
Afdeling 3.1 

3. Literatuuronderrig, subjekvorming en die ideologiese staatsapparate 

Have you never read Cornford's Microcosmographica Academica? I have 

whole chunks of it by heart: 'From far below you will mount the roar of a 

ruthless multitude of young men in a hurry. You may perhaps grow to be aware 

of what they are in a hurry to do. ·They are in a hurry to get you out of the way.' 

( ... ) You know Freud's idea of primitive society as a tribe in which the son kills 

the father when he gets old and impotent, and takes away his women? In 

modern academic society they take away your research grants. And your 

women, too, of course." (Professor Morris Zapp aan 'n jong M-student in David 

Lodge se roman Small World, 1985) 

3.1 lnleiding 

Hierdie afdeling vorm die hoofdeel van die studie en bestaan uit drie dele. Die drie dele stem ooreen 

met Althusser se drie ideologiese apparate: die ekonomie, die onderwys, en die staat. Hier word dit 

hanteer as drie openbare sfere van invloed op subjekvorming in literatuuronderrig, en elkeen word in 

hierdie afdeling behandel: 

• 3.2 Die ekonomie - die arbeidsmark 

• 3.3 Opvoeding - postkoloniale literatuuronderrig 

• 3.4 Die staat - regeringsbeleid oor transformasie van hoer onderwys 

Die doel van hierdie afdeling is nie om tot 'n finale beeld te kom oor hoe die subjek van 

literatuuronderrig daar uitsien nie, maar om die velde waarin sy haar moet begeef, te ondersoek. 

Althusser (1918-1990) is 'n post-marxis in die sin dat hy nuwe "simptomatiese" maniere vind om Marx 

te herlees (Eagleton en Milne, 1996:269). Soos Lacan by die herlesing van Freud, ondervind 

Althusser by die terugkeer na Marx dat sekere vraagstukke opduik oor wat presies "die meester" 

bedoel het- byvoorbeeld oor hoe 'n marxistiese dialektiek in 'n metode omgesit moet word. 

Daardie spesifieke vraagstuk benader Althusser met behulp van Freud se insig in kontradiksie, 

oordeterminasie en teenspraak. Die manier waarop hy 'n brug tussen die twee dissiplines slaan, is vir 

hierdie studie belangrik: 

Althusser se waarde vir hierdie studie le in die fokus wat hy op subjektiwiteit en subjekvorming binne 

stelsels van produksievorming plaas. Althusser vra die vraag: hoe gebeur dit dat die subjek inkoop in 

die manier waarop haar eie subjekvorming oorgeneem word deur diskoers? Hy werk dus in dieselfde 
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kloof as hierdie studie: die spanningsveld tussen ideologie en identiteit, tussen subjek en stelsel, 

tussen Freud se individu en Marx se maatskappy (in die sin van samelewing), tussen die private steer 

(afdeling 2} en die openbare sfeer (afdeling 3}. 

Hierdie studie se fokus is in daardie kloof, en nag nouer getrek is die fokus op die spanningsveld 

tussen die literatuuronderrig as stelsel en die soort subjekvorming wat dit (vera! vir graduandi) inhou, 

omsluit, oopsluit. 

Vervolgens word Althusser se siening van subjekvorming ondersoek as 'n teoretiese raamwerk 

waarvolgens hierdie afdeling in die drie onderafdelings verdeel word. 

3.1.1 Althusser in konteks 

Althusser se studie van verhoudings en elemente in sisteme (en juis die verhouding tussen staat en 

subjek) plaas hom as 'n stukturalis. Hy was vanaf 1940 tot aan die einde van die oorlog in 'n 

krygsgevangenekamp en het in 1948 by die Kommunistiese Party aangesluit. In daardie jaar het hy 

ook by die Ecole Normale Superieure in Parys begin doseer, waar hy later die Mei 1968-

studentewoelinge beleef het. Soos Bourdieu, wat later in hierdie studie onder die loep kom, het 

Althusser die gebeure van 1968 verwerk in teoretiese besinning oor die universiteit se rol in 

subjekvorming. Soos Marx (en anders as Bourdieu) het Althusser die determinant wat mense se lot 

bepaal, gesien as dee! van die grater masjinerie van produksieverhoudings in die kapitalisme. Hy 

noem daardie masjinerie ideologiese apparate, en sy geheelbeeld van ,hoe subjekvorming reguleer 

word, en hoe dit uiteindelik aansluit by ander ideologiese apparate, bied vir hierdie studie 'n teoretiese 

basis (Klages 2001 :1). 

In strukturalisme vind hy 'n manier om teoreties in te gaan op die vraagstukke oor Marx, byvoorbeeld 

die probleme wat hy met die Hegeliaanse metode in marxisme had. (Binnekort meer daaroor.) 

Soos wat Barthes met strukturalisme in staat was om die "intentional fallacy" omver te werp, was 'n 

strukturalistiese lesing van ideologie vir Althusser 'n manier om te wys dat die subjek 'n illusie van 

persoonlike agensie is, en dat die subjek eintlik 'n resultaat van ideologie is. Maar soos Barthes is 

Althusser nie deurgaans strukturalisties nie, en vera! in die verhoudings binne strukture beweeg hy 

weg van meganistiese verhoudings soos ekonomisme (Aithusser 1986:1 08}. 

Eagleton en Milne (1996:1 0} plaas Althusser in die "derde golf" van marxisme: 'n ldeologiese en 

hoogs teoretiese vorm van marxistiese kritiek wat opduik random die middel van die twintigste eeu en 

wat geskiedkundig gesproke inpas in die typdperk na die Russiese Revolusie. Na die groat 

aanvanklike opgewondenheid van marxistiese kritiek in die nuwe samelewing van die revolusie, het 

sosiale realisme, militante projekte en fascisme mettertyd 'n strenger teoretiese klimaat geskep. 

Denkers het toe begin om 'n minder aggressiewe vorm van marxisme te beoefen. Sommige is 
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ondergronds gedwing, baie moes vlug, en 'n makker marxisme was nodig om buite die Sowjetunie 

met ander denkers aanknopingspunte te vind. Dit lei die tydperk van postmarxisme in (Eagleton en 

Milne, 1996:12}. 

So het die nuwe verwikkelinge in marxisme na die Weste geskuif, en in hierdie stroom plaas Eagleton 

en Milne (1996:1 0} ook vir Lukacs, Gramsci, Bloch, Adorno, Brecht, Benjamin en Marcuse. 

3.1.2 Gedesentreerde subjektwiteit 

Althusser bou voort op die psigoanalise se insig dat identiteit 'n diskursiewe event is, en ook op die 

marxisme se insig dat subjekvorming histories gedetermineer is. 

Omdat Althusser in die marxistiese tradisie van determinasie staan, is die subjek in sy siening nie in 

beheer van haar eie vorming nie. Subjekte is nie hulle eie auteurs nie, maar simptome van strukture 

en hierargiee (Eagleton en Milne, 1996:26}. Maar hoe sit Althusser se marxistiese siening van 

subjektiwiteit as gedesentraliseer en oorgedetermineer dan inmekaar? · 

Waar Lacan geneig is om die reele orde at te skeep, is Althusser se marxistiese materialisme en 

pragmatisme net die antwoord vir daardie knaende gevoel wat Lacan-lesers kry dat, al word een en al 

in diskoers in geweef, en al is dit vir ons haas onmoontlik is om buite die simboliese orde te dink, bloei 

jou voet as jy dit teen 'n klip stamp. Dit is die gevoel dat die prison house of language tog net 

sagteware is, bobou, en dat die rol van die onderbou in die psigoanalise miskien onderspeel word. 

Omgekeerd verryk Althusser se besoek aan psigoanalise ook die marxisme: hy het by Freud 'n 

antwoord gekry vir 'n vraag wat hom gepla het oor die marxistiese tradisie van dialektiek: Freud het 

aangevoer dat die onderbewuste geen teepratery duld nie - teenspraak word oorgedetermineer. 

Oordeterminasie het sedert Althusser (1978:54) daaroor geskryf het, geweldig versnel weens die 

media en globalisasie. Die produksiemodus is nie meer 'n fabriek nie, maar 'n abstrakte stelsel van 

informasie-inflammasie. Baudrillard en Deleuze en Guattari het in hierdie rigting inspirerende werk 

gedoen oor hoe die inskrywing van subjekte oor en oor gedetermineer word, maar ons gaan nie in 

hierdie studie daarop in nie. Althusser se wyer blik op die wisselwerking tussen verskillende 

samelewingstrukture (ideologiese staatsapparate) is hier van meer waarde- hy verduidelik 'n basiese 

struktuur van subjekvorming in stelsels. Die insig dat die onderbou ook diskursief gestruktureer word, 

en dat ideologie ook reeel is, is 'n verryking wat Althusser vanaf psigoanalise af in marxisme indra. 

Hoewel Baudrillard se studies van subjeksignifikasie ad in simulacrum meer modern is as Althusser in 

die sin dat dit meer lae tussen produksie en subjek, tussen bobou en onderbou in-palimpses, is 

Althusser dus glad nie outyds nie. 

Die verhouding tussen subjek en produksiemodus is vir hierdie studie vera! nuttig omdat dit 'n model 

bied om na die vorming van die subjek in verskillende stelsels te kyk. Dit bring met ander woorde drie 
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velde van hierdie studie se fokus in verband met mekaar: die literatuurgraduandi se subjekvorming in 

die beroepswereld, in die onderrigstelsel, en in die ekonomie. 

3.1.3 Die ideologiese staatsapparate 

Die nasiestaat het in dieselfde tyd ontstaan as kapitalisme en die soort regeringsformasie beskerm 

kapitalistiese belange (Klages, 2001 :1). Die verdeling van grand as onderskeie eenhede van 

nasiestate was 'n proses wat parallel is aan Jameson (1981) se beskrywing van die proses waarin 

samelewing- en produksie-eenhede kleiner geword het. Die proses sluit die groat kolonialisasietyd in 

- waar die staat en kapitalisme se dienste onontbeerlik was vir mekaar. Die verspreiding van 

demokrasie as 'n ideologie en staatsvorm is ook deel van hierdie proses, se Klages, want demokrasie 

en sy skynheilige pluralisme· verskaf die illusie dat mense gelyk is en so bedek dit die ware 

verhoudings van ekonomiese uitbuiting. 

Althusser wys hoe daardie verhoudings van uitbuiting weggesteek word deur middel van ideologie en 

die staat se meganismes of staatsapparate wat verseker dat mense volgens sy reels optree, al is dit 

ten koste van hulleself. Die staatsapparate herskep die kapitalistiese produksievoorwaardes: "The 

ultimate condition of production is the reproduction of the conditions of production" (Klages 2001:1 0). 

Die staatsapparate is gelee in die wetlik-politiese en ideologiese sfeer en verseker dat die 

produksieverhoudings gereproduseer word - verhoudings van uitbuiting. Dit is dus 'n stelsel wat 

homself voortplant en sy status quo in stand hou. 

Althusser se staatsapparate is 'n ontwikkeling van Marx se bobou as die wetlike, politiese en 

ideologiese superstruktuur wat die werkersklas onderdruk hou. Marx glo die ekonomiese onderbou is 

die uiteindelike bepalende faktor van die klas se lot, en dat die bobou daardeur gedetermineer word. 

Maar by Althusser word daardie verhouding verder ondersoek en meer kompleks en minder 

meganisties voorgestel. 

Daar word twee soorte staatsapparate onderskei: Die onderdrukkende staatsapparate (SA's) wat 

gehoorsame gedrag direk afdwing met geweld; en dan die ideologiese staatsapparate (!SA's). Waar 

die SA's met geweld funksioneer deur die weermag, polisie, wette, tronke, howe en 

staatsadministrasie, gebruik die !SA's ideologie. Waar die SA's op die openbare terrein te werk gaan, 

dring die !SA's die private terrein binne. Die !SA's is instansies waarin ideologiee gegenereer en 

voortgeplant word en waarin die mense dit internaliseer om dan vrywillig gehoorsaam te wees. 

Verskeie werklike instansies kan aangedui word as ideologiese staatsapparate, soos kerke, 

onderwysinstansies soos skole, media, kultuur, die gesin, sport (Klages 2001 ). 

Die !SA's is dus daardie reels wat deur die subjek ge"internaliseer word. Die !SA's is die lokus van 

klassestryd, meer as die SA's, want die onderdruktes het meer toegang daartoe. 
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Vroeer (in die Middeleeue) was die kerk die oorheersende ISA in die Weste. In kapitalistiese 

samelewings het die kerk daardie dominante rol prysgegee aan die onderwys. Nou word die 

meganismes wat uitbuitende produksieverhoudings reproduseer, versteek in ideologiese illusies wat 

vera! deur onderwysinstellings voortgeplant word (Klages, 2001:1 ). In die verloop van hierdie afdeling 

kom ons egter agter dat globalisering in die tyd van laat kapitalisme meer simboliese beheer en 

ideologiese mag aan ekonomiese strukture begin gee, en dat dit ook een van die redes is waarom die 

universiteit onder druk is. 

Dit is vir hierdie studie se ondersoek na graduandi belangrik om aan die ISA van onderwys spesiale 

aandag te gee, maar om dit ook te sien in betrekking tot die stryd wat dit met ander !SA's het (soms 

om ideologiese dominansie). Daarom is hierdie afdeling gestruktureer volgens die drie !SA's in 

afdelings 3.2 tot 3.4. 

3.1.4 ldeologie en die subjek 

Althusser beskryf ideologie ook as "the lived relation between men and their world, or a reflected form 

of this relation, for instance a 'philosophy' ( ... )" (1986:252). ldeologie kan koherent en logies wees, en 

praktiese en sosiale faktore het 'n grater bepalende rol daarin as wat teorie of wetenskap of kennis 

het. ldeologie is 'n wesenlike element van aile sosiale formasies, en so word daardie formasies I SA's. 

Die illusies wat deur die !SA's verweef word, is die verbeelde verhouding tussen 'n subjek. en haar 

werklike bestaan. Dit word deur ideologie gereguleer, vervolgens meer daaroor en dan meer oor die 

gevolglike illusie van subjektiwiteit. 

3.1.4.1 ldeologie 

ldeologie het 'n materiele bestaan. Aile praktyke is in en deur ('n) ideologie. En daar is geen ideologie 

sander subjekte nie. Die subjek is 'n kategorie wat deur die ideologie gekonstituteer word - ideologie 

maak van 'n konkrete individu 'n subjek in 'n proses van interpellasie en asujetissement. 

ldeologie is volgens Althusser die representasie van die verbeelde verhoudings tussen individue en 

hulle werklike bestaansvoorwaardes (Klages 2001 ). Maar hoekom koop die subjek daarby in? 

Hoekom is die individu bereid om haarself te vervreem van haar materiele konkrete self in 'n proses 

van misherkenning en wanvoorstelling van die self, sodat sy 'n subjek van kapitalisme kan wees met 

'n illusie dat daar geen vervreemding is nie? Die antwoord le in asujetissement, die 

subjekvormingsproses wat deur die ideologiese staatsapparate gestruktureer word. 

Althusser se siening van ideologie as 'n struktuur word herlei (deur Klages, 2001:1) na Marx se 

bobou, maar met insigte uit Freud en Lacan. Soos die onbewuste is ideologie 'n struktuur wat met 

enige inhoud gevul kan word, maar waarvan die vorm tydloos is. 'n ldeologie gaan ook onbewustelik 
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te werk. Soos taal is ideo Iogie 'n struktuur of stelsel waarbinne ons lewe, wat ons praat, maar wat ons 

die illusie gee dat ons in beheer is en vrylik kies wat ons glo. 

Die illusie (verbeelde verhouding) is nodig omdat die materiele verhoudings van kapitalisme 

vervreemdend is. Mense kan nie regtig hulle materiele bestaan vierkantig in die oe kyk nie, want die 

kontradiksies daarvan is onuithoudbaar, die onregverdigheid van die verdeling van welvaart, die 

magteloosheid om verandering teweeg te bring, die ma,nier waarop gehoorsaamheid deur salaris 

gekoop word, die vervreemding van haar arbeid, dwing die subjek om in die illusie in te koop. Soos 

Klages se: " ... they make up stories of how the relations of production aren't so bad; these stories, or 

representations, then alienate them further from the real (alienating) conditions. The double distancing 

involved here, or the alienation of alienation, works like an analgesic, a pill, to keep us from feeling the 

pain of alienation; if we didn't have these stories, we'd know the alienation of the real relations of 

production, and we'd probably revolt- or go nuts" (Klages, 2001 :2). 

Gevalle van "going nuts" kom ook soms in die feminisme voor as maniere waarop heldinne in die 

klassestryd gemerk word. Adrienne Rich is in 'n malhuis opgesluit. Mary Wollstonecraft merk baie 

vroeg in die industrialisasietyd al op hoe vervreemding uit die produksieverhouding spruit en verbind 

dit met frustrasie tot malwordens toe, waaruit makheid 'n uitweg is, soos uit die volgende aanhaling 

blyk: 

The destructive influence of commerce is felt in a variety of ways. The most pernicious, 

perhaps, is it's producing of an aristocracy of wealth, which degrades mankind, by making 

them only exchange savageness for tame servility, instead of acquiring the urbanity of 

improved reason. Commerce also ... obliges the majority to become manufacturers rather 

than husbandman; and then the division of labour, solely to enrich the proprietor, renders 

the mind entirely inactive. The time which ... is sauntered away in going from one part of an 

employment to another, is the very time that preserves the man from degenerating into a 

brute ... thus are whole knots of men turned into machines, to enable a keen speculator to 

become wealthy; and every noble principle of nature is eradicated by making a man pass 

his life in stretching wire, pointing a pin, heading a nail, or spreading a sheet of paper on a 

plain surface. (Historical and Moral View of Origin and Progress of the French revolution, 

Mary Wollstonecraft, 1794, in, 1992:214 - ek onderstreep om die temas van makheid en 

malheid uit te lig). 

Soos Klages is Wollstonecraft bewus daarvan dat vervreemdende produksieprosesse die subjek tot 

raserny dryf, en tog dwing om haar daarby neer te le. 
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3.1.4.2 Subjek-illusie 

Die ideologiese illusie word nie bo-oor die regte wereld gespin nie, maar bo-oor die subjek se 

verhouding met die regte we reid. Vol gens Althusser (1986:250) kan ons die we reid nie direk ken nie, 

want alles wat ons daarvan ervaar, is die produk van ons imaginere verhouding daarmee, van die 

stories wat ons vir onsself daarvan vertel. Ons is altyd alreeds subjekte in ideologie. 

Die subjek het 'n ideologiese illusie nie oar produksieverhoudings nie maar oar haar verhouding tot 

produksieverhoudings. Klages (2001 :2) gebruik die voorbeeld van haar eie subjek-illusie as dosent. 

As professor is sy 'n kulturele werker - sy word betaal om haar intellektuele arbeid te doen en om op 

te voed. Haar salaris is baie kleiner as 'n dokter of 'n prokureur of 'n filmster of 'n atleet s'n. Haar reele 

ekonomiese produksievoorwaardes, haar vervreemding van die surplus intellektuele waarde wat sy vir 

haar student be-werk-stellig, en dat sy uitgebuit word, word deur ideologie bedek: Die ideologie dat 

opvoeding en professorskap 'n hoe morele waarde en sosiale status en respek vir haar verdien - in 

plaas van geld. En dat sy dit grager as geld wil he. 

ldeologie laat haar gelukkig voel in die illusie dat sy belangrik is en dat sy vir haar werk beloon word 

met ander middele as geld. Maar volgens haar ekonomiese bestaansvoorwaardes (onderbou) is sy 

relatief baie onbelangrik. ldeologie stel dus 'n illusie op nie oar die verhoudings van produksie nie, 

maar oar die verhouding wat sy . met die produksieverhoudings het, en in haar geval een van 

superioriteit. "Thus I think I am cool because I'm not working in a factory, and I think I'm smarter than 

factory workers because I assume that factory workers aren't very bright, or they wouldn't be working 

in factories" (Klages, 2001 :2). 

Daardie wanopvatting dat daar 'n direkte verband tussen opvoeding en beloning vir jou arbeid is, is 'n 

ideologie van produksieverhoudings. Dit is 'n belangrike fokuspunt vir hierdie studie en word in 

afdeling 3.2 ondersoek. 

Vir eers is dit verhelderend om Klages se speelse voorbeeld in verband met die "regte wereld" te bring 

deur te let op eggo's tussen haar aanhaling en die volgende een. Die aanhaling kom uit 'n artikel in 

The Economist, by uitstek 'n mondstuk van die kapitalisme, en uiters positivisties in die sin dat die 

tydskrif homself representeer as op die voorpunt van harde feite en regte (nuwe) ekonomie. Die 

aanhaling kom uit 'n artikel oar ekonomiese toekomsstudies deur Peter Drucker, 'n konsultant wat 

spesialiseer in ekonomie, politiek en bestuur en sedert 1971 Sosiale Wetenskappe en Bestuur doseer 

aan die Claremont Graduate University in Kalifornie. 

Drucker verwag dat die arbeidsmag van die toekoms (teen 2050) uit kenniswerkers gaan bestaan, 

mense met beduidende teoretiese kennis en opvoeding soos ingenieurs, · onderwysers, dokters, 

prokureurs, maar veral"kennistegnoloe" wat teoretiese kennis kan omsit in sagteware en tegnologie. 
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These people are as much manual workers as they are knowledge workers; in fact they 

usually spend far more time working with their hands than with their brains. But their 

·manual work is based on a substantial amount of theoretical knowledge which can only 

be acquired through formal education, not through an apprenticeship. They are not, as a 

rule, much better paid than traditional skilled workers, but they see themselves as 

"professionals" (Drucker 2001 :4) (ek onderstreep). 

Soos Klages dui Drucker 'n verskil tussen hoogs opgevoede werkers en vaklui aan, en soos dit by 

Klages eksplisiet genoem word, is daar by Drucker die implikasie dat die werker se siening van 

haarself ("as professioneel") dien as loon in plaas van geld. Die verhouding is dus nie een van 

produksie nie: nie tussen die werk wat jy doen en die salaris wat jy verdien nie. Die verhouding is 

tussen jou (belewing daarvan) en die produksiewyses. 

Klages se die ideologiese illusie was dat sy aanvaar het dat fabriekswerkers nie opgevoed is nie, en 

dat haar idee van die verhouding tussen werk en opvoeding dus illusioner was. 

3.1.4.3 lnterpellasie 

Dat die subjek in 'n illusionere verhouding met die werklikheid is, wil nie se ideologie is nie materieel 

gebaseer nie. Hoewel Althusser die marxistiese siening van determinasie uitbrei met sy teorie van 

ideologie, breek hy nie met Marx se idee dat die ekonomiese onderbou die uiteindelike determinant 

van subjekvorming is nie. ldeologie le nie op die vlak van idees in teenstelling tot materie nie, want 

ideologie word in die !SA's ingeskryf in materiele praktyke en in objektiewe sosiale vorme soos tale en 

rituele. ldeologie is sosiale verhoudings, so reeel soos die ekonomie. Maar dit kan nie op sy eie 

bestaan nie, net in verhoudings tussen die elemente van die klassestryd. Idees en ideologie is dus nie 

self reeel nie, maar hulle bestaansmodusse is (Macdonell, 1987:73, 74). 

Hierdie insig in ideologie se rol in subjekvorming vorm die kruks van hierdie proefskrif: die (hier 

skrywende) subjek is in die ISA van onderwys toegerus met die illusie dat daar 'n direkte verband 

tussen haar graad (in literatuurstudie) en tussen die produksieverhoudings (= die wereld van werk) is. 

Dit is ideologie se funksie om van die konkrete individu 'n subjek te maak- om die subjek.in 'n stelsel 

in te werf. Maar hoe dit gebeur het dat die subjek in die ideologiese illusie ingekoop het- dit is die 

vraag. En dit kan geformuleer word as: Hoe skep ideologie 'n konsep van self by die literatuurstudent? 

Klages (2001 :2) vat Althusser se teorie van subjekvorming in drie hoofpunte saam: 

1. Ons word as subjekte gebore deurdat daar alreeds in die diskoers vir ons 'n nis is, met 

byvoorbeeld ons naam. 

2. Ons sien ons eie ideologie nie raak nie (soos die onbewuste by Freud), maar ervaar ons 

idees as eenvoudig en waar, en kan ander mense se ideologie sien as imaginer en illusioner. 
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3. lnterpellasie: 'n ldeologie roep 'n konkrete individu aan as subjek, en die subjek respondeer 

daarop en word so dee! daarvan. lnterpellasie het dieselfde wortel as appel, of soos Klages 

dit in Engels stel: "appellation, a hailing". Daardie interpellasie is vera! duidelik in 

advertensies, wanneer 'n advertensie die kyker aanspreek as "jy". Die direkte aanspreekvorm 

gee vir die subjek die gevoel dat die advertensie waar is, want dit het 'n persoonlike appal. 

Hierin sluit Althusser aan by Lacan, in die sin dat 'n subjek aan die een kant die individuele persoon 

aandui, en aan die ander kant die strukturele moontlikheid van subjekskap wat in die diskoers ingebou 

is en deur die individuele subjek ingevul word. Die subjek is dus die onderwerp van 'n sin in die 

sintaktiese opsig (the subject of language/ideology) maar die subjek is ook onderworpe aan ideologie, 

en gehoorsaam aan die wette daarvan. Hierdie dubbele proses van onderwerping · noem Althusser 

asujetissement. 

Hy onderskei ook tussen onderwerp en onderworpe met 'n kleinletter s om die eerste subjek aan te 

dui en 'n hoofletter vir die tweede Subjek, baie soos die s/8 by De Saussure (Klages 2001 ). Ook in 

hierdie opsig kan hy enersyds as 'n strukturalis gesien kan word, maar tog ook as poststrukturalis, 

omdat hy die verhouding tussen elemente as vee! ingewikkelder sien as direk eweredig of as linear, 

soos tussen signifie en signifiant. Een van daardie verhoudings wat hy meer kompleks herskryf, is die 

dialektiek tussen bobou en onderbou, en kontradiksie. Dit word hieronder verder ondersoek. Althusser 

herinner ook aan Lacan in sy beskrywing van ideologie se struktuur as spekuler, soos die imaginere 

en die spieelfase by Lacan. 

Die proses van asujetissement word vervolgens nader bekyk vera! in die lig van Althusser se 

dubbelspel met marxisme en psigoanalise. As tegelyk 'n eksplorasie in Althusser se manier van dink, 

en ter wille van 'n dieper insig in bepalende patrone van asujetissement wat by sowel marxisme as 

psigoanalise voorkom, word spesiale aandag gegee aan die marxisme se siening van dialektiek en 

die psigoanalise se siening van oordeterminasie. Die resultaat van die wisselwerking is Althusser se 

rigoreuse teoretiese deurbraak - 'n post-marxistiese siening van dialektiese oordeterminasie, wat 

meer kompleks is as dialektiese kontradiksie by Hegel (Aithusser 1978). 

Die afdeling gaan dus tegelykertyd te werk op die metodologiese vlak, waar Althusser lief is om 

metakommunikatief en epistemologies besig te wees, maar ook op 'n meer inhoudelike vlak wat 

spesifiek vir hierdie studie belangrik is: die subjekvorming. 
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3.1.5 Marx, Freud, en subjekvorming 

Marx en Freud het onderskeidelik die klassestryd en die onbewuste ontdek, en so 'n opskudding 

veroorsaak in die klassieke kulturele waardes van die bourgeoisie (soos in die sestiende tot 

negentiende eeu) (Aithusser 1978:54 en 55}. 

Beide die klassestryd en die onbewuste was toe reeds bekend, maar Marx en Freud het dit in 

wetenskaplike teorie aangebied en so het hulle die voorwaardes om (die klassestryd en die 

onbewuste) te verstaan, heeltemal omvorm. Hulle het idees van wat normaal was, omvorm, maar nie 

sander teenstand nie. 

Althusser vergelyk strukture en patrone van Marx en Freud se werk. In 'n geestesklimaat waarin die 

idealisme en meganisme hoogty gevier het, het hulle altwee nuwe oortuigings ontwikkel: materialisties 

en dialekties. 

3.1.5.1 Materialisme en Dialektiek 

As materialisme beskryf kan word as 'n idee dat die werklikheid buite die denke of die bewussyn 

bestaan, is Freud verseker materialisties, want hy verwerp die primere posisie van die bewussyn 

(soos in Cogito ergo sum) om die psigiese apparaat as geheel in ag te neem, waarin die ek of die 

bewuste net nog 'n instansie, 'n deel of 'n uitwerking is (Aithusser, 1978:56). 

Wat die dialektiese vernuwing betref: Freud het figure van dialektiek deurvors wat naby aan Marx s'n 

staan, maar veel ryker was. Althusser put vera! baie uit Freud se patroon van oordeterminasie. 

Vir Althusser (1978 en 1986:1 07) het die klassieke metode van dialektiek te swaar op Hegel gerus, en 

dit verhoed om waarlik 'n marxistiese metode te word. Hy meen Marx en Lenin se vorme van 

dialektiek het oordeterminasie soos by Freud geantisipeer, en dat dit na Freud duidelik is wat Marx en 

Lenin van Hegel skei: By Hegel is teenspraak (kontradiksie) nie oorgedetermineer nie. 

Freud het ingesien dat die onbewuste geen teenspraak ken nie, en dat hierdie teenspraak 

voorwaarde vir elke teenspraak is. Ek verduidelik hoe dit die klassieke model van kontradiksie geskud 

het (Aithusser, 1978:57). So het Althusser by Freud gekry wat hy by Hegel gemis het: 'n komplekser 

verhouding tussen die dialektiese determinante, en die oordeterminasie as 'n diskursiewe struktuur 

waarmee ook die geskiedenis beskou kan word. 

Althusser (1986:88} se beswaar teen Hegel, waarop Freud verbetering bring, is dat Hegel se 

dialektiek geen ware kontradiksie toelaat nie. In Hegel se metode word die kontradiksie te gou 

afgesluit en dit weerhou revolusie, maar by Marx en Freud word die voile revolusionere implikasies 
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van kontradiksies deurgewerk. Althusser (1987) skryf die verskil daaraan toe dat Marx en Freud vanuit 

posisies van konflik met hulle tradisies werk, terwyl Hegel die (idealistiese) tradisie in stand hou. 

Kom ons gaan terug na Althusser se hekel aan Hegel: Hy begin sy seminale opstel Contradiction and 

Overdetermination deur Marx aan te haal uit Das Kapital: "With Hegel it is standing on its head. It 

must be turned right side up again, if you would discover the rational kernel within the mystical shell." 

(1986:87). Maar hoe kan 'n onttrekking (extraction) van die kern uit die dop ook 'n inversie 

(ommekeer) wees? Wat het Marx bedoel?, wonder Althusser (1986:90). 

Sodra die dialektiek van sy idealistiese dop verwyder word, word dit die direkte teenoorgestelde van 

die Hegeliaanse dialektiek. By Hegel is dit die gees of die transendentale wat sy stempel op die klei 

van die materiele afdruk. Maar by Marx is dit andersom. Vir Marx, dus, lei die dialektiese resultaat nie 

na die idealistiese, gesublimeerde, inversiewereld van Hegel nie, maar na die ekonomiese bottom 

line, die onderbou, die uiteindelike historiese determinant, die regte we reid. Althusser (1886:1 04) vat 

daarom (met Marx) die dialektiek (weg) van Hegel en pas dit toe op die !ewe, eerder as op die idee. 

Marx se die dialektiek moes lei onder mistifikasie aan die hand van Hegel. Hoe kan die wesenlike 

essensie van Hegel se werk raakgevat, onttrek word, sander dat dit met sy idealistiese ideologie 

deurdrenk en besmet word? Daarom is dit nodig om die dialektiek af te ski! en te bevry van 'n tweede, 

amper onafskeibare vel, wat Hegeliaans in grondslag is. So 'n onttrekking, ekstraksie, kan nie sander 

pyn wees nie. Die operasie transformeer dit wat dit uithaal. 

Om hierdie verskille tussen Marx en Hegel se dialektiese. strukture (soos negering en kontradiksie) 

aan te dui, is 'n noodsaaaklike taak om die werk van Marx voort te sit, reken Althusser (1986: 1 00) . 

Daarom gaan hy voort om die struktuur van kontradiksie by Marx te ondersoek, vera! aan die hand 

van Lenin. 

3.1.5.2 Kontradiksie en oordeterminasie 

Marx en Lenin vind kontradiksies in die werklike historiese omstandighede. Daar was 'n algemene 

kontradiksie tussen die produksiemagte en die produksieverhoudings in Rusland voor die revolusie, 

wat saamgevat kan word as die klassestryd. Maar daardie kontradiksie sou nie die revolusie in aksie 

kon stel, kon laat begin, sander 'n katalisator, 'n "principle of rupture" nie (Althusser, 1986: 1 00). En 

dit is 'n ander kontradiksie, op 'n ander vlak, tussen vlakke en tussen instansies, tussen plaaslike en 

internasionale omstandighede, tussen verskillende elemente in die struktuur en in hulle verhouding 

weer met die struktuur as geheel, totdat die hele sosiale formasie paradoksaal is, en dan is dit 

oorgedetermineer. Die verskeidenheid van kontradiksies smelt saam tot 'n "ruptural unity". 

Vir Althusser vind oorgedetermineerde kontradiksie plaas tussen verskille; die antitese moet werklik 

anti wees, nie net die tese se sentrum anders opwarm nie. Oorgedetermineerde kontradiksie in sy 
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raamwerk is dus wanneer 'n stelsel skeur, struktureel verswak, desentreer. Dan kom die antitese nie 

uit die stelsel se sentrum nie, maar van die marge of van 'n ander stelsel of kultuur of struktuur af. 

In hierdie sin is Hegel se kontradiksie einlik nooit oorgedetermineer nie, maar 'n effektiewe 

internalisering. Die sentrum van bewussyn (van die self en van die stelsel) sien en erken en 

representeer net sy eie kodes en laat net dit toe om antiteses te bied, reageer net daarop in die 

dialektiese spel van interaksie (soos skynheilige pluralisme). Die stelsel bly blind vir enigiets anders as 

homself, soos die ideologiese blindheid waarvan Jameson (1981) praat. Dit is 'n selfbehoudende 

oorlewingsmeganisme in die politieke onbewuste. 

Geskiedenis verloop hiervolgens nie noodwendig dialekties nie, maar kan selfbehoudend staties 

word. Want in elke oomblik van die stelsel se bestaan en ontwikkeling beleef die bewussyn (by Hegel) 

sy eie essensie. En as hy terugkyk oor die geskiedenis, beleef hy net die eggo's van sy vorige 

essensies. Die beelde uit die verlede en die latente toekomswereld kom met mekaar ooreen, want 

hulle behoort aan dieselfde eenheid van bewussyn. Die ego se eggo. Die bewussyn ervaar nooit 

enige effektiewe determinasies anders as hyself nie, net sy eie geheue-eggo en verwagtings. "The 

past is never more than the internal essence (in-itself) of the future it encloses", en daarom is daar 

geen eksterne determinasie van bewussyn nie. Dis 'n sirkel in sirkels. Bewussyn (by Hegel) het net 

een sentrum (Aithusser, 1986:1 02). 

Om te determineer van buite af, en nie te internaliseer nie, moet bewussyn 'n determinasie van buite 

ditself ervaar, gedesentreerde sirkels. En dit is wat oordeterminasie vir Althusser is. 

Bewussyn by Hegel is nie oorgedetermineer nie maar een-voudig want daar is nie eksterne 

determinasie nie. Ja daar is 'n fenomenologiese wereld wat terug en vooruit wys in die verlede en 

toekoms in, maar dit omvat die hede, dit bly bewussyn se teenwoordigheid aan bewussyn self. Dus is 

bewussyn by Hegel allermins materialisties gedetermineer. 

In 'n samelewing soos Hegel dit skets, is die politieke wette, godsdiens, gewoontes, finansiele, 

ekonomiese en kommersiele regimes, onderwysstelsels, die kunste, filosofie ensovoorts - die hele 

stelsel - gesentreer random die waarheid van daardie stelsel. In Rome, byvoorbeeld, was daar 'n 

temporale manifestasie van die hele samelewingstelsel as 'n abstrakte wetlike persoon(likheid}. En dit 

het een sentrum, en lyk miskien oorgedetermineerd, maar daar is geen ware teenspraak nie en dit is 

dus eintlik simp leks, eenvoudig (Aithusser, 1986: 1 02). 

Mettertyd het die dissent van babelse verskil in die metropoolse Rome tog opgestyg en die taring (wat 

al wankelrig was) laat tuimel. 'n Stelsel kan nooit heeltemal konsent he en konsentries wees nie, want 

geen stelsel is sander hek of gat in die heining nie. Vandaar Althusser se kritiek op Hegel - dit 

representeer nie die werklike kakofonie van standpunte nie. Daar is altyd 'n marge in 'n stelsel, maar 

dit word nie altyd gerepresenteer in die bewussyn van die sentrale eenheid nie, of in die manier 
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waarop die sentrum as 'n persoonlikheid (soos Rome as persoonlikheid) gerepresenteer word nie. So 

stel idealisme die revolusie uit deur geen ware teenspraak te representeer nie en by 'n simplekse, 

eenvoudige dialektiek te bly. 

Althusser is daarom krities oor 'n eenvoud van teenspraak (soos by Hegel) as 'n abstraksie van 'n 

epog se bewussyn tot 'n interne geestelike eenheidsbeginsel, 'n epog se bewussyn van ditself, sy 

ideologie. Dit is dieselfde ideologie van eenheid en eenvoudigheid (self-same) wat Hegel se hele 

bewussynstruktuur deurdrenk - 'n samelewing word nie as 'n materiele realiteit gesien nie maar as 'n 

abstrakte beginsel. Dit verseker vir geskiedenis eenvormige "dialektiese" (teleologiese) mutasies. 

Uit daardie standpunt maak dit nie saak as 'n samelewing se mense doodgaan nie, want nadat hulle 

die geTnternaliseerde eenheidsbewussyn vergestalt het, kan hulle dit oordra as hulle selfgeheue aan 

ander (miskien 'n volgende geslag, miskien geestelike nakomelinge soos die Neo-Kiassisisme tydens 

die Renaissance die antieke tyd voortgedra het). Daardie nuwe eenvormige mutasies, die nuwe 

geslag, vind binne die erfenis hulle eie potensiele interne beginsel, wat hulle dan weer uiteindelik 

oordra. Dialektiek by Hegel het so die doel om daardie beweging na 'n epog se ideologiese doel voort 

te sit. 

Die vraag na 'n dialektiektiese metode wat werklik materiele verandering toelaat, is hier relevant 

omdat dit ons later sal help om te onderskei tussen onderrigpraktyke wat aangebied word as 

vernuwend, en onderrigpraktyke wat werklik vernuwend deurbreek na nuwe verhoudings tussen die 

stelsel en die subjek. Althusser bied dus 'n teorie van die verskil tussen ware revolusioniste en mense 

wat voorgee of wat marxistiese konsepte dubbelsinnig en verwarrend aanwend op die oppervlakte. 

3.1.5.3 Regulerende beginsels 

Die beginsel van eenvoudige kontradiksie dryf die idee van 'n universele en eenvormige geskiedenis, 

sender rupture of einde of radikale begin. So dialektiek was aan die werk toe 'n Potchefstroomse 

literatuurdosent 'n rebelse beweging in 'n kultuur beskryf het as "die swaai van 'n pendulum - soms 

beweeg politieke idees meer na regs, soms meer na links, maar uiteindelik stu die geskiedenis voort 

in die neutrale middeweg". 

eenheidsbewussyn is, en hoe 

dialektiek is dus behoudend. 

Dit is 'n voorbeeld van hoe ondenkbaar revolusie vir die 

die eggo's van toekoms en verlede net die ego eggo. ldealistiese 

Hegel se siening van dialektiek en determinasie kan dus nie van sy wereldbeeld en van sy 

geskiedenisopvatting losgemaak word nie. Daarom gebruik Marx meer as net 'n onttrekking of 

ekstraksie van die kern uit die gemistifiseerde idealisme, en pas hy ook 'n inversie toe (Aithusser, 

1986: 1 04). 
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By Hegel is die interne beginsels van die samelewing die regulerende beginsel, dit is die reglynige 

dialektiese idee van die mense se bewussyn - eenlynig vorentoe. Maar vir Marx, soos Althusser hom 

sien, is die dialektiek nie tussen idee en momente nie, maar tussen materiele dinge. Mense se 

bewussyn en ideologie en geskiedenis word verklaar aan die hand van hulle materiele lewens: die 

kontradiksie tussen wie het en wie nie. Dit is die inversie wat Marx toepas op Hegel se dialektiek. 

By Hegel is die samelewing opgebou uit twee elemente: Enersyds die burgerlike samelewing, die 

materiele lewe, die mens se behoeftes. Andersyds die politiese ideewereld, die staat. Die verhouding 

tussen die twee elemente is een van essensie en fenomeen: Die staat is die essensie, die mense se 

behoeftes is die manier waarop dit verskyn. 

Marx keer daardie verhouding om in sy inversieproses: die behoeftes en die materiele is nou in die 

laaste instansie die determinant. 

Althusser se lesing van Marx maak die verhouding veel ingewikkelder, soos 'n ketting met die twee 

elemente aan die eindpunte, en tussen-in is ons nie seker hoe dit realiseer nie, maar dit is nie reglynig 

nie, dit is nie gesentreer nie en dit is oorgedetermineer. Plaaslike tradisie sowel as internasionale 

omstandighede en gebeure het 'n opeengehoopte uitwerking daarop. Aan die een ent van die ketting 

is die ekonomiese produksiemodus die uiteindelike determinant, aan die ander ent is die bobou 

relatief outonoom en dit het 'n spesifieke uitwerking. Marx voer ook baie ander terme in naas net die 

twee elemente, en dit oordetermineer die verhoudings verder (Aithusser 1986: 109 en 11 0). 

Ekonomie is in die laaste instansie die determinant. Maar daardie laaste instansie daag nooit op nie: 

The economic dialectic is never active in the pure state; in History, these instances, the 

superstructures, etc - are never seen to step respectfully aside when their work is done or, 

when the Time comes, as his pure phenomena, to scatter before His Majesty the Economy 

as he strides along the royal road of the dialectic. From the first moment to the last, the 

lonely hour of the 'last instance' never comes (Aithusser, 1986:113). 

Hierdie mooi aanhaling is self 'n voorbeeld van oorgedetermineerde kontradiksie: "From the first to the 

last, the last never comes". Hy stel die "last" daar as element, en ontken dit dan weer. Dit is in die 

konteks van marxisme se dialektiese tradisie eksentries. Die oorsaaklike verhouding wat marxisme 

tussen ekonomie en geskiedenis gestel het, is nie eenduidig gedetermineer nadat Althusser dit 

beetgehad het nie, maar oorgedetermineer, kompleks, onseker, paradoksaal. 

Althusser formuleer geskiedenis as antiteleologies onder invloed van Lacan se idee van die reele as 

dit wat simbolisering heeltemal weerstaan (Jameson, 1981 :34)- die klip wat jou toon laat bloei as jy 

dit daarteen stamp. Maar dit wil nie se geskiedenis is 'n wereld daar buite, 'n referent, 'n konkrete 

signifiant nie. Maar dit is ook nie net 'n teks (iets wat voorkom in geskiedenishandboeke en lineere 

verhale) nie. Die referent daarvan bestaan wei. Geskiedenis is nie net 'n teks nie, maar as 'n afwesige 
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oorsaak (kousale determinant) is dit vir ons toeganklik net in die vorm van teks; en al ons benaderings 

daartoe en tot die reele is via vorige tekstualiserings, narratiewe daarvan in die politieke onbewuste. 

Die struktuur van determinasie (wat by Marx bobou/onderbou was) is by Althusser (volgens Jameson, 

1981 :36) nie meer deel!geheel of in vlakke of teleologies nie, maar 'n hele stelsel van verhoudings 

tussen die vlakke. Althusser beweeg so oor na post-strukturalisme: Die struktuur van die sinchroniese 

stelsel van sosiale verhoudings is nie opgebou uit empiries teenwoordige elemente nie, maar word 

gedryf deur afwesige en tekstuele dog materiele oorsake - die ekonomie, die geskiedenis, die modus 

van produksie. 

Soos Lacan met die signifie/signifiant -verhouding ontken Althusser 'n enkelduidige bepalende 

verhouding tussen die twee terme van die verhouding. So breek hy weg van Hegel se siening dat 'n 

ideologie geheel selfbewus is en dat bewussyn gesentreer is. En, anders as Hegel, sien Althusser 

(1986:111) die staat nie as 'n idee nie, en ook nie as die essensie wat sy verskynsel vind in die 

samelewing nie, maar materialisties as 'n instrument van onderdrukking. Nog sulke meganismes van 

onderdrukking is Althusser se drie ideologiese staatsapparate. 

3.1.5.4 Asujetissement 

Die verskuiwing van die Hegeliaanse dialektiese verhouding soos wat Althusser dit by Marx vind, is 

parallel aan die verskuiwing van selfbewussyn by Freud. Waar die idealisme aan die bewussyn 'n 

primere plek toegeken het, is die bewussyn by Freud net nog 'n instansie of uitwerking van die 

psigiese apparaat. (Hierdie verskuiwing van gesentreerde selfbewussyn na die ontdekking van die 

onbewuste is in afdeling 2 ook genoem met betrekking to klowe in die akademiese kerngesin te 

bestudeer.) 

So het Marx ook elke voorstelling van die homo oeconomicus verwerp waarin die mens gedefineer 

word as bewus van sy behoeftes (Aithusser, 1978:66). Daarmee verwerp Marx die idee dat die 

samelewingstrukture vir die subjek plek het as die bepaler van haar eie behoefte. Behoefte en 

begeerte is die libinale apparaat waarmee die subjek se nis gereguleer word deur die !SA's (Jameson 

1981 ). Marx vermy dus (volgens Althusser) 'n eenduidige siening van d(e ekonomie as die groot 

determinant. Die mens se behoeftes dryf nie die geskiedenis nie, al is die ekonomie "in die laaste 

instansie" die determinant. Die mens dryf dus ook nie haar eie lot en loopbaan soos 'n karretjie na die 

vervulling van haar ambisies nie. Sy dryf hoogstens haar winkeltrollie: verbruik is die verplaaste 

(transferred) uitlaatpyp vir die begeertes en ambisies wat in die libidinale apparaat in gekoopteer is. 

Die pad van subjekvorming is baie meer kompleks as die "if you can dream it you can become it" of 

ander stappe wat deur selfrealiseringskole soos Oprah Winfrey s'n voorgestel word. Uit Althusser se 

siening van 'n oorgedetermineerde en gedesentraliseerde bewussyn lei ons af dat daar nie totale 

agentskap vir die subjek deur die subjek is nie. Dat diesulkes wat dit wei aanhang, 'n eenduidige 

verhouding tussen idee en materie voorstel, dat hulle die determinerende invloed van vektore buite 
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die sentrum van die ideologie en die self (onbewustelik doelbewus) vergeet. So koop hulle in 'n 

ideologie van humanisme en individualisms in, waar die subjek veronderstel is om bevrediging te kry 

deur haarself as /dea/-lch te verbeel. 

Daardie ideologie staan in diens van die kapitalisme. Dit hou mense tevrede met wat hulle ervaar as 

paaie van selfrealisering, byvoorbeeld Klages se illusie van die dosent dat sy bereid is om onderbetaal 

te word omdat sy as kultuurwerker onbetaalbaar baie werd is. Soortgelyke selfrealiseringsillusies is in 

korporatiewe kompetisie: sodra die subjek die werk bemeester het, word sy besig gehou met interne 

politiekery. Haar energie word weggehou van die bal af sodat sy die man kan speel. Daar is 'n 

onuitputbare bron van klein huisgeveggies om te oorwin sodat sy 'n illusie van vordering kan kry uit 'n 

persepsie van onderlinge rangpikkery. Sulke illusies van selfrealisering en vrye keuse word in afdeling 

4 gekritiseer vanuit 'n bevrydingspedagogiese perspektief. 

As ons sonder illusies van gesentraliseerde subjek-agentskap kyk na universiteitsonderrig, beset ons 

ook dat die doelstelling van studie nie eenlynig en enkelduidig 'n stel vaardighede voorstel wat 

bemeester kan word, en op hul beurt die doelstelling van loopbaansukses gaan verwesenlik nie. Die 

formulering van doelstellings en die doelgestelde formasie van studerende subjekte is 'n lokus van 

stryd. Subjekvorming aan Suid-Afrikaanse universiteite is kruis en dwars gedetermineer deur die 

historiese en ekonomiese omstandighede van postapartheid, globale strominge in die vak (literatuur 

as akademie), en die staat se idees daaroor. Daarom is dit nie genoeg om 'n optimistiese lysie 

doelstellings op te stel van vaardighede wat mens in literatuurstudie aanleer nie, maar moet die 

ideologiese masjinerie waarin dit gebeur deurdringend ondersoek word. 

Freud se patroon van verdringing is 'n voorbeeld van gedesentraliseerde subjekvorming, en van 'n 

gebrek aan omvattende selfbewussyn by die subjek: Juis omdat die individu self 'n onbewuste het, 

bied sy outomaties weerstand teen die moontlikheid van die onbewuste vir sover dit met die werklike 

onbewuste saamval. Daar is dus voortdurend 'n verdedigingsmeganisme aan die werk wat die 

onbewus~e gedurig uit die sentrum uitskuif, in 'n proses van oordeterminasie, en dit is ook Freud se 

bydrae tot die begrip van ideologie by Althusser (1978:72 en 73). Na die ontdekking van die 

onbewuste kan die subjek dus nie 'n gesentreerde eenheid wees nie, maar 'n apparaat met 

verskillende sisteme wat nie herlei kan word tot 'n enkele beginsel nie. 

Die kategorie van die selfbewuste subjek is dus ook nie meer eties verantwoordelik vir al haar dade 

nie, want Freud se insig is dat die gewete net een van baie psigiese apparate is, en Althusser se insig 

is dat die gewete 'n ideologiese apparaat is (1978:66). Die gewete en etiek van selfbewussyn en 

selfverantwoordelikheid is 'n ideologie wat gehoorsaamheid aan stelsels (!SA's) bewerkstellig, en dit is 

'n goedkoper menstegnologie (soos Deleuze en Guattari dit later noem) as geweld. Deur middel van 

die kategorie van die selfbewuste subjek, stel die ideologie aan individue voor wat hulle behoort te 

wees sodat hulle hul onderwerping (asujetissement) aan die ideologie aanvaar (1978:67). 
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Daardie voorstelling maak gebruik van eenheid en bewustheid. Daarmee kan die individu die 

verskillende praktyke en paradokse en konflikte in haarself tot eenheid bring, haar verskillende 

personasies (regsubjek, verbruikersubjek, sedelike subjek, politieke subjek) verenig in die 

eenheidsubjek. 

In die westerse filosofiese tradisie word die subjek dan oak inderdaad voorgestel as iemand wat kan 

sintetiseer. Dit is oak een van die paradokse van hierdie studie dat ek in afdeling 1 aanvoer dat die 

literatuurstudent 'n gebrek aan eenheid in haar studies ervaar, en dat daar van haar hoer orde 

sintetiese vaardighede van metakommunikatiewe (of dan metatekstuele) aard oar die kursus verwag 

word om sin te maak uit al die verskillende departemente se literatuuronderrig. Aan die ander kant kan 

mens aanvoer dat hierdie literatuurstudent se behoefte aan sintese 'n funksie van ideologie is. 

Die gespletenheid van die klassestryd word in die eenheidsubjek getransformeer tot 'n hoer en 

geestelike vorm van eenheid, se Althusser (1978:67). AI is hierdie studie se posisionaliteit dus dikwels 

paradoksaal, sal die paging om 'n versoende ruspunt tussen paradokse te vind net nader wees aan 

die illusie en verder van die waarheid. Ewe paradoksaal het Freud nooit probeer om die ideologie as 

'n geheel in te sien nie. Dit was nie sy studie-objek nie - die subjek was. 

Vir Marx, weer, was die studie-objek wei die formasie van samelewingstrukture. Vir Marx was 

subjekte as werkers draers van (ekonomiese en historiese) funksies, vergestaltings van die 

verhoudings van die klassestryd. Marx skenk dus weinig aandag aan die individu, terwyl Freud weinig 

aandag aan die samelewingstruktuur skenk (Aithusser 1978:70). Vir hierdie studie se vrae oar 

subjekvorming binne samelewingsverbande, is Althusser as die versmelting van die twee reuse 

belangrik, want dit bied 'n raamwerk om die wisselwerking tussen self en stelsels te ondersoek. 

Althusser se beginsel dat die subjekvorming ideologies gedetermineer word, bou voort op Marx se 

idee dat transformasie in die onderwys kan plaasvind. Die onderwysinstelling as ISA is dan oak die 

fokus van asujetissement in hierdie stu die. 

3.1.5.5 Konflik en wetenskap 

Seide Marx en Freud se teoriee is met weerstand (teenspraak) begroet. Althusser (1978:59) beskou 

die weerstand as 'n verdedigingsmeganisme van die ideologie van die gesentraliseerde bewussyn. Hy 

· beskou konflik as organies verbonde aan Marx se teorie omdat hy 'n antagonistiese posisie teenoor 

die bourgeoisie moes inneem: Net vanuit hierdie antagonistiese posisie kon Marx die burgerlike 

ideologie ontbloot as 'n instrument in die hande van die heersersklas. Sy wetenskap is dus partydig 

(hy het die proletariaat verteenwoordig). En die konfliktiewe aard van Marx (en Freud) se wetenskap is 

noodsaaklik, want in die konflik-besaaide werklikheid kan mens nie alles van oral af sien nie. Jy kan 

die konflik net sien as jy 'n konflik-standpunt inneem. Want as jy 'n passiewe standpunt inneem, word 

jy in die klasse-illusie meegesleur (1978:61 ). 
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Dit druis in teen die positiewe tradisie van objektiwiteit en 'n neutrale standpunt vir die wetenskaplike, 

en neem 'n standpunt in, soos wat ek in die eerste afdeling verdedig het. Hierdie studie is ook partydig 

en so konflikkerig, omdat dit ook vanuit 'n posisionaliteit kom, soos Spivak die dekonstruktiewe posisie 

van die radikale akademikus voorstel (afdeling 2). 

