'n belangrike bron 

in hierdie studie, en wanneer ek in navolging van haar na man en vrou verwys, verwys ek ook 

allermins na 'n biologiese man en vrou, maar na die diskursiewe rolle van man en vrou, en 

uiteindelik ook na ander diskursiewe rolle parallel daaraan. 

• Wanneer ek in Bourdieu (1988) se diskoersruimte beweeg, en ek gebruik die woord wetenskaplik, 

weerspieel ek allermins my eie idees van wat rigoreuse wetenskap is, maar Bourdieu s'n, soos 

wat hy dit uiteensit in die eerste hoofstukke van Homo Academicus. Ek bedoel eintlik 

"wetenskaplik" in aanhalingstekens wat die woord optel en terugpas in Bourdieu se sintaksis in, 

waar dit beteken strukturalisties, bewys, bewese, bewysbaar, empiries, deel van die empiriese 

sirkel van herhaalbaarheid en agterhaalbaarheid, toetsbaarheid, absoluut objektief 

verantwoordbare feit. 

• Afgestudeerdes, geesteswetenskaplikes, graduandi. In die afdeling oor die arbeidsmark (3.2) 

begin ek by die breer subjekgroep BA-studente en beweeg mettertyd nader na die 

literatuurstudente se meer spesifieke subjektiwiteit. Daar is natuurlik weinig studente wat hulself 

literatuurstudente noem, maar tog is daar sulke dosente, dosente wat (amper) net literatuur 

doseer. Die mense wat voor hulle sit in die lesinglokaal - dit is die literatuurstudente. Daar is wei 

studente wat universiteit toe gaan met 'n hoogs gefokusde passie vir literatuur. Ek voel nie altyd 

dit is nodig om te onderskei tussen SA-student en literatuurstudent nie, want die twee sluit mekaar 

nie uit nie, en 'n subjek is nie net in een kring ingeskryf nie. 

• Werk is in die marxisme 'n woord wat positief gelaai is. Ek praat ook van werkers, werkendes, 

arbeiders, professionele mense. Tensy anders vermeld, onderskei ek nie tussen witboordjie- en 

blouboordjiewerkers nie. Hierdie betekeniswolk staan teenoor werkloos, teenoor voltydse studie, 

en teenoor finansiele afhanklikheid. Wanneer onderskeide tussen klasse of velde in die 

arbeidsmark nodig is, word dit eksplisiet genoem. Sulke onderskeide hou byvoorbeeld verband 

met die kwessie van werksbevrediging en intellektuele vervuldheid of frustrasie. 

• Ek aanvaar Diane Macdonell (1986:27) se definisie van ideologie in navolging van Althusser as 

die manier waarop 'n subjek haar relasie tot die produksieverhoudings indink. Macdonell noem 

ideologie "the beliefs, meanings and practices in which we think and act". Bewussyn is 

gekonstrueer deur ideologie. ldeologie is betekenisstelsels wat ons almal plaas in idee

verhoudings ten opsigte van die reele verhoudings waarin ons leef, en daardie konstruksieproses 

is subjekvorming: "We become conscious under the power of construction resident in imaginary 

subjection: Ideology interpellates individuals as subjects" (Aithusser in Ideology and Ideological 

State Apparatuses (notes towards an investigation), 1970). Frederic Jameson volg ook vir 
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Althusser: " ... we take the term ideology here in Althusser's sense as a representation structure which 

allows the individual subject to conceive or imagine his or her lived relationship to transpersonal 

realities such as the social structure of the collective logic of History" (1981 :30). 

1.6 Struktuur van hierdie studie 

Die drie hoofafdelings van hierdie studie is gestruktureer aan die hand van drie teoretiese hoofstappe: 

• Afdeling 2: Subjekvorming van literatuurstudente binne die akademie. 

• Afdeling 3: Die breer konteks van literatuurgraduandi se subjekvorming _in die drie ideologiese 

apparate. Na 'n teoretiese inleiding (afdeling 3.1) weerspieel afdeling 3 se struktuur .die drie 

ideologiese staatsapparate (ekenomie, opvoeding en· politiek): Die literatuurgraduandi se 

subjekvorming met betrekking tot die arbeidsmark (afdeling 3.2); met betrekking tot die onderwys 

as instituut, hier spesifiek die universiteit as ideologiese apparaat (af9eling 3.3); en met betrekking 

tot die politiek, hier spesifiek die regering se beleid oar hoer onderwys._ 

• Afdeling 4: Hoe om die kennis en vaardighede wat die student binne die akademie verwerf het, te 

vertaal om by te dra tot haar professionalisering buite die akademie, in die ander ideologiese 
.- . 

staatsapparate. 

• Afdeling 5 sluit af met gevolgtrekkings en aanbevelings. 

Foucault se siening oar die intellektueel binne en buite die akademie is in hierdie studie se struktuur 

terug te vind. Foucault (1984:73 ) het besin oar die rol van die intellektueel (of dan die 

literatuurgraduanda) se professionalisering buite die akademie, met ander woorde in die spanningsveld 

tUssen die ideologiese apparate. 