Die studie is ook ingebed in ervaringskennis, soos wat Althusser voorstaan (1978:62) wanneer hy 

daarop wys dat Marx voor die skryf van . die Kommunistiese Manifes eers vier jaar in 

arbeidersorganisasies gewerk het. So is die meeste van hierdie studie gedoen in die spanningsveld 

tussen die literere akademie en die wereld van werk - die spanningsveld tussen twee !SA's. Die 

literere akademie (lees onderwysinstelling) is in 'n benarde ekonomiese posisie, al is die akademie 

ekonomies relevant. 

3.1.6 Kritiek 

Met die hulp van Braidotti het ons in die eerste afdeling gekyk na die verhouding tussen filosofie en 

psigoanalise. Sy het ook die Freudiaanse gedesentraliseerde subjek gebruik as 'n kritiek op die 

Cartesiaanse rasionalisme. Haar studie het 'n mate van genoegdoening openbaar wat tipies is aan die 

feministiese posisionaliteit. Dis asof sy lekker gekry het om te sien hoe die filosofie as 

fallogosentrisme swig onder 'n psigoanalitiese lesing. Sy het ook die verhaal van die verhouding 

tussen die twee dissiplines as 'n ontwikkelende geskiedenis gesien. 

Wanneer Althusser in dieselfde spanningsveld tussen die twee dissiplines werk, skenk hy egter 

minder aandag aan die geskiedenis as bepalende faktore op die verhouding, of aan 'n ander 

posisionaliteit (soos die feminisme) as 'n bepalende faktor. 

Dit kan lyk asof die verskil tussen Braidotti en Althusser se werkswyses 'n teenstrydigheid tussen 

Althusser se metodologiese verklarings en sy eie metode toelig. Maar ek dink nie so nie. Althusser 

fokus gewoon anders as Braidotti. .Haar fokus is van buite af, as vrou, en Althusser werk met die 

interne wetmatigheid van die teorie om dit aan ditself te toets en te !outer. So is hy dus weer 

strukturalisties aan't werk - hy verfyn 'n model en hoe die elemente daarvan in mekaar steek. So 

bereik hy oak geweldige teoretiese kompleksiteit. 

Maar Althusser is juis gekritiseer dat hy te swaar op teorie leun, en dat hy idealisties is (Eagleton en 

Milne, 1996:269). Tog vind ek hom pragmaties bruikbaar, omdat hy 'n teoretiese raamwerk bied 

waarbinne ek die praktyk van die werkende graduanda in die diskoers van 'n akademiese proefskrif 

kan struktureer, en daardie struktuur is die ideologiese staatsapparate. Ek vind met ander woorde by 

Althusser 'n teorie in werking - nie sofisties opgepof nie, maar metodologies deurtrap - en daarom stel 

dit my in staat om die empiriese werklikheid van die wereld van werk in verbandte bring met die 

diskursiewe patrone van die akademie. 
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3.1.6.1 Kennis en illusie 

Althusser het dan ook kennis gesien as 'n manier van weet wat by ideologie verby kan kom.· Dit kan 

as 'n elitistiese bevoorregting gesien word, die idee dat die subjek self dink sy waarheid is empiries 

werklik waar en die ander subjekte is slagoffers van illusie. Dit getuig beslis van 'n passie by 

Althusser wat ten spyte van sy droe akademiese taal en sy komplekse teoretiese patrone deurskyn -

hoe geweldig lief hy is vir die werk van teoreties besig wees, 

Dit as sulks is vir my mooi en relevant. Althusser is 'n voel van ons vere. Dit is immers vanuit passie 

vir die akademie dat baie van die (soms reaksionere) debat oor die transformasie van 

onderwysinstellings spruit. Dit is in hierdie tyd van transformasie en stryd ook 'n goeie oefening om te 

werk met die gestroopte en streng en deurforsende metodologie van 'n iritellektuele reus wat lief is vir 

die akademie sonder om blind te wees vir die magsverhoudings daarvan. ldeologiese formasie en 

transformasie - dit is waarmee hy werk. 

Kennis is by Althusser eenvoudig waar, wetenskap. Die enigste manier om te weet hoe ideologie te 

werk gaan, is om wetenskaplik te weet. Daarom is Althusser geweldig gesteld op teoretiese 

argumente en kan hy deurtastend aantoon wanneer 'n argument nie water hou nie (soos in 'n brief 

aan Andre Daspre in 1966 wat in Eagleton en Milne se bundel ingesluit is). Daar onderskei Althusser 

tussen wat Daspre dink hy se, en wat hy eintlik se, tussen die illusie dat spontane taal vry van 

ideologie is, en die wete van wetenskap wat 'n skeuring (rupture) in daardie illusie kan bring met 'n 

stel wetenskaplike konsepte: "I am perhaps not speaking about exactly what you want or would like to 

say, but about what you actually do say" (Aithusser in Eagleton en Milne 1996:272, 273}. 

Daar is by Althusser 'n bepaalde verhouding tussen spontanei'teit en wetenskap. Later in hierdie 

studie kom spontanei'teit weer aan bod, nl. in afdeling 3.2, wanneer dit gaan oor Bourdieu se ervaring 

van die Mei 1968-studenterevolusie, en die vraag of dit spontaan was of nie. Althusser kry sy 

agterdog jeens spontane'iteit by Lenin. Vir Lenin is spontane'iteit 'n gevaarlike begrip en hy maan 

teen 'n beweging wat meen die revolusie moet nie aangepor word nie maar moet vanuit die spontane 

aksie van die werkersklas spruit. Hoewel Lenin spontane'iteit saam met vindingrykheid en 

daadkragtigheid as die kosbaarste aspek van die werkerklas beskou, maan hy teen 'n ideologie van 

spontanei'teit, omdat dit ook by die populiste en die humanistiese individualiste voorkom, en kan lei tot 

teenrevolusionere idees. Die massas se regte spontane"iteit moet opgepas word en gekritiseer word 

om van hierdie middelklasideologiee bevry te word. Die kosbaarheid van spontane"iteit in revolusie 

duik weer op as 'n tema wanneer ons Bourdieu se lesing van die Mei 1968-revolusie bespreek en 

probeer vasstel of daar werklik skakeling tussen studente en werkers was. 

Althusser (1986:254) veralgemeen Lenin se weersin in die ideologie van spontane"iteit om te se 'n 

praktyk en sy ooreenstemmende wetenskap moenie gelos word om spontaan te ontwikkel nie, al is 

hulle tydelik suksesvol, want ideologies kan daardie praktyke en wetenskappe oorneem. Althusser 
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sou byvoorbeeld kon bedoel dat die ontwikkeling van kommunikasiestudies as 'n spontane wetenskap 

wat pas by die praktyk van steeds ontwikkelende kommunikasiemedia 'n marionet kan wees van 

kapitalisme, byvoorbeeld in die manier waarop wegbeweeg word van teoretiese diepgang oar tekste 

en dat die (relatief) onnadenkende reproduksie van tekste vir advertensie of verkoopsdoeleindes aan 

die orde van die dag is. Die doelstelling van sulke praktyk-wetenskappe is om verbruikers te skep vir 

die betrokke nywerheid se aanbod-aanvraag-dinamika. 

Uit 'n ander hoek kan dit egter soos die inmengerige voorskrywerigheid klink waaraan marxisme soms 

skuldig is, om partypolitiek op aile praktyke te wil afdwing, soos wat die ANC in die eerste Mej. Suid

Afrika-kompetisie na 1994 voorskrifte neergele het vir die skoonheidskouspel. Die vraag wat die 

verband tussen teorie en praktyk is en watter rol ideologie daarin speel, is in hierdie studie belangrik. 

3.1.6.2 Marxisme vandag 

Volgens Althusser (1986:1 03) vermy Marx 'n eenduidige siening van die ekonomie as die groat 

determinant. Nie aile post-marxiste stem met Althusser saam nie. In The Poverty of Theory (1978) 

bied E P Thompson weerstand teen die groat mate waarin Althusser die agentskap van die subjek 

ontken. As die subjek nie vryheid vir haarself kan teweeg bring nie, bring Althusser nie goeie nuus vir 

die Britse werkersklas se militante pragmatisme waaruit Thompson en oak Stuart Hall skryf nie (Sardir 

en Van Loon, 1997:47). Hulle beswaar teen Althusser is soos die wat kla oar armchair-marxisme. 

Eagleton en Milne (1996:269) beskou marxisme as 'n beweging in krisis. Hulle vra nie af of 

kapitalisme verwerplik is nie, maar of dit verwerp kan word - of dit bestaan. Vir Eagleton en Milne 

(1996:12) dra post-marxiste soos Althusser by tot die krisis deur hulle gebrek aan 'n spesifieke 

politieke toepassing. Hulle is veronderstel om groat materialiste te wees, maar gee verbasend hoe 

prioriteit aan kultuur en filosofie, reken hy, en dan juis omdat die politieke dee! van marxisme misluk 

het, reken hy. Daarom, meen Eagleton en Milne, is Althusser se soort post-marxisme baie ideologies 

en teoreties: omdat dit gefrustreer is met die werklike toedrag van politieke sake en niks kon doen 

daaraan nie ("deflecting the critical mind creatively"). Hy beskou dit nie as polities produktief nie, en as 

die resultaat van kritiese verplasing wat spruit uit marxisme se teleurstelling in Rusland. 

Macdonell (1987:13) weerle baie van hierdie kritiek teen Althusser deur uit te wys dat Althusser binne 

Frankryk en buite Frankryk verskillend gelees is. · Sy gaan terug na die konteks waarin hy geskryf het. 

Dan blyk dit dat hy wei werk met 'n materiele aktualiteit, naamlik die Mei 1968-stakings en opstande 

in Frankryk, en vraagstukke wat daaruit spruit, soos die verband tussen kennis en mag, en die 

organisasie van onderwys as 'n ideologiese apparaat van die kapitalisme. 

Macdonell (1987:13) sien Althusser se werk as 'n groat deurbraak in ideologiekritiek omdat dit die. 

ideologiese apparaat van onderwys (skoal en universiteit) as die dominante kapitalistiese 

staatsapparaat voorgestel het en gewys het hoe onderwys nie neutraal is of kan wees nie. Althusser 

se werk is dus nie dee! van 'n lugborrel van sofisme nie, maar dra (soos Foucault, Deleuze en 
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Jameson) by tot begrip van diskoers en mag. Ek verskil dus van Eagleton en Milne as hulle se 

"marxism was becoming less false than irrelevant, a question on which it was no more necessary to 

have a firm opinion than it was on crop circles or poltergeists" (1996:3). Die siening dat marxisme 

saam met die Berlynse muur omgeval het, duik dikwels op in die Anglo-Amerikaanse skool - asof die 

USSR gelyk was aan marxisme. Asof mense soos Eagleton en Milne, en die dosent wat die 

geskiedenis as pendulum wou sien, die hele boel kommuniste kan bere as 'n oulike eksperiment wat 

verkeerd bewys is. 

Althusser fokus veral op die wisselwerking tussen die ISA's vanuit die perspektief van die onderwys, 

terwyl Gramsci se Prison Notebooks veral fokus op die wisselwerking tussen die politieke en 

ekonomiese ISA's. Althusser (1986:114) het groot bewondering vir die werk van Gramsci, maar dit 

kom nie hier aan bod nie. 

3.1.7 Subjekvorming op universiteit 

Rod Maclean (1999:1) vind in De leuze en Guattari se ontwikkeling van Althusser se idees oor 

asujetissement terme waarmee hy die dialoog tussen studente en dosente in 'n skynhof aan 'n 

Australiese regsfakulteit kan ontleed. Daaruit tref ek 'n verskil tussen universiteitskursusse wat 

studente vir spesifieke professies voorberei, en kursusse wat dit nie doen nie, soos literatuur. Daar is 

by professionele kursusse (soos regte, kommunikasiekunde, farmakologie en ingenieurswese) 

ekplisiet 'n wisselwerking tussen die onderwys en die ander ISA's. 

Maclean beskou asujetissement as die baie regimes van tegnieke en praktyke waarin mense in 'n 

verhouding met hulself intree. Die subjek internaliseer die proses van eksterne regulasie tot 

selfregulasie en herken haarself refleksief van buite af. Die subjek se illusie van outonomiteit word 

geskep, omdat die selfherkenningsproses inhou dat daar 'n interne ruimte in die subjek oopgaan met 

'n hele wereld van simbole en representasies. 

Maclean ken 'n grater mate van agentskap aan die subjek toe as Althusser, soos blyk uit die feit dat 

hy die belangrikste verhouding in die asujetissement sien as die subjek se verhouding met haarself 

(1999:1). Hy sien byvoorbeeld die subjek as 'n lokus van aksie: nie net vou die mag en gesag 

binnetoe in die internaliseringsproses nie; die subjek kan oak mag oar ander. uitoefen. 

3.1.7.1. Dialoog en asujetissement 

In lyn met hierdie siening van 'n subjek wat meer in beheer is as by die marxisme en psigoanalise, 

reken Maclean dat Althusser (en die ander klassieke tekste van asujetissement Nietzsche, Hegel, 

Freud) te staties is in hulle siening van die instituut en die subjek. Hy mis in hierdie teoriee modelle 

oor hoe daardie vergestalting presies plaasvind, en ondersoek dialoog as daardie proses. In afdeling 

4 hoor ons nog stemme oar die rol van dialoog in subjekvorming, veral Freire se stem, en hy is ook 

postmarxis. 
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Daarom analiseer Maclean die taalhandelinge waardeur studente as subjekte ge'interpelleer word in 

regstudies, en wei met behulp van Deleuze en Guattari se model van 'n proses wat dieselfde moment 

van interpellasie vasvat as Lacan se spieelfase (maar hier nie in besonderhede bestudeer word nie). 

In Althusser terme ondersoek Maclean die manier waarop die kodes van die reg (dee! van die wetlike 

!SA) in die kode van die onderwys (as ISA) invloei. In daardie invloeiproses word die kodes van die 

een veld van mag (regte) oorkodeer deur 'n ander veld (die universiteitskursus) sodat die student in 

die vou tussen die twee diskoerse kan oorgaan van die een na die ander- kan leer om te dink soos 'n 

regspraktisyn ('n prokureur) en dus professionalisering ondergaan. Die vorming van die 

studentesubjek en van die regsubjek word gelyktydig bewerkstellig in skynhowe as oefening in die 

regsfakulteit. (Maclean gebruik nie Althusser se terme nie maar Deleuze en Guattari s'n, naamlik voue 

van mag waarin die student onderwerp word aan regimes van waarheid en leer hoe om op te tree, 

maar dit is vir hierdie studie se doeleindes te vee! gefokus op die individuele subjek en te min op die 

I SA.) 

In beide !SA's (regte en onderwys) is daar 'n gesaghebbende, vergestalt in die dosent. Daar is 

soortgelyke diskursiewe strukture waarop die student en prokureur-in-wording die goedkeuring en 

oortuiging probeer wert van die dosent en van dieselfde dosent as skynhofregter. Die dosent beheer 

en beheers die kode van beide die regte en die onderwys. 

Daardie soort ontmoeting van !SA's tydens die professionalisering van die subjek vind nie plaas in 

literatuuronderrig nie. Of dit moet en of dit kan is 'n vraagstuk wat deur Stuart Parker ondersoek is in 

sy kritiek teen te vee! dwang vanuit die arbeidsmark op die literatuuronderrig (sien afdeling 3.2.1). Dit 

kan ook juis een van die faktore wees wat die rolverdeling tussen letterkundedosent en -student 

verder mistifiseer (soos bespreek in afdeling 2.3), omdat die dosent se rolmodelfunksie nie van buite 

af medebepaal word deur 'n professie nie. 

Maclean meen onderwys skep 'n gespesialiseerde vlak van uitdrukking waarbinne die subjek tekens 

internaliseer in 'n proses van asujetissement (1999:3). Hy onderskei twee pedagogiese diskoerse: die 

instruksiediskoers en die regulerende diskoers. 

Maclean gebruik die twee diskoerse, elkeen uit sy eie velde en met sy eie territoriale reels en kodes. 

Beweging tussen die twee gebeur in die subjekvormingsproses en hy noem die beweging 

deterritorialisasie en herterritorialisasie in navolging van Deleuze en Guattari. Die instruksiediskoers 

gaan oor die inhoud van die regskursus. Dit gaan om gespesialiseerde vaardighede wat uit die 

regsveld gaan haal word (deterritorialisasie) en in die onderwysveld ontplooi word (herterritorialisasie). 

In hierdie proses van kruising tussen territoriale diskoerse vloei die onderwysdiskoers bo-oor die 

regspraktyk se diskoers en oorkodeer dit. 
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Die regulerende diskoers is die saamgestelde menstegnologiee waardeur regstudente geproduseer 

word. 

3.1.7.2 Vir literatuuronderrig 

In literatuur se geval kan die instruksiediskoers beskou word as die inhoud van die vak, maar dit is al 

klaar weer 'n lokus van stryd, soos blyk uit die kanondebat. Daar is minder konsensus en meer 

kontingensie oor die inhoud en doelgestelde vaardighede van die literatuurkursus as van die 

regskursus. 

En hoewel ons in afdeling 3.2 sal vind dat daar wei subjekvorming is van literatuurstudente as 'n 

"tipe", dat die SA-student wel'n onderskeidende representasie (of reputasie) het, is dit soveel minder 

eksplisiet as by die professionaliserende kursusse. Dit is dus ook minder cinderhewig aan die rigiditeit 

en burokrasie waarvan Maclean praat (1999:2), maar gevolglik ook minder representeerbaar in terme 

van die ander ISA's se kommoditeitswaardes. 

Dit is 'n paradoksale posisie - 'n goeie en 'n slegte ding, 'n altyd-alreeds-verskynsel maar ook een 

waaraan ons tarring. By Althusser is paradoks een van die momenta van rupture waarmee die 

wetenskap gate kan maak in die sluier van ideologie se illusie. Dit is juis binne-in hierdie problematiek 

dat die studie geposisioneer is. 

Die literatuurdosent is nie gelyktydig in 'n ander ISA gesaghebbend nie, en daar is nie 'n moontlike 

wereld van kategoriese regte en verkeerde antwoorde waarop hy die student kan voorberei soos wat 

Maclean die regsdosent se taak in die skynhof sien nie (1999:3 en 6). Die dosent kan haarself in die 

literatuuronderrig nie as praktisyn in 'n ander ISA representeer nie. 

Vir hierdie studie is die verband wat Maclean tussen dialoog en subjekvorming trek interessant. Hy 

sien die dialoog tussen student en dosent in die skynhof as 'n Sokratiese dialoog, waarin die dosent 

reekse ek-jy-uitlatings maak wat die verhouding definieer. In daardie gestruktureerde verhouding van 

asujetissement is die dosent die kundige, kenner, en die student die oningewyde. Die dosent is ook 'n 

model van professionele kennis oor hoe om die relevante regsfeite te kodeer in wetsraamwerke. 

Terselfdertyd is die dosent in die rol van arbiter en gesaghebbende waaraan die student onderwerp 

word. En dan beklee die dosent ook die rol van voorsittende beampte (presiding office!): Hy beheer 

wat gese word, hoe en wanneer. 

Ons vind in afdeling 3.3 en 4 egter baie kritiek teen hierdie verhouding. 

Vir Maclean (1999:5) is die dosent se taalhandelinge 'n tipies Sokratiese dialoog. Hy se nooit vir die 

student wat sy moet se nie, maar dwing haar om haar posisie duidelik te maak deur foute en 

ontoereikendhede in haar werk uit te wys. Sokratiese dialoog is volgens Maclean geskik vir sowel die 
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regte as die onderwys, en bewerkstellig so oorkodering tussen die twee ISA's (folds in Deleuze en 

Guattari se terme). In Sokratiese dialoog help 'n dosent 'n student om self die pad na die antwoord te 

vind, deur uit te wys wanneer dinge verkeerd gaan. So word die student gedwing om haar arguments 

op te bou binne die beeld van die ander, die dosent as die ander. Omdat dit die gesag van die dosent 

antisipeer, is dit 'n baie effektiewe vorm van gehoorsaamheidskeppende interpellasie. 

Dialoog as 'n metode van asujetissement word in afdeling 4 ook ondersoek, maar aan die hand van 

Freire se bevrydingspedagogie. Daar is die dialoog tussen dosent en student minder gestruktureer 

deur die dosent se gesag as wat Maclean dit voorstel. Gevolglik is dit miskien minder maklik om 

prakties voor te stel, maar dit is ook in lyn met die literatuuronderrig se spesifieke doelstellings, wat 

minder reglynig en teleologies is as die regsopleiding s'n. 

Omdat doelstellings in Freire se metode minder van 'n vooropgestelde gegewe is as in die 

regsopleiding, het dit 'n oper einde, met meer wisselwerking van beide kante af, en dus is dit meer 

geskik vir onderhandeling oor doelstellings (vgl. afdeling 4 hieroor). Want waar die regsfakulteit se 

doelstellings sekerlik relatief duidelik opgeklaar is, is die literatuuronderrig se doelstelling 'n ou terrein 

van stryd: dit is nie soos die regte direk afkomstig vanuit een ander regulerende diskoers nie, want die 

letterkunde as diskoers is nie eindig of afgegrens, soos wat die regsdiskoers wei is nie. By regte is 

daar ook optimisme oor gesag, en moet daardie optimisme by die professionaliserende student 

ge"internaliseer word. Maar by literatuur is daar 'n differance van gesag. 

Maclean pas die teoretiese strukture van asujetissement op regstudente toe, sander om ideologiese 

vrae daaroor te vra. So is hy 'n voorbeeld van wat Althusser die spoke van marxisme noem. 

Rigoreuse studie van marxistiese konsepte help ons om te onderskei tussen marxistiese konsepte en 

hulle spoke. Die spoke moet terug in die nag in gedryf word met rigoreuse teorie, deur lig te werp op 

hulle dubbelsinnighede en verwarrings, soos wat Althusser met Hegel gemaak het (1986:116). 

AI is historiese werk (realiteit, betrokkenheid by die stryd) prioriteit, meen Althusser dus diepgaande 

teoretiese besinning is nodig, anders raak ons oppervlakkig in die toepassing daarvan en dan lyk 

onderwysstrukture vir ons goed en reg soos dit is, asof dit natuurlik en neutraal is: die daaglikse 

roetine wat die magmasjien laat voorttik soos in afdeling 2 krities bespreek is. Net met diepgaande 

. teorie kan ons die illusie van ideo Iogie skeur (rupture). Maclean gebruik asujetissement as 

analisemetode sander om kritiese gevolgtrekkings daaroor te maak, en beskryf dus bloot 'n bestaande 

praktyk. Daarenteen is hierdie studie krities partydig vir transformasie in universiteitsonderrig en die 

magsvektore daarvan. 

Vir hierdie studie bied Althusser se bevraagtekening van magsverhoudings in en om 

universiteitsopvoeding 'n teoretiese konteks. Ek vind dit teoreties robuust en tog pragmaties bewus 

. van die ekonomie as uiteindelike determinant (die bottom line)- 'n komplekse dialektiek. Die vrae wat 

in Mei 1968 opgeduik het, het die waarheid van kennis in twyfel getrek, die verhouding tussen mag en 

kennis na die oppervlak gebring, veral in terme van die hierargiese en burokratiese strukture van die 
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universiteit. Studente was in opstand teen die manier waarop die universiteit kennis afgebaken het 

sodat dissiplines as aparte en gespesialiseerde kennisobjekte gestruktureer is (Macdonell 1986:13). 

Daardie struktuur van eilande van kennisinhoud is gesien as apparate waarmee bevoorregte 

minderhede gevorm is, mense wat ge"isoleer is van mekaar en as spesialiste ook geskei is van die 

arbeidersmassa. Die res van hierdie afdeling ondersoek daardie subjekvormingsprosesse in (en 

tussen) die drie !SA's. 
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Afdeling 3.2 

3.2 Die Student en die Arbeidsmark: 'n Kloof tussen Brood en Boeke 

Wisdom is sold in the desolate market where none come to buy, 

And in the withered field where the farmer ploughs for bread in vain. 

(William Blake se Songs of Experience in Stevenson 1989) 

Feministiese (diskursiewe en politiese) praktyk suggereer soos die marxisme dat denke nie 'n saak is 

van teorie nie, maar 'n lewenswyse (Braidotti 1991 :276). Vir my bevat die woord lewenswyse die 

dubbele betekenis van enersyds hoe jy jou !ewe inrig, lewenstyle, en andersyds hoe jy 'n !ewe maak, 

brood verdien. Hierdie afdeling fokus op literatuuronderrig se bemoeienis met lewenswyse in die 

tweede sin van die woord. Daarmee kom die eerste van die drie ideologiese staatsapparate (!SA's) 

wat in die vorige afdeling bespreek is, aan bod: die ekonomie, en wei in die sin van literatuurgraduandi 

se subjekvorming op die arbeidsmark. 

Die afdeling bestaan uit twee dele: 3.2.1 tot 5 ondersoek die moontlikheid dat daar 'n kloof is tussen 

die akademie en die arbeidsmark, en 3.2.6 tot 9 ondersoek maniere om kloofprobleme en die 

vervreemdende ervaring wat dit vir literatuurgraduandi inhou, op praktiese maniere aan te spreek in 

die Suid-Afrikaanse transformasietyd. 

Die eerste helfte van hierdie afdeling ondersoek die hipotese dat literatuuronderrig amper nie verwys 

na literatuurstudente se loop bane nie, met die gevolg dat 'n kloof gaap tussen die we reid waarin brood 

verdien word en die wonderwereld van boeke. Ek wil hierdie hipotese ondersoek deur die diskoers 

van akademici uit literatuurdoserende departemente oar die arbeidsmark te ontleed .. Ek sal patrone 

soek in die diskoerskloof en dan kyk hoe dit relevant is vir die Suid-Afrikaanse konteks van 

transformasie. Daarna ondersoek ek hoekom die kloof bestaan. Ten slotte pas ek die kloofhipotese 

toe op 'n storie deur 'n Suid-Afrikaanse literatuurdosent. 

Die tweede helfte (afdeling 3.2.6 tot 3.2.9) gebruik 'n minder literatuurwetenskaplike narratiefstyl as 

die eerste helfte, want dit gaan meer pragmaties en prakties te werk om die kloof te probeer krimp. 

Daar word nagespeur hoe die profiel van die literatuurgraduandi in die arbeidsmark verander het in 

die negentigs, watter werksgeleenthede daar vir hulle is, en hoe dit geoptimaliseer kan word. Ten 

slotte word voorstelle gemaak vir hoe literatuuronderrig kan aansluit by die student se 

be roepsbehoeftes. 

Waar behoeftes en deelname aan die verdien-verbruik-siklus in die vorige afdeling (3.1) met 'n 

marxisties opgetrekte neus bejeen is, gaan hierdie afdeling uit van die standpunt dat die graduanda 

moet werk, dat haar diskursiewe bemagtiging op 'n vol kop en 'n lee maag gaan uitloop as sy nie 
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ekonomies bemagtig word nie. So 'n standpunt is nie in stryd met marxisme nie, omdat werk daar ook 

as 'n subjek se reg beskou word. 

3.2.1 Literatuurteoretici oor die kloof tussen brood en boeke 

Die literatuurakademie is buigsaam en vloeibaar as dit gaan om die aanwend van diskoers elders in 

die fakulteit, of in die politiek, of oor sport of TV of mode. Maar oor die arbeidsmark heers relatief 

stilte, een van daardie stiltes in die diskoers waarna lrigaray (1985) verwys as die onderdrukte 

supplement waarop die diskoers sy eie legitimiteit opstel. 

Derrida (1983:6) sien ook 'n abyss tussen die universiteit en dit daarbuite: "Beneath the bridges linking 

the university to it surroundings, connecting its inside to its outside, lies the abyss." Hy verwys ook na 

heinings rondom kampusse. Die gebou waarin letterkundestudente aan die PU vir CHO die meeste 

van hulle lesings kry (die Frans du Toit-gebou) kan ook geanaliseer word as 'n ivoortoringagtige 

struktuur: Skorte voor vensters blokkeer visie na of van buite, 'n tuin in die binnehof stimuleer 

naeltjiestaardery, asof die groeipunt in die binnekring is. 

Derrida (1983:18) ondersoek filosowe soos Kant wat meen dat professionele voorbereiding van 

studente minder en laer is as suiwer akademie sonder professionele doelstellings. Sulke studie met 'n 

oog op 'n professie is "an idle and inauthentic thing", haal Derrida vir Heidegger aan uit sy toetreerede 

as rektor. Derrida verskil van Kant en Heidgger in die opsig. Want 'n universiteit wat wil wegbly van 

"nuttige" programme of professionele doelstellings, sal in plaas van daardie beroepsdoelstellings 

ander onerkende doelstellings dien, en dit sal bydra tot die instandhouding van mag wat in 'n klas of 'n 

korporasie ingebed is (Derrida 1983:19). 

Vervolgens 'n kort oorsig van hoe verskillende sleutelteoretici vir hierdie studie (Spivak, Parker, Said 

en Bourdieu) omgegaan het met die verhouding tussen die akademie en die arbeidsmark (in afdeling 

3.2.1 ). Aan die einde van die vergelykende oorsig kan ons 'n stel patrone oor daardie verhouding 

distilleer uit hierdie sleutelbronne (afdeling 3.2.2). Daarmee het ons 'n sif waarmee ons die hipotese 

nader kan toets aan die postkoloniale Suid-Afrikaanse konteks (afdeling 3.2.3). In afdeling 3.2.4 gaan 

ek daarvan uit dat die hipotese oor die kloof tussen die arbeidsmark en die akademie aanvaar kan 

word, en kyk dan na die implikasies wat dit vir subjekvorming inhou. Ten slotte analiseer ek in afdeling 

3.2.5 aspekte van die "storie" van Marianne de Jong op soek na spore van klowe en subjekvorming in 

so 'n gekloofde konteks. 

Op die Afrika 2001-seminaar oor werksgeleenthede vir die SA-student het een van die werkgroepe 

verwys na 'n hoop om die gaping te oorbrug " ... between the real world of one's career and the 

fairyland of one's education" (Farquharson, 1993:74). In afdeling 3.2 bestudeer ek die literatuurstudent 

se sukses op die arbeidsmark en kom onder andere Lickindorf (1993) se bevinding tee dat die 

moeilikste fase vir die SA-student in die arbeidsmark juis die eerste fase is, vars uit universiteit. 
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Studente van ander fakulteite kry makliker 'n eerste werk, soms omdat hulle juis vir 'n bepaalde 

beroep (byvoorbeld in die regte) geskool is. Die literatuurstudent ervaar klaarblyklik 'n groat sprang 

vanaf die akademie na die arbeidsmark. In hierdie hoofstuk probeer ons vasstel of daar wei so wye 

kloof tussen die literatuurstudie as dissipline, en die wereld van werk is. 

Die genoemde vier tekste (Spivak, Parker, Said en Bourdieu) word gefynkam vir verwysings na 

• Studente in verband met die arbeidsmark, of hulle beroepsvoorbereiding, of hulle toekomstige 

loopbaan, 

• Of daar eksplisiet melding gemaak word van 'n kloof tussen die akademie en die arbeidsmark, of 

dalk implisiete tekens te bespeur is van so kloof. 

• lndien die kloof wei eksplisiet of implisiet gemeld word, wat is die posisie van die skrywende 

subjek ten opsigte van die arbeidsmark en die akaderriie? 

• Is dit 'n eksplisiete of implisiete posisie? Wat kan ons daaruit aflei? 

Of daar 'n ideologiekritiese lesing in die teks gemaak word, is nie relevant nie. AI vier hierdie denkers 

is krities oar die ideologie, die samelewing, die diskursiewe hegemoniee. Maar ek vermoed dat daar 

weggekruip word agter die idee dat 'n kritiese houding die literatuuronderrig se belangrikste bydrae tot 

die samelewing is. Ek glo dat daardie bydrae wei belangrik is, maar dat die studente oak bydraes is 

wat literatuuronderrig tot die samelewing maak, en as hulle gemarginaliseer is, is hulle nie aktiewe 

subjekte daarin nie, en is hulle ideologiekritiese diskursiewe vaardighede vermors. 

Ek vermoed dat akademici in die literatuuronderrig nie neutraal staan oar hierdie kloof nie, en dit 6f in 

stand hou, 6f probeer oorbrug. 

3.2.1.1 Stuart Parker 

Stuart Parker (1997:155) beweer in sy manifes vir postmodernistiese onderrig dat sulke onderrig 

lewenstyl probeer artikuleer. Self besin hy oar style van diskoers en van artikulasie, maar nie oar 

lewenstyl nie, en nie oar hoe lewenstyl tot stand kan kom nie. (Hy artikuleer dus nie dit waaroor hy 

reken sy diskoers juis behoort te artikuleer nie.) Sy artikulasie van diskursiewe style bly teoreties 

omdat dit net ondersoek "dat" diskoers lewenstylkeuses vorm, nie "hoe" nie. 

Hierbo (in afdeling 2) het ons gesien dat Parker die student wil toerus met diskursiewe vaardighede 

waarmee sy insig kan verkry in diskursiewe aspekte van die buitewereld. Hy rig daardie kritiese 

diskursiewe insig in die besonder op die tegniese rasionalisme waarin die korporatiewe wereld 
. . 

gewikkel is. Hy is dus besonder bewus van sommige diskoerse op die arbeidsmark. Maar sy studie 

daarvan bly op die diskursiewe en ideologiese terrain. Daar is 'n gapende stilte tussen Parker se 

insigte en die afgestudeerde student se verdienstepotensiaal as werknemer. Hy beskou slegs hoe die 

diskoerse funksioneer in die onderrigsisteem waarvan hy deel is, en nie hoe die students later buite 

die onderrigsisteem daarmee in wisselwerking sal (moet) tree nie. Hy laat die student dus dink, maar 
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nie doen nie (en in afdeling 2 het dit geblyk dat hy die student ook laat lees, maar nie laat skryf nie). In 

aile billikheid moet 'n mens toegee dat Parker oor en vir onderwysstudente skryf. Maar dis juis 'n 

probleem, want die onderwys is 'n subjekrol wat die dosent s'n ekstrapoleer, ecxtend, weerkaats, 

eggo. Parker is in hierdie sin soos Hegel, dat hy nie regkry om verby sy eie selfteenwoordige subjekrol 

die student s'n kan insien nie 

Parker het baie respek vir konteks, kontingensie en gemeenskap wanneer hy skryf oor onderrig en die 

hierargiee in onderwys en onderrig. Maar daardie kontingensies en kontekste bly beperk tot die 

klaskamer en sluit nie die arbeidsmark in nie: hy verafsku die wereldbeeld wat baie waarde heg aan 

professionaliteit (1997:1 0). Vir hom is professionaliteit die vermindering van 'n persoon se 

onvoorwaardelike waarde, omdat die persoon gesien word as 'n middel tot iemand se doel. Hy 

ondersoek glad nie wat daardie doel is nie, maar bevraagteken die ideologie waarin doelwitte so die 

septer swaai oor onderrig (1997:15). Sy boek is gerig op die onderwys, op onderwysers en dosente, 

en die diskoerse en strukture en ideologiee daarbinne. Dit is dus miskien te verstane dat hy geen 

ander beroepsmoontlikhede vir literatuurstudente insien nie .. 

Parker is wei diskursief toegerus in een van die diskoerse van die arbeidsmark, naamlik die tegniese 

rasionalisme. Hy !ewer uitstekende kritiek daarop, maar dra nie daarmee by tot 'n siening van 

studente as subjekte wat ook in daardie diskoers sal (moet) funksioneer as agense nie. Hy verbreed 

daarmee eintlik die kloof deurdat hy daardie diskoers so skerp verwerp. Tog is sy kritiek op die 

tegniese rasionalisme vrugbaar en ons sal later in hierdie studie (afdeling 3.4) daarheen terugkeer. 

3.2.1.2 Edward Said 

Said (1991 :15) verwys na die tradisionele siening van 'n groat gaping tussen die akademie en die 

wereld daarbuite deur sy eerste dae in die loopbaan van 'n jong dosent te onthou. 'n Ouer kollega het 

die kantoordeur agter hulle toegemaak en gese die akademiese lewe is inderdaad raar, soms dodelik 

vervelig, oor die algemeen beleefd en "in its own way quite impotently genteel,. but whatever the 

case," het die kollega bygevoeg," it was certainly better than working." Said beweer "niemand van 

ons" kan ontken dat terwyl die meeste mense daagliks angstig werk toe gaan, lees "ons" boeke en 

praat en skryf van groot idees, ervarings, epogge. "In my opinion, there is no higher privilege" 

(1991:15). 

Said hanteer die gaping tussen die wereld van werk hier as 'n persoonlike ervaring, maar hy het ook 

die vertroue dat die res van die subjekte in die akademie daardie ervaring as vanselfsprekend genoeg 

beskou dat dit nie bewys hoef te word nie. As sy stelling sou beteken dat dosente nie werk nie, sou 

dit waarskynlik nie sander 'n grimmige gmpf aanvaar word nie, maar dit is nie waar die klem le vir die 

doeleindes van hierdie studie nie: hierdie studie vind dit interessant dat die gaping tussen die 

arbeidsmark en die akademie onder akademici as vanselfsprekend, as algemene kennis beskou 

word; as iets waarna Said kan verwys met vertroue dat die gemeenskaplikheid en kollegialiteit dit sal 
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aanvaar, en dat hy hom nie hoef te beroep op sy wetenskaplike vaardighede om so stelling te maak 

nie. Daarenteen vermoed ek dat as iemand wat buite die akademie staan die Stelling sou maak, daar 

van haar verwag sou word om dit te bewys, omdat 'n ons:hulle-onderskeid ter sake is. Juis daarom is 

dit vir Said genoeg om op die ons te beroep, en juis daar le die gaping. 

Daarmee dan· die eerste twee van die vier tekste wat gelees word op soek na klooftrope: Parker en 

Said. Die volgende twee is Bourdieu en Spivak. Bourdieu word egter eers met grater deeglikheid 

gelees: dit is 'n omvangryker werk as die ander drie, en gaan spesifiek oor die homo academicus. 

Bourdieu se standpunte oor die kloof is ook baie dieper weggesteek omdat hy omslagtig probeer om 

homself en sy subjektiwiteit toe te vou in wetenskaplikheid. Diskoersanalise is dus nodig om om sy 

subjekposisie te ontrafel. Afdeling 3.2.1.3 se argument word daarom kortliks in stappe uitgelig: 

3.2.1.3 Bourdieu toon redelik eksplisiet aan dat 'n kloof gaap tussen die akademie en die wereld van 

werk. 

3.2.1.3.1 Daar is 'n paradoks in sy metodologie wat juis opduik wanneer hy oor die wereld van werk 

skryf. 

3.2.1.3.2 Hy wonder oor die Mei 1968-studenterevolusie se ontstaan en verspreiding, en ondersoek 

die verhouding tussen werkers en studente om meer duidelikheid daaroor te kry. So betree hy die 

kloof waaroor ons juis hier besin. Omdat 'n metodologiese paradoks intree wanneer hy oor werkers 

skryf (soos by 3.2.1.3.1 genoem), toets ek sy beskrywing van die verhouding tussen werkers en 

students deur dit met ander perspektiewe op die revolusie te vergelyk. Die ander ooggetuies se 

perspektiewe verskil wei, en ek formuleer dan 'n gevolgtrekking oor die kloof tussen die akademikus 

en die werker in Bourdieu se teks. 

3.2.1.3.3 'n Gevolgtrekking oor Bourdieu se subjekposisie in die kloof word gemaak in terme van die 

patrons wat in al vier die tekste (Parker, Said, Bourdieu en Spivak) ontdek is. 

3.2.1.3 Pierre Bourdieu 

Bourdieu identifiseer reg aan die begin van Homo Academicus 'n vervreemding tussen die akademie 

en ander diskoerse. Die akademiese veld word volgens hom (1988:xxv) gekenmerk deur 'n bepaalde 

posisie binne die samelewing. Binne die veld is daar 'n mate van diversiteit en permanents 

wedywering. Maar met betrekking tot die res van die samelewing is die akademiese veld in 'n 

bepaalde posisie met status, onderlinge solidariteit, en duidelike lidmaatskap (1988:xiii). Dit is daardie 

onderlinge solidariteit wat ons aan die werk gesien het toe Said hom hierbo op 'n "ons" kon beroep om 

die skeiding van 'n "hulle" te begrond. By Parker is die interne gespletenheid weer sigbaar as hy 

onderskei tussen refleksiewe en postmodernisteise dosente. 

Bourdieu ondersoek die verband tussen die akademikus se akademiese status en hoe hy ten opsigte 

van die produksiewyse gesitueer is. Sy bevinding is dat die akademikus se politieke standpunt bepaal 

word deur sy mag in die instituut, en nie andersom nie. Dit dui daarop dat kragte binne die 
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akademiese veld 'n groter invloed het op akademiese inhoude, as kragte daarbuite. Die 

gevolgtrekking hieruit kan wees dat die akademie hom weinig steur aan eksterne dryfkragte, soos die 

arbeidsmark. 

Bourdieu misken nie geheel en al die arbeidsmark nie. So stel hy dit dat die dalende status ("structural 

downclassing" - 1988:163) van die akademies gekwalifiseerde jongmens in die Parys van 1968 die 

belangrikste oorsaak was van die Mei-revolusie. Een keer haal hy 'n afgestudeerde aan: " .. one 

educated young workman, who, condemned to carry out the same work as workman having no 

academic diploma, or 'worse', the same work as 'foreigners' concluded: 'I didn't study for four years to 

end up working a slice-machine' " (1988:166). Hierdie aanhaling het hy raakgeloop toe hy in 1969 

vrae aan werkers gestel het oor die Mei-revolusie. Hoewel hy in 1969 waarskynlik sy wetenskaplike 

vaardighede gebruik het toe hy vir die werkers vrae oor die revolusie gaan vra het, inkorporeer hy 

(verstommend genoeg) nie daardie studie se proses en resultate in hierdie boek nie. Hier verwys hy 

net in een sin (waarvan 'n groot deel boonop in parentese is) na die arbeidsveld. Verder as dit 

ondersoek hy glad nie die werkservaring van die afgestudeerdes nie, maar beskou sy aanname van 

"structural downclassing" as vanselfsprekend. Sy konsep van "structural downclassing" behels nie net 

frustrasie op die arbeidsmark nie, maar 'n verskeidenheid faktore uit 'n konteks van algemene 

klasseverskuiwing in Frankryk random die sestigerjare, insluitend 'n snelgroeiende studentebevolking, 

namate wat meer bevolkingsgroepe universiteit toe begin gaan het. 

3.2.1.3.1 Paradoks by Bourdieu 

Bourdieu se versuim om wetenskaplike bewyse te !ewer vir sy aanname oor die werkservaring van die 

afgestudeerdes, is opvallend in die konteks daarvan dat hy so pas baie bladsye daaraan gewy het 

om versigtig aan te dui dat hy hom skaar onder die ernstige wetenskaplikes wat hulle beroep op 

rigoreuse bewyslewering. Hy het selfs neerhalend verwys na die belles !ettres as agterlik omdat hulle 

hulle met raaisels en hipoteses ophou (1988:160). Hy bied geen verduideliking vir die paradoks dat hy 

so sonder bewys of metodologiese toeligting 'n sentrale uitgangspunt van hierdie hele wetenskaplike 

studie van hom formuleer nie. 

Naas die vlugtige verwysing na die werkservaring van 'n BA-afgestudeerde in die arbeidsmark (die 

vleiskerwer hierbo) beskryf Bourdieu (1988:167) in meer omslagtige terme die verskillende maniere 

waarop afgestudeerdes uit verskillende departemente in die fakulteit hulle benarde posisie 

(onbewese) op die arbeidsmark ervaar. Ek ondersoek die beskrywings verder in 3.2, die afdeling wat 

handel oor die student se subjekvorming in verband met die arbeidsmark. Hier is dit vir eers belangrik 

om te merk dat wanneer Bourdieu oor die werkloosheidservaring skryf, hy bloot bespiegel en nie 

gebruik maak van sy fyn sosiologiese instrumente nie. Sy bespiegelings is boonop nie vanuit die 

perspektief van die afgestudeerde nie, maar vanuit dit wat hy persoonlik eerste- of tweedehands ken, 

naamlik: sy indruk van subjekvorming by ander dissiplines in sy fakulteit. 
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Ek wil daarom 'n afleiding waag oor hierdie vreemde paradoks: Bourdieu gaan nie met sy gewoonlike 

wetenskaplike rigoreusheid te werk nie juis wanneer hy oor die arbeidsmark skryf: Hy gaan nie 

wetenskaplik te werk as hy oor die werkservaring of oor.die werkloosheidservaring van studente skryf 

nie. Maar voor ek die afleiding gaan waag, wil ek dit toets aan 'n derde en komplekser voorbeeld van 

Bourdieu se vlugtige besoeke aan die arbeidsmark: Die verhoudinq tussen die werkers en die 

studente tydens die Mei-revolusie. 

Om Bourdieu se standpunte oor die verhouding tussen die arbeidsmark en die akademie uit te rafel, 

verg versigter analise as by Parker, Said en Spivak, omdat hy juis oor die akademiese veld besin in 

Homo Academicus en dus reeds pynlik bewus is van wat sy kollegas in sy teks gaan inlees. Hy maak 

die akademiese veld sy studie-objek, en kamp dit af om dit te bestudeer. Daarom is tekens van 

ivoortoring-isolasie in sy werk byna wetenskaplik verantwoord, en daar kan immers nie van hom 

verwag word om met die arbeidsmark te netwerk as hy oor die akademikus skryf nie. Tog is daar in 

die teks spore van die arbeider se objekvorming in 'n supplementere verhouding tot die akademikus 

se subjekvorming. Hierdie spore word in 3.2.1.3.2 nagespeur deur eers te kyk na wat Bourdieu se oor 

die arbeiders en die akademici in wisselwerking met die studente en die werkers as die 

verteenwoordigers van die onderskeie velde. Daar word bepaal of hy met sy gewoonlike empiriese 

wetenskaplikheid na die verhouding met die arbeidsmark kyk, want dit sal 'n aanduiding gee of hy tot 

die werklikheid van die werker toetree om dit as konkrete studie-objek te ondersoek, en of hy vanuit 

die werklikheid van die akademikus bloat spekuleer oor die arbeider. Oat sy metodologie paradoksaal 

is wanneeer hy die arbeidsmark bestudeer, gee ons rede om te glo dat Bourdieu vanuit 'n eie 

posisionaliteit na die arbeidsmark kyk. En dit is merkwaardig hoekom? tog normaal? of beadle jy dat 

metodologie 'n eie posisie uitsluit? vir iemand wat metodologies so· gesofistikeerd is, al so baie 

ondervinding het in die verantwoording van die eie posisionaliteit wanneer hy 'n veld analiseer 

Bourdieu se eie posisionaliteit in Homo Academicus word uiters versigtig gekwalifiseer, juis omdat 

Bourdieu in hierdie analise van 'n veld self figureer as subjek. Hy het omslagtig probeer om van aile 

kante af te verseker dat hy nie kritiseer kan word van partydigheid nie, dat wat hy se or die Homo 

Academicus miskien tog waarde het, al is hy minder afstandelik daarteenoor geposisioneer as teenoor 

'n ander sosiologiese veld. Maar miskien is die subjektiwiteit van die skrywer altyd alreeds in 'n teks; 

dit kan nooit nie neerslag daarin vind nie. Daarom maak ek in 3.2.1.3.3 'n teksanalise van Homo 

Academicus om te kyk hoe Bourdieu homself posisioneer, binne watter "ons" sy subjek gevorm is, 

vanuit watter perspektief hy die arbeidsmark bekyk. In 3.2.1.3.4 word weer aangesluit by die vier 

teoretici se siening van die verhouding arbeidsmark:akademie, en die laaste een van die vier, Spivak, 

volg dan in 3.2.4. 

3.2.1.3.2 Die arbeider as objek tot die akademikus se subjekvorming 

In die eerste onderafdeling ( 3.2.1.3.2.1) bespreek ek die plekke in Homo Academicus waar Bourdieu 

verwys na die akademie se verhouding met die arbeidsmark tydens die revolusie. Twee temas van die 
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Mei-revolusie duik dikwels op: spontane'iteit en solidariteit. Hulle word ondersoek in 3.2.1.3.2.2 . Dan 

kyk ek in 3.2.1.3.2.3 na ander perspektiewe van ander ooggetuies van die revolusie. 

Die rede hoekom spontane'iteit en solidariteit 'n belangrike rol speel in hierdie afdelings is: 

• Die tema van spontane'iteit verwys na die begin van die revolusie, en oak na die subjekrolle van 

deelnemers daaraan - dat dit volgens sommige 'n ongeorganiseerde revolusie was, dat subjekte 

in die revolusie dus kan meetrek aan hulle eie buitelyne in die simboliese orde. Spontane'iteit is 'n 

ou tameletjie by revolusies (ons het al van Althusser en Lenin gehoor hieroor). Dit sluit aan by die 

kwessies van outentisiteit, legitimiteit, en essensiele identiteit: wou die werkers/studente self 'n 

revolusie he of is hulle gemanipuleer? Is hulle ervaring van onderdrukking dus spontaan en 

outentiek, en het hulle verteenwoordigers legitieme mandaat? Om outentisiteit te bewys het in die 

postkoloniale diskoers uitgeloop op essensialismes soos: "ek is waarlik vrou of waarlik swart en 

daarom kan ek aandring op revolusie". In Bourdieu se verwysing na die revolusie se legitimiteit, 

duik die tema van spontane'iteit dikwels op. Hy vind 'n bewys dat die revolusie nie legitiem is nie: 

Hy reken die menings van die revolusioniste was nie spontaan nie, maar gemedieer en 

gemanipuleer. Die Mei-revolusie dus het volgens hom nie spontaan uit die kollektiewe onbewuste 

van die students en die werkers opgeborrel nie (ander verskil van mening - later meer daaroor). 

• Die tema van solidariteit verwys na die verspreiding van die revolusie. Met solidariteit word 'n 

nuwe "ons" geskep, waarin die nuwe subjekrolle van deelnemers bevestiging kry. Die 

solidariteitstema is oak aan die werk in bewyse van die revolusie se legitimiteit: Die 

verstommende (miskien spontane) verspreiding van die revolusie skep die indruk dat die hele volk 

·so voel, dat die realiteit wat die deelnemers ervaar nie net imaginer is nie, en die eise wat hulle 

maak gegrond is. 

Die historikus Koepke (2000) verwys in sy begeleidende teks vir 'n uitstalling oar die revolusie, na 

hierdie twee temas as die "amazing" dee! van die revolusie. Dit fassineer oak vir Bourdieu: Het die 

krisis wat aanleiding tot die revolusie gegee het, spontaan so 'n maksimum intensiteit bereik? Het 

solidariteit die krisis na verskillende areas van die universiteitsveld gedra, en toe oar ha die sosiale 

ruimte? (1988:161). Bourdieu is nie oortuig dat die ontstaan en verspreiding van die revolusie 

spontaan en solider was nie, en skryf dit daarenteen toe aan strukturele faktore. Natuurlik - hy's 'n 

strukturalis. Die buitengewone, sonderlinge gebeure wat normaalweg ondenkbaar was, kon gebeur, 

meen hy, weens 'n toevalligheid. Die toevalligheid is enersyds 'n saamval in tyd tussen verskillende 

latente krisisse wat toevallig tegelyk maksimum intensiteit bereik het; en andersydes 'n saamval in 

ruimte tussen die ooreenkomste in die strukturele posisies van die agense (Dit herinner baie aan 

Althusser se beskrywing van die katalisator van revolusies, maar ons gaan nie nou daarop in nie.) 

Bourdieu gebruik sy wetenskaplike instruments om die subjekvorming tydens die revolusie self te 

analiseer. Hy gebruik diskoersanalise, en oak analise van die strukturele toestande in die universiteit 

tydens die revolusie. Hy bereik twee belangrike gevolgtrekkings, wat buite die fokus van hierdie studie 

val, maar wat ten spyte van my eroderende lesing van sy werk tog hoogs gewaardeerd is: Eerstens 
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die reeds genoemde gevolgtrekking oor die verband tussen institusionele mag en akademiese inhoud; 

en tweedens 'n sierlike verslag van die karnavaleske tydens die revolusie. 

Ek wil aantoon dat hy wetenskaplikheid agterlaat as hy beskryf hoe die studente en die werkers 

teenoor mekaar opgetree het tydens die revolusie. Dis belangrik om uit te vind of hy hier ook 

onwetenskaplik te werk gaan, sodat ons dit kan vergelyk met sy ander twee (onwetenskaplike) 

besoeke aan die arbeidsmark (werkservaring en werkloosheidservaring hierbo). Dit kan dus lig werp 

op die sentrale kwessie van hierdie onderafdeling (3.2): die vermoede dat daar 'n kloof is tussen die 

akademie en die arbeidsmark, en dat die akademici in die literatuuronderrig daardie kloof in stand 

hou. Bourdieu se perspektief op die verhouding tussen die studente en die werkers dra 

vingerafdrukke van sy perspektief op die akademie en die arbeidsmark. 

3.2.1.3.2.1 Die· verhouding tussen werkers en studente tydens die Mei
revolusie 

Bourdieu onderneem 'n analise van die strukturele toestande wat in die akademiese en ander sosiale 

velde geheers het net voor die revolusie (1988:161 ). Die vier velde ter sprake is (1) studente, (2) 

junior dosente, (3) graduandi wat werk in bedrywe van kulturele produksie, en (4) proletariaatwerkers. 

Omdat net die laaste twee velde die verhouding tussen arbeidsmark en akademie hanteer, bespreek 

ek hier nie die eerste twee velde nie (1) studente en (2) junior dosente. 

Laat ons kortliks die gang van Bourdieu se argument in die eerste twee velde uitstip: Bourdieu 

(1988:171) se analise van die eerste twee velde lei hom tot die gevolgtrekking dat die dosente wat 

deelgeneem het aan die revolusie in struktureel homoloe posisies met die studente Iivas. Die posisies 

was homoloog in die sin dat beide groepe 'n kloof beleef het tussen hulle eie selfrepresentasie en die 

instituut se representasie van hulle. Daardie kloof was 'n hiatus van teleurstelling en gefrustreerde 

verwagtings: junior dosente in "minderwaardige" dissiplines se kanse op professorskap was klein, en 

studente uit die hoe klasse se kanse om so goed te vaar soos hulle ouers in hulle loopbane was klein 

(as gevolg van die reeds genoemde "downclassing" en klasseverskuiwing in die destydse Franse 

bevolking). 

Maar die eerste twee velde (studente, en junior dosente) daar gelaat, nou eers oor na die 

arbeidsmark se twee velde: (3) Kultuurwerkers, en (4) arbeiders. 

3.2.1.3.2.1.1 Derde veld: Kultuurwerkers 

Hier ondersoek Bourdieu (1988:175) subjekte se selfrepresentasie in institute van kulturele produksie: 

die massamedia (radio en televisie), die pers, die filmbedryf, jeugbewegings, biblioteke, die 

bemarking- en advertensiewese. In hierdie bedrywe identifiseer Bourdieu twee relevante invloede in 

die sestigs: Dramatiese tegnologiese groei en nuwe geleenthede in kulturele produksie, en dan ook 

die massafikasie en "downclassing" wat studente uit hoe klasse se tradisionele loopbane bedreig. 
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Hierdie veld was na Bourdieu se mening 'n lokus van kontradiksie: Aan die een kant kon graduandi 

met ideale vir akademiese loopbane nie hulle intellektuele ambisies uitleef nie, omdat daar min 

beroepsgeleenthede in die akademie was. Sulke graduandi het hulle heenkome in kultuurwerk gevind. 

Aan die ander kant het die nuut aangestelde kultuurwerkers gefrustreerd gevoel met burokratiese 

beperkings. Die subjekte in hierdie (verskuiwende) veld van simboliese manipulasie was daarom in 'n 

staat van ongemak en wrokkigheid. Die oorsaak van daardie aaklige staat was die kontradiksie van 

hulle posisie in die veld: 'n kontradiksie tussen die eise van die werk aan die een kant, en aan die 

ander kant hulle eie representasie van hulle intellektuele taak. Hier was dus ook 'n kloof tussen hulle 

eie representasie van hulself, en die instituut se representasie van hullle. Dit herinner aan Klages se 

verduideliking van die illusionere en vervreemdende verhouding tussen selfrepresentasie en 

produksieverhoudings. 

Nou, 'n geslag en meer later, is die veld van kulturele produksie ook een van die hoofafsetgebiede 

van die literatuurgraduandi op die postkoloniale Suid-Afrikaanse arbeidsmark, soos ons in die tweede 

helfte van hierdie afdeling sal sien. Kultuurwerkers het hulle in Frankryk ook bevind in 'n vinnig 

vernuwende arbeidsmark, baie soos hier vandag. Nuwe ongekarteerde beroepsgeleenthede ontstaan 

saam met nuwe massamedia. Bourdieu het die nuwe beroepe "simboliese manipulasie" geoem. 

Vandag noem ons dit (byvoorbeeld) "kennisbestuur". Die tweede invloed, "downclassing" en 

massafikasie, is baie soos post-1994 Suid-Afrikaanse veranderinge in die beroepsveld: regstellende 

aksie en demokratisering. 

Bourdieu beskryf die kultuurwerkers se anti-institusionele gemoed as homoloog aan die gemoed van 

ander subjekte in die ander velde (soos die jong dosente hierbo genoem). Hy meen die 

kultuurwerkers se ervaring van die revolusie was eintlik nie verwant aan die studente s'n nie, maar in 

die studenterevolusie het hulle 'n geleentheid gesien om hulle "sosiale pretensies" uit te leef. Hulle 

wrokke kon onder die vaandel van politiese veralgemening inpas (1988:176). 

Bourdieu se woordkeuse van "sosiale pretensie" maak sy afkeur duidelik: hy minag hulle eie 

representasie van hulself as intellektuele. Meer daaroor in die gevolgtrekking so flussies. 

3.2.1.3.2.1.2 Vierde veld: Arbeiders 

Nog 'n stel subjekte buite die akademie wat betrokke was by die revolusie is die arbeiders, 

blouboordjiewerkers. Bourdieu (1988:178) beskryf hoe die kultuurwerkers, studente, junior dosente en 

arbeiders wat aan die revolusie deelgeneem het, met mekaar ge"identifiseer het. Die subjekte in die 

verskillende velde se frustrasies het struktureel homoloog voorgekom, al verskil hulle velde baie van 

mekaar. Hy beskou die identifikasie as 'n verbeelde solidariteit. 
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Die werking van strukturele homologie tussen die ondergeskiktes in verskillende velde kan groat 

verskille tussen velde vergete laat raak in verbeelde solidariteit. 'n Ondergeskikte subjek in 'n veld kan 

so sterk identifiseer met een in 'n ander veld, dat die subjek haar posisie in die grater ruimte, die 

ruimte wat beide die velde omvat, nie raaksien nie (soos wat Afro-Amerikane nie die verskil tussen 

hulle en Afrika sien nie - kyk in afdeling 2). Kunstenaars en intellektuele (kultuurwerkers) se plakkate 

en slagspreke vir die revolusie word afgedruk op ander velde se subjekte by wyse van strukturele 

homologie (1988:179). Die ondergeskikte subjekte in die ander veld kan nie noodwendig daardie 

plakkate of slagspreke se uitdrukkings verstaan nie, of hulle eie inhoud daaraan gee nie. Maar onder 

die indruk van hulle strukturele homologie bied hulle nie weerstand teen hierdie irrelevante diskoers 

wat beweer om hulle te verteenwoordig nie. Die woord "viva" in die plaaslike struggle is miskien 'n 

voorbeeld daarvan - die "oorspronklike betekenis en herkoms van die woord self" was nie vir die toyi

toyi-ers toeganklik nie. 

Oor die verhouding tussen studente en werkers se Bourdieu (1988:179) daar was 'n toutrekkery 

tussen die studente en die vakbonde om die werkers te mobiliseer vir die revolusie. Sy teorie hier is 

bietjie vaag. Wanneer hy die werkers benoem, doen hy dit in terme van klas: die permanente werkers 

in die een subklas en die subproletariaat in die ander. Hy noem die studente "spontane"istiese liberale 

revolusioniste". · En hy stel dat die vakbondleiers meer strukturele homologie sal h9 met die 

permanente werkers as met die subproletariaat, maar hy verduidelik nie hoekom nie. Ons kan 

aanvaar dat permanente werkers meer stabiliteit en organisasie soek as die subklas, en dat dit 'n rol 

speel in die revolusie, maar Bourdieu (1988:170) verduidelik nie hoekom nie. 

Soos met die plakkate en slagspreke, gaan dit vir Bourdieu daarom dat die simboliese prosesse 

waarmee strukturele homologie opgeroep word vir die revolusie, vol kontradiksie is. 

Bourdieu meen dit sal beter wees vir die saak van die revolusie as studente en die werkers net 

verbeelde solidariteit met mekaar het en mekaar nie werklik ontmoet nie. Hy verwys nie na reele 

ontmoetings tussen studente en werkers nie, maar wei na imaginere vergaderings: " ... a number of 

meetings dreamed of between the 'intellectuals' and the 'proletariat' (1988:179). 

As die studente en die werkers in hierdie droom ontmoet, as die solidariteit tussen hulle imaginer bly, 

is dit 'n baie meer suksesvolle solidariteit, voer hy aan: " ... [the alliances founded on homology of 

position] have a greater chance of materializing, and lasting, if the partners [die werkers] whom they 

[die studente] mobilize at a distance around vague slogans, abstract manifestos and formal 

programmes, have less opportunity to enter into direct interaction, to see and speak to each other ... " 

(1988:179 - my interpretasie in kursief ingevoeg). 

Bourdieu meen dat die subjekte in die ander veld liewer abstrak moet bly om die imaginere solidariteit 

in stand te hou, want as hulle regtig ontmoet as volledige mense met maniere van doen, diskoerse, en 
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liggaamlike voorkoms, gaan die habitus wat hulle uitdruk uiteenlopend, miskien selfs antagonisties 

wees (1988:180). Hy hou dit daar, teoreties. Hy pas nie sy teorie op 'n empiriese voorbeeld van die 

students en werkers se verhouding toe nie, hy gaan nie fabriek toe met sy wetenskaplike vaardigheid 

nie, maar bly tuis in sy akademiese we reid van teoriee. 

Hieruit kan ons aflei dat sy siening is dat die werkers en students nooit werklik kan kontak maak nie, 

dat hulle in wisselwerking tree met hulle verbeelding van mekaar, en nie met mekaar nie. Dus was die 

solidariteit tussen werkers en students volgens hom nooit regtig daar nie, maar 'n verbeelde 

solidariteit het in diens gestaan van elke veld se eie behoefte aan 'n idee van solidariteit. Hy ontken 

dus enige reele verhouding tussen students en werkers. 

Dit lyk dus of daar wei 'n kloof is tussen die akademie en die arbeidsmark in Bourdieu se beskrywing. 

3.2.1.3.2.1.3 Gevolgtrekking 

Saam met Bourdieu se strukturele analise van die vier velde kry ons so aan die sykant ook 

waardevolle inligting oor die afsetgebiede van graduandi in die geesteswetenskappe in Frankryk van 

die sestigs: die kulturele produksieveld (hy noem dit die veld van simboliese manipulasie); die veld 

van doseer (maar op die minderwaardige vlak van 'n junior dosent wat gedoem is tot min erkenning), 

en dan die veld wat heeltemal niks te doen het met die simboliese kapitaal wat die student in die 

geesteswetenskappe verwerf het nie, byvoorbeeld vleiskerwery. Dit is nie hier belangrik nie, maar in 

afdeling 3.2 vind ons vergelykbare afsetgebiede in die hedendaagse Suid-Afrikaanse arbeidsmark. 

Wat wei hier belangrik is, is Bourdieu se versuim om wetenskaplik te kyk na die werkendes in die 

(derde) veld van kulturele produksie en hulle belang by die revolusie. Dit weerspieel Bourdieu se eie 

posisie in die kloof tussen die arbeidsmark en die akademie. Hy fundeer nie sy uitspraak dat daardie 

subjekte gefrustreerd en wrokkig is nie. Woordkeuses soos "sosiale pretensies" en "intellektuele 

ambisie" waarmee hy kultuurwerkers beskryf (1988:175), laat dit ook lyk asof hy negatief ingestel is 

teenoor die werkende graduandi in die veld van kulturele produksie, asof hy die akademie as die 

enigste ware uitlaatklep vir intellektualiteit erken. 

Bourdieu versuim om sy wetenskaplike metode op die derde en vierde veld (kultuurwerkers en 

arbeiders) toe te pas. Vir die eerste twee velde (students en junior dosente) definieer hy 'n semiotiese 

veld en analiseer subjekposisies binne die akademie aan die hand van die verband tussen 

akademiese inhoud en institusionele posisie. Maar vir die twee velde buite die akademie maak hy 

geen semiotiese lesing nie - sy gevolgtrekkings berus op 'n aanhaling uit 'n gesprek met 'n 

gegradueerde vleiskerwer, 'n vergadering of twee, en die beskrywing van "downclassing" as die sosio

ekonomiese konteks. In 'n andersins hoogs strukturalistiese en wetenskaplik verantwoorde werk, is dit 

paradoksaal om so 'n vae metodologie hier te gebruik. Die paradoks dui ook op 'n kloof tussen die 

arbeidsmark en die akademie (van waar hy wei ruim en sistematies kon bydra oar junior dosente 

byvoorbeeld, in die tweede veld). 
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Dit is nie duidelik hoekom Bourdieu die arbeidsmark so benader (of nie benader) nie. Dit kan wees dat 

hy gewoon onkundig daaroor is, dat hy dit nie as belangrik beskou nie, of dat hy dit as 'n bedreiging 

beskou. AI drie hierdie beweegredes is maniere waarop subjekte teenoor objekte reageer: 'n "ander'', 

om te vrees, te ignoreer, te begeer, of te domineer. Bourdieu laat die werkers objekte bly, buite die 

diskoers wat hy beheers. Wanneer ons vervolgens by die temas van spontane"iteit en solidariteit kom, 

sien ons dat hy dieselfde soort diskursiewe uitsluiting tussen studente en werkers veronderstel. 

3.2.1.3.2.2 Spontane"iteit en solidariteit 

Bourdieu ontken dat daar ::;pontane solidariteit tussen die revolusioniste was. Hy beskou spontane"iteit 

as 'n tema van fatiese kommunikasie. Die gemeenskappe wat betrokke was in die revolusie het 

fatiese kommunikasie met mekaar opgebou om die groep se integriteit te versterk. Hierdie en ander 

ideologiese temas was na sy mening 'n "anarchic combination of fragments of discourses taken out of 

context" (1988:176). In Parker se verwysingsraamwerk sou dit kon beteken hulle het werklik gevorder 

met hulle diskursiewe vaardighede van subversie, maar in Bourdieu se verwysingsraamwerk beteken 

dit dat die revolusioniste nie eintlik bedoel het, en geweet het, wat hulle gese het nie. Hy dink nie 

ideologiese idees het in die revolusie versprei nie, maar dat sekere charismatiese sprekers die kuns 

geken het om geleerde idees in openbare debat te reduseer tot sleutelwoorde en temas soos 

spontane"iteit. 

Deur spontane"iteit as 'n retoriese taktiek te beskou, ontken hy die rol wat Koepke (2000) en andere 

toeken aan spontane"iteit as oorsaaklike faktor. 

Daarenteen hou hy voet by stuk met sy teorie van strukturele homologie: veelvuldige, en gelyktydige 

maar onafhanklike gewaarwordings in die vier verskillende velde. Hy se hulle het toevallig saam 

uitgevind dat hulle toevallig in dieselfde posisies in hulle onderskeie burokrasiee is, alma! in posisies 

van ketters teenoor die instituut waarin hulle hulle bevind. Hy gebruik die woord ketter om te herinner 

aan soortgelyke homoloe posisies in die geskiedenis, met die kerk as die oudste voorbeeld van 'n 

burokratiese instituut van kulturele produksie (1988:176). Ek moet toegee dat toevallig by hom 

waarskynlik nie beteken "deur die noodlot" nie, eerder "gelyktydig". Maar dit dui op 'n saamval in tyd 

en ruimte: "co-incidence" (1988:176) en stem baie ooreen met Althusser se beskrywing van die 

katalisator van 'n revolusie (waarop ons nie hier ingaan nie). 

Maar die gelyktydige strukturele homologies het nie spontaan uitgebars in revolusie nie, meen 

Bourdieu: Hy glo dit is deur professionele politici en hulle het verbeelde solidariteit gebruik in die 

proses (1988:179). 

Sy verklaring (1988:160) vir die revolusie, "hierdie sonderlinge gebeurtenis, wat normaalweg 

ondenkbaar was", is dus eerstens dat die subjekte in struktureel homoloe posisies ten opsigte van 

hulle onderskeie institute was; tweedens dat die krisisse in daardie institute gelyktydig opgebou het tot 
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maksimum intensiteit; en derdens dat die professionele politici dit ontketen het. Hoewel Althusser se 

idee van die katalisator van 'n revolusie ooreenstem met Bourdieu se idee van gelyktydigheid, sal 

Althusser nie saamstem met die idee dat enkele mense (professionele politici) dit kon orkestreer nie. 

Sulke geskiedenisbewegings soos revolusies is vir Althusser grater as die mag van 'n handjievol 

mense, dit is die onafwendbare uitkoms van die oorgetermineerde kontradiksies in die hele stelsel. 

Een van Bourdieu se oorsake vir die revolusie, die struktureel homoloe posisies, was dat die Franse 

bevoorregte klas ontevrede was met hulle posisies in hulle institute nadat die hele klas "structural 

downclassing" ondergaan het. Dus impliseer hy dat die revolusioniste nie vir verandering gepraat het 

nie, maar teen verandering, vir die instandhouding van hulle klassevoorregte. Hy laat buite rekening 

dat van daardie revolusioniste in beter posisies was as vroeer, dat massafikasie van 

universiteitsopvoeding (en ander voorregte) tog sekerlik hier en daar vir iemand uit 'n laer klas 'n beter 

lewe kon meebring. Dat hy die ander klasse so buite rekening laat, is soortgelyk aan die manier 

waarop hy die werkersklas en arbeidsmark buite die bereik van sy empiriese wetenskapsbeoefening 

laat (soos hierbo genoem). Dit is ook soortgelyk aan die manier waarop hy die moontlikheid dat 

werkendes in die veld van kulturele produksie miskien intellektuele bevrediging ervaar, buite rekening 

laat. Hierin sien ons iets van Bourdieu se eie posisionaliteit, sy "blind spot" soos hy na die verskynsel 

verwys wanneer hy korrekte wetenskaplike metodologie bespreek (1988:xx). Ek gaan in 3.2.1.3.3 

daardie eie posisionaliteit probeer omlyn. 

Nadat Bourdieu die oorsprong en verspreiding van die revolusie op sy eiesoortige manier verklaar het, 

gaan hy oor na 'n bestudering van die revolusie self. Hy vertel van die revolusie; hoe tyd verander het, 

hoe dosente daarop gereageer het, hoe subjekte te voorskyn getree het op ander maniere as wat 

hulle rolle voor die revolusie was - 'n karnavaleske omkering van subjekordes, en hoe dialoog en 

diskoers daarmee saam verander het (1988:181-193). Dis 'n mooi en vrugbare studie, maar nie hier 

relevant nie. 

'n Ander rede hoekom hy aanvoer dat hy die verhouding tussen studente en werkers nie as solider 

kan aanvaar nie, is sy gevolgtrekking dat die studente die werkers diskursiewe geweld aangedoen het 

tydens die revolusie (Bourdieu, 1988:192). 

"We forget in fact that freedom of speech, which was so much discussed during and after May 

1968, is always freedom from the speech of others, or rather control of their silence, as was so 

cruelly demonstrated in those meetings between students 'workers' where the spokesmen of 

·the former orchestrated the speech and silence of the latter." 

Hierdie gevolgtrekking van hom berus nie op 'n rigoreuse diskoersanalise nie maar word gestaaf in 'n 

enkele kriptiese, (deikties) verwarde sin van 19 reels lank. In hierdie sin verwys Bourdieu (1988:193) 

waarskynlik na sekere insidente, of na 'n spesifieke vergadering. Ek vertaal die sin so getrou moontlik, 

maar verander aan die punktuasie en woordorde sodat ons die opeenvolgende bysinne van sy 

monstersin as stelsinne kan lees. 
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"Daar was 'n voorsitter van 'n studentevereniging, maar dit [?] was nie verteenwoordigend nie. 

Daar was 'n vakbondleier wat al sy lede verbind het tot beleidsbesluite wat net hom raak. 

Die aansteeklike invloed van die revolusieleier as rolmodel het 'n rol gespeel. 

'n Vakbond en sy een-dag-leier het vanuit hulle korporatiewe verbeelding v9orgestel dat 

diplomas afgeskaf moet word en die universiteitstatute hervorm moet word. 

Teen die aanslag van al hierdie leiers het die individue [werkers?] wat as vakbondlede 

kategories by dit alles betrek word, geen ander verweer as een van die volgende nie: 'n gelate 

stilte, of ydele weerstand in ongekoordineerde prates, of afsplitsing in sektariese groepe, wat 

weer op hulle beurt gedoem is om te verdwyn of om te ontdek watter ontberende uitwerking 

afvaardiging het." 

Eintlik raak Bourdieu hier nouliks aan die kwessie van wisselwerking tussen studente en werkers, 

maar fokus meer op die verhouding tussen die onderskeie groepe se lede en hulle verteenwoordigers. 

Nadat hy verwys na die studenteleier, is al die verdere verwysings na sake bfnne die vakbonde, en na 

die altyd netelige dilemmas van outentieke verteenwoordiging en die afsplitsing van deelgroepe ter 

wille van 'n outentieke stem. 

Hy ondersoek dus nie regtig die werklike verhouding tussen die twee groepe, studente en werkers 

nie. Dit is oak interessant dat die verloop van die vergadering(s) waarna hy verwys nie geanaliseer 

word met die strukturele veld-tegniek wat hy elders in die boek aanbied nie (byvoorbeeld wanneer hy 

die akademiese invloed en die hierargiese mag van dosente in 'n strukturele matriks vergelyk), en oak 

nie met die diskoersanalise wat hy aanwend wanneer hy ander gesprekke analiseer nie (byvoorbeeld 

tussen dosente en studente tydens die revolusie). In die eerste plek is die gebrek aan Bourdieu se eie 

wetenskaplike metodologie daarin dat hy nie 'n voorbeeld van 'n vergadering waarmee hy kan werk, 

empiries identifiseer en dokumenteer nie, maar elemente holderstebolder saamboender. Die laaste 

van daardie elemente is waarskynlik sy eie siening, en vir my nogal 'n mooi een: " .. to discover in their 

turn the privative effects of delegation" (1988:192). Bourdieu weerspieel hier 'n diepgesetelde 

agterdog in die formele formasies van "ons". 

Waarom skort Bourdieu sy eie wetenskaplike vermoens op juis wanneer hy werk met die werker? 

Soos hierbo aangevoer, glo ek dat dit ten nouste verbind is met sy eie "ons"-formasie. Later meer 

hieroor. 

3.2.1.3.2.3 Ander perspektiewe op die revolusie 

Ek kyk vervolgens na ander verslae van die Mei 1968-revolusie - nie omdat ek belang stel in wat 

werklik gebeur het nie (die geskiedenis is immers nie direk toeganklik as referent nie, soos Jameson 

(1985) se), maar omdat ek Bourdieu se teks van die geskiedenis wil vergelyk met ander tekste 

daaroor sodat ons kan sy eie persepsie in sy teks kan identifiseer. 
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Die vermoede dat sy interpretasie van die revolusie deur sy eie perspektief gekleur is, spruit daaruit 

dat hy nie gebruik maak van die manier waarop hy homself gewoonlik probeer objektief hou nie: sy 

wetenskaplike metodes. As hy uit sy persoonlike perspektief oor die verhouding tussen studente en 

werkers, tussen die akademie en die arbeidsmark skryf, en ons belang stel in waar sy persoonlike 

be legging le, kan dit dalk vrugbaar wees om te kyk na ander perspektiewe. Dit kan 'n aanduiding bied 

van Bourdieu se eie (supplementere idees oor) subjekvorming met betrekking tot die kloof tussen die 

arbeidsmark en die akademie. 

Ons fokus steeds op die twee temas oor die ontmoeting van studente en van werkers, van akademie 

en van arbeidsmark: spontane"iteit, solidariteit. In die proses sal ons gereeld die kwessie van vryheid 

van spraak raakloop. Net soos Bourdieu, beskou die ander perspektiewe dit as 'n funksie van 

solidariteit. Vervolgens kortliks indrukke van hoe deelnemers, ooggetuies, 'n joernalis en 'n historikus 

die revolusie beleef het. 

Die historikus Koepke (2000) is verstom oor die golf van solidariteit tussen werkers en studente. Hy 

reken dit is moeilik om '"n oorsaak", en selfs 'n saak, van die revolusie vas te pen. 

Vir Koepke was die oorvol universiteit en onvoldoende fasiliteite 'n belangrike aanleidende faktor tot 

die revolusie. Die Nanterre-kampus van die Sorbonne het byvoorbeeld nie sy eie biblioteek gehad nie 

en studente moes myle reis na die hoofkampus vir boeke. Koepke beskryf 'n spontane en enorme golf 

van weerstand, sander organisasie, sodat die hele Franse ekonomie tot stilstand gedwing is - juis wat 

Bourdieu ontken. Bourdieu se analise van strukturele ooreenkomste tussen mense in verskillende 

velde hou hier en daar verband met Koepke se lys van moontlike oorsaaklike faktore: opgekropte 

frustrasie oor armoede, werkloosheid, De Gaulle se konserwatisme en dominerende sty!. 'n Tema wat 

Koepke (2000) opgeval het, is selfbestuur: Studente wou meer inspraak he in hulle eie sake 

(kurrikulum, universiteitsbestuur, fasiliteite- en hulpbronnebestuur). 'n Tweede tema wat hom opgeval 

het, was weerstand teen verbruikerskultuur en die gepaardgaande Amerikanisering. 'n Anti

Amerikaanse gevoel is ook toegeskryf aan studente se misnoee met die Vietnam-oorlog (Kolokolnikov 

1994:6). 

Waar Bourdieu politici se orkestrasie voorhou as die manier waarop die revolusie versprei het, 

beklemtoon Koepke (2000) dat die revolusie nie as 'n eenheid beweeg het nie, maar as 'n golf. Die 

golf het 'n reeks krisispunte behels. As historikus gaan Koepke dan voort om die verloop van die 

revolusie te vertel as narratief, en dit is vir hom die golf. 

3.2.1.3.2.3.1 'n Verhaal van die revolusie 

Die revolusie het begin broei van November 1967 af, toe De Gaulle begin met bewegings om die hoer 

onderwys te transformeer vir eise van die moderne samelewing en ekonomie. Studente het dit gesien 

as outokraties van De Gaulle se kant af, en gevrees dat die outokrasie die nywerhede gebruik om van 

die universiteit slawe te maak (Kolokolnikov, 1996:8). 
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In Februarie 1968 was daar opstand oor koshuisreels (of mans na elf in vroue se kamers mag wees). 

Nieteenstaande die relatiewe onbelangrikheid van die onderwerp van hierdie opstand, beskou Koepke 

(2000) dit as 'n belangrike krisispunt, omdat dit strukture en prosesse van studentedemonstrasie laat 

vorm kry het. 

Die "vaardighede" van opstand is verder geoefen in Maart, toe die studente voor die American 

Express in Parys demonstreer het oor Vietnam. Van die Nanterre-studente is gearresteer, en op 22 

Maart het 142 Nanterre-studente hulle administrasiegebou beset om aan te dring op die vrylating van 

hulle makkers. In April het die agitasie voortgeduur, daar is baie gepraat, die diskursiewe strukture en 

die idees van vryheid van spraak het begin lyf kry. 

En toe op 2 Mei is die Nanterre-kampus gesluit weens die voortgesette onrus. Die Nanterre-studente 

het na die Sorbonne gemarsjeer, en daar was 'n botsing met die polisie, wat uitgeloop het op traangas 

en arrestasies, en op beserings aan albei kante. Dit staan bekend as die Eerste Vrydag. 'n Week later 

het die Tweede Vrydag, oftewel die Night of the Barricades, gevolg. Nog demonstrasies en 

arrestasies het daartoe gelei dat die Sorbonne vir die eerste keer in 800 jaar gesluit is, vir drie dae 

lank. 

Die protesgebare het voortgeduur onder 'n rooi vlag vir kommunisme en 'n swart vlag vir anargie 

(Koepke 2002). 

Op daardie dag, 8 Mei, is in 'n openbare meningsopname bevind dat 80% van die Franse bevolking 

teen die polisie se mentallteit en optrede gekant was, en die studente ondersteun. 

Op 14 Mei het iets gebeur wat Bourdieu se mening oor sowel solidariteit as spontane"iteit verdag laat 

lyk: Die werkers van Sud Aviation in Nantes staak spontaan in die vorm van 'n "sit-in" op die 

fabrieksvloer. Dit is nie deur die vakbond georganiseer nie. Op 13 Mei neem die drie grootste 

vakbonde die momentum op en roep 'n staking uit in die Renault-fabriek. Vakbondstakings versprei 

tussen 18 en 24 Mei na die spoorwegdiens, posdiens, lugdiens, die Cannes-filmfees is gesluit, die 

beurs het opgehou om aandeelpryse aan te kondig, die hotelwerkers het gestaak (in daardie jare was 

die hotelbedryf die grootste Fanse bedryf). Teen 24 Mei het 10 miljoen mense gestaak. 

Hoewel kritiek uit verskillende standpunte geloods is teen die onderwysstelsel, die 

werksomstandighede, en die regering se planne om universiteitskursusse te herkurrikuleer vir 

tegniese spesialisasies, was daar nie duidelike eenstemmige redes vir die oorsaak nie, en dit was nie 

duidelik of die regering bedreig was of nie (Koepke 2000). Studente se besware het meer gegaan oar 

die stelsel en oor selfbeskikkingsreg as oor konkrete stappe tot verandering. Koepke (2000) beskou 

die studente se ideologiese instelling op die stadium as meer anargisties, en die werkers s'n as meer 

kommunisties. Die vakbonde het oor werksomstandighede beswaar gemaak het, met unioniste en 

linksgesindes wat aandring op hervormings. 
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Hier en daar het stemme begin opgaan om die regering te vervang. Op 30 Mei het De Gaulle 'n 

verkiesing in Junie uitgevaardig en die werkers teruggeroep werk toe, met sukses. Hy het die 

verkiesing gewen, en die kommunisteparty het ver verloor. In 1969 het De Gaulle 'n mosie van 

vertroue gevra, dit nie gekry nie, en bedank (Kolokolnikov, 1996:1 0). 

Terug na die vraag oor die revolusie se oorsaaklike faktore, of dit georganiseerd was of nie: Koepke 

haal vir Henri Lefebvre aan wat die revolusie beskou as 'n natuurlike gevolg van 'n generasiegaping. 

Middelklasstudente het in die sestigs teen hulle herkoms geprotesteer in die res van Europa 

(Amsterdam, Berlyn, Brussel, Rome), ook in Tokio, en ook in Noord-Amerika. Maar net in Frankryk het 

dit 'n algemene staking geword en werkers betrek in die grootste staking ooit. Lefebvre is dit wei (met 

Bourdieu) eens dat min werksgeleenthede vir 'n ooropgevoede, gepolitiseerde jong geslag die 

ontevrede klimaat geskep het. Maar Bourdieu se indruk dat die studente ontevrede was oor die 

"structural downclassing" wat hulle beleef het, bots met Henri Lefebvre se indruk dat hulle juis in 

opstand teen hulle klas was. 

Bourdieu se verwysing na die revolusie as georkestreer en georganiseer, stem wei ooreen met De 

Gaulle s'n. Op 30 Mei in sy toespraak beskryf De Gaulle die revolusie as die lank reeds beplande, 

georganiseerde werk van 'n totaliserende party wat sy metodes goed uitgewerk het. Joernalis Mervyn 

Jones het De Gaulle se toespraak so in die New Statesman aangehaal, en daarop gereageer: "But 

nobody was organising. The two great boulevards of the [Latin] quarter were thicker than ever before 

with chattering groups; our speakers corner was multiplied by fifty, except that there were no speakers 

and no listeners, only the immense harmony of the endless discussion" (Jones 2000). Weer sien ons 

die verband tussen gespreksvorme of vergaderingsmaniere, en spontaneTteit. 

Nog 'n ooggetuie-perspektief oor die kwessie van vryheid van spraak en die verband met solidariteit 

kom van 'n anonieme romanskrywer (Anoniem, 1986:5). Een van die studente in die Sorbonne 

binnehof het hom gevra, tydens een van die stomende nagte, wat hy dink van alles wat hy sien. 

"They seemed heartened by the fact that I was impressed. One girl said: 'You see, we 

have been in it all the time, and sometimes we wonder if it isn't all just talk, talk, talk.' I told 

her that one of the things that had impressed me most was the talk." 

Die romanskrywer se verbasing oor die indrukwekkende inhoud en standaard van die gesprekke op 

die Sorbonne-plein is in teenstelling met Bourdieu (1988:177) se bewering dat die revolusioniste nie 

werklik die geleerde ideologie bespreek het nie, maar dat dit die politici was wat die revolusie so 

ingeklee het (nog 'n verbinding tussen leierskap, spontaneTteit en gesprek). 

Die romanskrywer (1986:12.13) vertel verder van baie verskillende strukture vir dialoog: informeel in 

die binnehof, of in speakeasies, op hoe en moeilike teoretiese vlak oor tameletjies van vryheid, 

deurmekaar en verskreeuend in die filmteaters. Soms het die reg om in die rede te val inderdaad 

oorheers- soos wat Bourdieu na diskursiewe geweld verwys in 3.2.1.3.2.2. Maar daar was ook meer 

gestruktureerde forums, soos die Odeon Theatre de France, wat dwarsdeur die nag oop was en waar 
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versigtiger probeer is om na mense te luister. En te midde van die gevegte was al die boekwinkels en 

al die broodjiewinkels ongedeerd oop, spreek die anonieme skrywer sy verbasing uit. (Lyk my ons het 

hier 'n seldsame samekoms van brood en boeke, as 'n inversiewe e.ffek van die karnavaleske.) 

Net so het Daniel Cohn-Benditt ('n prominente figuur en segsman tydens die revolusie) ook die 

spontanerteit en leierloosheid van die revolusie beklemtoon. Hy het 'n verband getrek tussen en die 

revolusie as 'n poging om gehoor te word, en die leierloosheid daarvan. Toe hy op 23 Mei deur die 

pers gevra is of hy die revolusieleier is, het hy. geantwoord: "Let them write their rubbish. These 

people will never be able to understand that the student movement doesn't need any chiefs. I am 

neither a leader, nor a professional revolutionary. I am simply a mouthpiece - a megaphone ( ... ) 

Action is born from below, from the actual situation" (Cohn-Benditt, 1968). Weer eens sien ons die dat 

die vraagstuk oor leierskap, organisasie en spontanerteit verband hou met diskoers, gesprek, 

vergaderingmaniere, vryheid van spraak. 

3.2.1.3.2.3.2 Diskoers en revolusie 

Waar Bourdieu gebrek aan solidariteit wou bewys deur diskursiewe geweld te beweer, bring ander 

skrywers bewyse van vryheid van spraak. Albei standpunte verbind diskoers met hoe die revolusie se 

ontstaan en verspreiding gestruktureer is (spontaan en solider aldan nie) en raak so aan kwessies 

van subjekvorming in die ideologiese diskoers. Die wisselwerking tussen verskillende ISA's word so 

ook aangeroer: die arbeidsmark, die ostelsel, en die regering was al drie betrokke by die revolusie, en 

het verskillende doelwitte en reaksies gehad. 

Die revolusie was waarskynlik 'n diskursiewe revolusie. Soos Koepke se: "Not power to the people 

but power to the imagination" (2000). Baie van die slagspreuke wat deur die plakkate van die 

anonieme grafici van die Atelier Populaire versprei is, plaas ook sterk klem op die diskursiewe 

revolusie. Ek haal aan uit Koepke (2000) en Knabb (1999). 

Eers 'n handvol voorbeelde van slagspreuke wat glo in dit wat nie gese kan word nie, die onmoontlike. 

Die spreuke gee uitdrukking aan 'n weiering om die reele orde en die imaginere orde as geskei te 

sien, 'n aanduiding dat dit as geskei ervaar word binne die simboliese orde: Be a realist, demand the 

impossible. I take my desire for reality, because I believe in the reality of my desires. When the 

unpredictable has happened, the seemingly impossible is at hand. To act is to become aware. An 

intellectual is judged not by what he thinks, but by the relationship between what he thinks and what 

he does. To lie means to reinvent life. 

Vervolgens 'n handvol voorbeelde van slagspreuke wat verbande trek tusen woorde en dade. Aan die 

een kant dreigend, maar per slot van rekening net so dreigend as wat 'n speech act kan wees, niks 

meer nie. Aan die ander kant ook 'n bevraagtekening van die mag wat in die simboliese orde ingebed 

is: Let's open the gates of nurseries, universities and other prisons. Write your ideas on walls; it 
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makes them dirty but it's good for you. It's forbidden to forbid. There are no master thinkers, it is 

thought which is the master. We won't ask, we won't demand, we will take and occupy. Tog het hulle 

niks gevat nie, veral nie die regering nie. 

Wanneer ons later by die afdeling (3.3} oor Suid-Afrikaanse studente se bevryding deur middel van 

diskoers en dialoog gaan uitkom, gaan hierdie diskursiewe vryheidsideale dien as 'n belangrike 

agtergrond. 

Die belang van vryheid van spraak wanneer solidariteit en spontanerteit bespreek word, duik ook op in 

die wel-wetenskaplike gedeeltes van Bourdieu se studie van die revolusie: hy bestudeer die diskoers 

en die subjekrolle wat studente en dosente ten opsigte van mekaar ingeneem het tydens kritiese 

oomblikke van die revolusie self. 

Ons kan die manier waarop hierdie temas by verskillende skrywers saam opduik teoreties 

verantwoord: Ja natuurlik is die poging om nuwe subjeknisse vir die student- en werkerself toe te eien, 

ten nouste verweef met diskursiewe vryheid: subjeknisse word immers bepaal deur die simboliese 

orde; die ruimte waarvoor geveg word, is fn die simboliese orde. Dit lyk ook asof die revolusie, hoewel 

dit dikwels as 'n mislukking beskryf word, tog diskursiewe vryheid bereik het: Koepke meen studente 

het daarna opgehou om te "luister" in die tradisionele sin van die woord. Die hele outoritere struktuur 

van die universiteit het verslap. Koepke haal ook vir Peter Starr aan, wat die revolusie beskou as 'n 

belangrike impetus vir postmodernisme en feminisme se kultureel politiese uitgesprokenheid. Starr 

beweer ook dat hedendaagse straatteater uit die revolusie gespruit het. Daardie genre beweeg op die 

randjie van diskursiewe anargie, en kry in sy beste oomblikke reg om onsebare dinge te se. Ook hier 

in Suid-Afrika, in byvoorbeeld die werk van dramaturg Francois Venter of van die Arts Alive Festivals 

in Johannesburg, of van die besoekende Nederlanders Dogtroep, verbind straatteater werkers, 

histories agtergeblewenes en intellektuele. 

Naas diskoers is tyd 'n ander tema wat baie aandag kry: Bourdieu analiseer (wetenskaplik} hoe tyd in 

stadige aksie soos stroop langsaam gly in die kritieke ewige oomblik van die revolusie self. Hy beskou 

ook die gelyktydigheid van die krisisse in die verskillende velde as die oorsaak van die revolusie, soos 

ons hierbo gesien het. Tyd is net so belangrik vir Koepke. As historikus meen hy klaarblyklik dat die 

bydrae wat hy kan maak om die revolusie te verstaan, 'n uiteensetting is van hoe die gebeure op 

mekaar gevolg het - 'n studie in tyd. En die anonieme romanskrywer hierbo interpreteer sy ervaring 

van die revolusie ook in terme van tyd: hy skryf dit as 'n dagboek. Die dagboek begin nadat hy 'n dag 

lank geslaap het, en hier en daar verwys hy na die verbasend na-nagtelike ure waarin die 

vergaderings voortduur, en die boek- en broodjiewinkels oop is. Die dagboek bevat ook jeremiades 

dat hy hierdie of daardie belangrike moment misgeloop het. Maar hier begin ek vasval in die slaggat 

wat ek wou vermy: om betrokke te raak by die romantiek van die revolusie, en dit te bestudeer as 'n 

onderwerp. Laat ons 'n grens om ons studieveld trek: 'n analise van tyd en subjekvorming in die 
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karnavaleske sou lekker wees, en sou gebruik maak van Bourdieu se geTnspireerde werk daaroor, 

maar dit val buite hierdie studie se tydruimte. 

3.2.1.3.2.4 Gevolgtrekking: Bourdieu en ander perspektiewe 

Noudat ons gehoor het van ander mense wat betrokke was by die revolusie, kan ons Bourdieu se 

perspektief in konteks sien. Vir hierdie studie is hy nou nie meer die meesternarratief oar die revolusie 

nie, maar 'n subjek, nag 'n oom met 'n jas en 'n asemwolkie voor hom uit in 'n Mei-lentenag in. 

Nou gaan ek 'n afleiding maak oar Bourdieu se eie posisionaliteit in sy interpretasie van die verhouding 

tussen werkers en students tydens die Mei 1968-revolusie. Hierdie afleiding kan oak toegepas word op 

die interpretasies wat Bourdieu hierbo (in 3.2.1.3.1) aanbied van 'n afgestudeerde se werkservaring, en 

afgestudeerdes se werkloosheidservarings. Hierdie interpretasies word aangebied deur Bourdieu as 

wyse man, nie as wetenskaplike nie. 

As iemand wat allank verkeer tussen die elemente waaroor hy praat, en iemand wat weet van praat, is 

sy insigte ryk en waardevol. Saam met hierdie intimiteit en die insig daarvan, gaan oak 'n grater mate 

van partydigheid en geposisioneerdheid as in Bourdieu se ander stellings, wat hy wetenskaplik 

afstandelik probeer formuleer (naamlik die matriks van dosente se institusionele mag en akademiese 

invloed; asook die anal~se van die karnavaleske diskoers en subjekvorming tydens die revolusie). 

Wat presies daardie partydige posisie is waarin Bourdieu hom bevind ten opsigte van die 1968-

revolusie is nie belangrik vir hierdie studie nie - ek vermy ideologiese heksejagte. Maar dit is wei 

belangrik dat ons deur middel van vergelyking van verskillende perspektiewe op die revolusie kon 

bevind dat Bourdieu se perspektief nie absoluut of neutraal is nie. Ek kan dus nou tot die 

gevolgtrekking kom dat Bourdieu uiters wetenskaplik en strukturalisties te werk gaan wanneer hy die 

kritiese moment van die revolusie self analiseer, maar wanneer hy die wisselwerking daartydens 

tussen students en werkers beskou, gaan hy onwetenskaplik te werk. Hy ontken die spontaneTteit van 

die revolusie, en die solidariteit tussen werkers en studente sander om dit te "bewys". Die gevolg is dat 

sy mening verskil van ander perspektiewe op spontane"iteit en solidariteit in die revolusie. Vanuit ander 

perspektiewe hier aa!lgehaal sou ons kon se hy onderbeklemtoon die verhouding tussen studente en 

werkers, en daarmee saam die verhouding tussen die akademie en die arbeidsmark. 

Sy metodologie weerspieel dus die kloof tussen die werker/werkende en die akademikus. Dit lyk asof 

hy subjekte in een van die twee kategoriee wil plaas, aan een van die twee kante van die kloof, en nie 

tussen-in nie. Ek vermoed dat dosente geneig is om aan een kant van die kloof vas te kleef, en 

vervolgens kom ons by die afdeling waar ons probeer vasstel waar Bourdieu homself posisioneer in 

die kloof. 
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3.2.1.3.3 Bourdieu se subjekposisie 

Ek gaan vervolgens probeer aandui dat Bourdieu 'n problematiese subjekposisie in die kloof tussen 

akademie en arbeidsmark inneem. Hy kenmerk die akademie as enersyds val interne klofies soos 

verskillende fragmentasies, groeperinge, metodologiee, hierargiee en wedyweringe daarbfnne. (Spivak 

(1987) verwys oak na departementele huisgeveggies.) Andersyds beskryf hy die akademie as sterk 

gekonsolideer na buite, daar is 'n ivoorlagie random hierdie veld. Dit is oak sigbaar in sy metodologie: 

as hy hom afvra wat dit behels om tot die akademiese veld te behoort, wat 'n homo academicus is 

(1988:xiii), doen hy dit nie by vergelyking met ander velde nie, maar fokus hy intern. Hy beskou die 

kenmerke van homo academicus nie deur dit te vergelyk, of dit in interaksie te beskou, met homo faber 

nie, maar deur na die interne klofies te kyk. 

In afeling 3.2.1.3.1 het ek oak Bourdieu se paradoksale metodologie bekyk en afgelei dat hy die kloof 

in sy werk herhaal. In afdeling 3.2.2 wil ek vasstel of daar kloofpatrone is: (a) Is daar 'n kloof tussen 

arbeidsmark en akademie by al vier die literatuurteoretici (Spivak, Bourdieu, Said, en Parker)? (b) Hoe 

posisioneer hulle hulself ten opsigte van die kloof? Om uit te vind hoe Bourdieu posisie ingeneem het 

ten opsigte van die kloof, maak ek vervolgens 'n analise van diskursiewe subjekvorming in sy teks. 

Hoe is sy posisie as 'n subjek ingebed in die akademie? Kleef hy oak aan die akademiese kant van die 

afgrond deur hom soos Said hierbo te beroep op 'n akademiese "ons" en die solidariteit daarvan? 

Hy formuleer nie 'n "ons" nie, maar 'n "hulle". Die enigste ons in Bourdieu se teks is daardie ons 

waarvan skrywers dikwels gebruik maak, op 'n baie neutrale, fatiese manier, om 'n gesprek tussen 

hom en sy Ieser op te rig: 

This feeling of certainty is understandable if we realize that. Like a well-drafted map or plan, 

the diagram is a model of 'reality ' as we know it, or, more accurately, as it is revealed to us 

(1988:24- ek onderstreep.) 

Bourdieu formuleer wei 'n "they" in Homo Academicus. Dit verwys soms na die opposisie van 

wetenskaplikes wat anders te werk gaan as hy, en soms na die akademici wat in sy studie verskyn. 'n 

Voorbeeld van die "they" van wetensk~plikes wat anders te werk gaan as hy, duik op wanneer hy 

metodologies motiveer hoekom hy eers in 1988 oar die Mei 1968-revolusie skryf: Hy voer aan dit plaas 

hom in 'n afstandelike, en daarom wetenskaplike posisie. 

Aanhalings uit daardie argument is goeie voorbeelde van hoe hy die "they" opstel (ek onderstreep 

telkens). In die proses sal ons oak sien hoe hy sy eie subjektiwiteit opstel in hierdie "they"-konteks: 

Those who pay instant attention to the instant( ... ) introduce thereby a philosophy of history: 

they tend to presuppose that there are in history moments which are privileged ... 

(1988:160). 

Daarenteen glo hy in wetenskapsbeoefening wat verwyder is van die oombliklike. Dit formuleer hy nie 

as "ek" nie, maar as 'n abstrakte entiteit: 
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The scientific ambition, on the other hand, aims to reinsert the extraordinary event into the 

series of ordinary events ... (1998:161 - sy kursief). 

Nog 'n voorbeeld van die onspesifieke hy in dieselfde verband, maar hier is dit nie so abstrak nie: 

The researcher can only arrive after the show when the lamps are doused and the trestles 

stacked away, with a performance which has lost all the charms of an improvisation 

(1988:160). 

En weer eens staan hierdie hy teenoor 'n "they": 

Moments when the meaning of the social world hangs in the balance are a challenge ( ... ) 

for all those whose profession is to read the meaning of the world and who, appearing to 

formulate a state of affairs, tend to remodel the world in conformity with their desire, 

thereby producing immediate political impact; which requires their immediate statement, 

rather than reflection after the battle (1988:160). 

Tog is hy ook eintlik deel van hierdie "hulle"- dit is ook sy professie om die "meaning of the world" te 

lees. Hierdie is 'n duidelike voorbeeld van hoe hy deel is van die akademiese solidariteit in die eerste 

plek, maar in die tweede plek (veral in Homo Academicus) deel is van die fragmentasie daarbinne: hy 

is nie deel van hulle as hulle die wereld hermoduleer na hulle eie sin nie. 

Hy formuleer dus nie 'n ek nie, maar 'n personasie buite homself, 'n wetenskaplike, 'n navorser, 'n 

sosioloog; en wei een teenoor, maar ook tussen, ander. 

Aan die begin van die boek, wanneer hy sy benaderingswyses en doelstellings vir die studie verklaar, 

en die veld van sy studie afkamp (die akademie as die habitus van die homo academicus) stel hy ook 

dat subjekte in die veld (in enige veld) relasioneel gedetermineerd is tot die veld, en tot die ander 

subjekte in die veld, en die werkings tussen die elemente daarin. Sy derdepersoonself se komplekse 

verhouding tot ander wetenskaplikes strook hiermee. 

Die derdepersoonself wat hy opbou is dus doelbewus en sistematies nodig vir sy siening van 'n 

objektiewe metodologie, omdat .hy deel is van die stelsel waaroor hy skryf. Hy stel dat in hierdie 

sosiologie dit problematies tot die punt van 'n krisis is om eiename te vermy, om polemiek te vermy 

deur die gebruik van individuele voorbeelde. Die rede daarvoor is dat die diskoers direkte betrekking 

het op: " the game which the author finds himself playing, and wagering on." En omdat "the reader 

almost inevitably substitutes for the epistemic subject and object of the discourse the practical subject 

and object, converting a neutral utterance oil a constructed agent into a performative denunciation 

( ... )" (1988:24). 

Daar is dus 'n gespletenheid in die subjek: die epistemiese subjek, en die praktiese subjek. Hy kan nie 

by die ossilasie van die twee verbykom, glo hy, deur homself (die praktiese subjek) uit die vergelyking 

uit te verwyder nie. Die "enquiring subject" (nog een van sy skuilname) kan nie homself as empiriese 
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subjek negeer nie, en pogings om anonimiteit van homself en van dit waarna hy verwys te konstrueer, 

gaan nie werk nie - hy se nie hoekom nie. Daarom wend Bourdieu hom tot "circumlocution which 

would substitute for the proper name the (partial) enumeration of pertinent properties." En dis hoekom 

hy die derdepersoonself opstel as "hy" en inklee met die "pertinent properties" van 'n wetenskaplike: 

"scholar'', "writer'', "researcher'': "Only a sociological self-analysis of this kind, which owes and 

concedes nothing to self-indulgent narcissism, can really help to place the scholar in a position where 

he is able to bring to bear on his familiar world the detached scrutiny ... " (1988:xii). Hy glo dat hierdie 

"scholarly construction'; wat hy opbou met sy "circumlocution" hom kan vrywaar van die slaggate van 

"'learned ignorance"' (1988:7). · Weens sy ideaal om wetenskaplik betroubaar te wees, sy 

objektiwiteitsideaal, probeer hy homself dus distansieer van sy studie-objek, gevolglik oak van 

homself. 

Maar daar is 'n tweede rede: hy weet hy gaan gelees word deur sy kollegas, en dat hulle hom gaan 

probeer terugkry oar al die goed wat hy van hulle se wanneer hy akademiese invloed en institusionele 

mag bestudeer. Hy het daarom nodig om 'n personasie te skep wat hierdie goed se, nie hy nie maar 

die wetenskaplike, die buitestander by uitstek. Dit is die paradoks: Bourdieu probeer tegelyk van binne 

en van buite die akademie skryf in Homo Academicus. Dit word in die volgende aanhaling gei'llustreer: 

The writer occupies a position in the space described: he knows it and he knows that his 

reader knows it. He knows that the latter will tend to relate the constructed vision he offers 

to the position he occupies in the field and to reduce it to a viewpoint like any other; he 

knows that he will see in the slightest nuances of the writing - a but, a perhaps or, simply, 

the tense of a verb - indices of bias; he knows that he is likely to notice. Amid all the efforts 

expended to produce a neutral language stripped of all personal resonance, only the effect 

of greyness, judging that it is a high price to pay for what is, after all, never more than a 

form of autobiography (1988:24/25). 

· Ek onderstreep om te wys dat die een hy en die ander hy nie meer albei die derdepersoonself van 

Bourdieu is nie, maar nou sy kollega ook, sy spieel, sy implisiete leser/skrywer. Dis 'n pragtige frase. 

Die paradoks is dat hy aan die een kant aile persoonlike verwysing uitsluit, aan die ander kant tog niks 

meer skryf as 'n vorm van 'n outobiografie nie, en die prys wat hy daarvoor betaal is grysheid. In baie 

van die hoofstukke is Bourdieu inderdaad grys, grys lyste statistieke, grys gemaal in die 

"circumlocution" van sy subjek-as-objek-paradoks. En dan tussen-in, hierdie sprankels. Hy se oak nie 

watter een van die twee "hye" dit is wat dink dis 'n grys teks nie - miskien is hulle saamgesmelt, nou 

en dan. 

Daarom dus die sirkelende subjekformasie: om die geveg wetenskaplik te neutraliseer .. en tog kan 

wetenskaplike neutralisasie ekstra geweld inspuit in die diskoers wat gewoonlik so diskreet en 

beskaafd lyk vir die buitestander, se Bourdieu, en verder: " ... that extra violence ( ... ) is added to the 

discreet polemics of academic hatred by the methodical erasure of all external signs of violence": 
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(1988:25). Bourdieu se vrees vir hierdie geweld is deel van die paradoks: ek is nie in hierdie teks nie, 

maar as jy hierdie teks skiet gaan ek bloei. In hierdie analise skiet ek nou teiken na sy teks, maar ek 

respekteer sy spiralende nie-self self in die teks. Ons voel alma! so oar ons tekste. En tog doen ek juis 

wat hy probeer vermy (skiet), juis omdat hy dit probeer vermy. 

Soos sy derdepersoon vertaal kan word tot 'n "ek", kan die meervoudige derdepersoon "hulle" oak 

beskou word as 'n "ons". Hoewel problematies, dink ek dus wei Bourdieu skaar homself by 'n 

akademiese "ons" - maar nie 'n monolitiese ons nie. Hy praat van homself (nie in die derde persoon 

nie, nie as wetenskaplike nie, maar in Bourdieu se sirkelspraak - 'n subjeklose sin) as "belonging to 

the academic field." (1998:xiii). En uiteindelik is daar wei 'n "we": nie die neutrale, fatiese "ons" nie, 

maar die "ons" van akademiese broederskap: "[When] we act without entirely knowing what we are 

doing, we make it possible to discover in what we have done something of which we were previously 

unaware (1988:25)." En later: "The logic of research is an intermeshing of major or minor problems . 

which forces to ask ourselves at every moment what we are doing, and permits us gradually to 

understand more fully what we are seeking ... " (1988:7). Dit kan wees dat daar in Bourdieu se neutrale 

fatiese "ons" 'n klein bietjie akademiese "ons" skuil. 

3.2.1.3.4 Onbewus 

Bourdieu se metodologie is om sosiologies wetenskaplik rigoreus te werk te gaan by sekere aspekte 

van sy studie-objek, maar soms empiriese wetenskaplikheid agter te laat en vanuit sy wysheid as 

geleerde man te praat. Wanneer hy as wyse man skryf, begrond hy nie sy stellings nie, en dit 

weerspieel 'n aanname dat hy nie sy insig hoef te verantwoord of te verdedig nie. Die werkswyse van 

die wyse man word nie eksplisiet as werkswyse verklaar nie. Hy bly so onbewus van sy eie gekleurde 

standpunte. 

Wanneer hy aanvanklik die akademiese veld afkamp om dit te bestudeer, verklaar hy dit metodologies 

korrek, en op die oog at is daar niks mee fout nie. Ons is al vertroud met die hoogstaande werk wat 

Bourdieu !ewer as hy eers 'n studieveld afkamp, soos 'n argeoloog se toue deur 'n grot. Maar wanneer 

hy wei oar die tau heen kyk na die werkers, die afgestudeerde studente as werkers, die studente se 

verhoudings met werkers, neem hy nie sy eie posisie en perspektiefin ag nie; breek hy sy eie kosbare 

metodologiese reels, en gebruik hy hierdie losse bevindings as fondamente vir sy studie. 

Die gevolg is dat die arbeidsmark in sy studie nie 'n reele veld word nie; dit dien bloat as die ander 

kant van die kloof, die lokus van die ander, met die arbeider as objek van die akademiese subjek. So 

word sy posisie aan hierdie kant van die kloof gekonsolideer in die akademiese "ons", al is hierdie 

kant gefragmenteerd en val wedywering. 