Die intellektueel seek in die akademie na kennis of probleemoplossings in terme van "wetenskap" en 

- "ideologie". Maar buite die akademie, in die ekonomie en politiek,. is altyd 'n aanvraag na "waarheid" en 

"mag". Die konstante vraag na waarheid vanuit die politiek en ekonomie plaas druk op die produksie 

van waarheid en van (insig in) mag. 

In die stryd tussen die drie ideologiese apparate om waarheid en mag sal dit dus vir die intellektueel 

nuttig wees om haar soeke te bedink nie in terme van wetenskap en ideologie nie, maar in terme van 

waarheid en mag. 

In die proses om intellektuele se probleme nie net te. bedink in terme van "wetenskap" en "ideologie" 

nie, maar oak in terme van "waarheid" en "mag", is dit nie.hier vir ons belangrik wat presies Foucault 

met die vier terme bedoel nie, maar dat hy 'n vertaling van terme aanbeveel wanneer die intellektueel 

haar buite die akademie bevind. So kan die professionalisering van die intellektueel en die skeiding 

tussen intellektuele en handearbeid nuut bedink word, op nuwe maniere beskryf word. Wetenskap en 
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(insig in) ideologie wat in die literatuurstudie bereik is, kan so in die diskoers van die arbeidsmark 

vertaal word tot kommoditeite, naamlik waarheid en (insig in) mag. 

Hierdie studie wil juis besin oor professionalisering van die literere intellektueel. Daar is dikwels 'n 

skeiding tussen enersyds die arbeid wat sy moet doen (soms met haar hande), en andersyds haar 

spesifieke waarheid, haar spesifieke intellektualiteit oor die letterkunde. 

Die subjek moet dikwels hierdie skeiding self leer oorbrug, sy moet self maniere vind om (soos 

Foucault hierbo maan) die intellektuele inhoude van haar wetenskap om te sit in waarheid wat op die 

arbeidsmark as kommoditeit dien, en om die intellektuele inhoude van insig in ideoloqie, om te sit in 

insig in mag, sodat sy nie so gemarginaliseer is soos wat Spivak (in die motto hierbo) letterkundiges 

beskryf nie (1987:95). 

Selfs al is die literatuuronderrig op universiteit ideologiekrities oor kapitalisme, globalisering, 

neokolonialisasies en ander vorme van onderdrukking, suur die bevryding van daardie ideologiekritiek 

nie noodwendig deur tot studente se lewens nie, maar bly dit op die algemene vlak. Daarom stem ek 

met Foucault (1984:75) saam dat ons (insig in) ideologie moet vertaal tot (insig in) mag, en wetenskap 

tot waarheid, sodat die literatuurgraduanda haar verwerfde graad (waarheid) relevant kan maak vir 

haar posisie oak buite die akademie, sodat haar bydrae tot waarheid nie net algemeen is nie, maar 

oak plaaslike en spesifiek. 

Ek ondersoek in afdeling 2 hoe akademiese subjekte (dosente en studente) diskursief tot stand kom 

in die literatuuronderrig. Verskeie literatuurteoretici se uitsprake daaroor word ondersoek en die 

hipotese dat daar 'n kloof tussen die arbeidsmark en die akademiese literatuuronderrig bestaan, word 

verder beredeneer. Hierdie kloof word as 'n funksie van die akademiese subjekvorming gepostuleer 

deur middel van 'n psigoanalitiese lesing. Die akademikus se keuse oar hoe om met die kloof saam te 

leef, word voorgestel as 'n (weliswaar onbewuste) besluit met magsimplikasies en dit word 

ideologiekrities geanaliseer. Onderrig en die universiteit het te doen met die toekoms van mense en 

volke, met persoonlike beginsels, en as sulks is dit 'n lokus van stryd. Hoe dit spesifiek in die 

literatuuronderrig se diskoers neerslag vind, ook plaaslik in Suid-Afrikaanse universiteite (spesifiek die 

PU vir CHO in die negentigs), word hier bestudeer. 

In afdeling 3 word die insigte oar subjekvorming in literatuuronderrig verskuif na breer kontekste: die 

drie ideologiese staatsapparate. Foucault se siening dat die intellektueel 'n oorgang moet maak van 

binne die akademie na buite die akademie, noodsaak die oorgang van afdeling 2 na 3. Dit stem 

ooreen met Jameson (1985:30 ev) se beskrywing van die verband tussen die private en die openbare 

sfere: · Afdeling 2 gaan oar literatuurakademie as kerngesin. Die gesin is egter nie 'n private 

ge'isoleerde ruimte nie, maar deel van die grater magmasjinerie van die ideologie as geheel. Die 

student se subjekvorming word dus nie net binne die akademiese kerngesin (afdeling 2) bestudeer 
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nie, maar ook daarbuite in die groter openbare steer waarin ideologie subjekvorming reguleer in 

allerlei apparate (afdeling 3). 