Bourdieu spring reeds aan die begin van Homo Academicus weg en se daar is 'n kloof tussen 

arbeidsmark en akademie, 'n hiatus. Hy verwys na 'n spanning of 'n gaping tussen die self en die 
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representasie van die self in die BA-studierigtings. Daardie gaping vind neerslag wanneer die BA-self 

teleurstelling ervaar in haar beroepsloopbaan (1988:168). Dit is 'n belangrike insig van 'n wyse man 

en deurgrondelike wetenskaplike, waaruit ek baie inspirasie put vir die hoofstuk oor die SA-student se 

wedervaringe op die arbeidsmark (afdeling 3.2). Toe ek hierdie wyse manwetenskaplike se 

subjekposisie ten opsigte van daardie kloof ondersoek het, vind ek egter dat sy metodologie die kloof 

(onbewustelik) weerspieel, meer nog - dit verder ooprek. En ook dat hy homself aan die duskant van 

die kloof posisioneer, veilig en knus in die arms van die akademie. Wei miskien nie so veilig nie maar 

minstens tuis in die wereld wat hy ken, waar hy kan deelneem aan die diskoers. 

Bourdieu was na Parker en Said die derde voorbeeld van hoe akademici hulself opstel ten opsigte van 

die kloof tussen brood en boeke. Weens die kompleksiteit van sy sirkelspraak subjekvorming het dit 

Ianger gevat om duidelikheid te kry oor sy posisie. In die proses het ons sy paradoksale metodologie 

wanneer hy die Mei 1968-revolusie bespreek opgemerk. Nou gaan ons voort om die vierde 

akademikus se posisie ten opsigte van die kloof te ondersoek. 

3.2.1.4 Gayatri Chakravorty Spivak 

Soos Bourdieu verwys Spivak (1987:95) eksplisiet na die kloof tussen die arbeidsmark en die 

akademie. Sy is bewus van haar studente se ingebedde bestaan in 'n buitewereld en beskryf die kloof 

tussen die akademie en die besigheidswereld as " .. the separation between the world of action and 

the world of disciplines". Sy verwys met ideologiekritiek na die vloei van mag, geld, wapens, en 

beperkte natuurlike hulpbronne soos hout en olie in die besigheidswereld en arbeidsmark. Sy neem 

die ongemaklike posisie van literatuurgraduandi in ag, maar nie soseer in die sin van 

beroepsvoorbereiding nie. Sy fokus meer op ideologiese voorbereiding van graduandi vir die 

buitewereld. 

Sy noem die kloof tussen die akademie en die arbeidsmark "[t]he apparent lack of contact between 

rational expectations in the business world and freedom and disinterest in the humanist academy" 

(1987:1 00), en sy sien dit as die resultaat van ideologie. Na haar mening is die posisie van die 

literatuurstudie deur ideologie in die wereldteks ingeskryf as marginaal. Hier het ons weer die tema 

van die subjek se ingeskryf wees, soos by lrigaray en Parker (in afdeling 2). · 

Spivak wil studente toerus om daardie wereldteks krities te lees, en om daaraan mee te skrywe, sodat 

hulle die "bewildering contradiction" tussen "die !ewe" en die kuns, en die akademiese studie van 

kuns, kan verplaas. Haar opvoedkundige doelstelling is dus om studente diskursief toe te rus vir hulle 

eie oorlewing, maar vera! ook vir die oorlewing ·en verantwoordbaarheid van die dissipline. Dit is haar 

mening dat studente sal kan stry (lees en skryf) vir daardie oorlewing as hulle die skeiding tussen die 

wereld van handeling ("action") en die wereld van studie ("disciplines") kan verander, die marginaliteit 

kan verplaas. Sy maak dus bemoeienis met die student se diskursiewe rol in die wereld buite die 

universiteit, en terselfdertyd ook met die dissipline se toekoms. 
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Hoewel sy nie uitwei oor die vereistes van die arbeidsmark, en die rol wat die student daar gaan speel 

nie, bevind Spivak haar aan die een kant van die kloof en sy kritiseer die prosesse wat haar posisie as 

literatuurdosent so bepaal het. Want hierdie gemarginaliseerde posisie van literatuurstudie maak dat 

sy nie in staat is om uit te wei oor die ander kant (die arbeidsmark) nie. Die diskoerse waarna Spivak 

verwys, is gewoonlik sosiaal, ekonomies, polities, ensovoorts, en nooit binne die konteks van die 

korporatiewe raadsaal nie. Ruimtelike kontekste wat wei opduik, is die kongressaal, die eetsaal, die 

lesingsaal. Sy is dus duidelik geposisioneer aan die akademiese kant van die kloof, en verklaar 

haarself ook bewus daarvan. 

Sy beskou haar opvoedkundige verantwoordelikheid as tweeledig: om te vra (a) hoe literatuurstudie 

op universiteit kan aanpas by veranderende sosiale eise, en (b) hoe literatuurstudie kan bydra daartoe 

om daardie eise oor die lang termyn te verander. 

Hierdie kritiese lees- en skryfproses word nie net een keer gedoen en dan is die doe! daarvan bereik 

nie, "but rather constantly, persistently, like all repeated gestures of life-sustenance" (1987:1 00). Die 

lewensonderhoud waarvoor sy haar beywer, is meer dikwels die literatuurstudie s'n, as haar studente 

s'n. Tog erken sy wei die moontlikheid dat studente verskillende institusionele diskoerse sal moet 

hanteer, dat hulle dus in 'n diskursiewe ruimte gaan inbeweeg waar hulle tans as studente nie is nie, 

dat daar buite die akademie 'n ander wereld is. 

In die laaste snikke van die artikel vind 'n wending plaas en erken Spivak dat studente "immediate 

futures" het, terwyl die transformasieplanne wat sy vir die wereldteks en vir die kurrikula het lang 

termyn is (1987:1 01 ). Daarom moet literatuurstudie ook studente voorberei om in die arbeidsmark in 

te pas soos wat dit is, foute en al, totdat kritiese diskoers begin regkry om dit te transformeer. Die 

kurrikulere en ideologiese hersiening wat nodig is om literatuurstudie se posisie in die wereldteks te 

verander, moet volgens haar nie ten koste van studente se loopbaantoekoms gebeur nie. Maar sy 

dink nie die vereistes van die arbeidsmark moet klakkeloos aanvaar word as die determinante van 

literatuurstudie nie (Spivak 1987:1 02). 

Spivak is meer as Parker, Said, en Bourdieu bewus van die arbeidsmark as 'n determinant in die 

student se subjekvorming. Haar posisionaliteit in die kloof begin wegbeweeg van die akademiese 

"ons" af, soos wat sy die akademie kritiseer vir die mate waarin daardie determinant, daardie 

anderkant van die kloof, ongeken is. Sy kritiseer ook die wereldteks vir die ongekendheid van die 

anderkant van die kloof, soos Parker, Said, en Bourdieu ook doen. Waar hulle glo kritiese analise is 

genoeg om die kloof leefbaar te maak vir die student, glo sy egter dit moet ook vertaal in 

lewensvatbaarheid, lewensonderhoubaarheid vir die student in die arbeidsmark. Om die student bloot 

met ideologiekritiek op die arbeidsmark toe te rus, kan haar net verder daarvan vervreem, sodat sy 

haarself nie as dee! daarvan kan verbeeld nie. Daarom is daar ook 'n mate van beroepsvoorbereiding 

nodig vir literatuurstudente. Spivak verskuif dus sommige van die ideologiekritiek na kritiek op die 
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akademiese "ons". Daarmee maak sy 'n volgende afleiding moontlik: Literatuuronderrig wat homself 

met die wereldteks bemoei in ideologiekritiek, en nie in ander vorme van betrokkenheid nie, bevestig 

die kloof tussen die arbeidsmark en die akademie, en veroorsaak dat daardie kloof in die student se 

subjekvorming gereproduseer word. ldeologiekritiek kan dus soms 'n dekmantel wees om weg te bly 

van die wereldteks, om in die akademie weg te kruip van die ongekende ander kant van die kloof. 

Spivak se visie vir literatuuronderrig is die eerste van die vier wat hier bestudeer is wat eksplisiet 

melding maak van 'n verantwoordelikheid vir studente se eie onmiddellike toekoms. Sy maak ook 

meer as die ander melding van die arbeidsmark. Sy bring dit meer dikwels in verband met die 

oorlewing van die dissipline, as met die oorlewing van die individuele studente. 'n Moontlike dog 

aanvegbare afleiding is dat uitsprake van literatuurteoretici (soos wat Parker, Said, en Bourdieu 

vergestalt) oor die toekoms en verantwoordelikheid van die dissipline, meer dikwels verwys na die 

dosent se verantwoordelikheid teenoor die dissipline, as teenoor die student. Dit weerspieel 'n 

tradisionele doelstelling van universiteitsonderrig: om die student te onderle in die inhoud van die 

dissipline, en om in die proses reg aan die dissipline te laat geskied. Die objek van die dosent se 

literatuuronderrig is dus miskien meer dikwels die literatuur, en die literatuurstudie, as die 

literatuurstudent. 

Daar is verskeie bewegings in die rigting van verantwoordbaarheid teenoor die student se 

beroepstoekoms, en in hierdie studie se afdeling 4 word daardie doelstellings van literatuuronderrig 

ondersoek. 

3.2.1.5 Samevatting 

Uit hierdie oorsig oor vier verskillende literatuurteoretici se siening van die verhouding tussen die 

akademiese literatuuronderrig en die arbeidsmark, sien ons dus dat daar 'n kloof is tussen die twee 

velde. Ons sien ook dat al hierdie teoretici krities is oor die eensydigheid van die akademiese 

diskoers, maar dat drie uit die vier 'n diskursiewe grens opstel (of in stand hou) teenoor die 

arbeidsmark as 'n "andersydigheid". 

3.2.2 Patrone waarmee die kloof beskou word 

Daar is wei 'n kloof soos wat die hipotese hierbo (in 3.2.1) vermoed het. 

Ons sien 'n patroon ontwikkel as ons die vier skrywers vergelyk aan die hand van die volgende vrae: 

• Wend die skrywer sy/haar wetenskaplike vaardighede aan op die arbeidsmark? 

• Is daar 'n paradoks in uitgangspunte of metodologie? 

• Wat is die posisie van die subjek ten opsigte van die kloof, by watter ons skaar die skrywer 

haar/hom eksplisiet of implisiet? 

• Het die skrywer kennis van die arbeidsmark? 
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• Word eksplisiet melding gemaak van 'n kloof tussen die akademie en die arbeidsmark, of is 

implisiete tekens van so kloof te bespeur? 

• Watter uitsprake maak die skrywer oor die studente, hulle beroepsvoorbereiding, of hulle 

toekomstige loopbaan? 

Die vergelyking word gedoen in tabelvorm: 
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Kloofpatrone 

1. Pas die skrywer 2. Is daar 'n paradoks 3. Subjekposisie in 4. Het die skrywer 5. Eksplisiet melding 6. Enige uitsprake oor 
literatuurwetenskaplik in uitgangspunte of die kloof: by watter kennis van die van 'n kloof tussen studente se 
e vaardighede toe op metodologie? ons skaar sy haar? arbeidsmark? akademieen beroepsvoorberei-
die arbeidsmark? arbeidsmark ding 

Parker Paradoks: Ja. Fyn insig in een van Krities, maar konstrueer Ja -van een van die Nee, maar in sy Nee. Verafsku middel-
Diskoersanalise van die diskoerse van die wei 'n akademiese diskoerse daarvan. werkswyse, deurdat die tot-doel ideologie, 
tegniese rasionalisme, arbeidsmark, maar "ons", vera! deur "hulle" Maar nie van moontlike diskoers van produktiwi- waaronder studente 
maar nie in arbeidsmark geen rol vir die self of te stel as ander. subjekrolle daarin nie. teit opgestel word as beroepsopleiding oak 
konteks nie. student in die Subjekrolle net in die vyand, die monster. kan tel. Klem op 

arbeidsmark nie, net in onderwys. Vervreem arbeidsmark persoonlike vorming, 
onderwys so verder. vera! diskursief. 

Said Nee. Nee. Kritiek op Beroep hom op Nee, noem juis dat Ja. Noem dit 'n voorreg Nee. Klem op 
akademiese vryheid, akademiese akademie van werk om met boeke en idees persoonlike vorming, 
maar is lief daarvoor. onssolidariteit. verskil. te werk terwyl die vera! diskursiewe 

buitewereld swoeg in vaardighede. 
angs. 

Bourdieu Nee. Gaan nie met sy Twee: in metodologie Nie eksplisiet nie, juis Nee. Maak onbewese Ja Stel 3 uitgangspunte: 
empiriese instrument na en in sy subjektiwiteit. krities oar 'akademiese bewerings oar werkers. studente kry nie werk 
arbeidsmark nie. Is gesteld cip empiriese ons'. Maar implisiet Dit dui op akademiese soos vroeer nie nie; 

metode, maar gebruik wei, soos blyk uit intellektualisme aan sy werkendes in beroepe 
onbewese stellings as analise van kant. van kulturele produksie 
hoeksteen. Wil homself voornaamwoorde. is intellektueel 
buite studie gefrustreerd; studente 
posisioneer, maar en werkers revolusie 
studie gaan oar was geforseerd, 
posisies soos syne. ongelyk. 

Spivak Ja. Nee. Wei 'n wending: Beskou haar posisie as Nee - verklaar self haar Ja, is krities daaroor, wil Ja. Totdat die strategie 
aanvanklik net ingestel gemarginaliseer. frustrasie met haar dit verander deur meer teen die marginalisering 
op oorlewing van Beskou die arbeidsmark onkunde, beskou dit as relevansie in kurrikula, van literatuuronderrig 
dissipline t.o.v. die as die ander. Maar reik funksie van ideologie. en deurwereld te werk, moet studente vir 
wereld, onthou dan uit soontoe ter wille van Wil daardie verander deur arbeidsmark voorberei 

· studente moet werk kan die dissipline en marginalisering diskursiewe word. Maar vereistes 
kry. studente. teewerk. vaardighede vir van arbeidsmark 

studente te leer. moenie onderrig 
domineer nie. 



Spivak begin beweeg na 'n ongemaklike posisie wydsbeen oor die kloof, soos die dekonstruktiewe 

posisie van die radikale dosent wat sy aanbeveel. 

Spivak is die dapper een: sy bevraagteken soos Said en Bourdieu die kloof, maar skaar haar met minder 

oortuiging aan die een kant daarvan. Sy staan nie veilig tussen die akademiese "ons" met haar rug teen 

die afgrond nie. Sy beweeg in die "bewildering contradiction" in, dink aan maniere om dit te verander. AI is 

sy nie toegerus om oor die ander kant te praat nie, is sy die enigste een wat die akademie beskou as 

verantwoordelik vir studente se toekoms op die arbeidsmark. 

Met hierdie tabel word glad nie gepoog om die indruk van 'n statistiese opname te skep nie. Dit dien bloot 

as breinkaart of skema van die patrone wat opgeduik het toe die vier skrywers met mekaar vergelyk is 

aan die hand van hoe hulle die verhouding tussen die arbeidsmark en die akademie sien: 

• Kolom 3 bevestig die hipotese dat al vier die tekste wat gelees is, 'n kloof tussen die arbeidsmark en 

die akademie weerspieel. En drie uit die vier keer in stand hou. 

• Korrelasie tussen kolomme 1 en 3: Omgekeerd eweredig. Spivak is die enigste een wat sander 

paradoks haar wetenskaplike vaardighede op die arbeidsmark aanwend, en ook die enigste een wat 

nie volledig met die "ons" van die akademie identifiseer nie. 

• Korrelasie tussen kolomme 1 en 6: Direk eweredig. Die literatuurteoretici wat nie hulle wetenskaplike 

vaardighede op die arbeidsmark aanwend nie (kolom 1), is nie begaan oor beroepsvoorbereiding vir 

studente nie (kolom 6). 

Daar is dus 'n verband tussen kolom 3 en kolom 6: Die teoretici wat sterk identifiseer met die akademiese 

subjek, is minder bewus van die beroepseise wat vir hulle studente voorle. Dit kan wees dat hulle die 

studente ook as akademici sien, en nie as beroepsmense in voorbereiding nie. Dit kan ook wees dat hulle 

onkundig is oor die arbeidsmark en die besigheidswereld en dat dit hulle ontmoedig om daarmee 

bemoeienis te maak. Seide Spivak en Bourdieu het hulle onkunde oor die arbeidsmark uitgedruk, maar 

nie albei het dit eksplisiet uitgedruk nie. Aan die ander kant het Parker nie sy onkundigheid oor die wereld 

van werk uitgedruk nie, maar 'n renons daarin, wat hy ideologies baseer. 

Die dinamika waarin kohesie random die akademiese subjekte vorm soos 'n selwand of 'n vel of 'n 

ivoormuur, sodat die wereld van werk 'n ander wereld bly, is klaarblyklik kompleks, en nie monolities nie. 

Daardie dinamika is egter nie die fokus van hierdie studie nie. Die fokus is dat die subjek van arbeidsmark 

'n ander, 'n objek, word vir die subjek van die akademie. Hierdie studie is vera! gemoeid met die moontlike 

uitwerking wat dit op die student se subjekvorming kan he. 

Die groot belang wat kolom 1 (Wend die skrywer sy/haar wet~nskaplike vaardighede aan op die 

arbeidsmark?) het in die vorming van die patrone is beduidend. Ons kan dit formuleer as 'n bevinding dat 

daar 'n onderskeid is tussen maniere waarop literatuurakademici met die arbeidsmark skakel: 
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• As dosente hulle wetenskaplike vaardighede en die diskoers van hulle eie vak gebruik om die 

arbeidsmark as 'n veld beskou, vorm hulle 'n minder rigiede akademiese ons-subjekvorming, en is 

hulle meer bewus van die nodigheid van 'n student se beroepsvoorbereiding. 

• As dosente die arbeidsmark vanuit hulle posisie as wyse man benader, bevestig hulle 'n byna 

onoorkombare kloof tussen hulle eie akademiese subjekvorming, en die subjekte van die 

arbeidsmark. Die kloof vind dan vermoedelik neerslag in die student as 'n gefragmenteerde subjek 

wat vreemd voel in die arbeidsmark, en in die akademie. 

Die bevinding wat uit die hipotese spruit, dui daarop dat dosente wat 'n raakpunt kan vind tussen hulle eie 

werk en die studente se moontlike toekomstige werke, in die diskoers van hulle eie wetenskap, minder 

rigied vashou aan die akademiese ons, en meer bedagsaam is oor die student se subjekvorming in die 

rigting van, uiteindelik, ook die arbeidsmark. 

My persoonlike uitgangspunt oor die doelstelling van literatuuronderrig, waarheen literatuuronderrig sou 

mik ten opsigte van die kloof tussen brood en boeke, is dat 'n afgestudeerde subjek nie eensydig 

akademies moet wees nie, maar 'n buigsame subjekbuitelyn moet he, sodat sy kan aanpas by die 

behoeftes van die afbeidsmark, en by die samelewingskonteks van die postkoloniale Suid-Afrika. 

Literatuurteoretici wat hulle vak se kennis op die arbeidsmark (as veld, of as mark) aanwend, kry in ruil 

ook kennis van die arbeidsmark wanneer hulle die terrein betree. Hulle begin die wereld van werk as 'n 

reele veld sien, en nie as die imaginere ruimte van die intellektueel minderwaardige ander (soos by 

Bourdieu), of as die simboliese ruimte van die tegnokratiese vyand (soos by Parker) nie. 

Uit die bevestiging van die hipotese dat daar 'n kloof tussen die arbeidsmark en die akademie is, het ons 

genoeg materiaal gekry om skerper in te fokus op die Suid-Afrikaanse konteks. In afdeling 3.2.3 word 

ondersoek hoe plaaslike literatuurdosente die arbeidsmark ontmoet met die diskoers van hulle eie vak, 

literatuurstudie. 

3.2.3 Kloofpatrone tussen Suid-Afrikaanse brood en boeke 

In Februarie 1993 is die Afrika 2001-seminaar gehou oar die SA-student se werksgeleenthede. Dosente 

van die geesteswetenskappe het dit bygewoon. Hierdie seminaar is dus 'n moment waarin die 

akademiese ons fokus op die arbeidsmark. Soos Spivak hierbo, probeer hulle reeds om die kloof tussen 

akademie en arbeidsmark te oorbrug. 

Hier volg 'n kart oorsig van die manier waarop die vyf sprekers wat aan literatuurdoserende departemente 

verbonde is, die onderwerp aangepak het, met die doe! om vas te stel of ·hulle eie literatuurkennis 

130 

( 



aangewend is by hulle analise van die situasie op die arbeidsmark. Die "ons"-posisie van drie sprekers 

word dan ondersoek as voorbeeld van posisies wat dosente oor die kloof inneem. 

• Prof Alex Potter (1993:57} (destyds voorsitter van die Departement Engels, Randse Afrikaanse 

Universiteit) beskou die probleem van die SA-student se werksgeleenthede in terme van die konteks 

en konvensies van Suid-Afrikaanse universiteite. Hoewel hy dit nie analiseer, nie, verwys Potter 

vlugtig na 'n kode (" ... departments, deans, degrees [are] labeled in Latin (a convention which, more 

than any other, indicates where our minds are focused}" en na konvensies soos navorsing, publikasie, 

en konferensies. Hierdie kodes en konvensies sou in verband gebring kon word met die van die Suid

Afrikaanse konteks om 'n interpretasie te bereik van hoe die universiteitskultuur aansluit by die Suid

Afrikaanse behoefte. Potter gebruik nie hierdie sketsmatige plan vir 'n interpretasie gebaseer op 'n 

analise nie, maar beskryf die behoefte in Suid-Afrika aan die hand van etlike algemene vrae oor die 

transformasie van universiteit: verskillende alternatiewe tot die universiteit, die kurrikulum, die rol van 

die dosent, die waarde van die student op die arbeidsmark, '"where are we now?' and 'where are we 

hoping to get from here?"' (1993:55}. Hy beskou dit nie sistematies nie maar in 'n sameflansing van 

vlugtige persoonlike standpunte. Hy benader dus nie die kloof met sy literatuurwetenskaplike 

vaardighede nie, al sien hy dat dit vrugbaar sou kon wees. Die woord "realistically" kom dikwels voor, 

maar daar is nie 'n empiriese verband met daardie realiteit in die toespraak nie. Dit verwys eerder na 

die realistiese instelling van die spreker, die wyse man. 

• Dr Marc Kleijwegt was voorheen van die Universiteit van Leiden en het daarna Klassieke Tale aan 

Unisa doseer. Kleijwegt (1993:60} begin en eindig sy toespraak met twee anekdotes, met die doe! om 

aan te dui dat tye verander het. Die toespraak self bestaan uit raad uit die Nederlandse ervaring met 

pogings wat daar aangewend is om die probleem van BA-studente se arbeidsmarkbelewing te 

verbeter. Daar word dus geput uit die "ons"-kennis, en die mate waarin Kleijwegt se akademiese 

agtergrond van die Suid-Afrikaanse agtergrond verskil. Die fragmentasie binne die akademiese ons is 

dus hier 'n vrugbare bron. Daar word nie geput uit navorsing of vakwetenskaplike kennis nie, maar uit 

die kennis van die persoon Kleijwegt. 

• Prof Andrew Duminy (1993:54- toe dekaan van die Faculty of Arts, Universiteit van Natal} verwys na 

koerantartikels bloot as bron van inligting, nie op 'n analitiese manier nie, en maak verdere stellings 

vanuit sy persoonlike ervaring en wysheid. Die subjek van meeste van sy sinne is "ons", byvoorbeeld: 

"More recently we have been threatened by another monster. This is the provider of bursaries and 

loans" (55}. Die subjektiewe posisie van die akademiese ons is ewe bedreig nader na die einde van 

die toespraak: "We in the humanities are the victims of much misunderstanding" (56}. Die wat die ons 

nie verstaan nie, is die werkgewers, beleidsmakers en universiteitsadministrateurs. Duminy 

weerspieel 'n slagoffer-subjektwiteit en 'n vrees dat kurrikuluminhoud en onderrig dikteer gaan word 

deur hierdie potensiele kliente, as letterkunde 'n diensvak sou word vir die dreigende ander, die 
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monster, die nie-verstaners, van die arbeidsmark. Daar is nie ontwikkeling van hierdie "ons"-posisie 

soos wat (ek binnekort sal aandui) wei by Cartwright voorkom nie. Duminy gaan uit van 'n 

persoonlike oortuiging as 'n mens met ervaring van die onderwerp, sonder om gebruik te maak van 

die instruments waarmee hy daardie ervaring opgedoen het. Sy "ons" beweeg nie na die riskante 

terrein van die arbeidsmark nie. Hy is eerder kwaad vir die werkgewers en die geldgewers as om 

selfrefleksief te werk te gaan. Hierdie toespraak weerspieel dus 'n teleurstellend reaksionere 

subjekposisie ten opsigte van die kloof tussen die arbeidsmark en die akademie, en maak as sulks 

deel uit van die atmosfeer waarin transformasie probeer plaasvind. 

Op soek na minder rigiede subjekposisies gaan ek in die volgende afdelings (3.2.3.1 en 2) in meer diepte 

kyk hoe die subjekte van twee ander sprekers, Cartwright en Lickindorf, gevorm is in hulle toesprake, en 

die bydrae wat hulle daarmee !ewer tot die kloof in die Suid-Afrikaanse konteks. 

3.2.3.1 Prof John Cartwright 

Prof John Cartwright beskou (destyds as dekaan van die Faculty of Arts, Universiteit van Kaapstad) die 

nut van 'n BA in terme van die toepassingswaarde wat dit in die "'real world"' het (1993:25). Hy noem dat 

elke aspek van ons akademiese prosedure 'n boodskap aan ons studente oordra, en dat dit ondersoek 

moet word om seker te maak dat die boodskap een is waarin ons glo (1993:27). Hoewel so 'n ondersoek 

reg in die literatuurwetenskaplike se kraal le, word dit nie gedoen nie, nie sover ek weet nie, en nie op 

Afrika 2001 nie. 'n Vakvaardigheid wat wei blom in hierdie toespraak is die retoriek. 

Die subjekposisie waaruit Cartwright die rede voer, volg 'n interessante roete in hierdie toespraak. 

Verskillende fases word onderskei, nie net deur die wending in die onderwerp nie, maar ook in Cartwright 

se retoriese styl: Wanneer hy 'n nuwe onderwerp of punt inlei, begin hy met 'n vraag. Fase 1, die begin 

van die toespraak, begin met 'n vraag, en word kort opgevolg deur 'n hele klomp vrae in die eerste en 

derde paragraaf, soos 'n overture. Die tweede fase begin met die vraag: "What is it that makes the 

difference?" met verwysing na die geesteswetenskappe. Die derde fase begin met die vraag "How is this 

achieved, and what has this to do with employability?" (1993:26). Die vierde en laaste fase se 

inleidingsvraag is: "Whose fault is this? " (1993: 27) en word weer kort opgevolg met 'n hele boel ander 

vrae om 'n sluitende geheel te vorm. Die subjekposisie verander beduidend van fase tot fase. 

Aanvanklik praat Cartwright in die eerste fase vanuit 'n "ons" van die algemene samelewing: "The 

humanities cover the study of human beings in all aspects of our life and works ... " (1993:26) en: 11When 

we are considering what we need to know in order to act effectively, it is to our own peril if we ignore ( ... ) 

ways of analyzing, understanding and describing such actionsu (1993:26). 
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Daar is ook die fatiese "ons": "( ... ) let us the pursue the question( ... )" of"( ... ) the word directs us ( ... )", of 

"( ... ) let us consider examples( ... )" (1993:26). 

Sy toespraaak neem dan 'n wending in in 'n tweede fase wanneer hy nader aan die onderwerp beweeg. 

Nou kyk hy na die aspekte en prosesse van die arbeidsmark en die geesteswetenskappe bekyk. Nou is 

die fatiese subjek nie meer "ons" nie, maar meer spesifiek: "1 suggest that the idea ... " (1993:27) of ... 1 do 

not simply refer to ... " (1993:27). Ons kan dus sien dat hy wegbeweeg van die algemene sosiale ruimte 

van die mensdom waarin hy die toespraak ingelei het, meer spesifiek infokus op sy onderwerp, en dit as 

homself gedoen het. "1" neem die verantwoordelikheid vir die performatiewe handelinge - en wei die 

performatiewe handelinge om iets te doen om die kloof tussen brood en boeke aan te spreek - goeie 

nuus. Hierdie konsentrasie van verantwoordelikheid random die self is 'n voorspel vir wat volg in die 

laaste fase, fase vier. 

In 'n derde fase skuif sy fatiese subjek na die onspesifieke, maar enkelvoudige "one". Hierdie fase 

bespreek die BA-graad se beste bod vir die arbeidsmark (naamlik om diskoers sigbaar te maak en mense 

te bemagtig tot aktiewe deelnemers daaraan) en hoe dit bereik kan word. Nou is die subjekte van sinne 

nie meer 'n mens nie, maar die BA-graad, opvoeding, die dissipline, die universiteit. Kyk na enkele 

voorbeelde: "What a BA at best can do ( ... )"(1993:27). "The various disciplines or subjects in the 

humanites provide( ... )"(1993:27). "Education in the humanites depends( ... )"(1993:27). "( ... ) the 

argument ( ... ) does not engage( ... )" (1993:27). En dikwels word 'n subjek vermy deurdat die sinne in die 

infinitief of in die lydende vorm is, byvoorbeeld: "To know only French is to know little about( ... )" - die 

infinitiewe vorm (1993:27). "How is this achieved( ... )- die lydende vorm"(1993:27). 

Wanneer fase drie naby sy einde begin kom, tree 'n menssubjek weer in: die student. "( ... ) if the student 

has truly entered into language( ... )"(1993:27). "It is possible for a student to develop ( ... )" (1993:27). Ons 

sien egter dat die student nie 'n baie aktiewe subjek uitmaak nie. In 'n sin soos die laaste voorbeeld, kan 

mens selfs 'n saak uitmaak dat die student nie die subjek is nie, maar dat "It" die subjek is. Cartwright se 

subjekfokus in fase drie suggereer 'n interessant balans tussen die dissipline en die student. Hierdie is 

dus een van die gevalle waarvan ons in die vorige afdeling (3.2.2) bewus geraak het: dat 

(goedbedoelende) dosente miskien meer fokus op hulle dissipline as op hulle students. 

Fase vier word ingelei deur 'n vraag wat direk aansluit by die subjekposisie wat ons ondersoek. Daar is, 

soos aan die begin van die toespraak, nou 'n hele rits vrae, trompetters wat die grand finale aankondig. 

Waar die vrae in fase een oor die algemene mens gegaan het, verskuif die verantwoordelikheid nou, soos 

reeds voorspel is in fase twee: "Whose fault is this?" (verwysend na nuttelose grade, studehte wat 

wegkom met lee doppe van grade en die buitewereld bluf daarmee). Hy herhaal die vraag, en die 

voornaamwoord in vraagvorm (Whose) beklemtoon die subjektiwiteit van die hele kwessie van 

arbeidsmark en akademie: "And whose fault is that? Society's? Their parents'? What do we as academics 
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do to help them think differently?" (1993:27). Nou is die "ons" nie meer faties en algemeen sosiaal nie; hy 

onderskei dit van daardie breer samelewing om dit die akademiese ons te maak. En die "they" is nie 'n 

bedreigende arbeidsmarkmonster soos by Duminy nie, maar die samelewing aan wie die akademiese ons 

verantwoording moet doen: studente, hulle ouers. Cartwright neem dieselfde posisie van 

verantwoordelikheid in as Spivak - moenie 'n slagoffermentaliteit he teenoor die diskoerse daarbuite wat 

die akademie bedreig nie (die samelewing en die ouers), maar tree toe tot die stryd en doen iets daaraan. 

Soos Spivak sien hy die akademikus se rol om verandering teweeg te bring oak as "to help them to think 

differently". Dit is 'n doelstelling vir literatuuronderrig. Spivak formuleer die vaardigheid wat daardie 

doelstelling kan verwesenlik as diskursiewe vaardighede (soos in die voorstel in afdeling 2). 

Hier is dus 'n meer spesifieke subjek as in die ander fases. "( ... ) we first have to be sure that, as scholars 

and teachers, our own house is in order, and that we really are providing the circumstances, the stimulus, 

and the resources that will assist our students to develop their potential as creative and versatile actors in 

society" (1993:27). En die ons is gerig teenoor die student, die ons se studente. 

Net soos wat die akademiese ons spesifiek word random die "I", word die algemeen menslike konteks in 

fase een nou die spesifiek Suid-Afrikaanse. Hy verwys een keer vlugtig weer na die sosiale ons, maar nou 

is die samelewing spesifiek Suid-Afrikaans, en bevoorregd blank: "It is not only the much-critized civil 

service that has provided baanljies vir boeties - all of us 'whites' have in this sense been boeties, willy-nilly 

( ... )" (1993:27). 

Hierdie min of meer skuldige akademiese ons konsentreer tot Cartwright se eie subjek as 'n 'ek' wat 

standpunt inneem: 'There are also, Lbelieve, several circumstances particular to South Africa at this time 

which make it desirable that we look at our own practice as academics, scholars and teachers with an 

exceptional degree of scepticism and self-criticism before we can present ourselves and our works with 

complete confidence to prospective students or employers, or other interested parties" (1993:27). In 
' 

dieselfde trant gaan hy voort en eindig dan die fase en die toespraak met verdere verwysings na die "we 

as academics" en die ons se verantwoordelikheid om bemagtiging te bewerkstelling. Omdat die 

geesteswetenskappe nie spesifiek gerig is op beroepe nie, is dit die ons se verantwoordelikheid om die 

studente ("our students") sosiaal en persoonlik te bemagtig om uitdagings in die arbeidsmark gretig te 

aanvaar. 

Die student in fase vier is deurgaans in die posisie van 'n objek, of word aan die ons gekoppel met 'n 

besitlike voornaamwooord: "our students". 

Ten spyte van Cartwright se kwaai houding teenoor die akademiese ons, maak sy subjektiwiteit tog sterk 

aanspraak op die akademiese ons. Hoewel daar baie kommer oar die student se arbeidsmarktoekoms is, 

is die enigste voorsiening wat die literatuuronderrig daarvoor hoef te maak: "to be sure , as academics 
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and teachers, that our own house is in order( ... )" en dat daar selfondersoek gedoen word na "our record, 

our priorities, our methods and our role, so that we can develop the talent and potential that there certainly 

is among us." (1993:27). Let op hoe duidelik die ons artikuleer word, en hoe vaag die studente. Dit kan 

wees dat hy die studente "among us" sien, dat studente gelyke ons-subjekte is en nie "hulle-objekte" nie. 

Kom ons hoop so, want dit is die begin van dialoog in die klaskamer: gelykheid tussen dosente en 

studente, soos ons later saam met Freire in afdeling 4 sal sien. Cartwright verwag van dosente om meer 

verantwoordelikheid te aanvaar vir studente se toekoms op die arbeidsmark, maar hoe daardie 

verantwoordelikheid prakties gaan neerslag vind sodat dit die student bereik, is nog nie in sy toespraak 

uitgewerk nie. Afdeling 4 bied antwoorde op die hoe. 

Cartwright sluit dan ook sy toespraak af met die stelling dat die doelstelling van die geesteswetenskappe 

nie is om studente beroepsgereed te maak nie, maar om hulle persoonlik te vorm sodat hulle bemagtig 

kan wees op die beroepsmark. Hy beskou die dosent dus as twee stappe verwyderd van die arbeidsmark: 

die dosent kan die student oplei in persoonlike vorming, maar nie in beroepsgereedheid nie. Die 

"persoonlike vorming"-idee is 'n ou tema by letterkundedoelstellings, vera! verbind met Matthew Arnold en 

die romantiek se subjekprentjie van die lettereman wat met sy rug na die samelewing oor die abyss staar 

(soos Derrida se abyss in di~ eerste deel van hierdie afdeling 3 - die grag tussen die ivoortoring en 

buitewereld). 

Ek stem nie saam met Cartwright se idee dat die doelstelling van die geesteswetenskappe nie 

beroepsgereedheid is nie. Ek sien dit as 'n voorbeeld van Lickindorf (1993) se stelling wat ons binnekort 

sal teekom: Die dosent aanvaar te geredelik dat literatuurgraduandi die vermoe het om die verband 

tussen die arbeidsmark en haar eie vaardighede raak te sien. Daardie vermoe moet in die 

literatuuronderrig ingeoefen word, en die eerste stap daartoe is om doelstellings eksplisiet te formuleer in 

terme van beroepsvaardighede. 

Die akademiese ons in hierdie toespraak kleef skynbaar aan die ons-kant van die kloof. Cartwright 

verbind ook sy akademiese ons met die blanke ons ("all of us 'whites"'). Gevolglik verskil die skuld wat 

voor die akademici se deur gele word, nie baie van die skuldgevoel van die blanke in postkoloniale Suid

Afrika nie. Deur die akademiese ons met skuld besig te hou, word uitgestel (defer) dat die (volgens my 

dringender) saak van die literatuurstudent se beroepstoekoms aandag geniet. 

Ons sien hier in aksie waarna aan die begin van 3.2 verwys is: ldeologiese en sosiale 

verantwoordelikheid en posisionaliteit is baie belangrik in die kritiese wisselwerking tussen die 

literatuurstudie en die wereld daarbuite, maar dit kan dien as 'n skans sodat die literatuurstudie niks 

verder betrokke hoef te raak by die toekoms van sy studente nie. Dit stel transformasie van kurrikula uit 

deur die akademiese ons se skuldgevoelens of abstrakte bemagtigingsideale in die plek daarvan te stel. 
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In die terme van die patrone wat ons hierbo ge'identifiseer het om die kloof mee te bestudeer, vind 

Cartwright dus geen onmiddellike raakpunt tussen sy eie werk en die studente se moontlike toekomstige 

werke nie. Hy pas ook nie die diskoers van sy eie wetenskap op die arbeidsmarkdilemma toe nie. Uit die 

afgeleide patrone sou ons verwag dat Cartwright se huiwering jeens die arbeidsmark hom ook meer rigied 

sal laat vasklou aan die akademiese kant van die kloof te midde van die akademiese ons. En ons het oak 

inderdaad gesien dat hy 'n sterk akademiese ons toon, en ook bewus is van die kloof. Hoewel hy die kloof 

wil oorbrug, hou hy beroepsgereedheid uit sy vak se onmiddellike doelstellings en hou hy die kloof in 

stand. 

Dit is my opvatting van literatuuronderrig dat 'n goedgevormde en bemagtigde persoonlikheid, wat 

literatuuronderrig onmiskenbaar bied, nie sommer vanself vertaal tot begeerlikheid op die arbeidsmark 

nie, en dat 'n afgestudeerde ernstige aanslae op haar aangename persoonlikheid beleef as sy nie werk 

kry nie. ldeologiese bemagtiging sonder ekonomiese bemagtiging taan: kritiese insig word magtelose 

woede. 

Ek is, om op te som, bly om te sien dat Cartwright die verantwoordelikheid vir die student se 

beroepstoekoms by die dosent sien, maar ek verskil van hom dat die doelstelling van letterkunde-onderrig 

is om goedgevormde grootmense te !ewer wat self hulle weg op die arbeidsmark sal vind. Ek 'dink 

daarenteen ons doelstelling in die letterkunde-onderrig is beroepsgereedheid. 

3.2.3.2 Dr Elisabeth Lickindorf 

Dit dan Cartwright in terme van die patrone wat in die arbeidsmark-akademie kloof gelees kan word. Die 

patrone word vervolgens op nog 'n Suid-Afrikaanse literatuurdosent se toespraak toegepas om te kyk hoe 

sy haar posisioneer. Aan die hand van die kloofpatrone kyk ons vervolgens of dr Elisabeth Lickindorf die 

arbeidsmark as 'n veld beskou, binne watter diskoers sy dit doen, watter mate van akademiese 

subjekvorming blyk, en hoe bewus sy is van die nodigheid van 'n student se beroepsvoorbereiding. 

Lickindorf (1993:49, voorheen van RAU se Departement Engels) doen verslag van (baie belangrike) 

navorsing wat gebruik gemaak het van 'n vraelys om die waarde van die vakke Engels en Filosofie soos 

beleef deur finalejaarstudente te toets. Die navorsing is statisties aangepak. Dit gebruik empiriese 

metodes om die kloof mee te bestudeer, en dit is nuttig en nodig om 'n saak uit te maak vir die behoefte 

aan beroepsrelevansie in die BA-kursus. Dit maak nie gebruik van Lickindorf se vaardighede as 

literatuurkenner nie. 

'n Interessante siklus gaan twee keer deur die toespraak: Eers is Lickindorf as subjek vir lank heeltemal 

afwesig in die toespraak, en dan tree die subjek skielik en skerp na vore. 
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Vir die eerste driekwart van die toespraak is die enigste subjekte die studie self "The results suggest ways 

( ... )"(1993:49). "This questionnaire was ( ... )" (1993:49), ensovoorts. Soms word die gebruik van 'n subjek 

in 'n sin vermy deur middel van die lydende vorm, steeds met verwysing na die studie self. Wanneer die 

response van studente bespreek word, word studente se stellings baie aangehaal uit die vraelys. Daar is 

dikwels 'n "I" wat op die studente dui. Studente kry dus in hierdie studie 'n kans om te praat, al is dit net 

by wyse van 'n dosent wat oor hulle verslag doen, en in die woorde wat die vraelys in hulle monde gele 

het in die vorm van meervoudige keusevrae. AI is dit net via die dosent, is dit wonderlik om 'n 

studentestem te kry. Haar akademiese ons sluit dus die student se ek in - nog 'n vooruitskouing dat 

dialoog soos Freire s'n (afdeling 4) moontlik is in die Suid-Afrikaanse konteks. 

Wanneer Lickindorf uiteindelik wei haarself in 'n sin se subjekposisie plaas, is dit as 'n fatiese "ons" met 'n 

sterk standpunt; wanneer sy verwys na die "( ... current - and, Y:!!2 must hope, temporary - teaching 

crises.)" (Haar leestekens.) Hierdie vlugtige "we" is die eerste gelokaliseerde subjek in die toespraak, 

meer as driekwart diep in die toespraak in! En die "we" is toegewikkel in drie stelle parentese - hakies, 

aandagstrepe en kommas. Tog weerspieel daardie "we must hope" 'n hele beleidsformasie van 'n subjek 

oor onderrig, wat die beste opgesom kan word in haar volgende aanhaling oor die "links between what is 

learned [in literature] and how it can apply in 'real life"' ... 

Na hierdie skugter subjekverskyning, neem die eie subjek in enkelvoud sterk standpunt in by die inleiding 

van die volgende paragraaf: "MY conclusion from results in this section of the questionnaire is that 

teachers may be assuming too sophisticated an ability on the part of even third-year students to make the 

links for themselves between what is learned in their courses and how it can apply in 'real life"' (1993:51 ). 

Toe Lickindorf se fatiese "we must hope" tussen drie lae parentese uitgeloer het, was dit om na "teachers" 

te verwys. Hierdie tweede subjekverskyning, wat sterk is, verwys ook na "teachers". Dis asof die eerste 

skugter verskyning die pad voorberei het vir die tweede sterke. 

Die aanvanklike afwesigheid van die subjek was dus nodig om die studie so onpartydig en wetenskaplik 

moontlik te maak sodat sy haar "my conclusion" daarmee kan begrond, sodat julie haar kan glo, as sy se 

julie dink julie studente moet self regkom in die regte wereld, self die verband insien tussen literatuur en 

die arbeidsmark. 

En dan skuif sy weer terug in die stilte in, met die studente of die studie as die subjekte van haar sinne. 

Die siklus word dan herhaal: vir baie lank tree weer net studente of die studie op as die subjekte van 

sinne. En dan skielik weer verskyn die eie subjektiwiteit. Die keer is daar nie 'n "I" teenoor die julie nie, 

maar 'n ons, en wei die akademiese ons: "We have spent time at this seminar, and at the seminar a year 

ago ( ... ) telling each other what the BA can do for the stakeholders in this degree - but are we telling the 

students all this, clearly and unambiguously? Are we prepared openly to list the skills and qualities that we 

claim to teach, to set attainable and measurable standards of skills-mastery at each exit point, and accept 
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accountability for developing these skills in every student whom we pass?" (1993:52 - haar kursief). 

(Siklusse is 'n troop van ecriture feminine - dit verbeeld genealogiese vroueverhoudings as 

brugboumetode soos wat lrigaray voorstel. Kyk afdeling 2.) 

Hier het ons vir die eerste keer 'n aanduiding van hoe die gesprekke oor die kloof tussen arbeidsmark en 

akademie kan vertaal tot 'n stap om te neem in die rigting van die transformasie van literatuuronderrig: om 

beroepsvaardighede as doelstellings te formuleer, en erns daarmee te toon deur dit as slaagvoorwaardes 

te beskou. Vir my persoonlike literatuuropvatting is dit ook baie inspirerend, en daarom wy ek hoofstuk 4 

aan 'n ondersoek oor hoe om doelstellings vir literatuuronderrig te formuleer. 

Die akademiese ons word in hierdie aangehaalde twee sinne ook gekritiseer soos by Cartwright, maar 

hier word kritiek ondubbelsinnig gerig op die verhouding tussen die ons en die student, en tussen die ons 

en die doelstellings vir die student se onderrig. Dit is ook 'n sterk standpunt, soos in die eerste siklus van 

subjekverskyning in Lickindorf se toespraak. Die "can" in kursief impliseer dat al ons "claims" nie 

noodwendig meer is as performatiewe handelinge is nie, nie regte handelinge word nie. Die lengte van die 

twee sinne, die retoriese vraagvorm, die herhaling van die "we", en die alliterende s-klank is in sterk 

kontras met die sober benadering in die gedeeltes van die toespraak waar die subjek stil is. So word baie 

energie in die stelling ingespuit. 

Soos by Cartwright, is die akademiese ons by Lickindorf tog ook die subjek se ons, al word ons 

selfrefleksief bevraagteken en miskien selfs beskuldig. In die slotparagrawe van die toespraak word daar 

dan verwys na nuwe moontlikhede vir die ons en ons departemente en ons studente, soos 'n golf wat 

uitgewoed het. 

Aanvallery en diskursiewe beskuldigings is tipies van akademiese diskoers. So het Bourdieu hierbo 

aangedui toe hy praat van eksterne solidariteit, interne diskursiewe gevegte. Maar Lickindorf is die eerste 

van die nege tekste deur literatuurdosente wat ons bestudeer het, wat die akademiese swaardgeveg voer 

oor die arbeidsmark. Waar Spivak en Cartwright die hand krities in die ons se eie boesem gesteek het oor 

die algemene benarde posisie van die literatuuronderrig met betrekking tot die arbeidsmark, is Lickindorf 

baie spesifiek oor watter tekorte voor die deur van die dosente gele kan word - daarom ook dat ek dit so 

volledig aangehaal het. Waar akademiese swaardgevegte volgens Said (1991:15) gewoonlik gaan oor 

boeke en idees, gaan dit by Lickindorf hier om mense. Daarmee resoneer Lickindorf se enkele 

uitbarstings met my eie opvattings oor literatuuronderrig. 

In terme van die patrone vir kloofstudies, het Lickindorf nie haar eie vakdiskoers gebruik in die haar studie 

van studente se werkservaring nie, maar die statistiese diskoers. Tog vind sy 'n raakpunt tussen haar 

werk en studente se werk. deur daarop aan te dring dat literatuuronderrigdoelstellings eksplisiet gerig 

moet wees op beroepsvaardighede. Hieronder sal ons oak sien dat sy elders op 'n ander seminaar wei in 

138 



die literatuurstudie se eie diskoers besin oor subjekte in die arbeidsmark en doelstellings vir 

beroepsgereedheid daaruit geformuleer. 

Die ander kloofpatroon is die akademiese ons: Lickindorf het wei 'n akademiese subjekvorming, maar nie 

sterk nie, met sikliese wegduiking in ander subjekte as die akademiese ons: die studie self kry 'n stem en 

die studente kry 'n stem as subjekte in haar toespraak. Lickindorf is selfs meer as Cartwright gereed vir 

die dialogiese klasmetode waarin studente as gelyke subjekte bemagtig kan word. 

Ten spyte van Lickindorf se ligpunt, het die seminaar volgens hierdie vlugtige oorsig ongelukkig nie 

gebruik gemaak van die akademiese diskoers vari die dosente se eie vak nie. Dit het twee ander 

diskoerse gebruik: statistiese verwerking van vraelyste, of persoonlike oortuiging. Die enigste stem van 

studente of afgestudeerdes op die seminaar was ook indirek via die navorsing van Lickindorf. Edey en 

Molin, van Wits se afdeling vir alumnisake, was die enigste ander bron van studente se stemme op die 

seminaar. Hulle navorsing het inligting oor SA-studente se ervarings en suksesse op die arbeidsmark 

versamel deur middel van vraelyste, wat hulle statisties verwerk het. (Die resultate word in 3.2.8 gebruik, 

wanneer SA-graduanda se nis op die arbeidsmark aan bod kom.) 

Die seminaar het wei reggekry dat die kloof tussen arbeidsmark en akademie bespreek is, ook omdat 

daar verteenwoordigers vanuit die arbeidsmark, belangrike werknemers van SA-graduandi, teenwoordig 

was. 

3.2.3.3 Die kloof in die diskoers van literatuurwetenskap 

Die seminaargangers het baie melding gemaak van die vaardighede wat 'n SA-student in 'n 

literatuurkursus verwerf, maar hulle het nie die diskoers van literatuuronderrig en literatuurteorie op 

daardie vaardighede toegepas nie. Daar is dus nog steeds 'n kloof tussen die literatuuronderrigkurrikulum 

en die arbeidsmark. Die seminaarsprekers wat uit literatuurdoserende departemente kom, maak slegs 

gebruik van hulle dissipline se vaardighede om hulle toesprake met retoriese vernuf te skryf, nie om die 

onderwerp "SA-student en arbeidsmark" te ontleed nie. Hulle dra dus by tot die soek na 'n oplossing vir 

die probleem nie as literatuurkenners nie, maar as opgevoede en opregte mense, en dit is nie 

onbelangrike bydraes nie. Maar dit is 'n interessante troop dat die vakwetenskaplike diskoers van die 

literatuurakademici en die probleem van die SA-student se werksprofiel nie by mekaar aansluiting vind 

nie. Daar is geen sisteemteorie van die arbeidsmarkprobleem nie, geen studie van karakters of agente 

nie; geen semiotiese lesing nie, geen rigoreuse koherente ideologiekritiek oor die onderwerp nie, geen 

dekonstruksie van die vraag nie. 

Kan ons dus aflei dat die literatuurtoeretiese diskoers geen woordeskat het om te reflekteer oor subjekte 

in die arbeidsmark nie? Hierdie wetenskap waarvan woordeskat die roumateriaal is? 
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Elders het Lickindorf wei in die literatuurstudie se eie diskoers besin oor subjekte in die arbeidsmark: 

Sy het op 'n seminaar oor Literatuurwetenskap en Letterkundeonderwys in Pretoria in Oktober 1991 

Blake se Songs of Experience gelees en verbind met die bitter ervaring van literatuuronderrig in 'n tyd van 

rasionalisasie van universiteite, en die behoefte aan ervaring wat studente op die arbeidsmark teekom. 

Ten spyte van al die beperkings en knelpunte waarin literatuurdosente 'n potjie probeer krap, glo sy 

literatuuronderrig kan wonderwerke verrig deur .... 

• te weet presies wat ons doen in ons onderrig, en 

• deur doelgerig en sistematies te onderrig met die doel om studente voor te berei vir die realiteit 

daarvan om brood te verdien. 

Die eerste punt is dieselfde as die punt in haar subjekuitbarsting hierbo: doelstellings moet eksplisiet 

geformuleer wees. Die tweede punt sluit daarby aan, ook soos hierbo: die doelstellings moet geformuleer 

wees as vaardighede wat beroepswaarde het (Lickindorf, 1992:111 ). 

Sy wys op twee vaardighede van literatuurstudente wat toegepas kan word op aile produktiewe werk: 

• Kognisie - die vermoe om inligting te versamel 

• Kreatiwiteit - die vermoe om daardie inligting te verwerk tot oplossings. 

Sy gebruik dan Bloom vir kognisie, en Arthur Koestler om die kreatiewe vaardigheid toe te lig. Die 

kognitiewe vaardighede van Bloom word in afdeling 4 ook deur hierdie studie behandel. Kreatiwiteit word 

gestimuleer deur met poesie te werk, want die klankrykheid en die vergelykings daarvan is belangrike 

oefeninge in bisosiatiewe denke - die vaardigheid om verskillende stelle reels, verskillende werelde, met 

mekaar in verband te rbing. As literatuurdosente, voer Lickindorf (1991 ;112) aan, is dit nodig om 

kreatiewe kombinasies te vind tussen die wereld van verbeelding en inspirasie aan die een kant, en aan 

die ander kant die wereld van begrotings en inkomste. So begin sy om die gaping tussen die akademie en 

die arbeidsmark te·oorbrug. 

Daarmee saam gaan ook die rol van literatuuronderrig om kulturele klowe te oorburg, ook omdat die 

sake- en ekonomiese. omstandighede dit vereis (Lickindorf, 1991 :115). 

Dit gaan by haar juis om die oorbrugging van klowe, tussen mense in die land, tussen historiese, kulturele 

en geografiese gapings, maar vera! ook die gaping van weet en werk. In die metode wat sy voorstel, word 

die student eksplisiet bewus gemaak van die vaardighede wat sy besig is om te bemeester. Die 

uitwerking van eksplisiete doelstellings is dat dit die student bemagtig om te demonstreer dat sy daaroor 

beskik, byvoorbeeld wanneer sy aansoek doen vir 'n werk wat daardie vaardighede by haar wil koop. 

Eksplisiete doelstellings is ook bemagtigend omdat dit ons as mense help om oor ons eie ervaring te 

reflekteer en om kreatief in ons eie lewens deel te neem (Lickindorf, 1992:126). Meer oor die belang van 
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eksplisiete doelstellingformulering in afdeling 4. In afdeling 4 sien ons dat Christelle Feyt dit ook as 'n 

belangrike doelstelling formuleer, en sy noem dit metakognisie. 

Lickindorf gaan voort om 'n leesmetode voor te stel wat studente stap vir stap in staat stel om 'n gedig te 

lees met kognitiewe sowel as kreatiewe vaardighede. Die leesmetode laat ruimte vir studente se eie 

assosiasies met die gedig se elemente, en aktiveer so die student se interpretasie, maak plek vir die 

student as subjek in die diskoers van betekenis. 

Die voorbeeldanalise en die verslag wat sy !ewer van studente se interpretasie volgens die metode, maak 

egter nog nie daardie bisosiatiewe verbinding met die arbeidsmark nie. Desnieteenstaande is die doelwit 

wat sy stel 'n stap in die regte rigting. En dit wys ook vir· ons probleme uit onderweg na 

beroepsvaardighede as doelstellings vir literatuuronderrig: Eerstens wys die lesing hoe moeilik dit is om 

die twee diskoerse met mekaar in gesprek te laat tree, en andersyds hoe gewoond ons is om die gedig se 

betekenis as die doelstelling van literatuuronderrig te sien. 

As Lickindorf 'n lys beroepsvaardighede langs haar gehad het om te dien as doelstellings, sou sy 

waarskynlik eksplisiete verbindings kon trek tussen die literere analise en die arbeidsmark se eise. (Ek 

stel so 'n geleentheid vir eksplisiete verbindings op met 'n doelstellingslys in die bygaande interaktiewe 

rekenaarprogram.) Die vaardighede van gediglees is immers kosbaar. In afdeling 3.2 van hierdie studie 

versamel ek so 'n lys van beroepsvaardighede wat wei deur literatuuronderrig aangekweek word. En die 

program bied 'n doelstellingsformuleringmodel wat kan help om die interne doelstellings van 

literatuuronderrig te verbind met beroepsvaardighede. 

3.2.3.4 Gevolgtrekking 

Op eie bodem is daar dus op die stadium waarin hierdie tekste geskryf is, in die eerste helfte van die 

negentigs, nog min aanduiding dat die diskoerse van arbeidsmark en literatuuronderrig met mekaar 

verbind word. Lickindorf rys in die gaping op soos wat Spivak aan die einde van die vorige afdeling in die 

gaping opgerys het: halfpad daar, bereid om uit te reik, maar nog is die arms te kort. 

Dit is 'n verligting dat die probleem van die relevansie van literatuuronderrig vir die Suid-Afrikaanse 

arbeidsmark 'n gesprekspunt geword het in die negentigs. Ek vermoed dat daardie dryfvere vir 

arbeidsmarkrelevansie vrugbaar sal wees wanneer hulle in die kurrikulum neerslag vind. Want dit gaan 

nie net om gesprekke tussen die dosentesubjek en werkgewersubjek nie, maar ook om die bemagtiging 

van studente om in beide daardie twee subjekte se diskoerse te funksioneer. Om brood en boeke in een 

subjek te kan laat saambestaan. 
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Dit help wei baie dat dosente kennis neem van watter vaardighede nuttig is vir werknemers, maar dit is 

nie outomaties dat bewussyn van daardie vaardighede gaan vertaal in die inoefening daarvan in die 

kurrikulum nie. Daar moet nog 'n stap van sintese plaasvind tussen die twee diskoerse van die twee kante 

van die kloof, voordat die literatuurstudent baat vind daarby. Daardie sintese moet deur die 

literatuurdosent gemaak word by die formulering van doelstellings, en by die kies van leergeleenthede en 

voorbeeldtekste wat daardie vaardighede. inoefen. Studente moet bewus wees van daardie 

beroepsvaardighede as doelstellings, en hoe die lees van die geliefde literatuurtekste daarby aansluit, en 

hulle sluit ongetwyfeld daarby aan. Daaroor me.er in afdeling 4. Hiermee dus nog 'n dosis van my eie 

opvattings oor literatuuronderrig. 

By Bourdieu het ons gespekuleer oor hoekom hy versuim om sy eie wetenskaplike vaardighede op die 

arbeidsmark as veld aan te wend. In die Suid-Afrikaanse konteks is sulke vermoedens van beweegredes 

ook net vermoedens: Miskien is literatuurdosente traag om beroepsvaardighede as doelstellings van 

literatuuronderrig te formuleer, omdat hulle onder die indruk is dat hulle ander diskoerse sal moet gebruik 

as die literatuurstudie se diskoers. Of miskien is literatuurdosente onder die indruk dat die diskoerse van 

beroepsvaardighede as doelstellings net tuis hoort in dissiplines wat gerig is op bepaalde beroepe. 

So het ek byvoorbeeld die opvatting teegekom (by Potchefstroomse dosente in 1997 en 2001 

onderskeidelik) dat literatuurwetenskapstudente nie geleer moet word hoe om 'n publikasie se teikenmark 

te bepaal nie, en dat Afrikaanse narratologiestudente nie moet leer van die struktuur van 'n goeie 

koerantstorie nie, want dit is dee! van kommunikasiekunde se kurrikulum. 

Miskien is die belangrikste van daardie ander diskoerse wat vermy word die tegniese rasionalisme, die 

taal van ontwikkelingsekonomie en globalisasie. Daarteen is Stuart Parker se tirade gemik, en daarvan is 

die regering se 1997 Witskrif vir Onderwys se veralgemenende dwinglandy deurspek. (In afdeling 3.4 sal 

ek 'n analise van die Witskrif se diskoers maak.) Dit kan wees dat dosente wat so afgryse in tegniese 

rasionalisme het soos Parker (en ook met reg) reaksioner wegbly van die arbeidsmarkdiskoers. Maar 

daar is genoeg rede om te glo dat literatuurstudie se eie diskoers lewensvatbaar is in die arbeidsmark. Dit 

word ondersoek in afdeling 3.2.4. 

3.2.4 Teoretiese besinning oor die kloof tussen arbeidsmark en akademie 

In 3.2.2 en 3 het ons gevind daar is by dosente weerstand teen die bevrugting van die diskoers van die 

literere vakwetenskap deur die diskoers van die arbeidsmark. Ons moes spekuleer oor moontlike redes 

vir so weerstand. 'n Teoretiese tradisie wat altyd 'n rede vir 'n weerstand sal kry, is die psigoanalise. Die 

soort psigoanalise wat vervolgens gebruik word om hierdie kloof en diskursiewe uitsluiting te probeer 

verstaan, is een wat spesialiseer op klowe en diskursiewe uitsluiting: die feministiese psigoanalise. 
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Feministiese psigoanalise word vervolgens parallel verplaas na die kloof tussen akademie en 

arbeidsmark om agter die kap van die byl van beweegredes te kom. 

By verskillende feministe is verskillende opvattings oor die verhouding tussen kapitaal en akademie: Ons 

het in afdeling 2.3 gesien hoe lrigaray beide vroulike seksualiteit en kapitaal as velde sien wat deur die 

fallogosentrisme gelyk gemaak word sodat sy subjektiwiteit daarop orent kan kom. 

Aan die ander kant rig Braidotti kritiek op die sameswering tussen die akademie en kapitaal. Vir haar is 

daar dus nie 'n opposisie tussen die twee, soos by I rigaray nie, maar albei is fallogosentries. Vir Braidotti 

is die eerste prioriteit van feministiese teorie om kritiek te lewer op die manlike diskoers se mag oor die 

sosiale instansies, met die doel om aan die lig te bring dat sosio-ekonomiese vorme van onderdrukking 

saamval met teoretiese praktyke- die universiteit in hierdie geval (Braidotti, 1991 :178). 

3.2.4.1 Psigoanalise, feminisme, en klowe 

Feminisme is 'n belangrike bron van kritiek op die akademie as diskursiewe sisteem. Die strategiee van 

feminisme stel ons staat om die norme van die akademiese diskoers te ondermyn en te bevraagteken, 

want dit lei die moontlikheid in dat daar ander realiteite in ons samelewing is as wat gewoonlik aan mans 

en vroue toegeken word. Maar waar feministe in die eerste plek vir die vrou stry, is daar ook ander 

stryde, soos die bemagtiging van die student, ook die swart student. Een van die ander realiteite in ons 

samelewing is die ervaring van werkloos wees. Soos wat feministiese studie uitgaan van vroue se 

ervaring en hulle posisionaliteit, gaan hierdie onderafdeling uit van hoe dit voel om nie (altyd) werk te kry 

met 'n BA-graad nie. 

Hierdie afdeling bied 'n narratief, en boonop 'n narratief uit 'n baie bepaalde perspektief, en volgens 

lrigaray se metoda. Ek wil die student se posisie vergelyk met die van die vrou, wat as 'n veld gebruik 

word waarin die dosent as subjek orent kan kom. lrigaray se kritiek staan binne die konteks van die 

rasionalisme. 'n Dosent wat voel hierdie psigoanalise van hom/haar is 'n kokende ketel suur, kan daaruit 

ontsnap deur met hierdie leertjie uit die suurketel te klim: deur te verklaar dat dit nie op hom/haar van 

toepassing is nie, want hy/sy is vry van rasionalisme. 

Die argument is gewoonlik by lrigaray moeilik om te volg, en met die parrallele verplasing van haar teorie 

na die kloof tussen akademie en arbeidsmark word nog 'n ekstra laag analogie bygevoeg. Laat ek dit dus 

vooraf kortliks skets: 

Volgens 'n psigoanalitiese narratief kan die rede vir weerstand teen die inseminasie van 

arbeidsmarkdiskoers in die literatuuronderrigdiskoers miskien wees: Die rol van studente is om afhanklik 

te wees en gebrek te he aan ekonomiese sowel as simboliese ka.pitaal. Daarmee kan dosente die 
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vaderlike rol speel van broodwinner en lokus van die nom du Pere. Studente kan so dosente se eie 

diskoers spieel. Studente se posisie is een van jeugdige afhanklikheid en sensualiteit, en daarmee saam 

is hulle diskursiewe rol ongevorm. Hulle maak so die lokus uit van die geprojekteerde, uitgewerpte 

aspekte van die dosent se subjektiwiteit. 

3.2.4.2 Diskursiewe magteloosheid 

Die meeste benaderingswyses wat oor diskursiewe uitsluiting teoretiseer, het tog eintlik wei toegang tot 

die diskoers, anders sou ons hulle nie gehoor het nie. Baie van hulle moes lank van buite die diskoers af 

praat, soos Foucault en die feminisme, maar is uiteindelik ge'institusionaliseer (nie sonder frustrasie en 

miskenning en misplasing nie) (Bourdieu 1988). Hulle het in die eerste plek die klein oop deurtjie in die 

diskoers in gehad sodat hulle die terminologie van die diskoers onder die knie kon kry. 

Sulke studies van uitsluiting analiseer die onderskeid tussen wat beskou word as subjekte of objekte van 

die dissipline en wat nie. So bespreek Virginia Woolf in A Room of one's own (1929) die ervaring van 

uitgesluit wees uit die akademiese diskoers as 'n funksie van die subjek wat sy is, of waarin sy ingeskryf 

is. So vertel Beverly Guy-Sheftall die verhaal van die stryd wat Afro-Amerikaanse vroue gehad het vir die 

reg tot onderwys. Guy-Sheftall vertel die geskiedenis van die ontstaan van die Spelman College in Atlanta 

om aan swart vroue onderwys te bied (1993:77). Maar sy vertel dit as direkteur van die Spelman College, 

as skrywer in 'n gepubliseerde boek, sy het toegang tot internasionale kanale van diskoers om ons van 

haar stryd te vertel. Dit is die paradoks. Hoewel die feministe, Woolf en Guy-Sheftall, die ervaring van 

diskursiewe uitsluiting bespreek, beslaan hulle tog ook die posisie van die intellektueel, die "scholar". 

Hulle het dus ten minste genoeg toegang tot die diskoers gehad om die woordeskat te verwerf, hulle is 

diskursief bemagtig. 

Studente is egter nie deel van die diskoers nie. Hulle het nie die diskursiewe mag om hulself as subjekte 

van 'n diskoers op te stel nie. Wanneer studente outoriteit in Suid-Afrika bevraagteken, is dit nooit binne 

en oor die akademiese diskoers nie, maar oor die gehalte en prys van die kos in die eetsaal, oor die in- en 

uitsluitingsmeganismes van beurse en lenings, oor die rassisme van 'n dosent (soos beweer is van 

Caroline White van Natal - in afdeling 3.4 word haar geval genoem). Studente rig hierdie besware nie 

binne die vakdiskoers nie. Dit verskil baie van die studente se intellektuele en kurrikulere bemoeienis in 

die Mei 1968-revolusie. 

In die vakdiskoers het die student die rol van die spraaklose, die intaglio, die skim uit die donker 

glimmende spektrum van die imaginere orde. Daaroor swaai die dosent die septer van die simboliese 

orde, druk hy sy seel af. 

144 



Die meganismes van uit- en insluiting bevestig die akademie se ivooragtige ondeurdringbaarheid, omdat 

die beheerknoppies van die Open Sesame net van binne af gedruk kan word. 

3.2.4.3 Simboliese /ekonomiese kapitaal en die student 

Toe ons voorgraadse studente was, het 'n medestudent, Chante Hinds, deeltyds TV-werk gedoen. Sy het 

ontsaglik baie teenkanting van ons dosente gekry, miskien omdat sy 'n sterker subjektiwiteit buite die 

kampus as daarbinne opgetrek het. Haar werkstuk was laat, en sy is uitgetrap. Maar waar die ander 

studente dit sou aanvaar, het sy 'n minder nederige houding ingeneem. Nie omdat sy as mens arrogant 

was nie maar, omdat sy die selfvertroue opgebou het deur 'n mate van sukses in die wereld van werk. Dit 

het haar in 'n subjekrol geplaas teenoor die dosent, want sy was bekend met ander moontlike roile as om 

sy objek te wees. Vanuit haar eksterieure subjektiwiteit het sy teegepraat wanneer sy uitgetrap is (soos 

oorgedetermineerde kontradiksie by Althusser), en so nog meer buite die gekarteerde lyne van die 

verhouding dosent-student beweeg, en nog meer verbale tweegevegte met dosente ontketen. Die 

verlokking van Chante se eie inkomste en erkenning in 'n wereld daarbuite, is die bedreiging wat die 

arbeidsmark vir die akademie se simboliese orde inhou. 

Tot dusver het ons gesien hoe die arbeidsmarksubjek as die ander opgestel word in die kloof tussen 

brood en boeke. Maar Chante het miskien teenkanting gekry omdat sy soos die eie subjek was: sy het vir 

haar diskursiewe vryheid toegeeien deur 'n openbare stem te ontwikkel en deur tee te praat. En sy het 

ekonomiese vryheid begin kry deur te fokus op 'n loopbaan. Die vorm van ekonomiese vryheid waarvan 

ons hier praat, is eintlik steeds simbolies: dit gaan nie daaroor of die student geld het of nie, maar of die 

student as broodwinner ver-beeld kan word. Chante het gefokus op die ontkieming van haar eie 

loopbaan. Alabama-lede het ook die vervuiling van huile voile akademiese plig nagelaat, van huile het ook 

gefokus op hulle danspassies en huile grimering, maar huile het nie dieselfde mate van botsing met die 

dosente beleef nie. Daar was 'n ruimte vir huile ingeskryf in die akademiese simboliese orde. As subjek in 

eie simbolies/ekonomiese reg was Chante 'n daring in die vlees van die normale dosent-student

verhouding. 

Studente word nie in die akademie ontmoedig om ekstra geld te verdien of om 'n openbare subjek te vorm 

nie, maar dan as aanhangsels tot die subjektiwiteit wat binne die ivoortoring gesentreer is: werk by die 

restaurant, wees openbaar deur die Alabama. Edey en Molin (1993:20) het bevind dat 70% van BA

studente deeltyds werk, maar dan as winkelassistent, kelner, tutor, kassier, of ontvangspersoon. Hierdie 

beroepe beslaan nie die voile potensiaal van die subjek se realisering nie, en word dus nie as 

bemagtigend beskou nie, en is dus nie bedreigend nie. Chante se loopbaanplanne was egter ambisieus, 

en het buite haar rol uitgereik. (Hier laat ons studente wat na-uurs en deeltyds studeer, en voltyds werk, 

byvoorbeeld onderwysers, buite rekening. Volgens Edey en Molin (1993:20) het huile 'n heel ander 

ervaring van die BA-onderrig. Huile is ook nie voltyds op kampus nie, en in 'n psigoanalitiese sin nie deel 
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van die diskursiewe kampuskerngesin nie. Hulle stem op Potchefstroom byvoorbeeld nie vir 'n 

studenteraad nie.) 

Die politiese ekonomie van die diskoers van literatuuronderrig is dat daar stilte oor die arbeidsmark heers. 

Die dosentsubjek se selfgenoegsaaamheid berus op sulke stiltes, en die studentsubjek meet daaraan 

meedoen. En dan vra lrigaray (1985:135): maar wat as die studentsubjek begin praat, soos Chante het? 

Dit veroorsaak 'n gespletenheid, nie net tussen die dosent en sy studentobjek nie, soos wat die verbale 

gevegte tussen Chante en dosente getuig het nie, maar ook binne die dosentsubjek, omdat sy alterego 

haar losmaak uit haar spieelrol. 

Chante se verbale gevegte het in kantore plaasgevind. So was dit eenkant. Die meeste gevegte tussen 

studente en dosente was eenkant. En-as die objek sou begin praat bfnne die diskoers van die dissipline, 

as die student se arbeidersubjek begin figureer in die diskoers van die dissipline? Daar is plek vir die 

student om klasdebatte te hou, om 'n eie interpretasie of referaat te lewer in 'n klas of tutoriaal. Maar 

daardie gespreksgeleenthede is gestruktureer om die simboliese orde te absorbeer in die student, om die 

dosent se woorde te weerspieel, miskien selfs te weerspreek. Dit is juis die doel van onderrig om die 

vakdiskoers op die student oor te dra. 'n Voorbeeld daarvan is Maclean se metoda (in afdeling 3.1) om vir 

homself die Sokratiese spreekbeurt te kaap. Klasgesprek bied nie altyd struktureel geleenthede om eie 

woorde te gebruik om eie dinge te se nie. Volgens lrigaray is 'n pratende objek juis wat vermy word. Soos 

wat ons in afdeling 3.2.1 gesien het hoe die dosent die gespletenheid van die kloof tussen arbeidsmark en 

akademie vermy, deur hom te skaar by die akademiese "ons". Want dit wat die subjek meet behou, is die 

mag om sy eie vorme te bevorder, te herhaal, te behou (lrigaray 1985:135). 

Omdat die student 'n rot het om die dosent se objek te wees, is ander studentrolle met simboliese en 

ekonomiese implikasies bedreigend vir die eie stabiele self van die dosent. Asof die student die dosent 

verneuk. Om die student as professioneel-in-wording te verbeeld, bets met die vryheid, die onaantasbare 

losheid, die jeugdige malsheid wat die dosent met nostalgia op die student projekteer. Hierdie 

geprojekteerde attribute beklemtoon die student se ongevormde .buitelyne teenoor die dosent, en is vanuit 

die dosent se perspektief ook spore van onagterhaalbaarheid, afstandelikheid. Want daar is altyd afstand 

nodig tussen die subjek en die objek, sodat die objek nie maklik as subjek in eie reg verbeeld kan word 

nie. 

Onderrigmetodes waarin die student die rede veer, en die doelstellings bepaal, ontwrig die afstandelike 

verhouding waarin die dosent en student in hulle rolle ingeskryf is. Daardie verhouding het 'n ekonomie 

van gee en neem tussen dosent en student: Woorde vloei van die dosent se kant af, waarmee die 

studentobjek ingeskryf word. Die student se starende kyk vloei terug na die dosent, waarin die dosent 

homself spieel. So bly die student die amorfe vergestalting van die imaginere orde, en die dosent die 

houer van die sleutels van die simboliese orde. 
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3.2.4.4 Verandering 

Die student se rol om te dien as objek, spieel, vir die dosentesubjek, hou vir die dosentsubjek risiko in. Die 

risiko le volgens lrigaray daarin dat die dosentsubjek 'n hartstogtelike hongerte het om altyd dieselfde te 

wees, om homself as altyd dieselfde, as altyd alreeds homself, as selfgenoegaam te bevestig. In die 

verwysingsraamwerk van rasionalisme is 'n subjek .'n stabiele identiteit met eenheid. Om aan daardie hoe 

eise van wat 'n self is te voldoen, is die objek se spieelrol onmisbaar. 

Maar die studentobjek bly nie dieselfde nie, dit glimmer en fluktueer. Die dosentsubjek is gedeeltelik 

bewus van die ewige onsekerheid van 'n subjekposisie wat gebou is op objekte, veral onbetroubare 

objekte. Want die self is net in 'n mate en marginaal waar hy homself ken, waar hy gespieel word. 

Daarom moet die subjekself gedurig herbou en herbevestig word. Die mag waarmee die self aanmekaar 

gehou word, word van buite gehaal, van die objek, en moet in elke les weer ingewin word om die 

selfeenheid in stand te hou. Lesse is daarom sistematies gestruktureer om die spieel vir die subjekself op 

te hou. 

'n Ander manier waarop die dosentsubjek die risiko van die ewig verskuiwende spieelstudent hanteer, is 

deur te leun daarop dat sy subjekrol institusioneel ondersteun word. Hy kan die universum, die 

universiteit, as oorsaak van die meervoudigheid van die spieels postuleer, en homself identies met 

daardie universum maak (lrigaray 1 985: 135). 

Die student se skaduagtige ongevormdheid en vlugtigheid hou die orde in stand waarin die dosent die 

vaste punt is. Die orde en tradisie van die universiteit word identies met die dosent, die universum wat 

ewig identities is met die self (lrigaray 1 985:135). Die universiteituniversum is juis so opgestel om van 'n 

wye spektrum van studente 'n eenvormigheid te maak, met instrumente soos burokrasie, toetse en 

eksamens, reels en regulasies, die klaskamersituasie. 

Daarom is die toevlug tot die akademiese "ons" so 'n belangrike refleks, soos in 3.2.1 geblyk het. In die 

swerm van veelvuldigheid en meervoud, soms dubbelsinnigheid en verwardheid, bied die studentobjek 

oneindig baie spieels vir die dosentsubjek. Maar omdat die dosent homself as die ruspunt, die stil spil kan 

opstel deur sy selfgenoegsaamheid met die heel-al van die universiteitsorde te identifiseer, word die 

swerm veranderlike studente net verdere bevestiging van sy selfgenoegsaamheid. Hy kan baie 

verskillende spieelbeelde ontvang van die kaleidoskoop van studente, maar dit word gekategoriseer, 

gestabiliseer: hulle is veranderlik en ek is stabiel. Wispelturig teenoor wys. Vol grille teenoor soekend na 

waarheid. Onbestendig teenoor goed gefundeer in die wetenskap wat deeglik begrond is. 
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Traagheid om te transformeer in so 'n dosentsubjek, is meer as net 'n verdedigingsmeganisme teen die 

ongemak van verandering. Dit is integraal deel van die subjek om andersheid en verandering te verplaas 

na die regenerasie van die stabiele self en sy ordelike universum. 

So dosentesubjek kan in sy wetenskap volledig vertroud wees met verandering, met gedurig nuwe 

verwikkelinge, en op die voorpunt van die golf ry van die nuutste bevindings in die beste nuutste 

publikasies. Maar daardie veranderinge is ingehou as die in-houd van sy vak, dit hou hom in teen 

verandering. Dit absorbeer veranderingsimpluse en -verantwoordelikhede in 'n hou-er, afgeslote van die 

wereld daar buite, die arbeidsmark en die studente se roesemoes. Dit is, soos die studentobjek, die 

supplement van be-houdendheid. Voorfrontvakinhoud soos hierdie vertaal ook in ekonomiese kapitaal vir 

die dosent, omdat navorsing beloon word. So word dit kapitaal wat hy in die hand kan hou, en behou dit 

sy verhouding met die studentsubjek waarin hy aileen die kapitaalhouer is. 

3.2.4.5 Diskursiewe rolle 

Soos wat ecriture feminine nodig was om die "ander" wat verborge was agter die masker van vroulikheid 

te voorskyn te bring (Braidotti, 1991 :250), so is dit nodig om 'n ander diskoers te laat deurbreek in die 

akademie om die afgestudeerde se werkervaring en beroepsvaardighede as doelstellings van 

literatuuronderrig uit te druk. Soos wat die rasionalisme 'n spieelspel van spekulasie speel, wat meer lig 

werp op die selfbeeld van die manlike subjek as op die studie-objek (lrigaray in Braidotti, 1991:251 ), so is 

die verhouding tussen dosent en literatuurklas miskien ook 'n selfrefleksie van die dosent. So word die 

dosent se interpretasies en se teksverwagtings weergegee, weerkaats. 

So behandel die dosent in 'n inhoudgebaseerde kurrikulum temas wat hom deesdae raak, interesseer, 

stimuleer, waaroor sy navorsing gaan. En met retoriese sjarme en diskursiewe mag steek hy daardie 

emosionele betrokkenheid by die student aan, skryf hy die diskoers daarvoor en die entoesiasme, die 

geloof dat dit kapitaal is, in die student in. Daar is weerstand teen doelstellingsgerigte of 

uitkomsgebaseerde onderrig (in teenstelling met inhoudgebaseerde onderrig), want dan bepaal studente 

(of wat hulle gaan word) die onderwerp, rig hulle die diskoers. 

Die dosent het dus belang daarin om te investeer in die student as 'n homo academicus in wording, as 'n 

nostalgiese vergeelde foto van homself op 19, en nie as 'n subjek op pad na die arbeidsmark nie. 

Soos wat die rasionalisme die stoflike bestaan as matriks van wese verwerp ter wille van die logos, die 

suiwere rede (Braidotti 1991 ), so word die stoflike bestaan van die student as iemand wat moet gaan werk 

in die lewe hierna verwerp ter wille van die suiwere akademiese. Daarom is daar 'n 

verdedigingsmeganisme om die geldelike en die liggaamlike in die sin van brood, pot aan die kook, buite 

die diskoers te laat. Die ver-beelding van die student as 'n gerealiseerde subjek word uit die diskoers 
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gelaat, want as die objek eers begin om haarself te verbeel, is sy nutteloos as spieel vir die subjek: "once 

imagine that woman [student] imagines and the object loses its fixed obsessional character" (lrigaray 

1985:133). As die student haarself begin verbeel is daar "no opaque matter which in theory does not know 

herself, then what pedestal remains for the ex-sistence of the 'subject'?" (lrigaray 1985:133). Sander die 

studentobjek het die dosentsubjek nie 'n platform nie. Die student bied (soos ook sy vakspesialisasie) vir 

die dosent 'n verwysingsraamwerk vir sy bestaan in die simboliese orde van die akademie. Daarom kan 

dit wees dat die dosentsubjek nie in die diskoers van die lesingsaal kan verbeel dat die studentsubjek 'n 

werk kan he nie. 

Waar die dosent 'n spieel in die student vind waarin sy diskursiewe kundigheid en superioriteit 

gereflekteer word, is die student self "inifinitely receding" (lrigaray 1985:134). Die spieeleienskap van die 

student berus daarby dat "it knows and is known to have no reflections." Geen self, en geen refleksie oor 

die self nie. Sy is nie in die diskoers ingewy nie. Selfs al kry sy 95% vir haar referaat, is dit nog nie 100%, 

en is sy nie in die posisie om die punt toe te ken nie, te weet hoekom dit hoe toegeken is nie, die septer te 

swaai nie. So is sy vasgevang in die objekrol van "her inability to say what she represents." As jeugdige is 

sy ook nie ingewy in die verskeidenheid van moontlikhede in die wereld (daar buite) waaruit sy kan kies 

om te representeer (soos wat Chante wei was) nie. 

Die student se toetrede tot die diskoers is onderhewig aan die dosent se goedkeuring, en die bedreigende 

dele daarvan word eenvoudig gefilter. Jeanette Ferreira het dit op 'n kursus in Skryfkuns by die ATKV

Skryfskool gese in April 1993: Die skrywer/dosent vrees die jong talente van die student. Ons het 

die.selfde vrees gesien in David Lodge se aanhaling as motto hierbo oor "young men in a hurry". Een van 

die maniere waarop die filtering plaasvind, is deur dit af te maak. Ferreira se uitspraak tree met lrigaray 

s'n in verbinding (1985;141 ): 

She [student] shrieks out demands too innocuous to cause alarm, that merely make people 

smile. Just the way one smiles at a child when he shouts aloud the mad ambitions adults keep 

to themselves. And which one knows he can never realize. And when she also openly displays 

their power fantasies, this serves as a re-creation to them in their struggle for power. By 

setting before them, keeping in reserve for them, her in-fancy, what they must of course keep 

clear of in their pursuit of mastery, but which they yet cannot wholly renounce for fear of going 

off course. 

Die objekstudent absorbeer die "adults" se "mad ambitions" in haar in-fancy. 

'n Voorbeeld van daardie "mad ambitions" wat die student so skadeloos skree, is toe die National 

Commission for Higher Education (NCHE) hulle dokument vir transformasie voorgele het in 1996. Terwyl 

die NCHE die dokument in Salzburg met die hoer-onderwysbeleidskenners van die wereld bespreek het, 

het Sasco van hier at geskree dat hulle teleurgesteld is dat daar nie sprake is van gratis hoer onderwys in 
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die dokument nie (Cioete en Muller, 1998). Die dosentsubjek en NCHE kan daarvoor lag, die onmoontlike 

fantasie van die onkundige, maar dit is ook een van die "mad ambitions adults keep to themselves". 

In die magsbelaaide diskoersverhouding tussen dosent en student, absorbeer die student baie van die 

dele wat die dosent van homself afsplits, na die ander toe projekteer, soos die onbewuste in lrigaray se 

teorie. Soos die lagwekkende jeugdige begeerte na gratis hoer onderwys, soos Chante Hinds se lawwe 

idee om 'n TV-ster te word toe sy 'n nog voorgraadse student was. Die luukses van skynbaar onmoontlike 

verhoudings tussen die subjek en sy broodwinaktiwiteit (gratis geld soos vir Sasco, skoonheid en glorie 

soos vir Chante) mag nie vir die grootmens-dosent moontlik wees nie, en so word dit aan die objek 

geplak. Dit word met lag aan die objek geplak, gelagplak, belaglik, onrealisties, irrasioneel. Dit is die 

vriendelike lag van wyse dosente. Die lag skei dosent en student. Agter die lag sit die dosent veilig in 

rolrigiede lewensvatbaarheid en salarisvattendheid. 

Die rol van die rasionele vaderlike broodwinner word uitsluitlik aan die dosent opgele, as ouer figuur, as 

broodwinnende, as diskoersbeheerder. En dus is die arbeidsmark nie 'n geskikte onderwerp om met die 

student in-fancy te bespreek nie. Die student is die lokus van die onbewuste, die vrye begeerte, die 

ongevormde. Sy is nie lokus vir haar eie subjektiwiteit waarvan sy selfbeheer en selferkening kan vat nie, 

maar is objek vir die dosent. 

She is the reserve of sensuality for the elevation of intelligence, she is the matter used for the 

imprint of forms, gage of possible regression into na'ive perception, the representative 

representing negativity( ... ) and also eardrum faithfully duplicating the music, though not all of 

it, so that the series of displacements may continue, for the "subject" (lrigaray 1985:141 ). 

3.2.4.6 Voortsetting van die rolle in die nuwe geslag 

Wie kan hierdie selfversorgende sisteem deurbreek? In hierdie afdelingkyk ons of students, alumni, die 

regering, dosente of dalk junior dosente kan. 

Students kan die selfversorgende sisteem van dosentsubjek:studentobjek deurbreek, soos in die Mei 

1968-revolusie. Maar Koepke (2000) het gewys op twee opsigte waarin die students van Frankryk anders 

is as die van semaar die VSA, en waarom hulle juis die revolusioniste kon wees: daar is onderlinge 

kohesie tussen die Franse students, hulle vorm 'n studenteliggaam. En hulle is dee! van 'n intellektuele 

volk (Moerdijk, 2000). Suid-Afrikaanse studente se diskursiewe bemagtiging is nog baie ver van die fase 

waarin hulle hulself as subjekte kan uitdruk oor die kurrikulum, die leerdoelstellings en die 

kommunikasiesituasie in die kursus. 

Kan afgestudeerdes, alumni, hierdie stelsel deurbreek? Die enigste kontak wat daar in die plaaslike 

literere circuit (op zijn Nederlands) met afgestudeerdes is, is met die wat dee! geword het van die circuit, 
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hetsy in beroepe wat direk met die inhoud van literatuurteorie gemoeid is (met literatuurresensies of in die 

uitgewersbedryf) of in die literatuurakademie self. 

Kan die regering van bevryding deur hierdie sisteem breek en die student bemagtig? Afdeling 3.4 kyk na 

hoe hulle dit probeer doen. Ons sal vind dat een van die trope in die Witskrif vir Onderwys (1997) 'n ideaal 

is om vaagheid van rolle te vermy. Volgens lrigaray (1985:136) is die vermyding van vaagheid, 'n soeke 

na helderheid en 'n duidelike persepsie van vaste idees, deel van die tradisie van fallogosentrisme, en 

gaan dit dikwels saam met tegniek. Ons sien in afdeling 3.4 hoe baie die Witskrif staatmaak op die 

diskoers van tegniese rasionalisme. Ons kan dus nie veel hoop sit op die regering se vermoe vir 

diskursiewe vryheid nie, want hulle gaan juis met diskursiewe mag te werk. Die regering gebruik nie die 

akademiese rasionalistiese diskoers om hulle mag af te dwing op die akademiese sisteem nie, maar die 

tegniese rasionalistiese diskoers. Daarmee voer hulle 'n kolonialiserende beweging uit, ook op die lokus 

van die studentobjek. Hulle kan dalk lyk of hulle die student wil bevry van sy ontmagtigde rol, maar hulle 

verteenwoordig net "changes in position, still postulated in terms of verticality" oor die studentobjek 

(lrigaray 1985:136). 'n Revolusie wat van bo at afgedwing word, forseer die objek ".. not without 

splintering, into the production of the same discourse " (1985:137). Maar omdat die nuwe heerser hom 

moet onderskei van die ou heerser, moet die vlakke of sfere van oorheersing verskil ... "(b)y giving here a 

little more play to the system, here a little less "(1985:137). Wat lyk soos 'n revolusie is eintlik net nog 'n / 

hierargie. 

The forms of arrangement may vary, but they will all bear the paradox of forcing into the same 

representation - the representation of the self/same - that which insists upon its heterogeneity, 

its otherness (lrigaray, 1985:137). 

Dus is daar geen. rede om te hoop op die studente, die alumni of die regering om studente te bemagtig 

nie. Wat van dosente, en veral jong dosente, wat die ingeskryfde merk van die verskil tussen subjek en 

objek dalk nog in hulle dra, miskien as paradoks? Watter standpunt neem jong dosente in die 

objektifisering van studente in? Maak hulle gebruik van die geleentheid om die subjekmantel van die 

dosent net so oor te neem? Daar was immers ruim geleentheid om die subjekformasies in te sien en in te 

neem terwyl die dosent die rolmodel, die Idea/-/ch van die student was in die voorgraadse jare. Ook die 

Afrika 2001-seminaar het daarop gewys dat daar meer geleentheid vir die student is om die dosent as 

rolmodel te aanvaar, as ander professionele mense. 

Om die jong dosent se posisie te verstaan, kan ons kyk na die afstand tussen dosentsubjek en 

studentobjek, en die gespletenheid van akademie en arbeidsmark wat in die student neerslag vind. 

lrigaray en die feminisme sien die konflik tussen materie en gees as 'n geseksueerde teenstelling, parallel 

met die geslagte. Die skeiding is dus gelaai met die politiek van die liggaamlike, biologies. Parallel 

daaraan is die teenstelling tussen materie en gees wat die student se arbeidstoekoms uitsluit. En hierdie 

afstand is deurkruis met ouderdom as liggaamspolitiek. 
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Jong dosente wat street na dieselfde subjektiwteit as die rolmodeldosent, sal soos hulle dosent nodig he 

om 'n hierargiese afstand tussen hulle en hulle studente in te bou, anders kan die studente nie tot objekte 

gereduseer word nie. Jong dosente kan dit dus nodig vind om die leeftydverskil teenoor studente in te 

haal as hulle hulle subjektiwiteit volgens die voorbeeldmodel bou bo-op, teenoor, die studentobjek. Die 

leeftydverskil kan diskursief opgestel word deur kodes, " ... according to rules of repetition and recurrence, 

obeying processes that already paralyze the 'body's' system of gestures within a given graphic order'' 

(lrigaray 1985:137). So gebruik een jong dosent besonder formele taal in die lesinglokaal, 'n ander een 

rook pyp en kweek 'n snor, ens. 

Daar is egter ook ander rolle oop vir 'n jong dosent in 'n psigoanalise van die akademiese verhoudings: 

Die nodige afstand tussen jong dosent en studentobjek kan gemodelleer word op die rolle van ma en 

dogter in die oedipale gesin. Een van die aspekte van Freud se oedipale teorie (lrigaray, 1985:136) is dat 

moeders en dogters van mekaar geskei word. Moeders kan 'n hierargiese voorsprong op hulle dogters 

win, deurdat hulle in die patriargale wet opgeneem word. Die verhouding tussen moeders en dogters in 

die oedipale gesin is deurkruis van afguns, jaloesie en wedywering om die beperkte erkenning van die 

vader, met die departmentshoof of senior dosent in die rol van die vader. 

As die jong dosent dus nie die volwaardige "volwasse" dosentrol oorneem nie, as hy nie die leeftydresies 

gewen kry nie, loop hy die risiko dat sy rol met afguns gelaai word. Die dosent kan die afgunsstryd wen en 

subjektiwiteit verdien met ander diskursiewe strategiee. 

Daardie strategiee kan die student in die objekrol indwing met die mag van puntetoekenning, of deur die 

vader se goedkeuring te verdien vir die jong dosent se knap beheersing van die diskoers. Daardie 

goedkeuring kan in die afwesigheid van die vader gewerf word, want hy is immers nie in die lesinglokaal 

teenwoordig nie, diskoers vind immers in die ruimte, die vakulim plaas wat weens afwesigheid gaap, en 

die student word so des te meer in die objekrol ingedwing deur te moet luister na die jong dosent se 

briljante gebabbel, terwyl hy die spreekbeurt kaap. Die jong dosent kan sy diskursiewe superioriteit juis in 

die lesinglokaal vertoon, dit is die lokus waar die afstand van subjektiwiteit gewoonlik opgestel word in die 

diskoers. 

Maar soos lrigaray uitwys, is die oedipale teorie onvolledig. Die jong dosent is soms onwetend nie in die 

moeder se rol nie, maar in die dogter s'n (lrigaray 1985:141 ). Hierdie rol word nooit volledig toegelaat tot 

die diskoers of as subjek erken deur die vader nie. Bourdieu (1988: 170) se snydende dog "objektiewe" 

verslag van hoe minderwaardig die jong dosente is, en hoe gefrustreerd hulle met hulle eie 

minderwaardigheid is, is voorbeeld daarvan. Net so word die jong dosent nie volledig deur die 

universiteitsisteem opgeneem nie, nie volledig in diens geneem en betaal nie. En soms is daardie jong 

dosent nie jonk in leeftyd nie, maar het sy nie daarin geslaag om subjektiwiteit as dosent op te bou nie 

omdat sy 'n vrou is - soos ons hierbo (afdeling 2.3) gesien het in die skrikwekkende syfers van 
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vrouedosente wat in tydelike of junior aanstellings in Suid-Afrikaanse universiteite aangehou word in 'n 

soort limbo tussen objekrol en subjekrol (Jack 2000). 

3.2.4.7 Deurbraak: Die dekonstruktiewe posisie 

In hierdie afdeling ondersoek ons 'n strategie waarmee die dosent uit die subjek:objek-impasse kan 

breek. As die jong dosent nie een van die subjekformasies waarin hy/sy die dosent kan opvolg (met of 

sander sukses) oorneem nie, kan dit wees dat hy/sy in 'n ongemaklike relasie tot die student, die dosent, 

die res van die universiteitsorde en die diskoers beland, omdat hy/sy buite die matriks van die simboliese 

orde beweeg. Dit in sigself is al'n deurbraak. 

So 'n jong dosent kan die kringloop van die subjeksisteem breek deur wedywering met die studente te 

stop, deur nie daarna te street om self 'n trofee van subjektiwiteitserkenning van die universum te ontvang 

nie. Dit is die dekonstruktiewe posisie waarvan Spivak (1993) praat waarin die radikale dosent moet 

wees: om bereid te wees om nie 'n gesetelde akademiese subjek te he nie, om tevrede te wees om 

sander die vader se goedkeuring reg te kom. En paradoksaal om juis bewus te wees van die eie 

geseteldheid in 'n posisionaliteit, en eksplisiet daaroor te reflekteer in die lokus van dosentemag: die 

lesinglokaal. So bied die radikale dosent weerstand daarteen dat haar eie subjektiwiteit by die universum 

van die universiteitsorde bekragtiging kry, en dekonstrueer sy 'n akademiese "ons" (Spivak, 1993:55). 

Maar wees versigtig: om 'n marginale subjekposisie in te neem, is om terug te tree na die matriks, 

waarsku Spivak (1993:55). Werk oor marginaliteit, soos Foucault en Said s'n, is deur die akademie 

geabsorbeer, en daar is reeds kraglyne in die matriks van subjekvorming waarin die marginale subjek 

rustig tuishoort as een van die gemoedelike, interne fragmentasies van die akademiese ons. Die 

marginale bestaan omdat die magsentrum dit geteiken het as 'n objek. Dit toon die alomvattendheid van 

die universum van die universiteit en bekragtig so die matriks van subjek- en objekformasies. 

'n Ander waarskuwing (soos by essensialisme in afdeling 2} is dat die begeerte na revolusie nie in sigself 

die vervullling van die doel is nie. Die radikale dosent se verantwoordelikheid is volgens Spivak (1993:53) 

om die identiteitsformasies van die instituut te bevraagteken en paradoksaal tog te werk aan 'n 

kollektiewe revolusionere "ons" wat tot 'n kritiese massa vir die subjekstryd kan opbou. 

In terme van lrigaray (1985: 142) se tweeledige strategie vir subjekstryd (wat ons ook in afdeling 2.3.6 

raakgeloop het) beteken dit die jong dosent kan die volgende twee dinge doen: 

Diskursiewe bevryding: Sy kan die lesinglokaal se diskursiewe struktuur deurbreek: In plaas van self te 

praat praat praat, die self te skep deur praat, in plaas van om haar /dea/-/ch te streel in die staar van die 

studente, kan sy groepwerk en werkco/leges aanbied om studente meer as 80% van die spreekbeurte te 

gee. Die studente reageer nie altyd positief nie - dit is ongemaklik buite die matriks van 
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subjek/objekposisies. Maar die jong dosent moet die student lei na en oplei in diskursiewe bemagtiging. 

Om toegang tot die geformaliseerde literatuurdiskoers te kry. Om aan die een kant die woordeskat van 

literatuurstudie te verwerf, maar om aan die ander kant die regulerende strategie wat daarmee saamgaan, 

omver te werp. Dosent en student moet albei bewus wees van die assimmetriese diskursiewe mag wat 

daarin gelee is dat die studentobjek net binne die geformaliseerde spreekgeleentheid en woordeskat 

beperkte toegang tot die diskoers het, dat haar inwyding in die diskoers uitgestel word deur die 

puntestelsel in die dosentsubjek se volle beheer te laat (al werk die student vir 'n slaagsyfer of 

onderskeiding). Die dosent dee! nie literatuuronderrig se metadiskoers oor byvoorbeeld doelstellings, 

struktuur van leergeleenthede, kanon, kurrikuluminhoud, -standaard, evaluasie en differensiasie, met die 

student nie. 

Die tweede punt van lrigaray se strydtaktiek is om oedipale gelykstelling te deurbreek. In plaas daarvan 

om die dosent se rol as 'n soort vader te beskryf (soos wat Richard Con Davis dit beskryf, en soos wat ek 

self ook dosente hoor se het), kan die jong dosent uit die matriks van die simboliese orde van die 

universiteit uitbeweeg deur te weier om afstand teenoor studente op te stel ter wille van haar eie 

subjektiwiteit, soos hierbo bespreek. 

Die analogie tussen lrigaray se oedipale gesin en die dosentsubjek-studentobjek-verhouding is beperk 

omdat die opposisie man-vrou in een opsig eenvoudiger is as die opposisie dosentsubjek-studentobjek: 

Tyd. Die gang van tyd kan die subjek-objekrolle in die akademie verander, maar nie die rolle van mans 

en vroue nie. Dosente was self studente, terwyl mans nooit vroue was nie. Dosente is soms medestryders 

in die diskursiewe oorlog - soos Spivak aandui. 

Uit die analogie tussen feminisme en die brood-en-boekekloof is genoeg materiaal vir 'n narratief van die 

verdedigingsmeganisme soos tot hiertoe bespreek: Oat literatuurdosente weerstand bied teen die 

inseminasie van literatuurdiskoers met arbeidsmarkdiskoers, omdat die dosentsubjek se diskursiewe mag 

berus op sy dosentrol as rasioneel, die broodwinner, die houer van simboliese en ekonomiese kapitaal; 

en die student se rol as ongevormde objek, onkundig, afhanklik. Genoeg materiaal en koherente narratief 

is nie bewys dat dit waar is nie, maar die narratief word ook nie aangebied as waar nie. lrigaray se teorie 

het wei iets te se vir die verhouding dosentsubjek-studentobjek, al is dit net om te wys dat dit 'n gelaaide 

verhouding is. 

Kyk net na die interessante kruispatroon van klanke tussen die twee. 

1 2 3 4:1 2 3 4 

dosentsub~:studentob~ 

Die twee woorde se tweede en vierde sillabes stem presies ooreen en bevat die e-klank. 

154 



Die eerste woord se sillabe 1 bevat 'n o en 'n eksplosief, net soos die tweede woord se sillabe 3. Die 

tweede woord se sillabe 1 bevat 'n s en 'n u, net soos die eerste woord se sillabe 1. 

Die twee is in mekaar verwikkeld, soos yin en yang, en ook mekaar se komplement. Dit is 'n komplekse 

verhouding hierdie, en 'n psigoanalis sal lank besig bly as die siamese tweeling op die analisebank 

beland. 

Net soos lrigaray (1985:258) 'n hernuwing van die kontrak tussen die twee geslagte aanvra, vra hierdie 

studie dat die diskoerskontrak tussen dosent en student hernu moet word. In die literatuurteoretiese 

verbeeldingskrag moet plek gemaak word vir die wereld van werk as 'n nie-dialektiese, nie

teenoorstaande, nie-gereduseerde veld waarin die subjek van die student (ook) verbeeld word. Die 

arbeidsmark moet nie gereduseer word tot een of twee beroep waarvan die een 'n verlengstuk van die 

dosentsubjek is in die vorm van onderwyser nie. 

3.2.4.8 Samevatting 

Deur die libidinale na die oppervlak te bring, stel psigoanalise ons in staat om 'n narratief te ontwikkkel oor 

institusionele subjekvorming in literatuuronderrig. Die moontlike verband tussen die akademiese "ons" en 

die traagheid tot transformasie is in hierdie afdeling aangetoon: dit voorkom inseminasie van die 

literatuuronderrigdiskoers met arbeidsmarkdiskoers. Dit voorkom die eksplisiete formulering van 

beroepsvaardighede as doelstellings vir literatuurstudente, en voorkom so dat literatuurstudente as 

professionele subjekte in wording verbeel word. 

Soos Spivak is ek ten gunste van 'n radikale herbesinning van die subjekformasie in literatuuronderrig, 

met die diskursiewe en veral ook ekonomiese bemagtiging van die student wat dit inhou. 

Die eendag-afgestudeerde studerende het egter die aantrekkif!gskrag van werksbevrediging op die 

arbeidsmark nodig om haar belegging in literatuurstudie tot vrug te laat kom. Die student word in 'n ewige 

kindheid, 'n na'iewe magteloosheid vasgevang as sy nie binne die dissipline se diskoers ruimte kry om 'n 

subjektiwiteit van haarself as broodwinner te ontwikkel nie. Die stilte van die lewe-na-universiteit word 

gevul deur die gepraat van die dosent, die dosent as die enigste grootmens, die enigste manier van 

grootwees. 

Die verskil tussen dosent se subjektiwiteit en die student s'n word dus doodgepraat, en soos lrigaray 'n 

absoluut onherleibaar verskil oproep met haar obsene ecriture feminine oar die vrou se liggaam, wat ek 

julie nou gaan spaar, so is daar 'n absoluut onherleibare (dog nie oninsemineerbare) verskil tussen die 

suiwere boekestof van voorgraadse literatuurstudie en die stoflike geldverdienstofstrate van 

Johannesburg en ander burge. 
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Wat nodig is, is komplekse wisselwerking van identifikasie (Braidotti, 1991 :255). Net soos die vrou se eie 

genot en verlange in die diskoers ingelaat moet word, so moet die student se eie doelstellings in die 

kursus ingelaat word. Dit kom neer op die reg op selfbevestiging. Die soeke na wat dit is, wat die student 

se doelstellings sal wees, moet begin. In die bygaande interaktiewe program is daar ook stappe om die 

studente se doelstellings te bepaal. 

Net soos die man sy vroulike aspekte uit hom uit projekteer, so hoor ons ook nooit op voorgraadse vlak 

van die dosent as werker, as slaaf van die instituut nie. Daar is 'n verbod op sulke praatjies ingebed in die 

diskursiewe mag deur middel van verdedigingsmeganismes soos .lojaliteit aan die akademiese ons. 

Daarom moet die radikale dosent 'n ongemaklike posisie inneem om die universiteit se aanspraak daarop 

dat hy die universum is, te dekonstrueer. Daarom verkondig Braidotti in haar·lesinglokale (Utrecht 1993/4) 

die leuse dat ons moet afstand doen van·valse lojaliteite, omdat dit diskursiewe mag voortdra. 

3.2.5 Toepassing van die verplaasde kloofteorie op 'n Suid-Afrikaanse "storie" 

Ons het in afdeling 3.2.3 en 3 sekere strategiee gevind waarmee die dosent die kloof tussen die 

arbiedsmark en die akademie kan oorbrug. Dit kan gedoen word deur kreatiwiteit, die gebruik van 

literatuurdiskoers om te besin oor die kloof, en deur die dekonstruktiewe posisie van die radikale dosent in 

te neem. Vervolgens pas ons daardie bevindings toe op die storie Twee Toeriste van Marianne de Jong. 

Die hoofkarakter en verteller in die storie is 'n dosent in literatuurwetenskap. 

Die dosentkarakter van die storie is selfrefleksief en in die letterkundige diskoers aan't besin in die kloof 

tussen brood en boeke. In 'n transformerende Suid-Afrika is, voel sy dat haar instink om oorlewing 

dringender eise aan haar stel en sy bevraagteken daarom haar eie gewoonte om aan die boekekant van 

die kloof te kleef. Sy vind dat haar kultuurkritiese insigte getemper word in die nuwe Suid-Afrika, soos wat 

ander dinamikas van subjekvorming in die I SA's begin posvat- ander dinamikas as in die ou Suid-Afrika 

Haar subjekvorming het verskuif en haar kultuurkritiese insigte is daardeur getemper omdat die regering 

se verhouding tot die subjek verander het: noudat die regering beweer dat hy verantwoordelikheid vir die 

massa aanvaar, neem sy meer verantwoordelikheid vir haar eie posisionaliteit ten opsigte van oorlewing. 

Vroeer was haar ideologiese posisionering vera! kultuurkrities teen apartheid, nou gaan dit oor oorlewing, 

brood en arbeid. Tegelykertyd is speel weer moontlik en selfs belangrik vir oorlewing in die nuwe Suid

Afrika: 

'n Verkose regering het die taak op hom geneem om die armes te versorg, die bejaardes te 

help, medisyne vir die siekes toeganklik te maak, en die kinders in die skole te kry en te hou. 

Sosiale plig is oorgedra na die politieke infrastruktuur. Mag ek nou ontspan? Anders as 

gedurende apartheid is my sosiale gewete, my intellektuele vermoens, immers nie meer aileen 
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verantwoordelik vir die lot van 'n deel van die bevolking nie. ( ... ) Mag ek dus nou die ligtheid 

opeis? Oorleef 'n mens nie in Afrika juis omdat jy kan speel nie? (DeJong, 2000:157) 

Die regering eis erns met die massa op onhelder. Die kultuurkritikus moet nou 'n ander nis vind in 

postkoloniale Suid-Afrika. So 'n onrustige subjeknis, miskien selfs 'n identiteitskrisis, is ook tipies van 

feminisme se uitstel van 'n selftevrede stabiele gesetelheid in 'n essensiele identiteit. 

Feminisme eis 'n gedurige selfkritiese selfrefleksiewe ondervraging (Braidotti, 1991:181) van die eie 

posisie. Die dosent se posisie hierin is die van 'n akademikus, 'n nuwe Suid-Afrikaner, wit en kultuurkrities 

geletterd. Sy is 'n betaalde lid van die akademie. Sy kom tot die half verdedigende, half te-besig-om-te

probeer-oorleef, kan-nie-nou-krities-wees-nie, standpunt dat kultuurkritiek begin by die stryd tussen denke 

en oorlewing (2000: 159}: 

Die oorlewingsinstink dink simplisties. Die oorlewingsinstink het nie tyd om te wonder nie en 

dit sou sy doel mis as dit gedurig met kritiese refleksie besig was. ( ... ) Ek neem hierdie insig 

in die teenstrydigheid tussen oorlewingsinstink eri rasionele wete en ek bere dit in 'n 

verskanste plek in die psige, 'n heilige plek wat ek voorheen teen Broederbonders en 

establishment-professore beskerm het en waaruit ek tannies en dominees gehou het. Maar 

is daardie plek nog verskans? 

Die teenstrydigheid tussen oorlewingsinstink en rasionele wete kan gelyk gestel word aan die kloof tussen 

brood en boeke. Die subjek staar dus nie net af oor die grag random die ivoortoring nie, maar betree dit 

ongemaklik. Die storie verwys ook na 'n straatdrein, en dit herinner aan die troop van die grag. 

Haar insig in die teenstrydigheid en haar bewustheid van haar gedesentraliseerde en gesplete 

subjektiwiteit is 'n resultaat van teoretiese denke oor ideologie (rupture}, soos Althusser dit (in afdeling 

. 3.1) beskryf. Dit herinner ook aan die posisie van die radikale dosent: tegelyk krities en tog in 'n soort 

eksistensiele aanvaarding: hier is ons nou. 