Vanuit die insigte oor subjekvorming in die ideologiese apparate wat in afdeling 3 versamel is, vind ek 

in afdeling 4 twee maniere waarop die literatuuronderrig kan bydra tot die professionalerisering van 

die subjek: deur die literatuuronderrigdoelstellings beroepsgerig te formuleer en deur bemagtigende 

dialoog as klasmetode. 

Ek put vera! inspirasie uit die opvoedkundige beginsel dat die eksplisiete formulering van doelstellings 

vir literatuuronderrig die student bemagtig om aktief betrokke te raak by haar eie onderrig en 

subjekvorming. Stappe vir doelstellingformulering word aangebied in die ingeslote interaktiewe 

rekenaarprogram. 

Spivak (1987:55) meen radikale dekonstruksie van die magsdiskoers in die lesinglokaal kan daartoe 

bydra om die magsdiskoerse van die ander twee ideologiese apparate (ekonomie en politiek) te 

subverteer, of dan minstens te dekonstrueer. Daardie hoop word in afdeling 4 bestudeer, vera! aan die 

hand van bevrydingspedagoog Paolo Freire se teorie oor klaskamerdialoog. 

1.7 Enkele persoonlike uitgangspunte ocr literatuuronderrig 

Hierdie studie wil by dra tot die beplanning van universiteitsonderrig in die postkoloniale Suid-Afrika. 

Om my posisionaliteit ten opsigte van literatuuronderrig te verklaar, lys ek enkele persoonlike 

uitgangspunte: 

• Ek is dit eens met Stuart Parker dat literatuurdosente verantwoordelikheid moet aanvaar vir 

subjekvorming van studente. Literatuuronderrig is dus eties in die sin dat dit konsekwensies het. 

Ons moenie net subjekstudies aanbied nie; ons moet dit ook in verband bring met die student as 

self. 

• Literatuuronderrig moet doelmatig wees in die sin dat oorvleueling en fragmentering tussen 

departemente 'n ekonomiese vermorsing is. Ek voer ook later aan dat doelmatige onderrig 

eksplisiet moet wees oor die loopbaanmoontlikhede wat daaruit spruit. 

• Dit is 'n verantwoordelikheid van literatuurdosente om studente toe te rus om self in 'n handelende 

verhouding te kan tree met die verwagtings van die sakewereld: om daardie verwagtings te kan 

interpreteer en in verband te bring met die eie vaardighede. Dosente is te dikwels onder die indruk 

dat studente self 'n verband kan trek tussen die studie van die letterkunde en die 

beroepsvaardighede wat dit aankweek (Lickindorf, 1993:51 ). 
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• Literatuuronderrig dra by tot die vorming van 'n goedgevormde en bemagtigde subjek. Maar 

daardie attribute vertaal nie sommer vanself tot begeerlikheid op die arbeidsmark nie; dit moet 

eksplisiet in die onderrig gedoen word. ldeologiese bemagtiging sender ekonomiese bemagtiging 

taan gou. 

• Waar literatuurstudie volgens Edward Said (1991 :15) gewoonlik gaan oor boeke en idees, gaan 

dit by Elisabeth Lickindorf (1993:51) om mense. Ek is dit eens met Lickindorf. 

• Een van literatuuronderrig se hoofdoelstellings is diskursiewe vaardigheid - eerstens om die 

student diskursief te bemagtig sodat sy 'n heersende diskoers kan gebruik, tweedens sodat sy in 

nuwe kontekste kan oorskakel na ander diskoerse, en derdens sodat sy subversiewe diskoers 

kan ontwikkel. Spivak (1987:96) leer haar studente om te skryf in die rasionalistiese styl, maak 

hulle bewus van die rol van konteks in diskoers, en leer hulle om ander diskursiewe kontekste te 

identifiseer en te gebruik. Ek skaar my by haar. · 

• Parker (1997:147) meen 'n hoofdoelstelling van literatuuronderrig is retoriese oortuigingsvermoe: 

studente moet geleer word om konsensus te verwerf, om te oortuig. Hy glo "anything goes" om 

hierdie doe I te bereik, ook lae houe soos om die opponent te verneder. Ek verskil van hom, omdat 

dit 'n aggressiewe kompetisiementaliteit weerspieel. 

• Om vaardighede wat nie haalbaar is nie vir studente ten doel te stel, is mistifiserend en dit laat 

hulle magteloos voel in verhouding tot die dosent, en is nie bemagtigend nie. Ecriture feminine en 

kreatiwiteit kan voorbeelde wees van sulke onagterhaalbare, differerende vaardighede. 

• Daar is in hierdie studie 'n paradoks tussen 'n begeerte om op die arbeidsmark aantreklik te 

representeer en 'n renons aan kapitalisme. Die paradoks is parallel aan Spivak se beskrywing van 

die dekonstruktiewe posisie van die radikale dosent, soos dit in afdeling 2.2.1 uiteengesit word. 

Dit herinner ook aan die spanning tussen Althusser se besitlike liefde vir die wetenskap en sy 

agterdog jeens diskursiewe idees (in afdeling 3.1 bespreek). Sulke paradokse vorm brandpunte 

wat energie in 'n studie soos die inpomp (soos "rupture" by Althusser hierbo bespreek is). 
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