In 'n mate verbind die storie kritiese afstand met die subjek se kulturele afstand, deur die dosent se 

Nederlandse herkoms te laat inspeel. So· is Spivak as lndier ook 'n buitestander met kritiese insig in 

ideologiese staatsapparate. 

Die dosent se studente internaliseer die mengelkultuur meer as sy self: "My studente heet Nobonke van 

Tonder, Mathabo Cilliers of Tugela Venter" (2000:160}. Uit hierdie name lyk dit asof die studentsubjekte 

multikulturele diversiteit ge"internaliseer het. Die dosent ervaar gespletenheid tussen denke en oorlewing, 

tussen Europa en Afrika, tussen die vorige en die huidige ideologiese subjekdinamikas en tussen wit en 

swart. By die student bereik dit eenheid: nie versmelting soos in die melting pot van skynheilige pluralisme 

nie; die twee opposisies is nog daar, maar hulle kan saambestaan. 
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Die dosent mengel ook haar eie identiteit, maar nie die swart en wit in haarself, soos haar studente nie. 

Sy mengel die kompleksa posisie van krities wees en nie-krities wees nie. Dit is die dekonstruktiewe 

posisie van die radikale dosent. In haarself is 'n skeiding tussen die plek waar sy haar kultuurkritiek 

toepas, haar eerlike verskanste binnekant, en die plek wat instinktief eerste dink aan lewendig wees. En 

bly. 

Ek oorleef omdat ek stereotipeer, en ek glo dat ek kritiese beheer het oor my stereotipering. 

Wat is ek dan? 'n Pragmatiese rassis? (2000:159). 

Dit herinner aan die ewe dekonstruktiewe term "funksionele essensialis" wat in afdeling 2 bekend gestel 

is. 

Die verhaal vind resolusie wanneer die identiteitskrisis 'n posisionaliteit word en sy haarself definieer: sy is 

'n na-boorling, 

Die na-boorling-resolusie is 'n mengeling van twee kulturele beelde in haar subjektiwiteit. Albei beelde 

kom van ander subjekte af, en nie uit die innerlike bronne van kultuurkritiek en oorlewingsvaardighede 

nie. Een beeld kom van 'n swart man af wat draadbeelde maak, en een van 'n besonder wit vrou af: haar 

niggie Tenny uit Holland: Die beelde is (a) 'n draadbeeld van 'n vrou en sy koop dit by 'n swart man op 'n 

Johannesburgse straathoek, en (b) 'n ou portretfoto van 'n Hollandse tante, familielid, en die beeld word 

deur Tonny geaktiveer. Tonny skryf uit Nederland dat die dosent soos daardie tante is, so pionier i~ die 

buiteland. 

Die dosent hang die foto op en koop die draadbeeld. Van die draadbeeld se sy: "Sy is die swart made

burger die straatverkoper se persepsie van die wit vrou. Sy is ek." (2000:161) 

Haar mengelidentiteit is dus 'n snyding tussen die twee uiterstes se persepsie van haar: swart man, wit 

vrou, Europa:Afrika. Dan bereik die swart en wit wei in haar identiteit saambestaan. 

Anders as Bourdieu vind die dosent in hierdie storie nie rus in die kloof tussen akademiese kultuurkritiek 

en die instink om lewendig bly en 'n lewe te maak nie. Deur die kreatiewe diskoers van "storie" te gebruik 

in die kloof tussen die akademie en die buitewereld maak De Jong 'n bydrae tot brugbou. Die storie is 

gepubliseer in die vaktydskrif Fragmente en is nie as storie voorgele nie. Nadat De Jong en die 

redakteurs die "storie" se onsekere genre-posisie bespreek het, het hulle besluit om dit in die 

inhoudsopgawe as "storie" in aanhalingstekens aan te bied. Deur binne die wetenskaplike diskoersruimte 

in kreatiewe diskoers oar die brood-boeke-kloof te skrywe, span De Jong nag 'n brug, en wei volgens die 

strategie van ecriture feminine. 

3.2.5.1 Oorsig 

Die eerste helfte van afdeling 3.2 het die hipotese dat daar 'n kloof tussen die akademie en die 

arbeidsmark is, beredeneer deur tekste van Parker, Said, Bourdieu en Spivak te analiseer (3.2.1 ). In die 
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analise is patrone in die kloof raakgesien (3.2.2). Die patrone is dat daar 'n verband is tussen die diskoers 

waarmee dosente die arbeidsmark beskryf en hulle eie subjekposisie in die akademie. Op sy beurt hou dit 

weer verband met die mate waarin hulle dit nodig vind om literatuurstudente beroepsgereed te maak: As 

hulle hulle wetenskaplike diskoers gebruik, is daar 'n minder sterk akademiese ons-subjek, en is hulle 

meer bewus daarvan dat 'n student beroepsvoorbereiding benodig. 

Toe ons daardie patrone toegepas het op toesprake van Suid-Afrikaanse dosente (3.2.3), het ons gevind 

dat min van hulle bereid is om beroepsvoorbereiding in die literatuurkurrikulum in te lei. Dus is daar beslis 

'n kloof tussen brood en boeke. In gevalle waar die kloof oorbrug is, is ook tekens gevind dat studente by 

daardie dosente as volwaardige subjekte beskou word. Dit is verblydend, omdat 'n gelyke verhouding 

dialoog toelaat tussen dosent en student. Dialoog word later (afdeling 4) bespreek as 'n bemagtigende 

onderrigmetode. 

Die weerstand daarteen om beroepsvoorbereiding as doelstelling van literatuuronderrig te formuleer, is 

beskryf as 'n psigoanalitiese narratief. Dit verklaar die weerstand as die dosent se magsbeweging om 

ekonomiese en simboliese kapitaal te behou in die akademiese kerngesin (3.2.4). 

Ten slotte is die kloofpatrone toegepas op Marianne de Jong se "storie", en kreatiwiteit sowel as 

dekonstruktiewe posisionaliteit het (soos in afdeling 2) te voorskyn gekom as strategiee om die kloof 

mee te oorbrug. 

Dit dan die eerste helfte van afdeling 3. Die tweede helfte van die afdeling gaan uit van die bevinding dat 

daar 'n kloof is tussen literatuuronderrig en beroepsgereedheid, en soek na praktiese strategiee om dit te 

oorbrug. Verskillende standpunte oor die BA-graad se plek in die arbeidsmark word gekarteer (3.2.6) en 

die invloed van transformasie op die Suid-Afrikaanse BA-graduandi se beroepsprofiel word ondersoek 

(3.2.7). Daaruit word beroepsnisse vir BA-graduandi geformuleer: nisse waarin hulle wei 'n heenkome in 

die arbeidsmark kan vind (3.2.8). Die afdeling sluit af met voorstelle oor hoe die literatuuronderrig kan 

aansluit by daardie beroepsnisse deur doelstellings te formuleer vir die student se beroepsvoorbereiding 

(3.2.9). 

3.2.6 Standpunte oor die BA-graad en die arbeidsmark 

Hierdie afdeling beskou die arbeidsmark as 'n invloed in subjekvorming van die literatuurstudent. Die doe! 

is om bestaande beroepsnisse wat vir die literatuurgraduanda bestaan te identifiseer sodat doelstellings 

vir die voorbereiding daarvan geformuleer kan word. Ek gaan nie statisties bepaal of daar wei 'n tekort 

aan werksgeleenthede vir graduandi met letterkundevakke was in die negentigerjare nie. Die studie wil dit 

as 'n gegewe aanvaar dat studente moet gaan werk nadat hulle gestudeer het, en dat BA-studente oor 'n 

kloof moet spring in hulle eerste jaar op die arbeidsmark. 
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Die Afrika 2001-seminaar is, nieteenstaande die analise wat in die vorige afdelings daarvan gemaak is, 'n 

moment waaruit die bewustheid blyk dat dit vir BA-graduandi noodsaaklik is om werk te kry. 

In gesprekke oor tersiere opvoeding in die negentigerjare is daar meer en meer 'n bewustheid van die 

verhouding tussen 'n BA-graad en die relevansie daarvan vir die beroepsfeer, nie net hier in Suid-Afrika 

nie, maar ook in Amerika, Australis, Europa en Japan (Tothill, 1993:40). De Weert (1990:4) het in sulke 

gesprekke woorde teegekom soos responsiwiteit, bemarkbaarheid, en roepingbewustheid (of, soos hy dit 

noem "beroepsisme"), wat alles dui op die toenemende eise aan hoer onderwys vanuit die ekonomie en 

die beroepswereld. 

Ek kyk in hierdie afdeling na vier standpunte oor die.nut van 'n algemene BA-graad met taalvakke op die 

arbeidsmark, soos uitgedruk op die Afrika 2001-seminaar. 

• Vir sommige is dit tyd dat die BA-graad vermy moet word omdat dit 'n duur kursus is wat nie 

werksgeleentheid skep nie. 

• Vir ander is dit 'n noodsaaklike dog nie-kwantifiseerbare faktor in die ontwikkeling en opbou van 'n 

demokratiese Suid-Afrika. 

• Vir 'n derde groep is dit 'n graad met ekonomiese en praktiese potensiaal, maar om dit te benut, moet 

daar dringende en drastiese veranderinge plaasvind om dit meer beroepsgerig te maak. 

• Vir 'n klein vierde groepie hou "beroepsisme" 'n bedreiging vir akademiese vryheid in, soos 'n 

monster waarteen hulle weerstand bied. 

3.2.6.1 Eerste standpunt: Werksgeleenthede 

Verteenwoordigers van hierdie standpunt meen daar is 'n krisis in die geesteswetenskappe omdat die BA

graad nie werksgeleenthede skep nie. De Weert (1990) beskryf dit as 'n wanbalans: Baie studente skryf 

daarvoor in, maar min van daardie studente kry werk. Lickindorf (1993: 1) verwys byvoorbeeld na 'n 

afgestudeerde student van Engels wat "uiters bitter" was om te vind dat sy nie kon werk kry nie. Sy het 

met sterre in haar oe graad gevang en het verwag dat die arbeidsmark die rooi tapyt vir haar gaan ooprol. 

Sy was glad nie voorbereid op die niksdoenkrisis wat op haar gewag het nie. Die krisis behels vir haar nie 

net dat sy werkloos was nie, maar dat dit haar onkant gevang het, dat sy geen voorbereiding op die lewe 

na universiteit gehad het nie. 

Werkloosheid in Afrika het toegeneem in die laaste paar dekades van die twintigste eeu, onder andere as 

gevolg van skerp bevolkingsaanwas. Die wanbalans waarvan De Weert (uit Nederland) praat kom ook in 

Afrika voor: Hoewel graduandi minder swaar getref word as ander werksoekers, is die BA-graduandi 

slegter af as ander (Bray et a/. 1986:39). Tog is studente-inskrywings vir BA-kursusse inderdaad hoog in 

die tydperk van studie: in die vroee negentigerjare was 70% van Engelstalige Afrika se tersiere studente 

ingeskryf vir lettere en wysbegeerte (Spessa 1995). 

Hierdie meningsgroep gebruik dikwels statistieke vir hulle standpunt, byvoorbeeld ... 
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In Malawi was 75% van die tersiere studente BA-studente, en 25% BSc-studente. In Suid-Afrika was die 

balans tussen BA-, SSe- en ander tersiere studente in die vroeg negentigs so: 56% BA, 44% BSc en 

ander studierigtings. Die meeste BA-studente is vroue (68% in Suid-Afrika), terwyl BSc en die ander weer 

meer mansstudente het (Spessa 1995). Volgens 'n opname deur Wits, kon net 42% van hulle BA

graduandi voltydse werk kry in die vroee negentigerjare (Edey en Molin, 1993:23). Hoewel die Nasionale 

Mannekragkommissie in 1991 'n algemene tekort aan geskoolde arbeid in Suid-Afrika ge'identifiseer het, 

was daar nie in 'n enkele geestes-/menswetenskaplike rigting tekorte nie, inteendeel - 'n oorskot (Van 

Aardt 1993:7). 

Om die wanbalans tussen die hoe inskrywingsyfer van BA-studente en die getal werksgeleenthede in 

Suid-Afrika reg te stel, meen Niebuhr (1993:9) dat onderwys saam met ekonomiese beplanning ten 

opsigte van werksgeleenthede gedoen moet word. Hy is 'n voorstander daarvan dat BSc-studente

inskrywing aangemoedig word, BA-inskrywing drasties ontmoedig word, en dat die onderwysowerhede 'n 

beleid instel om werkloosheidsprobleme die hoof te bied met regulerende subsidies en getallebeperkings 

vir studievelde. 

So 'n opvoedingsbeleid word in die negentigs egter nie meer beskou as ekonomies effektief nie (Bray et 

a/. 1986:39, De Weert, 1990). Die geloof dat nasionale mannekragbeplanning deur middel van 

onderwysbeleid gedoen kan word, het begin wankel. Hoewel 'n onmiskenbare skakel tussen opvoeding 

en werk/werkloosheid aanvaar word, word die sestigerjare se oortuiging dat 

mannekragbeplanningsamptenare akkurate voorspellings kan maak, in die negentigerjare as meganisties 

en na'ief beskou. In die drie of vier jaar waarin iemand opgelei word, verander die tegnologie, verander die 

wereldpryse van rigtinggewende kommoditeite soos olie in Nigeria, goud in Suid-Afrika, en verander die 

demografie. Nie net die vraag na arbeid is moeilik qm te voorspel nie, maar ook die aanbod: onderwys is 

nie 'n masjien waar jy x aantal rou studente invoer en dan weer x eenhede mannekrag uitkry nie. Een van 

die grootste deurmekaarkrappers van mannekragamptenare se planne is emigrasie van geskoolde 

arbeid, vera! in Afrika. Groot getalle gegradueerdes betree ook nie die beroepe waarvoor hulle opgelei is 

nie, of doen dit net vir kort rukkies. 

Verder is dit ook nooit absoluut klinkklaar uit statistiek wat die verband tussen werkloosheid en opleiding 

is nie. In 1991 het die Nasionale Mannekragkommissie bevind daar is 'n oorskot aan 

geesteswetenskaplik opgeleides (Van Aardt soos hierbo, 1993), maar in dieselfde jaar het die Sentrale 

Statistiekdiens 'n tekort aan 857 hoerskoolonderwysers, 1 044 laerskoolonderwysers, 2431 

administratiewe beamptes, 2470 klerke en 1935 toesighouers oar klerke en 2952 administratiewe 

assistente aangedui (Bengu 1993). BA-graduandi sou hiervoor kon kwalifiseer. 
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'n Ander verwarrende faktor by die berekening van BA-werkloosheid is dat BA-graduandi (soos die 

volgende afdeling 3.7 sal ondersoek) by uitstek hulle weg vind in die informele sektor, en dat hulle dus wei 

hulle kwalifikasie aanwend om 'n broodjie te verdien, al is dit dan indirek. Bray eta!. (1986:37) identifiseer 

drie maniere waarop mannekrag in Afrika nie benut word nie, en dit is in die derde kategorie waar die 

meeste van die oenskynlik werklose BA-graduandi inpas. 

• Oop werkloosheid, waarin mensekrag ledig is, hetsy vrywillig omdat werkers nie die werk wil doen wat 

hulle kan kry nie, of onvrywillig, as daar geen werk is nie. 

• Onderbenutting van mens-ure, wanneer werkers minder ure (daagliks of seisoenaal) werk as wat 

hulle sou wou, of wanneer hulle die dienste verrig in meer ure as wat nodig is, byvoorbeeld op plase 

en in die staatsdiens; of die koloniale tradisie van vroee aftrede in Afrika, uit die tyd toe daar nog 

voorsiening gemaak is vir werkers wat wou terugkeer na die moederland voor hulle te oud is. 

Hieronder tel ook lae produktiwiteit weens gebrek aan geskikte hulpbronne, byvoorbeeld gepaste 

tegnologie of vrugbare grond, sodat mense swoeg sonder vrug of beloning. 

• Onderbenutting van vaardighede in die sin dat werkers 'n tweede-keuseberoep volg, hetsy omdat 

daar nie werksgeleenthede is wat hulle kwalifikasie benut nie, of omdat hulle vroue is van wie daar 

nie verwag word om te werk nie. Hulle het ander maniere gevind om hulle besig te hou. So is dit ook 

vir talle BA-graduandi. 

Daar is 'n grappie wat graduandi in die derde vorm van werkloosheid illustreer: Wat is die belangrikste 

vraag wat 'n SA-student moet vra? Antwoord: "Wil jy skyfies of 'n gebakte aartappel saam met jou 

hamburger he?" Dit sluit aan by De Weert se bevinding (wat later bespreek word) dat die BA

gegradueerde by uitstek alternatiewe werksgeleenthede vir haarself kan skep. Hoewel dit statisties 

reflekteer as 'n vorm van werkloosheid, is dit waarskynlik so dat die SA-student 'n goeie kans staan om in 

die informele sektor haar potjie te krap. Ook maar goed so, want volgens die Nasionale 

Mannekragkommissie se 1992-syfers, was 13,4 miljoen Suid-Afrikaners ekonomies aktief, en net 8 

miljoen daarvan in die formele sektor. Die informele sektor het in die vroee negentigs dus 5,4 miljoen 

mense behels (Van Aardt 1993:7). 

Baie mense dink dus BA-inskrywings moet beperk word om werkloosheid te bekamp. Hoewel BA

graduandi teleurstelling op die arbeidsmark ervaar, krap hulle dikwels hulle potjie in die informele sektor. 

3.2.6.2 Tweede standpunt: Ontwikkeling 

BA-graduandi word minder maklik in poste aangestel as hulle kompetisie met ander kwalifikasies uit 

ander studierigtings. Nogtans reken verskeie Afrika-intellektueles dat die nie-ekonomiese, vormende 

waarde van BA nuttig is in 'n samelewing wat moet inhaal op die gebied van hoer onderwys. Dit vorm die 

tweede standpunt oor die BA-graad se waarde. 
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Na onafhanklikheidswording in Afrika in die sestigerjare deurgesuur het, het regerings begin glo daar is 

meer beleggingswaarde in primere onderwys as in hoer onderwys (Moulder, 1992:377). Bray eta/. (1986) 

se bevinding is dat primere onderwys wei 'n land goed doen op sosiale terrein omdat dit gelykheid 

bevorder, maar hulle vermoede is dat dit in Afrika vera! gewild is omdat dit bewys dat die regering omgee 

vir sy mense, en dat sy mense maar liewer weer vir hom moet stem. Daar was 'n direkte verhoging in die 

produktiwiteit van Afrika-kleinboere wat primere skoling ontvang het. Maar Bray et a/. (1986:37) het 

bevind dat die werkloosheidsprobleem nie opgelos word deur primere onderwys nie, maar wei deur hoer 

onderwys. Om die waarheid te se, primere onderwys doen die werkloosheidsyfers net skade aan, want 

(soms onrealistiese) aspirasies word wakker gemaak, sodat tradisionele lewenswyses in die 

bestaansekonomie laat vaar word, migrasie na stede toeneem, en daar dus nog meer druk op die 

beperkte werksgeleenthede in die formele sektor is. 

Primere onderwys rus werkers ook weinig toe met werkskeppingsvaardighede, terwyl hoer onderwys 

entrepreneurskap kan bevorder. 

Hoer onderwys het voorts 'n grater impak op bevolkingsgroei as pnmere onderwys: vroue met 

laerskoolonderrig versorg hulle kinders beter as vroue sander skoling, en dus is daar grater 

bevolkingsaanwas. Vroue met hoer onderwys, egter, verkies om gesinsbeplanning toe te pas. Op hierdie 

wyse het universiteitsopleiding in Afrika 'n gewenste verminderende impak op bevolkingsgroei, en 

gevolglik op werkloosheid. 

Vir die eerste generasie van 'n bevolkingsgroep wat tot die universiteit wil toetree, is die BA steeds die 

groat oop deur tot geleerdheid, en die welvaartseffek daarvan sal in die volgende geslagte deursypel. 

lntussen is die effek meer van 'n sosiale aard: Khotseng (1993:12 ev) dui aan dat ontwikkeling wat 

tegniese vernuf verabsoluteer, eintlik anti-ontwikkelend werk, want dit beklemtoon materialisme ten koste 

van die kwalitatiewe kant van die !ewe. Hy beskryf ontwikkeling nie as 'n handvol voordele wat aan 

agtergeblewe mense gegee word nie, maar as 'n proses waardeur 'n bevolking meesterskap oor sy eie lot 

verwerf. Daar moet meer stem aan meer mense gegee word in die neem van besluite oor hulle toekoms, 

in 'n kompleksa stel prosesse wat met mekaar verband hou, in 'n beweging weg van patrone wat beskou 

word as minder menslik na . alternatiewe, meer menslike patrone. En daarvoor, glo hy, is 

geesteswetenskaplikes nodig om nasie te bou, om kulturele bande tussen mense in 'n veranderende 

konteks te smee, om te reflekteer oor self en situasie, retrospektief sowel as introspektief, en om so die 

omstandighede te skep waarbinne vrye politieke debat kan plaasvind. 

Soos Spivak (1987) wat aanvoer dat geesteswetenskaplikes moet bydra tot verandering, ook die 

verandering van hulle rol in die samelewing, glo Khotseng die bal is in die geesteswetenskappe se dosent 

en kurrikuleerder se hande om graduandi by ontwikkeling te betrek. Vir hom is daar in dielys prioriteite in 

Suid-Afrika se toekoms wat aangespreek moet word deur die geesteswetenskappe ook die volgende: 
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goeie onderwys vir almal; goeie taalonderwys in die besonder; politieke Ieiding en demokratiese 

bemagting, sodat stemme nie gemors word nie; die bou van 'n nasie en nasionale integriteit; motivering 

by die werkplek; plattelandse ontwikkeling; fasilitering van verandering; deernis oor hoe om met die jeug 

te werk; en iets, iets moet gedoen word aan die probleem van geweld. 

Om 'n samelewing van verandering en verbetering te bewerkstellig, is dit nodig dat mense wat weet hoe 

om met tekste en mense te werk, en weet hoe om krities te dink en om aan te pas, help om betroubare 

navorsingsgebaseerde inligting te versamel en te versprei. "The building of a nation requires a social 

consciousness, which cannot be achieved through technical and natural sciences alone," voer hy aan 

(Khotseng 1993:14). En verder: 

Education, and more generally the transformation of human consciousness, is the pre

condition and the very lifeblood of any successful and lasting effort to bring about self

management and economic democracy. ( ... ) People must be empowered to identify the 

obstacles and options in the process of change. This work can best be done by people 

qualified in the human or social sciences, that is, by BA graduates, as their focus is on 

understanding men (sic) and the world. 

Bhengu (1993:5) is dit eens dat konflik tussen bevolkingsgroepe verminder kan word deur BA

vaardighede, en dat dit nodig vir die postkoloniale Suid-Afrika is om sosiale en politieke stabiliteit te 

ontwikkel as fondament vir die bevolking se verhoogde ekonomiese produktiwiteit. 

Hierdie standpunt verteenwoordig dus die mense vir wie die sosiale en ontwikkelende rol van die BA

graduandi belangrik is in die nasiebouproses van 'n transformerende Suid-Afrika. 

3.2.6.3 Derde standpunt: Potensiaal 

Naas Bhengu se visie vanr BA-graduandi se vormende rol in die nasiebouproses hierbo, is daar in 

Bhengu se vooruitskouing ook plek vir 7 4 000 swart bestuurders en 90 000 geskoolde kantoorwerkers en 

onderwysers teen die jaar 2000. Dit is dus nie net in die sosiale sin dat daar vir die houers van algemene 

SA-grade werk is om te doen in ons land nie, maar ook in die formele werksektor. 

Maar nie sonder aanpassings in die struktuur van die BA-kursus en die beroepsrelevansie van die 

kurrikula nie. 

Bhengu, Khotseng, Niebuhr (1993) en verskeie ander deelnemers van die Afrika 2001-seminaar 

identifiseer 'n spesifieke behoefte aan veranderinge in die BA-kurrikulum: meer direkte 

beroepsvoorbereiding. Eksplisiete en nuttige verbande moet getrek word tussen. leerervarings en 

werksvaardighede in beide die formele en informele sektor. Kursusse moet interdissipliner gekombineer 
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word met die oog op spesialisasies soos bestuur. Meer blootstelling aan die wereld van werk moet op 

voorgraadse vlak gereel word om studente voor te berei op strawwe kompetisie vir werksgeleenthede. 

Dit is 'n positiewe beweging, en dit is waarskynlik nie 'n onbegonne taak om die BA-kursus se 

beroepsrelevansie te verbeter deur 'n paar veranderings in die struktuur en kurrikula aan te bring nie. 

Want ten spyte van die wankelrige posisie wat die BA in die akademie het, is die vaardighede wat in BA 

ontwikkel word, besig om al hoe belangriker in die wereld van werk te word (Lickindorf 1993; De Weert 

1990; Godsell 1992). 

In hierdie konteks sien De Weert twee wereldwye tendense wat 'n rol speel: 'n toename in die soorte 

beroepe wat dienste !ewer, en voortdurende veranderinge in die terrein waarop die beroepstoneel 

afspeel. Godsell sien vinnige veranderinge in die veld van kennis en in die veld van tegnologie ook as 

vormende tendense aan die werk in hierdie konteks; en hy verwys in die besonder na die verval van 

grense tussen tradisionele akademiese dissiplines, sodat kennis 'n transdissiplinere kontinuum word. 

Die BA-graduanda se vernuf om haar balans in hierdie kontekste te hou, word deur De Weert (1990) 

opgesom as organisatoriese, sosiale en informatiewe vaardighede. Ons sal in afdeling 3.3 ondersoek wat 

daardie beroepsvaardighede is wat letterkundekursusse kan bied. 

Hierdie denkers vorm die derde standpunt oor die indiensneembaarheid van BA-graduandi. Hulle pak die 

stryd teen werkloosheid dus aan van binne die geesteswetenskappe af en dink krities en vernuwend oor 

die onderrigstruktuur en die kurrikulum. 

3.2.6.4 Vierde standpunt: Bedreiging 

Die vierde standpunt neem 'n skeptiese houding in oor die waarde van 'nfokus op beroepsvaardighede in 

die akademie: Volgeris De Weert (1990:4) kom die warmste teenkanting teen die akademie se 

beroepsdiensbaarheid vanuit die geesteswetenskappe, waar dit beskou word as 'n instrumentalistiese 

benadering. So 'n benadering, lui die kritiek, verloor uit die oog dat hoer onderwys waarde in eie reg het 

vir intellektuele en persoonlike ontwikkeling; en dat akademiese vryheid nodig is vir kritiese denke oor 

samelewingsprosesse. Op die Afrika 2001-seminaar oor BA-studente se werksvooruitsigte is hierdie 

posisie verteenwoordig deur die voormalige dekaan van die Universiteit van Natal se Letterefakulteit, wat 

hewig uitgevaar het teen die beurse-en-lenings-monster wat so fokus op professionele voorbereiding dat 

die waarde van algemene opvoeding buite rekening gelaat word. Vir hierdie dekaan (Duminy 1993:55) is 

universiteitsopvoeding nie noodwendig, en nie in die eerste plek, beroepsgerig nie. Hy onthou die jare toe 

klassieke tale 'n vereiste was vir 'n voornemende lid van die Britse regering, of filosofie vir 'n 

voornemende lid van die regerings van Europa. In Suid-Afrika het die geesteswetenskappe eers onlangs 

begin herstel na jare se internasionale isolasie en ideologiese onderdrukking. In die lig van die 
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bedreigende druk vir relevansie, stel Duminy voor dat die geesteswetenskappe bemark word as 

opvoeding met die oog op selfverbetering, eerder as op direkte beroepsvordering. (Later (1993:56) spreek 

hy hom wei uit ten gunste van maniere waarop sommige BA-kursusse aangepas word om 'n meer 

beroepslewensvatbare produk te !ewer, soos die derde standpunt wat hierbo genoem is, maar die reuk 

van afsku hang nag sterk in die lug.) 

Soortgelyke weerstand teen 'n siening van ,die letterefakulteit as 'n "worsmasjien" waarin studente soos in 

'n produksielyn uitgedraai word, kom van Colin Gardner (1993), 'n professor in Engels aan Natal. Hy glo 

juis omdat die BA-studente nie beroepsgerig opgelei word nie, is hulle in staat om te dink, te verstaan, te 

bespreek, en uit te druk en so hulle plek in die samelewing val te staan. Omdat hulle nie hoef te probeer 

om "indiensneembaar" te word nie, is letterestudente meer in staat om probleme op te los, en is hulle vry 

van die "professionele" kennismassa waarmee die beroepsgerigtes opgesaal sit. Hy wys daarop dat die 

instrumentalistiese benadering passe is in die welvarende Westerse Iande: Vir 'n hardkoppige dekade of 

wat in die Thatcher-era het mense gedink die beste persoon vir 'n pas is iemand wat vir daardie werk 

opgelei is, en dat die lettere en wysbegeerte se "nuttelose" vakke maar self moet sien kom klaar as hulle 

wil voortgaan. Maar daardie tyd is nou verby, en die nut van wysbegeerte word weer erken, meen 

Gardner, al kan daardie nut nie altyd maklik beskryf word nie. 

Omdat die lettere en wysbegeerte in die tradisie van liberale onderwys staan, is hierdie vierde groep 

denkers vera! besorg oar akademiese vryheid. De Weert (1990:5) noem hulle die hekwagters wat die 

intrinsieke waardes van hoer onderwys op hoe standaard beklemtoon. Die standpunt hou onder meer in 

dat die inhoud van die kultuurvakke groat (dog nie kwantifiseerbare) bydraes maak tot die samelewing, 

dat die hoer onderwys belangeloos en onpartydig moet wees. Soos die /umpen word die 

geesteswetenskaplike se plek in die samelewing voorgestel as los ronddrywend in die stelsel, nie deur 

geldwaarde en beroepstatus vasgemaak nie, sodat hulle soos kunstenaars en filosowe die Waarheid van 

die stelsel kan raaksien en raakse ... Profete waarvan een oog deur geesteswetenskaplike studie 

oopgemaak is in die land van die blinde werkersmiere. In Suid-Afrika was dit veral'n sterk voorstelling van 

die geesteswetenskaplike subjek, omdat dit saamgegaan het met intellektueles se kritiese installing 

teenoor die apartheidsbestel. Literatuur en kultuurkritiek en sosiale refleksie was van die min lokusse 

waar die vorige verskriklike regering se skaamtelose keisersklere nag by die naam genoeril kon word, 

miskien in akademiese kodetaal sodat sensuur vrygespring kon word. Dit het verder bevestig dat posisies 

van afstandelikheid, van nie-meedoen-nie, waardig is. 

Hierdie benadering roep voorstellings op van die transenderende geesteswetenskaplike wat oar 'n kloof 

heen tuur na die instrumentalistiese, pragmatiese funksionaliste daar anderkant. Die konflik tussen 

tegnies-beheersende denke en transformerende, selfreflektiewe onderwyspraktyk is sentraal in hoe die 

geesteswetenskaplike subjek gerepresenteer word. Saam met hierdie kloof kom baie interne skeuringe 

wat soos Mandelbrot-fraktale ooprits in die ingewande van die geesteswetenskaplike in Suid-Afrika. Een 

166 



belangrike klein binnekloof is tussen die etiese waarde van produktiwiteit (vera! binne ons protestantse 

verwysingsraamwerk) en die ander etiese waarde van vryheid. En binne vryheid weer die kloof tussen die 

vryheid wat finansiele sekuriteit vir akademiese aktiwiteit kan koop aan die een kant, en aan die ander 

kant die vryheid om die akademie suiwer te beoefen, sander om mee te doen aan 'n korrupte ekonomiese 

sisteem. 

Op die ou end stabiliseer die kloof ongelukkig vir baie talentvolle geesteswetenskaplikes in 'n vervelige 

beroep ter wille van 'n paar pennies. Tuis sit die ondernemendes onder hulle hulle ondersoekende en 

kritiese leeswerk voort, meestal in isolasie, 'n druppende kraan vanaf die voedingsbron van dit wat jy eens 

as SA-student geglo het is 'n oop en vry heelal van stimulerende vrae. So word 'n BA 

stokperdjiemateriaal. 

3.2.6.5 Akademiese vryheid 

Akademiese vryheid word soms genoem as 'n beswaar teen beroepsgerigte literatuuronderrig. 

Vervolgens ondersoek ons die konsep krities. 

Akademiese vryheid kleef kennelik aan die akademiese kant van die kloof tussen brood en boeke. Dis 'n 

tema wat ook aansluit by Plato se onderskeid tussen materie en kultuur: die kultuurkenners hou hulle 

tradisioneel besig met die abstrakte, die geestelike en die hemelse, en die wetenskaplikes hou hulle besig 

met die produktiewe, die materiele, die tegnologiese, die aardse. In die Romantiek was daar vera! groat 

afstand tussen die skone kunste en brute werk. Na die industriele revolusie is die onderskeid anders 

opgewarm en nuut opgedien deur Marx, in sy teorie oor die bobou en die onderbou. Sy onderskeid tussen 

die kulturele, ideologiese en intellektuele steer, en die steer van produksie, het vir die kunstekenner en 

diskoerskenner nuwe redes gegee om 'n afstand te handhaaf teenoor die draaiende ratte van die 

alledaagse geswoeg en gesweet. Eers met Althusser het postmarxisme begin beset dat daar geen aparte 

vlak van ekonomie en produksie en nog 'n aparte vlak van bewussyn en ideologie is nie, maar dat die 

politiese, kulturele en ekonomiese saam 'n determinerende en oordeterminerende netwerk van 

"samelewing" vorm (Sardar et al. 1999:44). 

As subalternatiewe denker, staan Spivak (1987:95) ook agterdogtig teenoor die idee dat die brute lewe 

deur kunste en die studie daarvan getransendeer word, asof die kunste en studies los staan van die 

wereld. Sy sien dit as 'n oorsaak en 'n gevolg van ideologie, in 'n soortgelyke kompleksa netwerk as 
I 

Althusser. Sy vind dat literatuurstudie, die kommunikasiesituasie en die struktuur daarvan, en die 

metakommunikasie daaroor, nog dikwels vasgevang is in hierdie ideologie, en dat dit die dissiplinere. 

grense van literatuurstudie vasmessel. Die posisie van die literatuurdosent word hierdeur ook in die 

wereldteks ingeskryf, en dit verhoed verder dat die self se verhouding met die wereldteks gelees word. 
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Die gaping tussen die !ewe en kuns hou verband met die gaping tussen "conditions of life" en die 

"professions of our profession" (Spivak 1987;95). 

Hierdie gaping pas netjies oor die een wat Bourdieu (1988:xiv) uitwys: Aan die een kant is daar 

wetenskaplikes se persoonlike, finansiele bestaan (soos Spivak se "conditions of life") en aan die ander 

kant is daar wetenskaplikes se teoretiese representasies van die samelewing en die indidvidu se rol in die 

ekonomie - soos Spivak se "professions of our profession". 

Spivak se toutologie vir die akademikus se daaglikse werk is 'n voorbeeld van die dekonstruktiewe posisie 

vir die radikale dosent: "the professions of our profession". Op die eerste vlak beteken dit "om ons werk 

as akademici te doen, ons ding te doen." Maar verder herinner die frase ook aan die hele tameletjie van 

professionaliteit, en dat mense wat professors genoem word, juis sukkel om professionele lewens vir hulle 

studente te help verwesenlik. Volgens die Oxford English Dictionary is profess soos confess, om openlik 

te verklaar. Dit beklemtoon oak die feit dat die essensie van akademiese werk taal is, deelname aan 

diskoers, praat en luister, lees en skryf, refereer, kommunikeer. Dit is ook telkemale die vaardighede wat 

juis toegedig word aan die BA-gegradueerde. Om die akademiese ding te doen, is om in die openbaar te 

verklaar, om 'n referaat te !ewer of 'n artikel te publiseer. Om te refereer, beteken weer om te verwys na 

iemand anders wat openlik verklaar. 

So vat die frase "the professions of our profession" vas hoe die diskoers heen en weer flits tussen die 

wetenskaplikes, soos in twee spieels teenoor mekaar, hoe geslote daardie diskoerskringetjie is, en hoe 

dit plaasvind in 'n geslote ruimte, weg van ander diskoerse. Daar is ook 'n gaping nodig tussen die 

refererendes, waaroor die taalhandelinge heen kan beweeg en flits. In Frankryk en Amerika is daar wei 'n 

openbare steer waarin denkers soos Foucault en Barthes kon publiseer al was hulle nie dee! van die 

akademie nie. Maar in Suid-Afrika is die intellektuele kring kleiner en is daar sterker in- en 

uitsluitingsmeganismes. Daar is ook in Suid-Afrika 'n groat gaping tussen die wat diskursief ingewy is, en 

die wat nie verstaan wat die slimmes se nie. 

Spivak (1987) beskryf die gaping tussen die akademikus en die brute !ewe as 'n "bewildering 

contradiction". Dit plaas die literator op die marge van ekonomiese produktiwiteit. Van die 

verdedigingsmeganismes waarmee die literator gemarginaliseer word is teoretiese tradisies, soos die 

idee dat die literatuurstudie die werkwereld transendeer. 

De Weert (1990:6 en 20) wys ook uit dat wat beskou is as 'n liberale opvoeding ook maar in diens 

gestaan het van beroepe: onderwys. Die oorheersende struktuur waarin tale op universiteit aangebied is, 

hou verband daarmee dat dit so op hoerskoolvlak aangebied is. Die vereistes vir taalonderwys op 

skoolvlak is die enigste beroepsvereistes waarmee dosente van taalvakke vertroud was en waarby hulle 

betrokke was. Die literatore, taalkundiges en filosowe is deur 'n (illusie van) vryheid verhoed om hulle 

professeerdery toe te pas op die res van die arbeidsmark. Hulle het versuim om dit kollektief te analiseer 
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deur die vak van toepassing te maak op die produksiewereld en die materiele wereld. Hulle het ook 

versuim om die gaping in die individuele !ewe te oorbrug met hulle teksvaardigheid om 'n werk vir hulleself 

in die produksiewereld en die materiele wereld in te lees en in te skryf. 

Spivak (1987) meen die illusie van akademiese vryheid behoort in die klas gedekonstrueer te word. 

Dit sal help as studente blootstelling aan die wereld van werk kry binne studieverband, sodat hulle die 

metatekstuele en tekskritiese vaardighede daarop kan oefen. Want tans word hulle vermoe om raak te 

sien waar hulle kan inpas in die werking van 'n organisasie onderdruk, deurdat hulle so min van die 

wereld van werk sien (Van Aardt 1993:8). Hulle moet leer om, soos Godsell (1993:2) se, gapings raak te 

sien, ook gapings wat hulle kan vul met sosiale dienste, bestuursdienste, of die aanwending van kennis, 

teen betaling. 

Daar is niemand, geen mal wetenskaplike, geen bose professor, wat metodologiee beplan waarmee 

ideologie ingele, gepreserveer, in 'n bottel buite die bereik van die massa geplaas word nie. En ook nie 

wat hierdie botteltjies entstof in die jeug inspuit nie. Daar is wei 'n ketting van verbintenis tussen die 

ideologiese en die materiele. Daardie "concatenation" (Spivak, 1987:1 00) is 'n samebinding en dis die 

gapings in die kettings wat deur ideologiekritiek bestudeer moet word. 

So nie ondersteun die literatuurakademie die kloof tussen literatuurstudie en die werkwereld. Spivak 

(1987:1 00) noem 'n voorbeeld van hoe die akademie die kloof bekragtig: Universiteite in Saudi-Arabie het 

in die laaste paar dekades stelselmatig die Amerikaanse model ingevoer en vir hulleself wysgemaak. In 

die geval van literatuurstudie word hierdie ingevoerde metodologiee (soos New Criticism, strukturalisme, 

estetisisme wat geskiedenis en ideologie transendeer) in stand gehou deur die dogma van onbetrokke 

objektiwiteit en vah akademiese vryheid. So word 'n liberaal-humanistiese bolaag in Saudi-Arabie gebou 

wat nie die verhouding tussen hulle eie kulturele produksie en die vloei van olie, geld en wapens kan 

analiseer nie. Of die verhouding tussen hulle eie kulturele produksie en Amerikaanse kulturele 

kolonialisasie nie. Daar is geen kontak tussen die rasionele eise van die sakewereld en die vryheid en 

onbetrokkenheid van sorgvrye akademiese jongjare op universiteit nie. 

Sy glo dit is ons opvoedkundige verantwoordelikheid om nie net te vra hoe literatuurstudie op universiteit 

kan aansluit by eise uit die wereld van werk en samelewing nie, maar ook om te vra hoe ons kan help om 

daardie eise te verander en te verbeter. 

Beide die vak (die kollektiewe analisemasjien) en die student (die individuele analisemasjien) moet hierdie 

transformasie ondergaan, en teweeg bring. 
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Hoewel seminaargangers van Afrika 2001 hier en daar ten gunste van die BA as liberale dissipline was, is 

dit vir my 'n onhoudbare standpunt, en ek het in hierdie afdeling meer motivering daarteen as daarvoor 

gelewer. 

3.2.6.6 Oorsig oor die vier standpunte 

Opsommend lyk die vier standpunte oor die BA-graad se beroepsrelevans·ie so: 

1. Die informele sektor is 'n belangrike werkskepper vir BA-graduandi. 

2. Die BA-graad is onontbeerlik vir riasiebou in 'n postkoloniale Suid~Afrika. 

3. Daar is baie werksgeleenthede vir BA-graduandi in vera! bestuur en opleiding/onderwys, maar om 

daarvoor te kan meeding, is veranderings nodig in die onderrigstruktuur en kurrikulum. 

4. Daar is mense wat weerstand bied teen die vraag na 'n beroepsrelevante BA-kursus. Hulle skaar 

hulle aan die een kant van die kloof tussen brood en boeke en ek het hulle standpunt hierbo 

teegestaan. 

Standpunte 1 eri 3 hou beloftes in van waar werksgeleenthede vir die BA-graduandi geoptimaliseer kan 

word. Meer hieroor in 3.2.8 en 9. Eers nog meer ondersoek na die rol van die BA-graad in die 

transformerende Suid-Afrika. 

3.2.7 Drie veranderings in die BA-studentebevolking 

Die studentebevolking van die geesteswetenskappe het drie belangrike verskuiwings ondergaan in die 

laaste. dekade of wat. Daar is interessante ooreenkomste tussen Suid-Afrika se veranderende 

studentebevolkings tydens die demokratiseringsproses van die negentigs (Spessa 1995) en die 

veranderende studentebevolking in Nederland se uitlewing van die gelykheidsideale van die sestigerjare. 

Die enorme verskille tussen die twee Iande se kulture, en hulle sosiopolitiese en ekonomiese realiteite, 

word vir geen oomblik oor die hoof gesien nie, maar uit die vergelyking kan ons die rol van 'n BA-kursus 

. met taalvakke in die sosio-ekonomie van postkoloniale Suid-Afrika beter verstaan. 

Hierdie transformasieverskuiwings in die BA-studenteprofiel word vervolgens beskryf as: 

• 'n toestroming na die geesteswetenskappe as die groot gelykmaker 

• aanvanklike toename in studentegetalle vir onderwys en publieke administrasie 

• later dalende studentegetalle oor die algemeen, maar tog met hoop vir tale, linguistiek en 

letterkunde. 

Nadat ons aanduidings gekry het van die manier waarop die BA-studentebevolking in die 

transformasietydperk verander, kan ons afleidings maak oor hoe hulle behoeftes verander het. 
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3.2.7.1 Transformasie en die BA 

Tot in die tagtigs was daar in beide Iande 'n BA-studentebevolking van oorwegend voornemende 

onderwysers en staatsamptenare uit die (wit) middelklas; met 'n handjievol hartstogtelike lesers, skrywers 

en filosowe in wording, en ander wat geesteswetenskappe . stu deer as 'n persoonlike dors na kennis. 

Hierdie handjievol intellektuele in wording is een van die punte van kommer oor verlies aan standaard en 

status van die BA-kursus. Wat intussen van hierdie groep studente geword het, is 'n kwelpunt in beide 

Iande: Vir Hofmeyr en Buckland (1992:41) is 'n snelle verval van opvoedingstandaard die ontstellendste 

neiging in die onderwyskrisis van postkoloniale Suid-Afrika, een wat nog lank ons vindingryke opvoeders 

gaan terg, ook omdat daar in ons outoritere kulture 'n gebrek is aan verantwoording oor onderwys. En in 

Nederland is daar kritiek teen die manier waarop die stryd teen elitisme nie met kwalitatiewe nie, maar 

met kwantitatiewe wapens gevoer is: deur toestroming van studentemassas toe te laat, moes die gehalte 

van onderrig daal, beweer Groot (1993:63}. Aan die einde van die afdeling kyk ek na die BA-intellektuele 

se posisie op die arbeidsmark, en dan ten slotte na drie maniere waarop daar verbande van 

wisselwerking tussen 'n literatuurkurrikulum en beroepsgeleenthede gele kan word. Maar nou eers terug 

na die bevolkingsverskuiwings onder BA-studente. 

3.2.7.2 Gelykheid en studentegetalle 

Sowel Nederland as Suid-Afrika het beleidsbesluite ten gunste van meer toeganklike hoek onderwys 

geneem: Hetsy onder meerderheidsdruk, of in die geloof dat dit tog die moeite werd is om die koste en 

"onderwysstandaardrisiko" aan te gaan ter wille van ander maatskaplike voordele, al sou dit beteken dat 

kwaliteit daal in ruil vir kwantitatiewe uitbreiding (Hofmeyr en Buckland, 1992:43}. 

In Nederland was die dryfveer vir die oopgooi van die universiteitspoorte die ontwikkeling van 'n egalitere 

samelewing na die Tweede Wereldoorlog, en vera! tydens die sestigerjare. Die welvaartstaat het "hoger 

onderwijs voor velen" op sy politieke agenda geplaas. Die doel was om die kenniskapitaal te herverdeel, 

en vir die "velen" was die algemene BA-kursus met taalvakke die manier waarop hulle hulself uit die 

arbeidersklas kon verhef (Groot 1993:52}. 

In die Suid-Afrika van die vroee negentigerjare was die verbintenis tot onderwysvir die massa gebaseer 

op sosialistiese etiek. Vir swart Suid-Afrika het onderwys 'n dringende saak geword na die bitter les wat 

geleer is met 1985/6 se leuse van "liberation before· education" (Hofmeyr en Buckland 1992:30). 

Onderwys is altyd 'n politieke strydveld, maar in Suid-Afrika het dit die brandpunt geword waarop die hele 

sosiale en politieke stryd intens konsentreer. Die aanspraak op onmiddellike meerderheidstoegang tot 

tersiere onderwys in die eerste helfte van die negentigerjare, en die hulpbronne wat relatief onderbenut 

daarin opgesluit le, was dus hier meer gespanne en dreigend as in Nederland (Samuel1992:126}. 
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Die ander skreiende verskil is dat Nederland se opvoedingsbegroting groot genoeg en versigtig beheer is 

om honderde duisende studente op te kan voed, bloot ter wille van opvoeding. 'n Oorvloed van strukture 

vir deelnemende besluitneming het bygedra tot verantwoordbare en deursigtige aanwending van 

hulpbronne in onderwys. 'n Ander verskil is dat die universiteit as sentrum van uitnemendheid in Suid

Afrika minder lewenskragtig is as in Nederland. Om 'n kern van uitnemendheid te behou, het Nederland 'n · 

deelsisteem ingevoer om hoer beroepsonderwys te onderskei van wetenskaplike onderwys, sodat 

navorsing in vrug en vrede kan voortgaan. Daar is ook 'n stelsel waarin jong akademici teen (weliswaar 

klein) betaling in navorsing opgelei kan word - sogenaamde assistente in opleiding (Groot 1993: 63). 

Suid-Afrika se situasie is oneindig meer gekompliseerd: Die skoolstelsel is minder georganiseerd, die 

ongeletterdheidsyfers is hoer, begrotings is kleiner, die bevolking en sekondere skoolvoorbereiding is 

minder homogeen, die demografie is minder voorspelbaar, en word minder voorspelbaar in die lig van 

Vigs. Die verskille tussen die twee Iande se kontekste word net genoem om te waak teen 'n 

oorvereenvoudiging in die vergelyking van die ooreenkomste. 

Die ooreenkomste in die studentebevolkingsverskuiwings is dat die historiese beweging na 'n gelyke 

samelewing saamgeval het met 'n toename in studente-inskrywings vir algemene BA -kursusse met 

taalvakke. In die negentigerjare het BA-vakke in Suid-Afrika groot getalle nuwe inskrywings gehad, veral 

van swart studente. Verskeie BA-kursusse moes in die ·aand en in Engels aangebied word om 

voorsiening te maak vir die ekstra lading (Spessa 1995). In 1996 was 75% van al die 

universiteitskWalifikasies in die geesteswetenskappe en 25% in die natuurwetenskappe (South African 

Institute for Race Relations (SAIRR), 1999:1 07). 

Mens kan dus se die gelykmaakbeweging het met sukses afgeloop: In 1998 haal die aantal swarte 

studente die blankes in, maar net in die geesteswetenskappe as geheel en in die volgende vakke: 

opvoedkunde, tale, linguistiek en letterkunde, filosofie, teologie/godsdiens, publieke administrasie, en 

sosiale wetenskappe. Verreweg die meeste inskrywings was vir publieke administrasie en opvoedkunde. 

Dit klop met die bevinding dat die aantal on- en ondergekwalifiseerde onderwysers tussen 1994 en 1998 

met 10% verminder het. Dit weerspieel ook die gemak (en inderdaad aanmoediging) waarmee 

onderwysers tyd kry om deeltyds te studeer (SAIRR, 1999:1 08). Behalwe vir studente wat BA studeer het 

met die oog op "beskermende werksgeleenthede" soos in die staatsdiens, kan die geesteswetenskappe

hooggety van die mid-negentigs ge"interpreteer word as 'n teken dat studente min oorweging geskenk het 

aan beroepsrelevansie by die keuse van hulle studierigtings. 

In Nederland was daar ook debat oor die beroepsrelevansie van die geesteswetenskappe, en tog het 

studentegetalle vir geesteswetenskappe in die sewentigs in Nederland meer gegroei as vir enige ander 

studierigting, met ekonomie as die tweede hoogste groeier (De Weert, 1990:9). Tydens hierdie 

verskuiwings na histories agtergeblewenes in die geesteswetenskappe het beide Nederland en Suid

Afrika ook meer ouer mense en vroue as studente gehad as voor die sosiohistoriese veranderinge. 
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Die aanname by De Weert (1990) en by Khotseng (1993) is dat algemene BA-kursusse met taalvakke 

gewild is by bevolkingsgroepe wat vir die eerste keer toetree tot die universiteit, omdat dit hulle toerus met 

daardie basiese opvoeding wat beskou word as tipies van BA, en met die selfvertroue om 'n rol te speel in 

'n demokratiese samelewing. Die BA is ook gewild by ontwikkelende bevolkings omdat dit aandag gee 

aan temas wat juis in ontwikkelingstye aktueel is: selfbeeld, kommunikasie, ontwikkeling, kulturele 

identiteit, kulturele transformasie, selfbeskikking. Dit kan ook wees dat die talebasis van BA aan die 

kursus groter toeganklikheid gee: in die negentigs was Afrikaans en Engels konsekwent die twee vakke 

waarin meeste matriekkandidate geslaag het (SAIRR, 1999:117), sodat ons miskien kan aflei dat tale baie 

aandag, maar ook baie aanleg, in ons bevolking geniet. 

3.2.7.3 Die openbare sektor 

Die hoe getal swart studente in onderwys en publieke administrasie dui daarop dat die staatsdiens 

(insluitend die onderwys, kantoorwerk en bestuurs- en beleidswerk) die afsetgebied is vir die meeste 

swart studente wat universiteit toe gaan. Maar die staatsdiens kan nie onbeperk aanhou om al hoe meer 

afgestudeerdes te absorbeer nie. Die Departement van Onderwys kon tussen 1995 en 2000 weinig 

statistiese bevidings vrystel en ook nie vee! vordering aankondig met sy aanstelbeleid nie. Dit lyk dus nie 

asof onderwys nog lank 'n lewensvatbare opsie vir 'n SA-student sal wees nie. Ons weet wei dat die 

staatsdiens inkort: tussen 1997 en 1998 was daar 'n daling van 3,3% in hulle personeelgetalle. Meer as 

60% van die staatsdiens bestaan uit gesondheidwerkers of onderwysers, of dra uniforms (verdediging, 

gevangenis of polisie) (SAIRR,1999:266). Dit lyk dus asof die nut van grade in publieke administrasie in 

die toekoms oorskadu gaan word deur kwalifikasies in uniform-dra (wat weliswaar ook 

geesteswetenskappe insluit, soos sosiale werkers) en gesondheidswerk, maar nie noodwendig 

universiteitsgrade nie. 

Tog het die Minister van Arbeid, Membathisi Mdladlana, in Oktober 1998 gekreun dat die staatsdiens 

meer gebuk gaan onder gebrek aan geskoolde arbeid as onder beperkte fondse (SAIRR, 1999:285). Teen 

Januarie 1999 was daar na raming minder as 18% (volgens sommige beramings 11 %) blankes oor in die 

staatsdiens, wat beteken dat die doelwitte vir regstellende aksie amper bereik is. (Biankes verteenwoordig 

omtrent 10,9% van die bevolking, en sommige analiste verwag dat die regering gaan ophou met 

regstellende aksie wanneer verteenwoordigende syfers van indiensneming bereik is. Die Wet op Gelyke 

lndiensneming is egter nie duidelik hieroor nie.) Stabilisasie van die openbare sektor se 

aanstellingspatrone kan dus miskien binnekort verwag word, en miskien volg daarna nog heelwat in

diens-opleiding of deeltydse studie van staatsamptenare, sekerlik van onderwysers. 

Dit betaken alles dat die kanse vir werk met 'n graad in onderwys of publieke administrasie eintlik na 

verwagting kan daal in die openbare sektor. In Nederland het 'n soortgelyke vermindering plaasgevind 
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tussen 1975 en 1988 (De Weert 1990:11 ). Dit ondersteun die vermoede dat daar vinnig planne behoort 

gemaak te word vir ander beroepe vir BA-graduandi. 

3.2.7.4 Dalende studentegetalle 

Maar teen die einde van die negentigs is die stormloop deur die oop universiteitspoorte miskien verby: 

dalings in studentegetalle begin in 1995 en word skerper in 1998, en in 2000 nog drastieser 

(SAIRR, 1999:1 07). lntussen neem technikon-inskrywings toe. Die aanvanklike euforia van toeganklike 

universiteitsonderwys is verby en die gelyke-regte-beginsel moet nou vertaal in beroepsrelevansie. Redes 

vir dalende studentegetalle is dat universiteite sedert 1998 begin kwaai raak met studente wat nie hulle 

klasgeld betaal nie, dat al minder matrieks slaag met universiteitsvrystelling, en dat studente meer begin 

belang stel in private hoeronderwysinstellings of in technikons (SAIRR, 1999:1 07). 

Hoewel studente-inskrywings op universiteit gedaal het na 1995, het inskrywings vir tale, literatuur en 

linguistiek effens gestyg (SAIRR, 1999:121 ). 

In Nederland het hierdie selfde verandering in die studentebevolking na die aanvanklike opbloei in die BA 

se basiese opvoedingswaarde plaasgevind. Die arbeidsmark vir onderwys en publieke administrasie het 

versadig geraak, inskrywings vir geesteswetenskappe het gedaal, en later gestabiliseer. Tale en 

letterkunde het nie baie studente verloor nie. Aan die begin van die negentigs het meer studente ingeskryf 

vir moderne tale, en minder vir Nederlands, as in die sewentigs. Daar was dus 'n uitwaartse neiging in die 

ontwikkeling van kommunikasievaardighede. Daar is meer gefokus op multikulturele kommunikasie deur 

mid del van ander moderne tale as die eie taal. (De Weert 1990:1 0). 

3.2.7.5 Opsomming 

Hierdie drie parallele veranderings in die studenteprofiel van twee baie verskillende Iande wat bevryding 

ondergaan, kan dus opgesom word as: 

• 'n toestroming na die geesteswetenskappe as die groot gelykmaker 

• aanvanklike gewildheid van onderwys en publieke administrasie 

• later dalende studentegetalle vir die hele universiteit, vir die geesteswetenskappe, en vir 

onderwys en publieke administrasie, maar miskien nie vir tale, linguistiek en letterkunde nie. 

Hierdie analises is nuttig om afleidings te maak oor die veranderende behoefte van die SA-student. 

Verskillende letterkundedosente aan die Universiteit van Zululand en Vista se Soweto-kampus het 

anoniem in onderhoude aan die einde van 1999 gerapporteer dat studente minder belangstelling toon in 

die basiese opvoeding en die sosiale waarde van 'n graad, en meer belangstelling in die beroepswaarde 

van 'n graad, ook 'n graad met letterkunde. Daar is 'n verskuiwing in fokus 'sedert die vroeg 
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negentigerjare: studente beskou hulle tyd op universiteit as doelmatige voorbereiding op 'n beroep. Die 

loslitvoorkoms van die nuuskierige kennisjagter of die intellektuele vryheidstryder het plek gemaak vir 

selfoon en aktetas. Ons kan dus aflei dat daar 'n behoefte gaan wees aan alternatiewe afsetgebiede vir 

die BA-graad in die arbeidsmark. 

Hoewel daar ooreenkomste is, verskil Suid-Afrika ook baie van Nederland in die opsig dat daar in 

Nederland altyd nog, hoe klein ook al, 'n groepie mense sal wees wat die luukse van hulle literatuurliefde 

en .leestalent vrye teuels kan gee, omdat daar welsynsvoorsiening is. Baie Nederlandse studente van 

literatuur sit hulle liefhebbery op nagraadse vlak voort, hoewel hulle weet die arbeidsmark gaan 

waarskynlik geen aanvraag vir hulle gespesialiseerde kennis he as hulle klaar is met uitgesponne tesisse 

oor esoteriese onderwerpe nie. 

Daar heers wei 'n atmosfeer van eksistensiele onsekerheid onder nagraadse literatuurstudente, soos 

twee assistente in opleiding in algemene literatuurwetenskap aan die Universitet Utrecht in 1994 dit 

beskryf. Maar hulle het nie finansiele angs en benardheid tot die punt van selfopoffering nie. Hulle hoef 

nie martelaars vir literatuur te wees as hulle nagraads wil studeer nie. Hierdie affektiewe en 

motiveringsaspekte is egter altyd relatief en kontingent, en daarom hier bloot 'n paar kwalitatiewe 

opmerkings daaroor, en nie kwantitatief gestaafde bevindings nie. 

Dis egter wei interessant dat Nederland se universiteitstransformasie in 'n jaar of drie kon afloop, terwyl 

Suid-Afrika al veel Ianger daarmee worstel. Dit is te verstane, soos Hofmeyer en Buckland se: 

transformasie van onderwys vat die langste van al die vorme van transformasie. Daar kan geen 

opvoedkundige staatsgrepe wees nie, en beleidsverandering se effekte is inkrementeel, kruipend en moet 

plaaslik manifesteer. Die eerste fase was die skep van gespreksbasisse {1992:17). 

3.2.7.6 Aan die einde van die eerste fase van transformasie 

Die einde van die eerste fase was hopelik Desember 1999. Baie van die gesprekke het begin neerslag 

vind in wetgewing: in 1995 het Saqa (the South African Qualifications Authority) deur wetgewing 'n 

raamwerk {the National Qualifications Framework) geskep vir vereistes waaraan kwalifikasies moet 

voldoen om te kan registreer by Saqa. 

In hierdie eerste fase was die regering se aandag meer gerig op die verbetering van die primere en 

sekondere onderwys. In Mei 1998 is riglyne neergele (volgens die Skolewet van 1996) vir die gedrag van 

leerders, waarvolgens aanstootlike optrede kan lei tot skorsing. 'n Gedragskode vir onderwysers is ook 

neergele. Toegang tot skole, klasgelde, registrasie, en evalu·asiebeleid is gereguleer, planne is gemaak 

vir tersiere studentebefondsing, onderwyskolleges is gerasionaliseer, en private instellings vir tersiere 

onderwys is deur wetgewing gedwing om te registreer. Maatskappye is gedwing om by te dra tot 
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opleiding. Of dit alles burokratiese en sentralistiese rompslomp is, sal ons nog sien. Daar was 

teleurstellings: vir handboekbefondsing op skoolvlak is jammerlik onderbegroot. Ander teleurstellings was 

dat die Nasionale Geletterdheidskooperasie in 1999 moes sluit weens wanbestuur. Die 

geletterdheidskrisis is vererger deurdat baie befondsers gevolglik hulle steun vir geletterdheidsopleiding 

gestaak het, en dit betaken ook dat daar op hierdie terrein baie geleenthede vir BA-graduandi gaan wees 

in die toekoms. Dit was ook teleurstellend dat die uitbreiding van Kurrikulum 2005 uitgestel is. In 1998 en 

1999 is dit in Grade 1 en 2 ingelei, en hoewel onderwysers mooi saamwerk en positief is, was daar nie 

genoeg opleiding daarin om dit uit te brei na Graad 7 nie, en swak kommunikasie tussen die departement 

en onderwysers het dit vererger. 

In die lig van al hierdie frustrasies in die groter opvoedingsisteem, is dit verblydend dat 

universiteitsfakulteite vir lettere en wysbegeerte self die inisiatief geneem het om te herposisioneer vir 'n 

postkoloniale Suid-Afrika. Vista het in 1999 'n oorgangsfase vanaf 'n inhoudsgebaseerde kurrikulum na 'n 

uitkomsgerigte kurrikulum deurgevoer met die oog op Saqa-registrasie. En opwindende 

spesialisasiekursusse met beroepsvoorbereiding (soos in die uitgewersbedryf en in vertaling) is by Saqa 

geregistreer. 

Een van die prosesse van herposisionering is om beroepsgerigte doelstellings vir die nuwe BA

studentebevolking te vind. Meer daaroor in afdeling 4. Nou eers nader infokus op die afsetgebied van die 

SA-student se vaardighede in 'n samelewing in transformasie. 

3.2.8 Die goeie SA-student vind 'n heenkome in die. arbeidsmark 

Die manier waarop 'n kursus relevant is vir 'n beroep is anders in BA as in ander studierigtings, soos 

farmasie of ingenieurswese. Soos ander ouer studierigtings (fisika, wiskunde) is daar 'n relatief klein mate 

waarin die kursus direk pas op 'n beroep waarop dit gerig kan word. In jonger studierigtings soos 

kommunikasiekunde, egter, is daar amper 'n perfekte pas - soveel so dat Nasionale Pers se 

rekenaarprogramme dee! is van die kurrikulum vir Maties se joernalistiekstudente! 

Dit maak dit natuurlik baie taaier vir 'n BA "suiwer" student om op die beroepsmark met 

kommunikasiestudente te kompeteer vir werk in die joernalistiek en skakelwese, omdat daar by die 

werkgewer 'n persepsie is dat laasgenoemde beter toegerus is vir die beroep. BA-graduandi maak tog 

goeie joernaliste uit, as hulle eers die kans kry. 

In Nederland was die mate van passing tussen 'n beroep en 'n kursus 'n terrain van debat in die 

transformasietyd. Baie het gemeen die BA-gegradueerde was swak toegerus vir die _arbeidsmark en die 

hoer onderwys as installing was onsensitief vir ekonomiese en beroepsbehoeftes. Om BA-kursusse beter 
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daarop in te stem, is kurrikula sowel as die struktuur en organisasie van die fakulteit aangepas om by 

beter beroepspassings uit te kom (De Weert 1990). 

Ek stem saam met Khotseng en Bhengu (soos genoem in afdeling 3.2.6) dat literatuuronderrig ook in 

Suid-Afrika aangepas moet word om meer beroepsgerig te wees. Maar reglynige passing tussen kursus 

en beroep (soos by die regte, farmakologie en kommunikasiekunde) is nie die enigste opsie nie. 

Verskillende verhoudings tussen teoretiese en praktiese kennis word hier ondersoek (in 3.2.8.1 ). Daaruit 

blyk dit (in afdeling 3.2.8.2) dat die los passing tussen literatuuronderrig en beroep juis geskik is vir 'n 

sekere soort werk (soos in die elektroniese media en die ontwikkelingsveld) - mits daar diepgang in die 

literatuuronderrig is. 

In hierdie spesifieke nis in die arbeidsmark is 'n nagraadse kwalifikasie vir die werkgewer 'n aanduiding 

van vaardighede wat in nuut ontwikkelende beroepe nodig is. Nog 'n aanduiding (wat in afdeling 3.2.8.3 

bespreek word) is die reputasie wat 'n universiteit, departement en kursus oor die langtermyn opgebou 

het. 

'n Paar sulke loopbane in lospassende ontwikkelende velde word in afdeling 3.2.8.4 bekyk. In afdeling 

3.2.8.5 word 'n gevolgtrekking bereik oor die drie mates van passing tussen kursus en beroep waarin 

literatuurgraduandi tereg kom in die arbeidsmark. Voorstelle word gemaak om daardie werksgeleenthede 

beter te benut met doelgerigte literatuuronderrig. 

3.2.8.1 Passing tussen kursus en beroep 

Hier word versklillende maniere waarop passing tussen beroep en kursus moontlik is, ondersoek aan die 

hand van De Weert se model. Hy het dit uitgewerk na aanleiding van die passingsdebat in Nederland se 

transformasietyd . 

. De Weert het teoretiese terme ingevoer (1990:14 e v) om die mate van passing tussen 'n kursus en 'n 

beroep te analiseer. Hy wend die teoretiese raamwerk aan om voorsiening te maak vir meer komplekse 

verhoudings tussen kursusse en beroepe as die reglynige een wat geld by farmasie, ingenieurswese en 

kommunikasiekunde. Sommige standpunte staan optimale pas tussen kursus en beroep voor, en glo dat 

waar daar mispassings is, die kurrikulum aangepas behoort te word. Hierdie siening is vir De Weert te 

eng, en hy wys daarop dat daar nie 'n eenlynige verhouding tussen aanbod en aanvraag is nie. Daar is 

heelwat ander verbindings tussen die arbeidsmark en 'n kursus, met verskillende vlakke van spesifiekheid 

en direktheid. In sommige dissiplines wat hulle nie juis steur aan die beroepsmark nie, byvoorbeeld 

mikrobiologie en ekonomie, is daar tog baie raakpunte, hoewel die dissipline se inhoud meer put uit 

epistemiese oorwegings as eksterne oorwegings. Vir literatuurstudie roep dit die debat op: is literatuur 'n 
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liggaam van kennis om aan die student oor te dra, en indien wei, het die oorvol kennisliggaam-kurrikulum 

nog plek vir beroepsvaardighede ook? 

In plaas van 'n dichotomiese verhouding tussen praktiese en teoretiese kennis, tussen beroepsopleiding 

en liberale opvoeding, kyk De Weert (1990) na hoe daar by werkgewers se werwingsprosesse sifting 

plaasvind aan die hand van die volgende twee dimensies: Spesifiekheid en volledigheid: 

• Die dimensie van die mate waarin 'n opvoedkundige kwalifikasie toegang tot 'n beroep reguleer in 

terme van algemeenheid en spesifiekheid. As daar hoe passing is, beteken dit 'n bepaalde 

beroep stel baie spesifieke kwalifikasievereistes. In sulke gevalle is die professie baie meer 

betrokke by die kurrikulering van die dissipline, soos in die geval van kliniese sielkundiges wat 'n 

MA moet voltooi om te praktiseer. Geen beroepsliggaam eis dat werknemers beskik oor 'n BA

graad met tale en letterkunde nie, maar daar is baie beroepe waarvan die advertensie lui dat 'n 

tersiere kwalifikasie wenslik is. 

• Die ander dimensie is die vollediqheid en diepte van opleidinq wat nodig is vir 'n beroep. In die 

ekonomiese en finansiele rigtings word studente wei toegelaat tot byvoorbeeld makelaarsposte 

voordat die graad voltooi is. Dan word die graad (miskien) deeltyds voltooi en daar volg nog 'n 

magdom meer spesifieke kursusse wat deur die werkgewer wenslik geag word en nie 

noodwendig (maar tog soms, byvoorbeeld MBA) met die universtiteit se tussenkoms geskied nie. 

'n Prokureur, aan die ander kant, word nie beskou as afgestudeer totdat sy 'n baie spesifieke stel 

stappe in haar opleiding voltooi het nie. As werkgewers meer geleentheid het om die opleiding in 

hulle eie milieu en terme te voltooi, meng hulle minder in by hoe die basisopleiding daar uitsien. 

So 'n voorbeeld is onderwys: die BA as basis word toegelaat om die student se aandag af te lei 

en visie te verbreed, maar die toepassingswaarde daarvan was redelik streng beheer deur HOD

kursusse in die vakdidaktiek. 

De Weert se matriks veronderstel nie dat 'n student klaar opgelei is wanneer sy die universiteit verlaat nie. 

Heropleiding en lewenslange opleiding word nie met hierdie matriks buite rekening gelaat nie, want die 

matriks fokus spesifiek op die eerste jaar van toetrede tot die arbeidsmark. 

Die bevinding is dat algemene BA-kursusse weens die liberale tradisie baie min kontak het met die 

werkgewers. Daar is weinig invoer van die werkgewer se kant af oor die kursusinhoud of lengte, en min 

spesifieke vereistes van die beroep se kant af oor die kursusinhoud. Behalwe vir sekondere onderwys (en 

dit is 'n al kleiner rolspeler) word die toegang tot beroepe nie gereguleer deur werkgewers nie. In die 

geval van literatuuronderrig is daar min gemeenskaplike begrip en ooreengekome werwingsfaktore 

tussen die potensiele werkgewer en die werknemer-in-opleiding oor watter kennis en vaardighede en 

houdings haar 'n kans kan gee om 'n werk te kry. 
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Die lae passing tussen kurrikulum en spesifieke beroepseise is deels die resultaat van literatuur en tale se 

tradisie van liberale opvoeding, en deels omdat dit 'n ou dissipline is, ouer as vele van die beroepe waarin 

dit vandag toepassing vind. Baie van die ou wortels van literatuurstudie vandag het intussen vertak na in 

beroepspasgemaakte universiteitskursusse. So vind retoriek as die kuns van oorreding nou neerslag in 

reklamestudies. 

Die literatuurstudent.is relatief swak geposisioneer op die arbeidsmark omdat daar min sluiting (passing) 

met die beroep in hierdie twee dimensies is (De Weert 1990:15). As BA-graduandi aansoek doen vir 'n 

werk, en hulle mede-aansoekers kom uit 'n dissipline waarin daar 'n groter mate van passing is tussen 

kursus en beroep, byvoorbeeld joernalistiek, ontwikkelingswerk, bedryfsbestuur of so, word die studente 

uit daardie dissiplines beskou as beter gekwalifiseerd as die SA-student. 

Werksoekende BA-graduandi, vaar minder goed met werksgeleenthede waar aanvraag is vir 'n 

basisopleiding met hoe passing tussen kursusinhoud vereis. Want in sulke gevalle het die werkgewer en 

die graduandi wat daardie spesifiek basisopleiding voltooi het meer onderlinge duidelikheid oor wat van 

mekaar verwag word en watter vaardighede ter sprake is. Die literatuurgraduandi is in hierdie opsig sleg 

geposisioneer op die arbeidsmark in vergelyking met kursusse wat 'n grater passing in terme van De 

Weert se twee dimensies het, byvoorbeeld kommunikasiekunde, publieke administrasie, en allerlei 

toegepaste vorme van sosiologie en bedryfsielkunde en -sosiologie. 

lemand met politieke wetenskappe sal byvoorbeeld makliker werk kry in die diplomasie as iemand wat die 

groat meesterwerke van die teikenland se letterkunde gelees het en dus 'n mate van insig in daardie 

kultuur het. lemand met 'n diploma in ontwikkeling sal byvoorbeeld makliker 'n werk daarin kry as iemand 

wat as student vrywilligerswerk daarin gedoen het en in haar BA-graad met die teorie van problematiese 

verhoudings tussen die noorde en die suide, tussen kapitalisme en alternatiewe, en tussen kulturele en 

ander vorms van kolonialisme gewerk het. 

Studente in die ietwat · minder oop kategorie (biblioteekkunde, bedryfsvakke, ekonomie, publieke 

administrasie, politieke wetenskappe en so) kry ook makliker werk in alternatiewe paste as die een 

waarvoor hulle kursus hulle pasklaar gemaak het. Met ander woorde, hulle het 'n wyer reeks alternatiewe 

werksmoontlikhede as die literatuurstudent. 

Tot op 'n punt. Wanneer die werk se passing met 'n dissipline so oop is, en die parameters en prosesse 

daarvan byna ongedefinieerd, staan 'n student van 'n baie liberale dissipline, soos literatuur, 'n groter 

kans om die werk te kry (De Weert 1990:15). Want daar is wel'n aantal werkgewers wat op die oop mark 

gaan rondvis vir 'n sekere soort werknemer. Dit is waar BA ("liberal arts") 'n voorsprong bied: Oie oop 

mark. 
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3.2.8.2 Die oop mark 

Verskillende verhoudings van passing tussen beroep en kursus is in De Weert se model beskryf. 

Vervolgens sal ons vind dat die los passing tussen literatuuronderrig en beroep juis geskik is vir 'n sekere 

soort werk in die oop mark - mits daar diepgang in die literatuuronderrig is. 

In die velde waarin baie verandering plaasvind, is die werkgewer dikwels nie presies seker watter 

werknemer hy nodig het nie. Met tegnologiese deurbrake en verskuiwings in die patrons van loopbane is 

dit deesdae 'n al hoe groter opsie. So 'n ·veld is die media en die ontwikkeling van nuwe 

uitgewerstegnologie, soos die internet. 

In hierdie gevalle, vind De Weert (1990:16), gebruik die werkgewer ander aanduidings as die aanvaarde 

persepsies van relevansie as die waarmee hy vertroud is, soos aan die hand van die eerste dimensie - 'n 

hoe mate van passing tussen kursusinhoud en eise van die werk. Dan is die vlak van opvoeding vir hom 

belangrik. Die tweede dimensie kom hier dus ter sprake: hoe verder die student se universiteitsopvoeding 

gegaan het, hoe meer respek het die onseker werkgewer daarvoor in die oop veld. 'n Doktorsgraad 

beteken dan iets op sigself, maak nie saak waarin dit verwerf is nie. 

In hierdie werwingsprosesse dui 'n nagraadse kwalifikasie op eienskappe wat vir werkgewers belangrik is, 

soos deursettingsvermoe, intellektuele vermoe, buigsaamheid, die bereidheid en vermoe om iets nuuts te . 

leer deur dit te doen, heropleibaarheid in kennis en vaardighede wat relevant is vir die professionele 

praktyk van watter pos die werkgewer ook al in gedagte het, openheid vir die konteks van die werkgewer 

se kernbedryf. Die nagraadse kwalifikasie is 'n merker van betroubaarheid, fluksheid en slimheid: 

surrogate vir die werknemer se vertroudheid met die inhoud van 'n kurrikulum, en vir sy beheer oor die 

mate waarin daardie kurrikulum direk handel oor sy veld en sy maatskappy se kernbedryf. Dit weerspieel 

ook nog reste van die outydse (miskien tydlose) idee dat geleerdes slim en edele mense is: die idee dat 

dit nie saakmaak wat jy doen nie, as jy een ding goed leer doen het, is jy 'n nuttige bate vir 'n bedryf, want 

jy kan jou vaardighede oorplant na 'n ander veld. 

De Weert (1990) het egter net 'n klein aantal werknemers onder die sake- en nywerheidsroom van 

Nederland gevind wat so gewerf is uit die BA-korps, en dit lyk asof hierdie weg in die arbeidsmark net 

beskore is vir 'n klein handvol toegewyde en talentvolle vasbyters. Maar Suid-Afrika het 'n vee! meer 

verskuiwende arbeidsterrein, met vee! meer geleenthede en gepaardgaande risiko's. In die jargon van 

kennisbestuur word verwys na Suid-Afrika as 'n rowwe saketerrein, en ons wat op hierdie terrein tuis is, is 

sterk en sekuur soos 4x4-voertuie. Die terrein is deels so uitdagend na sanksies, waartydens in isolasie 

plaaslike oplossings vir tegnologiese probleme gevind moes word - dis die boer-maak-'n-plan-verskynsel. 

En ook omdat hier 'n baie rigiede arbeidsmag is wat hoe (en gepolitiseerde) vereistes aan die werkgewer 

stel via vakbonde. In ander Iande vermy nywerhede al daardie arbeidsgeskille deur kapitaalintensief te 
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werk te gaan, maar hier is ons in 'n tyd waar daar eenvoudig nie sulke kapitaal is nie: ons kom pas uit 

tegnologiese isolasie, die nasionale infrastruktuur kan nie die instandhoudingspas volhou . nie, 

internasionale tariefbedreigings skroei, en allerlei belastings en verlies aan verskansings byt steeds groter 

happe uit wins. Werkgewers in sulke terrein ervaar 'n groter behoefte aan die "liberal arts"-gegradueerde 

se vermoe om kreatief in die onvoorspelbare saketerrein (saam) te speel. 

Sulke werke het dikwels te doen met inligtingsverwerking en met die inskatting van 'n sisteem om 'n 

holistiese, sistematiese, buigsame geheelbeeld vir die baas te help vorm. Dit het ook dikwels te doen met 

kommunikasie tussen groepe of diskoerse wat baie verskil, byvoorbeeld tussen 'n rekenaartaal en 

koeranttaal, of tussen ryk boere en bestaansboere, of tussen sangomas en "new agers". Dit het ook 

dikwels te doen met iets nuuts: die internet, 'n nuwe identiteit vir 'n tydskrif, 'n korporatiewe 

gemeenskapsprojek. 

Daar is nie baie name vir beroepe in hierdie kategorie nie, maar 'n paar is: Kennisbestuur, 

hulpbronnebestuur, projekbestuur, koordinering. En nuwe beroepe wat vandag nog nie bestaan nie. 

AI daardie beroepe hou verband met die volgende vermoens: 

• Om 'n geheelbeeld te sien - dit is 'n narratiewe vaardigheid: tyd, ruimte, karakter, gebeure en 

perspektief van vertelling. Dit kan wees dat 'n student glad geen benul het van hoe die 

maatskappy se kernbesighe(d werk nie, maar dit is in 'n verbasend groot mate eintlik irrelevante 

inligting. 'n Belangriker faktor is om die rolspelers en die kommunikasiekanale tussen hulle te 

identifiseer. Narratiewe vaardighede word veral gebruik by kennisbestuur. "Best practices" en 

onderliggende kennis is byvoorbeeld in 'n ingenieursmaatskappy oorgedra aan 'n heterogene 

gemeenskap wat aan een groot projek moet saamwerk, deur middel van twaalf stories: "Half the 

stories were designed to be taught as is by managers and trainers. The other half was designed 

to self-propagate within the organisation." Stories is besonder bruikbaar om seker te maak dat 

verskillende betrokkenes inligting eenders interpreteer (Snowden, 2000:48). 

• Analitiese en interpretasievaardigheid: Om strukturalisties te kan analiseer, is hier van onskatbare 

waarde. Dit kan byvoorbeeld help om patrone uit massas gegewens te sif en te interpreteer. Dit 

kan ook help om te sien watter strukture in die geheelbeeld aan die werk is, en te sien waar die 

produksievloei (wat dit ook al is) bottelnekke beleef - dit is nodusse van problema. Watter 

probleme duik rondom die nodusse op? Watter hulpbronne moet soontoe beweeg? Hoe beweeg 

jy hulle? Die analitiese vaardigheid kan soms diens doen as organisasie- of bestuursvaardigheid. 

• Dit bring ons by 'n volgende vaardigheid: kommunikasievaardigheid: om sty!, register, kode, 

konteks, kanaal en sender en ontvanger in 'n situasie te identifiseer en te analiseer as 'n bron van 

inligting oor die probleem. En dan weer . die kreatiewe vaardigheid om 'n beter 

kommunikasiepatroon te bewerkstellig, want kommunikasie is eintlik die hoofmanier waarop 

problema in die geheel aangespreek kan word. As daar op sekere nodusse bottelnekke geknoop 

is, kan oplossende hulpbronne net soontoe beweeg deur die arestelsel, en dit is verwikkel met die 
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kommunikasienetwerk. Die hoofvorm van kommunikasie in een veld is miskien vergaderings, 

briewe, verslae, vertoe, as dit in 'n burokratiese konteks is. In ander beroepsveld is ander 

kommunikasievorme: industriele teater, tydskrifte, werkswinkels, onderhoude, elektroniese media, 

opnames, vraelyste, gebede, kleredrag, grafiese tekensisteme ... Dit is die werknemer se eie taak 

om te besef dat dit nodig is om diskursiewe sisteme te identifiseer. 

• Dit is ook nodig om op te volg of daardie oplossings werk, en instandhouding daarvan te 

verseker. Dit is die vaardigheid om te interpreteer en te evalueer, en die vermoe om drie tekste 

met mekaar in verband te bring - waar ons was, waar ons nou is, waarheen ons wil gaan; of twee 

tekste, die slegte kant en die goeie kant. Daar is altyd modelle om te help, soos 'n SWOT-analise, 

en die werker moet weet waar om te soek na geskiktes, of na parallelle waarmee sy haar eie taak 

se verhaal kan vergelyk. 

Die BA-gegradueerde het hierdie vermoens in saadvorm, latent en rou. Letterkundekurrikula werk dikwels 

met strukturalistiese identifikasie, analise, evaluasie, kreatiewe en reflekterende wisselwerking daarmee 

in 'n wetenskaplik sistematiese, selftoetsende dissipline. En die vaardigheid om dit alles oortuigend aan te 

bied vir die rolspelers en die werkgewers. Sy moet hierdie vaardighede self poleer om relevant te word vir 

een van hierdie uitdagende beroepe, en sy moet self bewus wees van die hoe mate van passing tussen 

haar vaardighede en die beroepe. 

Die grootste belemmering in hierdie proses is dat die kurrikulum haar selde of ooit bewus gemaak het van 

haar vaardighede en die manier waarop dit kan verplaas na analoe situasies. Die situasies waarin sy haar 

kennis moes toepas in die letterkundestudie het nie spronge gemaak na hierdie soort beroepe nie. Dit is 

waarom net 'n klein handjievol van hierdie beroepsgeleentheid gebruik maak - dit is nodig vir hulle om die 

wiel self te ontdek. Dit is as 't ware 'n vorm van entrepreneurskap waarvan die kommoditeit interpretasie 

en kommunikasie is. Soos Lickindorf dit stel: (1993:51) "( ... )teachers may be assuming too sophisticated 

an ability on the part of even third-year students to make the links for themselves between what is learned 

in their courses and how it can apply in 'real life'." 

3.2.8.3 Reputasie 

Wanneer werkgewers in hierdie oop arbeidsmark rondvis, onseker van presies wat hulle nodig het, gaan 

hulle probeer om die risiko van die onbekende te verklein deur hulle te laat lei deur eienskappe, 

karakterkenmerke, individueel sowel as kollektief. Die reputasie van sekere dissiplines loop in die straat 

af, met die riemtelegram. De Weert (1990:16) het bevind dat werkgewers weer gegradueerdes van 'n 

dissipline waarmee hulle 'n vorige goeie ondervinding gehad het, in diens sal neem. 

De Weert verwys na studies in Brittanje ter stawing van hierdie aanvoeling by onsekere werkgewers. Daar 

is bevind dat prestasie in die meeste werke baie min verband hou met of 'n persoon die vaardighede wat 
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sy in haar werk gaan nodig he, vooraf verwerf het. Dit het meer te doen met haar 

persoonlikheidseienskappe: "Employers care less about what potential workers know, than about how 

they will behave" (De Weert, 1990:49). 

Dissiplines se reputasies speel 'n rol. Dosente beoefen en bevorder hulle dissiplines se reputasies 

(meestal) bewustelik en verkondig dit ook aan die students van daardie dissiplines. Die Magister 

lmplicatus waarna ek in afdeling 2 verwys het, is 'n kanaal waardeur reputasie ingeskryf word. Ander 

meganismes waarin reputasie gekodeer word, is staaltjies wat oor legendariese voormalige studente en 

dosente van die departement vertel word. Nog 'n meganisme is wanneer daar met studente geraas word, 

as 'n aanduiding van wat die buitenste grense van geskikte gedrag van 'n lid van hierdie departement 

vorm, en ook 'n aanduiding van die ekstreme kommunikasievorm wat die dosent in so 'n "gespanne" 

situasie sal gebruik: vloek sy, of raas sy soos 'n skooljuffer? Dit demarkeer rolle en tipes. 

Dosente is dikwels meer bewus van hierdie reputasies (affektiewe vaardighede; houdings) as van die 

praktiese vaardighede waarmee hulle studente in die grootwye wereld instap. 

So is 'n grappie gebruik om aan eerstejaarstudente in Potchefstroom duidelik te maak dat as hulle Engels 

studeer, hulle leer om krities oor die regering te dink: "Aile eerstejaarstudiegidse is groen, want dan is julie 

nog groen, en soos ons aan julie werk begin julie 'n ligte skakering van rooi kry. Teen julie derde jaar sal 

julie, soos die studiegidse, rooierig wees" - en dan het 'n verwysing na 'n sweempie marxisme gevolg. 

'n Ander voorbeeld van grater klem op reputasie as op praktiese vaardighede was aan 'n bepaalde 

universiteit se dramadepartement. Studente is geleer dat hulle meer sistematies en metodies te werk kan 

gaan met toneel as die van 'n ander universiteit, omdat hulle Stanislavski se Metode volg. Die term The 

Method is swaar gelaai met respek. lntussen het hulle werkswyse ook samewerking onder mekaar vereis, 

maar hulle is nie eksplisiet daarvan bewus gemaak dat die vermoe om in 'n groep te werk 'n praktiese 

vaardigheid is wat baie meer tel in die arbeidsmark as The Method, 'n vaardigheid wat relevant is net vir 

die toneelwereld, nie. Groepwerk was nie 'n kursusdoelstelling nie, en het nie aan hulle reputasie gekleef 

nie. Emosionaliteit - die sleutelsteen van The Method - het wei. Miskien het die dramadepartment meer 

eksplisiet aandag aan The Method as aan groepwerk gegee omdat hulle hulle reputasie wou oprig deur 

dit te onderskei van die ander universiteite se dramadepartemente. Die konteks van reputasie en 

subjekvorming was vir hulle dus nie die arbeidsmark nie, maar die akademiese kompetisie. 

Affektiewe vaardighede wat as reputasies opgebou is vir dissiplines oor universiteitsgrense heen, is 

byvoorbeeld dat Engels studente 'n groot hoeveelheid werk kan behartig, 'n groot hoop materiaal kan 

verwerk binne 'n bepaalde tydperk. Literatuurwetenskap studente het weer die reputasie dat hulle arkane 

tekste kan verstaan, dat hulle deursnydende insig het, ook in kultuur, en dat hulle krities kan wees oor 

183 



versteekte agendas. Linguistiek studente het 'n reputasie van wetenskaplike rigoreusheid en onwrikbare 

akkuraatheid. 

Hierdie reputasies is dee! van die subjekvorming van 'n dissipline. Die afgestudeerde subjek neem 

kenmerke van die kollektiewe karakter van sy dissipline aan. 

3.2.8.4 Nuwe velde 

In hierdie afdeling kyk ons na voorbeelde van loopbane in die nuwe en ruwe terreine waar 

literatuurgraduandi 'n nis vind. 

Een van die nuwe velde waarin dissiplinereputasies 'n soekende werkgewer oortuig het om 'n 

literatuurgraduanda te kies, is in die elektroniese publikasiebedryf. Hier is redigerings- en 

teksvaardighede nuttig, die werknemer moet leer deur te doen, en sy moet buigsaam en met vertroue 

branderplank ry in 'n steeds veranderende veld. Die aanvraag wat in die elektroniese media opgeduik het 

vir sulke literatuurvaardighede is ook die gevolg van twee verskynsels in IT: (1) Die internet het al meer 

inhoudgedrewe geword. (2) Baie gebruikersvriendelike toepassings het tussen 'n rekenaar se rou binere 

kode en die uiteindelike programmatuur inbeweeg, soos redigeerprogramme. 

lnformatika is ook so 'n veld vir die literatuurliefhebber: Alistair, Joe en lan het goeie programmeerders 

van moeilike rekenaartale, of van rekenaargesteunde onderrig, of van databasisse geword, omdat hulle 

soos rekenaars leer dink het in die formele logika, akkuraat met 'n taal werk, en altyd die horison bespied 

om te weet wat volgende gaan gebeur met programmeerstyle. Dit is filosofiese en narratiewe 

vaardighede. Hulle gebruik ook analitiese vaardighede, waarmee hulle die semiosis van interaksie (hier 

interface tussen mens en masjien) kan analiseer en kreatief daartoe kan bydra. En hulle gebruik die 

vaardigheid om kennis en ingligting te verwerk, sodat hulle data kan manipuleer. 

Bronwyn het 'n fasiliteerder in ontwikkelingswerk geword, omdat sy kon kommunikeer met verskillende 

teikengroepe, tolerant oor verskillende perspektiewe kon wees, daardie perspektiewe kon identifiseer en 

relateer, kreatiewe probleemoplossingstegnieke verwerf het, ontwikkelende gemeenskappe se kultuur 

kon herinterpreteer met 'n oog op moontlike markwaarde vir handwerkprodukte of kulturele toerisme, en 

omdat sy 'n snars van opleiding kon verwerf om te weet waar watter vaardighede aangeleer moet word. 

Chari het 'n projekbestuurder geword omdat hy geleer het dat 'n groat projek bestaan uit klomp strukturele 

eenhede, elk met 'n verantwoordelike persoon, 'n sperdatum. Makkie het 'n inligtingsbestuurder geword in 

militere intelligensie omdat sy kan werk met tekste, navorsing kan doen, en 'n sin vir 'n geheelbeeld het 

waarmee sy seleksie kan toepas. 
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Nie in een van hierdie poste kon hierdie letterkundeliefhebbers instap toe hulle by die universiteit uitstap 

nie. Hulle moes almal eers 'n rukkie swaarkry in 'n sieldodende hemp-en-das-werk. Daar het hulle die kat 

uit die boom uit gekyk en verskeie tekste ekstensief gelees: die teks van die eie vaardigheid, die teks van 

die terrein waarop die beroep is, die teks van die arbeidsmark. Soms ook die teks van die tegniek wat 

voor die hand le, 'n bepaalde rekenaartaal. Literatuuronderrig het by hierdie studente dus die rol gespeel 

van vaardigheidsvorming op hoe vlak (nagraads in elkeen van hierdie gevalle). Die tradisionele idee van 

letterkunde se algemene vorming het 'n basis gebied wat op nagraadse vlak diepgang in kennisbestuur 

en kommunikasie bereik het. Daarop kon beroepspesifieke vaardighede gebou word deur praktiese 

ervaring op te doen. Dit volg daaruit dat blootstelling aan die wereld van werk in die kursus hierdie 

geleenthede verder sal optimaliseeer. 

Die meeste van hierdie beroepe word op 'n kontrakbasis beklee. Dit is 'n merker van nuutheid, op die 

voorpunt van verandering in die beroepspatrone, want dit is daar waar die werkgewer die werknemer 

waarskynlik as 'n risiko beskou, of waar hy haar wil vrystel van die korporatiewe keurslyf. Die verhouding 

tussen werkgewer en werknemer is in hierdie gevalle nog nuut en nog nie in die vorm van salarisstrukture 

en burokratiese meganismes ingemessel nie. Dikwels bevind 'n literatuurliefhebber soos een van hierdies 

haar in 'n posisie waar sy die kok en die skottelgoedwasser is - Chari doen logistiek, projekbestuur, 

bemarking, publisiteit (wat nie dieselfde ding is nie!), administrasie, finansiele bestuur ... 

Die informele sektor in Suid-Afrika groei (SAIRR 1999:269). Baie mense wat nie in die staatsdiens of in 

die privaatsektor kon werk kry nie weens herstrukturering en toenemende internasionale kompetisie, het 

sedert 1994 tot die informele sektor toegetree. In 1998 was omtrent 1 ,8 miljoen mense in die informele 

sektor werksaam. Hulle is nie geregistreer as besighede nie en werk gewoonlik van die huis af. Die 

grootste gedeelte van die informele sektor is huishulpe (42%) en dan is daar handarbeiders (12%), maar 

daar is ook klerke, bestuurders en professionele mense (6% in totaal) (SAIRR 1999). Dishier waar Chari 

en Alistair en almal hierbo inpas. Die geleenthede vir gemeenskaps-, sosiale, besigheids- en persoonlike 

dienste in die informele sektor groei verder omdat daar in die afgelope vyf jaar 'n neiging is by meer as 

68% maatskappye om dienste uit te kontrakteer. 

Hierdie beroepe is meer beskore vir topstudente as vir loodswaaiers. In al hierdie voorbeelde het 'n groot 

dosis persoonlike moeite en talent gegaan, en dit is 'n idealisering om te se dit is 'n affektiewe vaardigheid 

wat eie is aan die literatuurstudent. 

Of is dit? Die meeste van die literatuurdosente wat ek voor my gehad het, selfs aan 'n vrek gemiddelde 

universiteit, was mense wat ek later in my beroepslewe kon raaksien as harde werkers. Daar was mense 

· met hoe morele waardes ten opsigte van hulle professie, en met 'n baie hoe vlak van toewyding. Ek dink 

dit is een van die kenmerke van die subjekvorming wat in BA geskied: 'n soeke na uitmuntendheid. En dit 

is ook 'n rede om te veg (aan te hou veg) vir uitmuntendheid in die universitere literatuuronderrig. Dit 
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maak wei baie saak of 'n literatuurkursus regkry om die honger student wat in die informele sektor gaan 

uitblink, tot moeilike hoogtes uit te daag. Dit is wei belangrik of 'n literatuurkusus se inhoud in pas is met 

die voorste en nuutste en beste werk op die veld. Maar differensiasiemeganismes · is nodig, sodat 

toeganklikheid en gehalte soos leeu en lam kan saamle in een kursus. 

3.2.8.5 Samevatting: Arbeidsmark en herkurrikulering 

De Weert (1990) se model vir passing tussen beroep en kursus het ons (in afdeling 3.2.8.1) gehelp om 'n 

nis vir die literatuurliefhebber in die arbeidsmark te identifiseer in die elektroniese media en die 

ontwikkelingsveld (in afdeling 3.2.8.4) - mits daar diepgang in 'n nagraadse kwalifikasie met 'n goeie 

reputasie (in afdeling 3.2.8.3) is. Dit help ook om te bewys dat dit nuttig sou wees om die kurrikulum aan 

te pas. 

Want die grootste belemmering om toegang tot hierdie nis te kry, is dat die letterkundekurrikulum selde of 

ooit aandui dat die genoemde vaardighede verwerf word en dat dit verplaas kan word na analoe situasies 

in byvoorbeeld die elektroniese media of die ontwikkelingsveld. Die leersituasies in die 

letterkundekursusse het nie spronge gemaak na die tipe situasies wat Alistair, Chari, Joe, Bronwyn en 

Makkie sou teekom in die kennisbestuur en (elektroniese) kommunikasiebedryf nie. Daardie 

werksgeleenthede kan beter benut word met doelgerigte literatuuronderrig. 

Differensiasie is nodig tussen vlakke waarop literatuuronderrig geskied, sodat die leierskap en 

innoverende effekte van literatuuronderrig (en die mespuntberoepsgeleenthede daaraan verbonde) nie 

verlore gaan vir sulke uitnemende studente soos hierdie groep nie. Hieruit vloei ook die instandhouding 

van die goue draad van literatuurkennis wat uitsoekstudente sal voorberei op nagraadse studie en 

navorsing. 

Op die makrovlak is herorganisasie van kursusse nodig sodat daar groter passing kan wees met beroepe 

wat wei direk verband hou met letterkunde, byvoorbeeld as studiepaaie of spesialisasiebane vir 

taalpraktyk, die media en uitgewersbedryf, kultuurbestuur, en as resensent van allerlei kulturele 

produksies. Van hierdie spesialisasiebane is onlangs by Saqa geregistreer. 

Vir beroepe wat net skrams verband hou met literatuur, is dit nodig dat studente in die studietydperk 

blootstelling kry aan die wereld van werk. Op die mikrovlak is verbande nodig tussen die kurrikulum en 

vaardighede wat gesog is in die arbeidsmark, sodat die graadhouer moontlike werksgeleenthede kan 

identifiseer. Daarvoor is uitkomsgebaseerde onderwys net die ding, omdat dit doelstellings van die 

literatuurkurrikulum ekspliseer en die student so aktief betrek in die verwerwing daarvan. Van hier<;lie 

· voorstelle vir aanpassing van literatuurkurrikula duik ook op wanneer studente se werk(loosheid)servaring 

nagevors word - soos ons in afdeling 3.2.9 sal sien. 
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Ek stem daarom saam met Spivak (1987) en met Bhengu en Khotseng hierbo, dat radikale verandering in 

literatuuronderrig aangebring moet word om die student se verhouding met die wereld, en vera! die wereld 

van werk, te verbeter. Uit die voorafgaande kan ons die passingsmoontlikhede tussen die arbeidsmark en 

literatuurstudie in drie groepe verdeel, en daarvoor voorstelle vir herkurrikulering en herstrukturering maak 

in tabelvorm: 
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Literatuurstudie se plek op die arbeidsmark 

Passingsdimensie Voorbeelde van Vaardighede in Voorstelle vir 
: inhoud of vlak beroepe daardie beroepe kurrikulum en 
van kursus struktuur 
1. Groot 12assing Taalpraktyk, die Vakinhoudelike kennis Makrovlak: 
tussen die media- en en vaardighede, interdissiplinere 
spesifieke inhoud uitgewersbedryf, byvoorbeeld kennis herorganisasie van 
van die kultuurbestuur, van 'n nasionale kursusse in 
literatuurkursus en resensie van kulturele literatuur se kanon. spesialisasiebane. 
werk. produksies. Stru ktu ralisti ese, 

semiotiese en 
ideologiese analise. 
Teks- en 
kommunikasievaardig 
heid. Ensovoorts. 

2. Groot 12assing Nuwe beroepe in ruwe Teksvaardigheid. Blootstelling aan die 
tussen die vlak van terrein: elektroniese Strukturalistiese wereld van werk in die 
literatuuronderrig media, analise om eenheid en kursus. 
en werk: inligtingsbestuur, geheel te identifiseer. Eksplisiete doelstelling-
uitmuntendheid en kennisbestuur, Navorsing. Seleksie. formulering om verband 
nagraadse projekbestuur, Kommunikasie in te sien tussen 
kwalifikasie ontwikkeling, verskillende diskoerse. leergeleentheid en 

koordinering. Kreatiewe · beroepskonteks. 
probleemoplossing. Differensiasie sodat 
Narratiewe en uitmuntendheid saam 
i nte rp retasi evaardi g- met massafikasie en 
hede. Semiotiese toeganklikheid in een 
analise. kursus kan inpas. 
Dataverwerking en -
manipulasie. 

3. Nie-so-groot Beroepe waarin die "Korporatiewe" Eksplisiete doelstelling-
Qassing tussen die werkgewer vaardighede van formulering om verband 
inhoud en die vlak middelmatig baie kommunikatiewe, te sien tussen 
van die kursus en sluiting toepas tydens sosiale en korpratiewe vaardighede 
werk. Hier werwing, bv: informatiewe aard. en literatuuronderrig. 
kompeteer joernalistiek, Transdissiplinere 
literatuur met ander skakelwerk, blootstelling om insig te 
BA-rigtings wat kopieskryf, diplomasie, kry in beroepspesifieke 
groter passing het publieke subjekvorming by ander 
tussen kursus en administrasie, BA-rigtings. 
werk. onderwys en opleiding 

In navorsing oor BA-studente se ervaring op die arbeidsmark het dit ooreenstemmend geblyk dat die 

vaardighede in hierdie tabel se derde kolom nuttig is. Van die voorstelle vir aanpassing van 

literatuurkurrikula (kolom 4) kan ook sulke navorsing afgelei word. In afdeling 3.2.9 kom dit onder die Joep 

aan die hand van studente se beroepsbehoeftes. So bied 3.2.9 ook 'n interpretasie van die tabel. 

188 



3.2.9 Voorstelle vir literatuuronderrig 

Hierdie afdeling het tot dusver aangedui dat dit vir die literatuurstudie 'n doelstelling is (of behoort te 

wees) dat graduandi werk kry. Die gevolgtrekking uit die voorafgaande afdeling (3.2.8), dat daar drie 

soorte afsetgebiede vir die literatuurstudente op die arbeidsmark is (soos in die tabel hierbo), word 

bevestig uit voorligtingseenhede se ondersoeke onder oudstudente in Nederland en in Suid-Afrika - wat 

in hierdie afdeling aan bod kom. 

Ek gaan die eerste deel van hierdie afdeling (3.2.9.2) wy aan studente se behoeftes met BA-studie, en 

dan aan ses voorstelle om aanpassings te maak om in hierdie behoeftes te voorsien. Daarna kyk ons (in 

afdeling 3.2.9.3) na beroepsmoontlikhede vir BA-studente en dan word die nodige en bypassende 

beroepsvaardighede gelys. Die afdeling word afgesluit met 'n besinning oor hierdie vaardighede en hulle 

wisselwerking met drie verwysingsvelde: die arbeidsmark, die literatuurdissipline, en die opvoedkunde. 

3.2.9.2 Literatuurstudente se behoeftes op die arbeidsmark 

Studente in Nederland en Suid-Afrika kies aanvanklik 'n studierigting vanuit hul belangstelling. Die 

arbeidsmark speel nouliks 'n rol daarin: net 34% van die BA-studente in 'n ondersoek deur Lickindorf 

(1993:50) se hulle het die kursus gekies met die oog op werk. Eers in die laaste jaar of twee begin die 

modules wat op die arbeidsmark gerig is (in Nederland se geval, waar daar sulke modules is) hulle 

belangstelling prikkel. Voordat daardie stadium intree, is beroepsvoorligting grootliks oneffektief, maar 

hulle is wei bereid om vakkeuses te maak om hulle posisie op die arbeidsmark potensieel te verbeter. Die 

meeste BA-studente in Nederland wil aanvanklik graag so breed moontlik studeer, en daardie wens hoef 

nie te bots met beroepsvoorbereiding nie (Oostwoud Wijdenes, 1990:45) .. 

In Suid-Afrika is wei 'n tendens dat studente minder as in die verlede geneig is om 'n studierigting te kies 

suiwer uit belangstelling, maar omtrent 71% van Edey en Molin se respondents (1993:21) sal weer BA 

kies as hulle weer moet kies. Vir hulle was dit 'n stimulerende kursus wat hulle persoonlike en intellektuele 

groei aangespoor het. Dieveelsydigheid daarvan het hulle voorberei op nagraadse studie, en buitendien, 

"it was the only degree I was interested in," en "it made me read some very interesting books" (Lickindorf 

1993:51). 

Daar was in Suid-Afrika 'n grater persentasie studente (omtrent die helfte) wat 'n nagraadse BA

kwalifikasie wou verwerf vir beroepsdoeleindes as in Nederland. Hulle glo dit verbeter hulle kanse op 

werk omdat dit hulle intellektuele vermoens bewys, hulle met vaardighede toerus wat wesenlik nodig vir 

die werk is, en omdat dit waarskynlik hulle salarisse gaan laat verhoog (Edey en Molin 1993:21 ). Onder 

hierdie groep studente tel die waarna ek in afdeling 3.2.8 verwys het, wie se avontuurlustige 
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literatuurvaardigheid hulle vierwielaangedrewe maak vir die rowwe terrein van nuwe velde soos 

ontwikkeling en (elektroniese) kennisbestuur. 

Maar daar is 'n maar: al is hierdie studente alma! so lief vir hulle BA, voel hulle die graad moet meer gerig 

wees op spesifieke vaardighede en kurrikula moet beplan word met beroepe in gedagte, want dit was 

moeilik om 'n werk te kry. Onder die wat nie weer BA sal kies nie, was die antwoorde dieselfde: die graad 

is te algemeen, nie vaardigheid-spesifiek nie, en rus jou nie toe vir 'n beroep nie (Edey en Molin 1993:22). 

Hulle voel hulle kan doen met 'n skeut verdere opleiding, en dis waar dat BA 'n goeie fondament daarvoor 

bied, maar hulle wens hulle het eerder 'n professionele kwalifikasie verwerf. 

Die arbeidsmark se behoefte aan die letterkundige se vaardighede is meer maatskaplik as ekonomies. 

Daar is meer nie-spesifieke letterkundeberoepe as spesifiekes: daar is twee of drie keer soveel meer 

werksgeleenthede waar die passing tussen kursusinhoud en die werk laag is, as waar dit presies pas. 

Soos De Weert (1990) in afdeling 3.2.8 aangetoon het, kry baie afgestudeerdes werk in die nie-spesifieke 

beroepe, want die geesteswetenskappe het 'n "wide occupational spread" (Tothill 1993:44). Soms hou 

hulle vanuit hierdie beroepe aan soek na werk wat meer spesifieke verband hou met hulle letterkunde

agtergrond, bloot omdat hulle dit graag wil doen, nie omdat hulle tans werkloos is nie. Vir die nie

spesifieke beroepe moet letterkundiges kompeteer met allerlei ander gegradueerdes en nie

gegradueerdes (Oostwoud Wijdenens, 1990:45). 

In 1993 het 'n verbasend hoe persentasie (66%) van die Suid-Afrikaanse BA-graduandi wat werk gekry 

het dit vermag danksy kontakte, baantjies vir boeties, netwerke. Hulle het meestal hulle plekke in die 

poste gefinaliseer vootdat hulle die universiteit verlaat het, of binne die volgende drie maande. Hoewel dit 

'n vaardigheid is om oor kontakte te beskik en hulle in stand te hou, dui die hoe persentasie aan dat dit 

makliker is om werk te kry met geesteswetenskappe as jy deel is van 'n bepaalde sosiale kring of laag. 

Soos alles tans, sal hierdie spinneweb ook verskuiwings ondergaan, en plek maak vir die histories 

mindergewebtes (Edey en Molin 1993:23). 

Edey en Molin (1993:23) en Oostwoud Wijdenes (1990:47) se planne om die werksoeksituasie te 

verbeter, is vanuit studente se oogpunt gemotiveer, en dit stem baie ooreen met die· drie soorte 

werksgeleenthede wat vir letterkundestudente beskikbaar is op die arbeidsmark, soos opgesom in die 

tabel hierbo (3.2.8). Hier lys ek dus die studentevoorligters se insigte, en voeg ondersteuning uit ander 

oorde (dosente en bedryfsmense) by: 

1. Eksplisiete formulering van vaardiqhede: Baie geesteswetenskaplikes op die arbeidsmark is nie 

bewus van die vaardighede wat hulle onderskei van die res van die graduandi nie. Daardie 

vaardighede wat in die arbeidsmark nuttig is, moet geekspliseer word vir die studente se beswil. Die 

kursusse is te gerig op kennis en te min op vaardighede en insigte (Van Aardt 1993:8). So het 39% 

van die studente in Lickindorf se ondersoek (1993:51) gevoel die kursus het hulle nie baie geleer van 
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spesifieke maniere van kommunikeer nie, al beskou literatuurdosente kommunikasievaardighede as 

essensieel. Lickindorf meen hulle het dit waarskynlik geleer, maar hulle besef dit net nie, en kan dit 

dus nie verkoop nie. Sy vermoed dosente veronderstel verkeerdelik dat derdejaarstudente 'n 

gesofistikeerde vermoe het om self verbande te sien tussen wat hulle in letterkunde leer en die regte 

!ewe. Sy stel voor dat dosente spesifieke toepassings (op die !ewe en op die werk) van al die 

vaardighede inbou in die kurrikulum, sodat toepassings van vaardighede op elke stadium van die 

kursus sistematies en prakties geoefen word. 

2. Afstemming tussen kursus en beroep: Omdat daar so min styfpassende beroepe vir letterkunde is, is 

min afstemming moontlik tussen letterkundekursusse en beroepe, maar die letterkundekwalifikasie 

kan wei in baie beroepe gebruik word. Om van daardie geleenthede gebruik te maak, het dit meer 

waarde om die kursusse se aanbieding met die aanvraag te sinchroniseer, as om die kurrikulum 

drasties te verander (Oostwoud Wijdenes, 1990:47). Studente skyn onbewus te wees van verskeie 

toepassingsareas van hulle literatuurkennis, en . hoe hulle vaardighede analoog tot sekere 

werksaanvrae is. Die beroepe wat hieronder genoem word as rigtings wat literatuurstudente kan volg, 

word in die Lickindorf-vraelys nie deur hulle raakgesien as moontlikhede nie. Die studente en die 

kurrikulum moet albei ingestel word op die praktiese nut van die literatuurstudie. 

3. Herstrukturering en buiqsaamheid van die kursus: Seide Iande se voorligtingskantore pleit (na 

gesprek met studente) vir meer buigsame BA-kursusse om vakke wat die belangstelling prikkel, te 

kombineer met vakke gerig op die arbeidsmark. Hier is dit vera! die swart denkers wat aanbeveel dat 

die BA-kursus geherstruktureer moet word om meer koherent te wees en beroepsgerigte 

vakkombinasies moontlik te maak (Bhengu 1993:6, Khoapa 1993:47, Mjoli 1993:67 en Khotseng 

1993:14). In ooreenstemming hiermee het Vista-studente, meer as studente van RAU, Unisa en 

Natal, letterkunde gekies as vak met die oog op bruikbaarheid in die arbeidsmark, en nie as luukse 

nie (Lickindorf 1993:50). lnsgelyks wil Vista-studente meer as die ander studente he die 

letterkundekursus moet fokus op die wereld buite die universiteit. Daar is 'n toename aan studente 

wat beroepsgerig onderrig wil word. Cartwright wil fokus met buigsaamheid kombineer in die BA

kurrikulum (1993:26), want die huidige letterkunde-smorgasbord is vir hom, hoewel voedsaam, te 

gefragmenteerd, verstrooid. Onderrigmetodes behoort ook hersien te word om voorsiening te maak 

vir die meer heterogene klasse en hulle behoefte aan differensiasie (Tothill 1993:42). 

4. Blootstelling aan die wereld van werk: Dis moeiliker vir letterkundiges om 'n eerste werk te kry as 'n 

tweede of derde keer. Die grootste probleem is dus werkservaring. Letterkundestudente wat gewerk 

het terwyl hulle studeer het, het makliker werk gekry. Dit dui daarop dat hulle nie weet hoe om in die 

beroepskonteks op te tree nie, en hoe hulle daar inpas nie. 'n Beleid van praktiese plasings in 

bedrywe as dee! van die studie, soos internskap of as vakansiewerk, is sterk aanbeveel deur 

Oostwoud Wijdenes (1990:47), Kleiwegt (1993:61) en deur Danielle Smith, hoof van die lnstituut vir 
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Personeelbestuur en deelnemer aan die Afrika 2001-seminaar. Dit help ook as daar kontak gehou 

word met oud-studente sodat hulle kan help met plasings vir vakansiewerk of verpligte praktiese 

modules en selfs met loopbaanorientasieprogramme. So kan studente besigheidsvaardighede 

verwerf (Van Aardt 1993:8). Baie professionele institute sal graag so program koordineer, of daar kan 

van senior studente verwag word om self so plasing te reel. Bedrywe verwelkom die geleentheid om 

'n goedkoop of gratis (betaling is opsioneel) paar hande daar rond te he, en selfs al maak sy net tee, 

is sy steeds blootgestel aan waardes en prosesse van die bedryf. So baie twintigjariges wat in tale 

aangele is, weet hoe lyk 'n dieretuin binne, maar nie 'n nuuskantoor of 'n rekenaarkamer of 'n 

vergadersaal nie. In Nederland lei baie van daardie internskappe tot aanstellings vir die student by die 

maatskappy. Of anders kry hulle ten minste daardie kontakte wat in Suid-Afrika konteks so kosbaar 

is. Die bedrywe moet ook meer betrek word by die universiteit (Mauer 1993:31 ). Lund (1993:36) 

rapporteer dat bedrywe juis versoek het dat daar nouer · skakeling tussen die professies en die 

universiteit plaasvind. En op die Afrika 2001-seminaar (1993) is ook bevind dat daar te min kennis by 

akademici is oor wat in die bedryf aangaan en wat die behoeftes daar is - daar moet meer onderlinge 

kommunikasie plaasvind. 

5. Werksoekvaardiqhede: Net 22% van Lickindorf (1993:51) se respondente meen die kursus het hulle 

idees gegee oor wat om te doen om werk te kry. Hulle het nie die woordeskat om hulle vaardighede in 

saketerme uit te druk nie. Studente behoort voorberei te word op buigsame gedrag in die 

arbeidsmark, byvoorbeeld om hulle vaardighede op verskillende maniere te interpreteer en aan te 

bied in verskillende terminologies vir verskillende doelgroepe en om breed te soek, want so kan hulle 

gebruik maak van die grater geleenthede wat daar in die nie-styfpassende sektor is (Oostwoud 

Wijdenes, 1990:47). Dis waarskynlik meer die proses as die inhoud wat hierdie vaardighede gaan 

bevorder (Lund, 1993:36). Studente wat wei werk gekry het, raai soekendes aan om hulself so gou 

moontlik in die wereld van werk te orienteer, om hulself vertroud te maak met 'n beroepsveld waarin 

hulle belang stel. Elke ekstra aktiwiteit wat jy aanpak, kan vertaal word in ervaring, kennis van die 

parameters van die veld. Dit is oar en oar op die Afrika 2001-seminaar (1993) bevestig dat daar 'n 

behoefte is aan ordentlike beroepsvoorligting vir studente. 

6. Beeld en persepsie: Die beoefenaars van letterkunde sal baat by positiewe beeldvorming om 

persepsies te skep van 'n professionele houding (Mauer 1993:31, Tothill 1993:44). Dit sluit aan by die 

rol van reputasie wat in afdeling 3.2.8 raakgesin is. Affektiewe vaardighede waaraan daar 'n behoefte 

is, is: leierskap, onafhanklikheid, analitiese, kritiese en laterale denke, selfvertroue, die vermoe om die 

self te motiveer en sander toesig te werk, goeie menseverhoudings, 'n sin vir verantwoordelikheid, 

sakevernuf, beweegbaarheid (buigsaam teenoor die veranderende werkplek, maar oak geografies 

aanpasbaar), 'n aanvoeling vir die self se rol in 'n organisasie, ingesteldheid op prestasie, 

produktiwiteit en hoe standaarde, entoesiasme, hardwerkendheid, selfgedissiplineerdheid, goeie 

oordeel, integriteit, kreatiwiteit, deeglikheid en toegewydheid, deernis en regverdigheid (Lund 
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1993:33). Ongelukkig beskou party mense (soos Patterson, 1993:37) letterkundekenners as 

"unreliable, airy-fairy, impractical, politically unsound and emotionally unstable". 

Dieselfde voorstelle wat in 3.2.8 geformuleer is toe die beroepsnisse ondersoek is, gaan weer opduik 

wanneer ons die studente se ervaring ondersoek hier in 3.2.9. Sukses op die arbeidsmark is dus ook vir 

studente 'n doelstelling, hoewel die tradisies en strukture en kt,mikula nie altyd baie hulpvaardig is 

daarmee nie. 

Uit die twee groepe (3.2.8- waar arbeidsmark wei pas met kurrikulum; en 3.2.9 - waar studente wei werk 

kry) is 'n lys vaardighede opgestel wat gebruik word vir doelstellingsformulering in die ingeslote 

interaktiewe rekenaarprogram. Voorstelle om dit te bereik, word saamgevat in 3.2.1 0. Daarmee is dit die 

einde van hierde afdeling 3.2 - die afdeling oor die arbeidsmark en die student se subjekvorming daarin. 

Ons het dan genoeg duidelikheid gekry oor hoe om by te dra tot die ekonomiese bemagtiging van 

literatuurstudente. 

3.2.9.3 Literatuurgraduandi se ervaring van beroepsmoontlikhede 

Hier maak ons, soos in die tabel hierbo, weer 'n lys van beroepsmoontlikhede en bypassende 

beroepsvaardighede, maar die keer uit 'n ander bron. Die tabel se bron was die manier waar kursusse en 

beroepe by mekaar gepas het. Die keer is die bron die literatuurgraduandi se werklike ervaring op die 

arbeidsmark. Die inligting is versamel uit studente se menings en ervarings soos ingewin deur 

voorligtingsdienste en vraelyste. 

Pas-afgestudeerde studente het meestal gesukkel om die werke wat hulle wou kry, te kry en het hulle 

soms met 'n tweede-keuse-werk getroos. Daarom is die lys verdeel in (1) tydelike of tweede-keuse-werke 

en (2) eerste-keuse-werke wat (uiteindelik) wei oopvou vir die letterkundige. 

Die beroepe waarin Suid-Afrikaanse literatuurgraduandi wei werk gekry het, is (Edey en Molin, 1990:20): 

• Tydelike of tweede-keuse-werke: Die studente wat hulle op tydelike basis besig gehou het was 

meestal kelners, winkelassistente, opleiers en opvoeders van allerlei aard, ontvangspersoneel. 

Laasgenoemde maak gebruik van kommunikasievaardighede en kan uiteindelik 'n loopbaan in 

openbare betrekkinge word. In baie gevalle het hierdie nie-so-gewenste-poste uiteindelik ingang 

tot die arbeidsmark gebied wat later in die beroepslewe kon lei tot iets wat die graduandi geniet 

en wat aansluiting vind · by hulle letterkundige kennis. Later in die beroepslewe is die 

letterkundige kennis ook verryk deur werksondervindings en bedryfspesifieke kwalifikasies wat in 

die loopbaan verwerf is. 
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• Eerste-keuse-beroepsvelde wat wei oopvou vir die letterkundige is: Onderwys en opleiding van 

formele en informele aard in bykans enige veld, soms selfs tegnies. Die akademie en ander 

navorsing, ook toegepas, soos marknavorsing. Openbare betrekkinge em skakelwerk. Politiek en 

diplomatieke diens. Die uitgewersbedryf en boeke. Die advertensiewese, reklame, die media. 

lnligtingsbestuur, dikwels met behulp van die elektroniese media. Personeelbestuur. Verkope op 

terreine soos eiendomme, versekering, die bankwese, kleinhandel. Voorligting en konsultasie. 

Joernalistiek en die media. Ontwikkelingswerk, omgewingswerk en toerisme. Taalpraktyk, soos 

vertaling en redaksie. Sekretariele werk en persoonlike assistensie (Edey en Molin, 1993; 

Oostwoud Wijdenes, 1990; Lickindorf 1993) 

Uit die ondersoeke onder afgestudeerde studente, en uit ander bronne oor literatuur, deur letterkundiges, 

en uit onderhoude met dosente en studente het ek die volgende versameling doelstellings van 

literatuurstudie opgebou. Dit word verdeel in groepe aan die hand van 'n kombinasie van De Weert (1990) 

en Oostwoud Wijdenes (1990) se klassifikasies van kommoditeite waarin BA-studente ryk is op die 

arbeidsmark: Kommunikasievaardighede, sosiale vaardighede, die vermoe om inligting te bestuur, en 

kulturele vaardigheid. 

1. Kommunikasievaardighede: Mondelinge en skriftelike aanbieding, produktief sowel as reproduktief, 

kreatief sowel as analities. (Oostwoud Wijdenes, 1990:47). Bevordering van vrye en kritiese dialoog, 

intersubjektiewe vorming van idees (Niebuhr 1993:11 ). Fasilitering en onderhandeling (Khotseng 

1993:13). Administrasie en sekretariele werk, redaksie, proeflees, vertaling en taalpraktyk (Edey en 

Molin, 1993:20). Teksvaardigheid: Om 'n verslag te skryf (Lund 1993:35) en ook 'n brief, 'n 

memorandum, of 'n handleiding (Patterson 1993:38) en ook besigheidsplanne, notules en agendas, 

verslae en vertoe, in die gepaste sty! en register. Vernuf in verskillende diskoerse vir verskillende 

sosiale en ekonomiese aktiwiteite, ook in daardie diskoerse se gekamoefleerde prioriteite, 

vervreemdingsgrepe wat perspektief be'invloed, en die interpretasie daarvan (Cartwright 1993:26). 

Grammatikale korrektheid. (Lickindorf 1993:51 ). Metakommunikasie. Metakognisie. Om selfvertroue 

oor die eie mening te ontwikel, om die eie mening te formuleer. Om iemand anders se standpunt in te 

sien. Om die onderliggende aannames van my eie standpunt te kan insien en te kan formuleer. Teorie 

leer studente om kwessies te formuleer. Dit kan dan ingespan word vir enige probleem. Teorie het 

ook ten doe! om die onsigbare meganismes :van ideologie bloot te le, om te wys wat is op die spel in 

die stryd van en vir diskoerse, om te verduidelik hoe die diskoersstryd verband hou met materiele 

beperkings (Kaufman, 1989:5). Daarom moet student toegerus word om dee! te neem aan die 

akademiese diskoers. 'n Onderrigmetode wat dit moontlik is maak, is om sleutelwoordelyste en 

glossaria beskikbaar te maak. 

2. Sosiale vaardighede: Hoe om op te tree in die samelewing op so manier dat waarde toegevoeg word 

(Godsell 1993:2). Hoe om intergroepkonflik te hanteer (Bhengu 1993:4). Bestuursvaardighede, 

ontwikkelingsvaardighede, gesofistikeerde insig in menslike interaksie. Toleransie vir ander 
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standpunte. Fasilitering vir ontwikkeling van mense se potensiaal (Niebuhr 1993:11 ). lnsig in sosiale 

transformasie en verandering. Opvoeding, onderwys, opleiding. Motivering in die werkplek. Bewuste 

nadenke oor die self en die (eie en ander se) situasie. Rehabilitasie van die jeug (Khotseng 1993:13). 

Eerlikheid, vryheid van korrupsie, die smee van 'n sosiale verantwoordelikheidsin. Selfbestuur, 

selfmotivertering, selfvertroue, tydbestuur, 'n gefokusde installing oor die eie loopbaan (McDonald, 

1993:64). Klienteskakeling, werwing en seleksie . van personeel, personeelbestuur, -toesig en 

organisasie (Edey en Molin, 1993:20). lnsig in mense se optrede in mensgemaakte institute en 

strukture, die geskiedenis van kulturele prosesse wat gelei het tot hierde strukture (Cartwright 

1993:26). lnisiatief en leierskap (Mauer 1993:31 ). Delegering. Netwerk - die tot stand bring en in 

stand hou van kommunikasiekanale tussen groepe wat saamwerk, behoort saam te werk. Spanwerk 

(Lund 1993:33). Volgens Lickindorf (1993:51) se respondents is spanwerk nou nie juis een van die 

vermoens waarop hulle trots is nie, asof lettere 'n hoogs individualistiese subjekvorming aanmoedig in 

sy metodologie. Die belang van spanwerkvaardigheid en groepwerk kan egter nie oorbeklemtoon 

word nie. Unilever, byvoorbeeld, is 'n maatskappy wat in 1992 ongeveer 130 vars graduandi 

aangestel het, waarvan 'n groat deel BA-studente is. Hulle gee nie juis om watter graad die student 

het nie, maar hulle kyk na kriteria soos spanwerk en sosiale vaardighede: "we are moving away from 

'boxes' within business where commercial, marketing, sales technical and personnel people are 

stowed. Instead we are working towards work teams" (McDonald 1993:63). 

3. lnligtingsbestuur: Die opspoor, naslaan, toeganklik maak, interpretasie en gerigte verspreiding van 

informasie (Oostwoud Wijdenes, 1990:47). Kreatiewe toepassing van teoriee of kennis op nuwe 

probleme. Die oefening daarin sal wees om kultuurteoriee op kulturele tekste toe te pas. Ondersoek 

na verskynsels en eerlike oorweging van aile beskikbare getuienis daarin. Onafhanklike denke, 

(Niebuhr 1993:11) oak om die ondenkbare in te dink (Cartwright 1993:26). Navorsing en samestelling 

van inligting: seleksie, analise, toepassing, sintese, interpretasie, evaluasie. Verwerk van inligting in 

die media van die post-industriele eeu en dienste wat daarmee saamgaan (Tothill 1993:41). 

Wetenskaplik betroubare omgaan met feite. Sintese van inligting uit verskillende oorde en dissiplines 

(Khoapa 1993:48). Om met botsende teoriee oor een punt te kan werk. Biblioteeksoektogte. Argief en 

rekord hou. Organisasie en logistiek. Laterale denke (Edey en Molin, 1993:20). 

Rekenaargeletterdheid en statistiek (Mauer 1993:31 ). Finansiele bestuur, bemarking. Akademiese 

rigoreusheid (Andersen, 1988 36:). Begrip vir die behoefte aan 'n wye ervaringsveld, baie verskillende 

belangstellings en buitemuurse aktwiteite. Fokus op uitset en resultaat. 'n Sin vir die realiteit, 

realisme. Logiese denke (Lund 1993:33). "Attention to detail" (Lickindorf 1993:52). Veelsydigheid en 

heropleibaarheid om te voorsien in die werkgewer se veranderende behoeftes, byvoorbeeld om 'n 

ander hoerskoolvak te onderrig (Khotseng 1993:13). Algemene kennis - veralgemening eerder as 

spesialisasie. Heropleibaarheid, sodat sy 'n bydrae kan lewer in die nuwe tendens dat "maatskappye 

leer" (soos Danielle Smith, hoof van die lnstituut vir Personeelbestuur, dit stel op Afrika 2001 ). 
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Fasilitering van vaardighede rondom 'n probleem. Om 'n spertyd te haal. Effektiewe werkgewoontes 

in 'n nywerheids- (of ander) sisteem. 

4. Kulturele vaardigheid: Analise van literere en ander kultuurtekste, ook deur toepassing van teorie. 

Om verantwoordelike insig te ontwikkel oor die beperkings van literere kanons. lnsig in die vorming 

van kulturele en persoonlike identiteite en imago's van self en ander. Sistematiese vaardighede om 

die tot stand kom van betekenis in 'n teks (of meer) te verstaan. Om maksimum plesier te put uit aile 

kultuurobjekte. Vertroudheid met hedendaagse leesstrategiee. Aanbieding, interpretasie, resensie, 

bewaring, bevordering oordrag en produksie van kulturele uitingsvorme (Oostwoud Wijdenes, 

1 990:47). Die identifisering van kulturele ontwikkelingspotensiale. Opleiding bied of koordineer daarin. 

lnsig in kontekste waarin probleme ingebed is. lnsig in verwysingsraamwerke, versterking van die 

volk se kulturele bande. Begrip vir die groot rol wat geskiedenis in Suid-Afrika speel. (Khotseng 

1993:13). Estetiese waardering. lnsig in sosiale, ekonomiese en politiese prosesse. (Niebuhr 

1993:11 ). Analise van hoe sosiale, ekonomiese en politiese kontekste in die kunste uitdrukking kry 

(Cartwright 1 993:26). Holistiese visie en wye perspektief (Lund 1 993:33). Multikulturele toleransie. 

(Khoapa 1 993:48). Onderhandeling (Gardner 1 993:67). Beg rip vir rituele in 'n konteks, ook 

korporatiewe rituele. Bevredigende en doeltreffende verklarings vir kulturele dinamikas, met in ag 

genome die internasionale spel van kulture en hulle verskillende geslagsproblematiek (Spivak 1993: 

278). Om kulturele produksie uit verskillende geskiedenisse van diaspora by mekaar uit te bring, 

langs mekaar te lees, en in kommunikasie met mekaar te laat tree. Om dee! te kan neem aan die 

globale kosmopolitanisme, sender om 'n Suid-Afrikaanse postkoloniale identiteit in te ruil vir 

internasionale gelykmaking, want daardie gelykmaking is net so min identiteitsloos as wat ons is (dis 

waarskynlik Amerikaans). 

Hierdie lyste kan nie volledig wees nie. En die hand wat hulle gekies het, kan ook nie neutraal wees nie. 

Die lys vaardighede ontstaan uit die spanning tussen die skone literatuur en brute werk. Jy kan nie god en 

mammon dien nie, en tog moet jy, as jy lief is vir boeke en ook brood huis toe wil bring. 

Ek het probeer om so vee! moontlik vaardighede uit die wereld van werk in te laat. Die vaardighede uit die 

ander wereld, die wonderwereld van boeke en idees en skoonheid, is net plekhouers vir die rigoreuse 

vaardighede wat verwerf word by die gedissiplineerde omgaan met literatuur. Ons kon byvoorbeeld die 

vaardigheid om 'n gedig se metrum te analiseer en te interpreteer ingevoeg het. 

'n Standpunt oor literatuuronderrig wat in hierdie lyste aan die werk is, is geformuleer op die Afrika 2001-

seminaar: Nadat die student· die universiteit verlaat het, is die belangrikste uitkomste van 

literatuuronderrig nie soseer die inhoud van die vak nie, maar die prosesse en die vaardighede wat 

daaruit aangeleer is. Kennis van 'n dissipline is nie die hoofsaak nie: studente moet eerder gehelp word 

om vaardighede te kry deur die prosesse en gewoontes van die dissipline (Potter, 1 993:59). 
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Omdat ons letterkundiges vertroud is met die literere kant van die kloof, word daar nie op hierdie stadium 

vee! gefokus op spannings tussen literatuuropvattings, en tussen verskillende doelstellings binne die 

literatuurdissipline self nie, maar wei op die grater spanning tussen die arbeidsmark se doelstellings en 

die akademiese doelstellings. 

Die spanning tussen doelstellings uit die wereld van werk en doelstellings uit die letterkunde kan toegelig 

word vanuit 'n derde verwysingsveld: die opvoedkunde. Met die ontwikkeling van uitkomsgebaseerde 

onderwys en holistiese leerbenaderings word vaardighede en leerinhoude saam-saam onderrig. Feyt 

(1999:5) noem so 'n integrasie van letterkunde-onderrig en vaardighede-onderrig infusie. In wat sy noem 

die progressiewe benadering tot onderrig, word kennisonderrig in dinamiese wisselwerking met tegnieke 

en vaardighede en strategiee voortdurend hersien en aangepas: nie eers die literere laag kennis en dan 

die laag beroepsvaardigheid nie. 

Die belangrikste kognitiewe vaardigheid wat nodig is om· hierdie twee te laat integeer, is metakognisie 

(Feyt, 1999:7). Taal as die draer van kognitiewe vaardighede speel 'n sleutelrol in die benoeming en 

formulering van leerinhoude. Die metalinguistiese vaardigheid stel die student in staat om wat sy dink, 

weet of begryp in sintaktiese konstruksies voor te stel, en ook om oor haar eie kognitiewe installing te 

praat. Dit is die vaardigheid om refleksief te werk te gaan, en dit is wat die ander twee hoeke se 

vaardighede, die literatuur en die arbeidsmark, kan integreer. Sulke refleksie. word byvoorbeeld 

aangemoedig deur middel van grafiese voorstellings van die werk, waarin dit interpreteer, organiseer of 

herkodeer word. Na strukturalisme het die literatuurteorie darem 'n paar grafiese patrone wat sy blaaie 

versier: Roman Jakobson en De Saussure se modelle, semiotiese vierkante, Lacan se drie snydende 

sirkels en sy ander diagramme met polsende pyltjies. Feyt stel voor dat ons onderrigmetode (wat nie 

regtig nou hier ter sprake is nie) literatuurstudente aanmoedig om selfs breinkaarte ("mindmaps") en 

ander diagramme te trek, om oor hulle eie denke te reflekteer. 

Feyt (1999:9) maak allerlei ander planne oor hoe ons metakognitiewe vaardighede kan laat ryp word by 

die studente, maar dit is die hoekom wat my hier interesseer: Die kognitiewe vaardighede wat deur die 

arbeidsmark by die literatuuronderrig gekoop wil word, byvoorbeeld kritiese en kreatiewe denke, word 

deur middel van metakognisie die student se eie. As hierdie vaardighede nie eksplisiet genoem en 

behandel word nie, kan dit haas nie by die student neerslag vind nie. Volgens Feyt (1999:20) is studente 

dikwels onseker oor die tipe denkaktiwiteit wat van hulle verwag word om 'n opdrag uit te voer of 'n vraag 

te beantwoord. Dit kan wees omdat daar 'n gebrek aan taalvaardigheid is, of omdat daar 'n gebrek aan 

verworwe kennis is, maar sy meen dis meer spesifiek omdat daar 'n gebrek aan die nodige kognitiewe 

terminologie is by die student, omdat die student en die dosent nie die onderrigdoelstellings dee! nie. Die 

student is onder die indruk dat die doelstelling is om die teks van die dag onder die knie te kry. Miskien is 

dit ongelukkig nog dikwels die geval by die dosent, maar in die wereld van werk is dit sekerlik nie so nie. 
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Vir hulle daarbuite is die teks en die besigwees daarmee 'n medium om vaardighede te verwerf. Daar 

word nie genoeg in die onderrig met studente gepraat oor hulle eie onderrig nie. Studente se 

betrokkenheid by die leer word so beperk deur die leersituasie. 

Hierdie toeligting vanuit die opvoedkundige hoek vat nie die spanning tussen arbeidsmark en letterkunde 

weg nie; dit wys net dat dit moontlik is om daarbinne te werk deur onderrig eksplisiet te rig op 

vaardighede. 

3.2.10 Slot 

Hierdie afdeling het aangetoon dat die literatuurgraduanda die kloof tussen brood en boeke sal moet 

oorsteek wanneer sy werk gaan soek. Die afdeling het ook aangedui watter moontlike nisse daar vir die 

literatuurgraduanda oop is in die arbeidsmark, en watter vaardighede sy vanuit haar literatuurkennis 

daarvoor sal aanwend. Voorstelle om die kloof tussen daardie nisse en die kurrikulum te oorbrug is in die 

laaste gedeelte aangebied as moontlike kurrikulumaanpassings ter wille van beroepsvoorbereiding. Die 

belangrikste aanpassing blyk te wees om studente eksplisiet bewus te maak van die vaardighede wat 

hulle verwerf, en toepassings vir daardie vaardighede in verskillende situasies in te oefen. Dit word 

vervolgens as voorstelle en vaardighede gelys. 

3.2.1 0.1 Voorstelle 

'n Lys van beroepsvaardighede · wat relevant is vir literatuurkurrikula en vir geprofessionaliseerde 

literatuurgaduandi is opgestel (uit afdelings 3.2.8 en 3.2.9). Dit word aangebied in die meegaande 

interaktiewe rekenaarprogram vir doelstellingsformulering. Die vaardighede is gerangskik in die volgende 

groepe: Kommunikasievaardighede, sosiale vaardighede, die vermoe om inligting te bestuur, en kulturele 

vaardigheid. Voorstelle om dit te bereik; word vervolgens saamgevat. 

1. Eksplisiete formulering van vaardiqhede: 

Eksplisiete doelstellingsformulering stel die student in staat om verbande te sien tussen leergeleenthede 

en die beroepskonteks. Studente kan nie self daardie verband raaksien nie. Vaardighede wat in die 

beroepe benut word (soos hierbo en in die program gelys onder kommunikasievaardighede, sosiale 

vaardighede, die vermoe om inligting te bestuur, en kulturele vaardigheid) moet geformuleer word as 

doelstellings vir literatuuronderrig. Toepassings van daardie vaardighede kan prakties in die kursus 

geoefen word met voorbeelde uit die beroepskonteks. 

2. Afstemminq tussen kursus en beroep: 
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Minder styfpassende as lospassende beroepe vou oop vir letterkundiges. Daarom moet afstemming 

tussen kursus en beroepe liewer fokus op vaardighede as op inhoude: die kursusse se inhoude hoef nie 

baie te verander nie, maar die aanbieding, proses en onderrigmetode daarvan moet. 

Die onderrigstruktuur kan verander sodat kursusse buigsaam en transdissipliner kan kombineer. 

Strukture wat dit moontlik maak, is die programbenadering, spesialisasiebane/studiepaaie en modulere 

onderrig, maar ek gaan nie nou daarop in nie. Vakke wat die belangstelling prikkel, kan kombineer word 

met vakke wat op die arbeidsmark gerig is. Vera! die swart denkers beveel aan dat die BA-kursus 

geherstruktureer word om meer koherent te wees en beroepsgerigte vakkombinasies moontlik te maak. 

Transdissiplinere kombinasies bied ook vir literatuurstudente geleentheid om insig te kry in 

beroepspesifieke subjekvorming by ander BA-rigtings. 

Differensiasie moet ook in die onderrigmetodes en -struktuur ingebou word om voorsiening te maak vir 

heterogene klasse en vir die verskillende maniere van afstemming tussen kursus en beroep. Met 

differensiasie kan uitmuntendheid saam met massafikasie en toeganklikheid in een kursus kan inpas. Die 

programbenadering en modulere onderrig maak differensiasie moontlik. 

3. Blootstelling aan die wereld van werk: Dis moeiliker vir literatuurgraduandi om 'n eerste werk te 

kry as 'n tweede of derde keer. Die grootste probleem is dus werkservaring. Graduandi het nie uit 

literatuuronderrig geleer hoe om _in die beroepskonteks op te tree nie. 'n Beleid van werksblootstelling in 

bedrywe of gemeenskapswerk as dee! van 'n kursus word daarom sterk aanbeveel sodat studente hulself 

in beroepskonteks kan verbeeld. lnternskappe en vakansiewerk kan deur die universiteit gekoordineer 

word met alumni. Nederlandse universiteite het vir hierdie doel wetenschapwinke/s ingestel wat deur 

studente beman word. 

Literatuurdosente behoort kontak met alumni te hou om van hulle kant af invoer oor die beroepsrelevansie 

van kursusse te kry en om die dosent meer vertroud met die broodkant van die kloof te maak. Op die 

Afrika 2001-seminaar is bevind dat akademici te min kennis het van wat in die bedryf aangaan en wat die 

behoeftes daar is en kan baat by meer kommunikasie met alumni. 
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4. Studente moet oak toeqerus word met werksoekvaardiqhede: 

Studente behoort voorberei te word op buigsame gedrag in die arbeidsmark, byvoorbeeld om hulle 

vaardighede op verskillende maniere te interpreteer en aan te bied in verskillende terminologiee vir 

verskillende doelgroepe en om breed te soek, want so kan hulle gebruik maak van die 

beroepsgeleenthede in wat nie direk verband hou met die inhoud van literatuuronderrig nie. Dit kan ook 

in wetenschapwinke!s aan bod kom. 

5. Beeld en persepsie: 

Affektiewe vaardighede is nodig om 'n professionele houding by literatuurgraduandi aan te moedig. Daar 

is 'n behoefte aan positiewe beeldvorming en goeie reputasie en professionele persepsies van 

literatuurgraduandi. 

3.2.10.2 Oorsig 

Afdeling 3 het die subjekvorming van die literatuurstudent ondersoek in die drie ISA's: ekonomie (3.2), 

opvoeding (3.3) en politiek (3.4). Hierdie deel daarvan, die ekonomie (3.2), is in twee gedeeltes gedoen: 

Die eerste helfte het 'n kloof tussen die akademie en die arbeidsmark beskryf. Daar is weggespring deur 

kloofpatrone te vind in die tekste van vier akademici: Parker, Said, Bourdieu en Spivak (3.2.1 en 2). Die 

kloofpatrone wat raakgesien is, toon 'n verband tussen die diskoers waarmee akademici die arbeidsmark 

benader; en die manier waarop hulle hulself as aka.demiese ons posisioneer. Dit.hou weer verband met 

die mate waarin hulle dit nodig vind om literatuurstudente beroepsgereed te maak: As hulle met hulle 

wetenskaplike diskoers die wereld van werk betree, bekyk en beskryf, kleef hulle minder behoudend aan 

die boekekant van die kloof, en identifiseer hulle minder sterk met 'n akademiese ons. Hulle is dan ook 

meer bewus daaryan dat 'n student beroepsvoorbereiding nodig het. 

Die kloofpatrone is op die Suid-Afrikaanse konteks toegepas deur toesprake van dosente te ontleed 

(3.2.3) en weer is 'n kloof tussen brood en boeke opgemerk: min dosente was bereid om 

beroepsvoorbereiding in die literatuurkurrikulum in te lei. Dosente wat wei bereid is om dit te doen, is ook 

meer genee om studente se volwaardige subjekvorming toe te laat, en hulle nie in objekrolle vasgevang 

te hou nie. 

Die kloof tussen brood en boeke is dus beskryf in terme van dosente en studente se diskursiewe 

subjekvorming. 

Die rede vir dosente se weerstand teen beroepsvoorbereiding in literatuuronderrig is toe gevind in 'n 

psigoanalitiese narratief waarin die dosent soos 'n pa in die oedipale kerngesin sorg dat hy beheer oor die ,... 
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ekonomiese en simboliese kapitaal behou. Dit ontneem studente van subjekvormingsgeleenthede en het 

slegte gevolge vir hulle subjekvorming in die arbeidsmark. (3.2.4). 

Diskursiewe strategiee is voorgestel waarmee die dosent selfrefleksief na haar rol in die akademiese 

kerngesin kan kyk, en 'n dekonstruktiewe posisionaliteit daaroor kan inneem (3.2.5). So kan die kloof 

tussen brood en boeke van die dosent se kant af oorbrug word. 

Die tweede helfte van die afdeling het gesoek na minder teoretiese maar meer praktiese strategiee om 

die kloof tussen brood en boeke te oorbrug. Verskillende standpunte oor die BA-graad se plek in die 

arbeidsmark is beskou en (3.2.6) en die invloed van transformasie in postapartheid-Suid-Afrika op 

beroepsgeleenthede is ondersoek (3.2.7). Beroepsnisse vir BA-graduandi is geformuleer en die 

vaardighede wat daarvoor nodig is, is gelys met voorstelle vir die kurrikuleerder (3.2.8 en 9). Daardie 

voorstelle is opgesom (3.2.1 0) en die lyste beroepsrelevante vaardighede is in die ingeslote program 

beskikbaar gemaak sodat die dosent dit interaktief as doelstellings kan formuleer vir 'n kursus. 

Die volgende afdeling (3.3) fokus op onderwys as die tweede ISA wat literatuurstudente se 

subjekvorming reguleer. Die stryd tussen !SA's, tussen die ekonomie en die opvoeding, kom ook ter 

sprake wanneer globaliseringsgolwe gesien word as subjekvormend. 
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Afdeling 3.3 

3.3 Kulturele identiteit en die universiteit 

When the National Assembly becomes a bourgeois theatre, all the bourgeois 

theatres should be turned into national assemblies- Graffiti by die Odeon-teater 

tydens die Mei 1968-revolusie. 

Afdeling 3 se breer fokus is op literatuurgraduandi se subjekvorming in die drie ideologiese staatsapparate 

(ekonomie, onderwys en politiek). Beroepsrelevante subjekvorming in die literatuuronderrig is in afdeling 

3.2 ondersoek met die oog op die literatuurstudent se ekonomiese bemagtiging. 

In hierdie afdeling (3.3) gaan dit om die student se kulturele bemagtiging. Die onderwys as die tweede 

ideologiese staatsapparaat (ISA) word vanuit 'n postkoloniale perspektief beskou. Dit is dus 'n meer 

spekulatiewe benadering as in die vorige afdeling- dit gaan immers oor die simboliese. 

Onderwys en die universiteit as ISA is veral vatbaar vir die propaganda van nasionalisme en 'n 

voorskriftelike kulturele identiteit in die transformasietydperk na bevryding (Wright 1992). Die manier 

waarop kulturele en literere identiteit op universiteit gevorm word, word daarom hier ondersoek. Die 

postkoloniale perspektief bied vir pas bevrydes strategies vir kritiese herorientasie in die magstryd. Vroeer 

was die onderdrukker (apartheid) die fokus van die subjek se vryheidstryd. Maar in postapartheid Suid

Afrika word gehoorsaamheid nie met polisie en weermag afgedwing nie, maar deur asujetissement, deur 

die subjek so ver te kry om in die ideologie in te koop. Die universiteit is 'n belangrike apparaat vir die 

vorming van kulturele identiteit. Hierdie afdeling ondersoek dus nie, soos tevore, die student en die dosent 

as subjekte nie, maar die breer teoretiese kwessie van kulturele identiteit. 

Die afdeling is in die volgende hoofstappe georden: 

Afdeling 3.3.1 skets die teoretiese agtergrond van postkoloniale bemagtingsideale as 'n inleiding vir die 

afdeling. 

Afdeling 3.3.2 stel die doelstelling van postkoloniale pedagogie in die nuwe konteks van die 

transformasietydperk: Die student moet bemagtig word om die erfenis van die apartheidsverlede af te 

skud, en om bedag te wees op neokolonialisering in die globaliseringstyd. Die postkoloniale debat het dus 

verskuif vanaf die kolonie na die globale eter. 
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Afdeling 3.3.3 stel dit dat literatuuronderrig ingebed is in die burokrasie van die universiteitsisteem as ISA 

en dat dit as sulks geneig is om kodes van die hegemonie te reproduseer al het die dosent of die 

kurrikuleerder goeie bedoelings. 

Afdeling 3.3.4 en 5 ondersoek nasionalisme en kulturele konstruktivisme as meganismes van mag en stel 

dit binne die ontwikkelingsgeskiedenis van postkoloniale bewussyn. Dit blyk dat die plaaslike postkoloniale 

bewussyn in 'n impasse vasgevang was tussen 1976 en die vroee negentigs. 'n Deurbraak daaruit word 

gevind in 'n soeke na kulturele diversiteit wat nie mank gaan aan die skynheilige soort pluralisme wat in 

afdeling 2 beskryf is nie. So 'n kulturele diversiteit word beskryf as "moeilike verskil". 

Afdeling 3.3.6 ondersoek die gevaar dat Afrika-identiteit in die globalisaseringsproses getrivialiseer kan 

word. Globalisasie se onderwerpingsproses vind by uitstek plaas in die strydlokus van kulturele identiteit. 

Afdeling 3.3.7 ondersoek opposisionele onderwys se strategie om moeilike verskil in die literatuuronderrig 

in te laat. Die strategie word getoets deur 'n letterkundestudiegids te analiseer. 

3.3.1 Postkoloniale bemagtingsideale 

Die vorige afdeling is afgesluit met die opvoedkundige perspektief dat studente dikwels nie die 

vaardighede verwerf wat aan hulle geleer word nie, omdat hulle nie eksplisiet en metakognitief daarby 

betrek ·word nie; daar word nie vir hulle gesewat hulle besig is om te leer nie. Literatuurgraduandi word 

gevolglik nie aangemoedig om eienaarskap van hulle eie loopbane te aanvaar nie. Op die Afrika 2001-

seminaar het Danielle Smith, hoof van die lnstituut vir Personeelbestuur, gese ons hele onderwysstelsel 

maak ons pa~sief, en die meeste graduandi dink "Watter werk sal daar vir my gegee word?" in plaas van 

"Waar kan ek 'n impak maak?" Die vorige regering se patriargale dwinglandy het daardie ontmagtigde 

subjekvorming onderstreep in etniese terme. Die intellektueel moet dus nou vir haarself mag toeeien, en 

haarself tot 'n agens transformeer. Die bemagtiging van die subjek is daarom 'n belangrike doelstelling vir 

postkoloniale literatuuronderrig en die etniese ontmagtiging van die verlede word nou vertaal in kulturele 

bemagtiging. 

Gunner (1990:1 02) druk postkolonialisme se doel uit in terme van identiteitsoeke: "the search for national 

and regional identities against the suffocating, all-pervasive presence of empire." Postkolonialisme is dus 

'n vorm van identifikasie en subjekvorming. Dit is een van die redes waarom postkolonialisme in hierdie 

studie 'n belangrike bran van besinning oar subjekformasie is. 

Maar nie enige onderrig kan die inhoude van die gemarginaliseerde kulturele identiteit integreer in die 

kurrikulum sander om dit te reduseer nie. Die onderrigmetode en -opset kan andersheid afplat en dit 

assimileer tot die sentrum deur dit te kodeer as "die marginale". So maak etnisistiese kurrikula 'n fetisj van 
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identiteit. En tog is identiteit ook 'n teks, en postkolonialisme kan dit juis aantoon (Spivak 1993:64). 

Minnich et a/. (1988:9) is eweneens versigtig oor assimilasie van marginale identiteite in die sentrum in. 

Want die goeie bedoelinge van multikulturele studie kan identiteit en andersheid reduseer tot "'n 

versamelde klomp spesies vasgespeld" - soveel leesstrategiee, soveel subjekte. Daar is dan geen 

multikulturele diversiteit nie, maar neokolonialisme, versamelsug, en die projek verloor dan die waarde 

wat dit vir bemagtiging het. 

Die postkoloniale bevrydingsdoel met literatuuronderrig is dus om aan die gemarginaliseerde meer stem 

en aan ontwikkelingsideologiekritiek 'n platform te gee, sonder om diversiteit in te boet (Spivak, 

1993:179). 

Vervolgens staan ek stil by 'n paar tradisies van opposisionele onderwys om 'n doelstelling met 

literatuuronderrig te illustreer: die doelstelling dat studente bevry en bemagtig kan word deur 

literatuuronderrig. Dit word verteenwoordig deur dosente en studente wat veg vir erkenning van hulle eie 

kulturele beelde (byvoorbeeld Suzanne Scafe namens swart studente in London); en deur opvoeders wat 

krities ingestel is.oor diskursiewe praktyke van die samelewing. 

3.3.2 Postkoloniale pedagogie 

Hierdie afdeling ontdek dat postkoloniale pedagogie meer wil bereik as net 'n eie kanon, maar dat daar 'n 

gebrek aan onderrigmetodes daarvoor is (3.3.2.1 ). Vir die onderrigdoelstelling om die student te bemagtig 

om verby die erfenis van apartheid te beweeg en om ne()kolonialisering te weerstaan, moet 

onderrigmetodes gevind word wat kulturele identiteit op verskillende maniere erken om vir die verskillende 

kontekste van die plaaslike en globale relevant te wees (3.3.2.2). 

3.3.2.1 Nie net 'n kanonstryd nie 

Baie postkoloniale teoretici fokus hulle stryd op die kanon, soos Scafe en Gunner, in die oortuiging dat 

genoeg tekste wat hulle eie marginale identiteit representeer, bevrydend sal wees. Maar Siemon 

(1993:153) merk op dat verbasend min van die postkoloniale stryd gaan oor die opvoedkunde self. Hy sou 

des te meer verwag dat postkoloniale teoretici hulle met die opvoedkunde as sulks bemoei, omdat daar 

in die vroeg negentigs ontdek is dat Engels as 'n formele dissipline vir die eerste keer in India aangebied. 

is, nie in Engeland nie. Dit was 'n koloniale kurrikulum met die doe! om onderdanigheid aan die Empire te 

verseker. Heelwat ander argeologiese ondersoeke het laat blyk dat Engelse letterkunde bestudeer is om 

hierargiese sosiale verhoudings te vestig: In kollges vir die werkersklasse, byvoorbeeld, is Engels as 

studie ingestel om 'n beskawende invloed op hulle te he. 
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Vanuit die konteks van Engelse literatuuronderrig in Kanada, spreek Siemon (1993) 'n behoefte uit aan 'n 

opposisionele literatuuronderrig om te pas by die postkoloniale kanons. Om by te dra tot daardie doel, 

maak hy postkoloniale lesings van tekste wat dikwels in die Kanadese literatuuronderrig voorgeskryf 

word. 

Sy vermoede is dat daar min postkoloniale pedagogie is, omdat die veld van postkoloniale literatuurteorie 

redelik nuut is. Verder vermoed Siemon (1993) die hiatus hou verband met die neutraliserende, 

assimilerende beweging, waarna Spivak hierbo verwys, wanneer die sentrum die marge bestudeer: 

Siemon is nie seker of dit moontlik is om opvoedkundige instansies met postkoloniale pedagogie te 

infiltreer nie: miskien sal die instansies kritiese standpunte neutraliseer. 'n Derde vermoede is dat die 

geesteswetenskappe individue fabriseer wat verantwoordelike plekke moet volstaan in die westerse 

kapitalisme, en Siemon (1993:154) is nie seker of postkoloniale arguments daarmee sal strook nie, want 

dit kweek 'n subversiewe ingesteldheid aan. 

Spivak dra wei by tot die behoefte aan pedagogiese besinning oor postkolonialisme, maar sy noem dit nie 

postkolonialisme nie, maar kultuurstudies. Dit kan vertaal word om vir die Suid-Afrikaanse postkoloniale 

literatuuronderrig van waarde te wees: 

Binne Suid-Afrikaanse konteks word bemagtiging en bevryding van 'n student as 'n ideaal gesien om die 

erfenis van apartheid af te skud. En noudat die Suid-Afrikaner oplaas oop kontak met globale kultuur het, 

en miskien nie as individu of as samelewing opgewasse is om kulturele neokolonialisme die hoof te bied 

nie, kan literatuuronderrig waardevolle weerstand bied teen kulturele neokolonialisme. 

3.3.2.2 Plaaslike en globale kontekste van sujekvorming 

Teenoor kulturele neokolonialisme street Spivak na literatuuronderrig wat kulturele identiteit erken (1993: 

279). Sy street daarna dat literatuuronderrig so geskied dat die student leer hoe om te onderskei tussen 

twee aspekte van kolonialisasie: 1) die interne kolonialisasiepatrone waardeur gemarginaliseerde en 

ontmagtigde groepe uitgebuit en oorheers word binne Amerika (vir ons - binne Suid-Afrika), en 2) die 

erfenis en werking van kolonialisasie elders in die wereld. Die onderskeid behels die "ons" se geneigdheid 

om plaaslike identiteitsverskille groter in te skryf as globale verskille. Spivak voer aan dat ons die globale 

en die plaaslike apart moet hou. Die vergelyking tussen Amerika en Suid-Afrika is geldig in die sin dat 

albei veelrassige kulture het. Ons plaaslike multikulturele debatte is egter eng, en ten spyte van die 

belang van verskil, is daar 'n verenigde "ons" in die globale konteks. 

'n Suid-Afrikaanse identiteit is besig om gesmee te word, en die vlag is dikwels 'n simbool daarvan. Soos 

in die Amerikaanse geval, is daar deur middel van die konstitusie 'n lokus van reg en geregtigheid 

ingebed in die Suid-Afrikaanse "ons", deurdat apartheid agtergelaat is. Daardie Suid-Afrikaanse "ons" is 'n 
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abstraksie, 'n formasie, en op die sportarena lyk dit asof die meerderheid Suid-Afrikaners graag behoort 

daaraan. Dit word dus geaktiveer in die globale arena, en daar sien ons die verskil tussen die Suid

Afrikaanse en die globale identiteit. 

Teenoor die neiging in die rigting van 'n abstrakte Suid-Afrikaanse "ons" is daar intern in Suid-Afrika egter 

ook plaaslike teenwigte: etniese enklaves word gevorm, taalstryde, rassismes en stryde daarteen, en 

binne daardie bio-kulturele identiteitsformasies is daar weer ander teenwigte: verskillende soorte 

Afrikaners, of daar is godsdienstige, ekonomiese of opvoedkundige gronde vir identiteitsformasie. Binne 

die eenheid krioel daar dus merkers van verskil. 

Wat in Amerika gebeur het, is dat interne, plaaslike verskille gebruik gemaak het van eksterne, 

internasionale verskille om hulle stryd te stry. Dit is hoe dit gebeur het; soos in afdeling 2.6 ondersoek is, 

dat die verskil tussen 'n wit en 'n swart Amerikaner, vir die Amerikaners groter lyk, as die verskil tussen 'n 

Amerikaner en 'n Afrikaan. Spivak (1993:279) se raad is om nie te argumenteer oor watter verskil die 

grootste is nie, maar om die kontekste van die twee verskille apart te hou: plaaslike en globaal. 

In kultuurstudies en postkolonialisme is 'n moeilike balans tussen die plaaslike en die globale nodig om te 

keer dat jou identifikasie met 'n ander se stryd, nie daardie stryd neutraliseer deur die ander se verskil af 

te plat nie. Of dat 'n ander nie jou identiteit kaap vir sy stryd nie (soos sommiges voel gebeur met die 

naam "Afrikaner" of "Khoi"). 

Literatuuronderrig is ook nie waardevry nie, maar dit kan juis kulturele waarde en ook kognitiewe en ander 

waardes ondersoek. "To see this allows us to negotiate escapes from fairly static notions of cultural 

identity ready to be investigated and reported on." (Spivak 1993:281 ). Soos ons vroeer met Spivak se 

voorstel vir 'n onrustige, gedekonstrueerde identiteit gesien het (in afdeling 2), beskou sy ook 'n statiese 

kulturele identiteit as 'n gevaarlike posisie: Dit maak jou oop om in die globale konteks gekolonialiseer te 

word, en om in die plaaslike konteks te kolonialiseer in 'n essensialistiese beweging soos wat- in afdeling 

2.6 beskryf is. 

Spivak skryf uit die verwysingsraamwerk van die Amerikaanse onderwysstelsel, en die wisselwerking 

daarvan met haar eie lndiese agtergrond van postkolonialisme. So !ewer sy 'n bydrae tot die postkoloniale 

gesprek in Afrika deur 'n konteks, 'n teoretiese verwysingsraamwerk te skep, waarteen nuwe 

verwikkelings in Afrika se postkoloniale debat se later in hierdie afdeling bestudeer kan word: die 

postkoloniale kwessie van die negentigerjare is nie meer outentisiteit (soos in die sestiger en 

sewentigerjare nie) nie, maar globaliteit. Meer daaroor in afdeling 3.3.4 en 5. 
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3.3.3 Literatuuronderrig as ideologiese staatsapparaat 

Ons het hierbo gesien dat baie van die postkoloniale stryd uitgewoed word op die veld van die kanon. In 

hierdie afdeling sien ons hoe postkoloniale kanonkorreksies in 'n letterkundekurrikulum vir swart studente 

in London onsuksesvol was. Met 'n meer relevante kanon wou Suzanne Scafe die gaping tussen 

literatuuronderrig en die studente se kultuur oorbrug, maar die studente het weerstand daarteen gebied. 

Haar kanonplan het misluk omdat selfs haar goeie bedoelings omgesit is in hegemoniese kodes deur die 

sentripetale krag van die opvoedkundige instituut as ISA. Dit kortliks opgesom - laat ons Scafe se 

voorbeeld van naderby bekyk: 

3.3.3.1 Verhaal van 'n subjekstryd 

In London se swart buurte is kulturele identiteit verplaas (in die diaspora) en postkoloniale letterkundiges 

sou kon verwag dat swart studente in Landen graag kulturele uitdrukkingsvorme sou sien wat verband 

hou met hulle kultuur-eie. Gunner se byvoorbeeld swart Britse lesers soek na tekste wat hulself 

posisioneer op die "fault-line between the dominant culture and its 'others"' (1990:1 07). Daarom het Scafe 

aanvaar dat die representasie van swart kulturele identiteit in literatuuronderrig vir die jeug bevryding en 

bemagtiging sou vergestalt. In die geval wat hier ondersoek word, is die jeug se ouers afkomstig van die 

Wes-lndiese eilande. 

As onderwyser in 'n Britse skoal het Scafe 'n gaping bespeur tussen studente se identiteit en die subjek 

wat deur die kurrikulum veronderstel is. Die meerderheid van die studente was swart, en die skoal was in 

'n minderbevoorregte Londense buurt. As swart vrou het Scafe self met die probleem van die gaping 

identifiseer, en die kurrikulum probeer aanpas, vera! deur die kanon en die voorgeskrewe tekste aan te 

pas. Haar studie doen verslag van sulke pogings deur haar en ander gemeenskapslede en onderwysers, 

en vertel hoe dit soms suksesvol en soms onsuksesvol was. Hulle pogings om veranderings deur te voer, 

het voor twee struikelblokke te staan gekom: Die sentrum (regeringsbeleid en inspekteurs) hou vas aan 

sy subjekvormingsmeganisme, en studente en hulle gemeenskappe is onseker oor hulle eie verplaaste 

subjekvorming. 

Scafe (1989:1 0 ev) het die swart studente ondervra oor hulle ervaring van 'n kurrikulum wat swart 

literatuur behandel. Die terugvoer het gedui, aan die een kant, op 'n baie lae kulturele selfbeeld, 'n 

persepsie dat swart literatuur gedoseer word vir die lae klas. Sommige studente sou eerder 'n gewone 

kurrikulum wou he as 'n "spesiale" een. Aan die ander kant was daar tog ook studente wat graag literatuur 

deur Afrika- en Karibbiese skrywers wou lees. So was een van Scafe se studente, Kehinde, uitgesproke 

oar haar begeerte na die eie kultuur, die eie manier van leer, en agterdog oar 'n wit kurrikulum wat 'n 

verskuilde agenda van beheer het. Kehinde ervaar die onderrigpraktyk as vervreemdend. Aile sosiale en 

kulture vorme en praktyke is vir haar gelaai met mag, of dit die swart eie is, of die wit dominante. Vir haar 
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is swart literatuur 'n belangrike deel van selfontdekking wat ontwikkel moet word om weerstand te bied 

teen die dominerende kulturele en sosiale vorme en praktyke van 'n ISA (Scafe 1989:12}. 

Die konteks waarin dit plaasgevind het, was die geskiedenis van Karibbiese werkers in Londen wat reeds 

sedert die sestigs pogings aangewend het om hulle kinders se skoolomstandighede en prestasies te 

verbeter. Die kinders is gebombardeer met negatiewe selfbeelde op skool. Scafe noem etlike maniere 

waarop onderwysowerhede en Karibbiese gemeenskapsgroepe probeer het om kulturele bewustheid te 

verhoog deur swart studente aan te moedig om met hulle eie kulture te identifiseer. Sy skets dit as 'n 

oorlog: soms het studente suksesvol aan die kurrikuleringsproses deelgeneem, en hulleself in 

studiegroepe georganiseer. Soms, egter, het hulle 'n veldslag verloor, en het die skoolstelsel reggekry om 

minderwaardige kulturele identiteite aan hulle voor te hou. (Een van daardie stelsels was multirassige 

onderwys. Ek gaan nie hier daarop in nie, maar dit hou verband met die gevaar van skynheilige 

pluralisme en word in afdeling 3.3.5 bespreek.) 

In die tagtigs het sommige swart opvoedkundiges bevind dat pogings om in die kanon te kompenseer vir 

swart studente se swak kulturele selfbeeld, as rassisties beleef word. Hoewel die studente vertroud was 

met hulle eie kultuur, was die bevinding dat hulle daardie kultuur nie in die akademiese instituut wou 

uitleef nie. Die konflik tussen die gesag van die opvoedkundige instansie en studente het juis vir die 

studente bevestig dat hulle 'n eie kultuur het, al is dit marginaal. Hulle dialek was een merker daarvan. 

Maar om die dialek by die skool te gebruik, sou dit verdun, die magsbasis daarvan deel met die skoal, 

deurdat dit vir alma! verstaanbaar sou word. In plaas daarvan om die kurrikulum te probeer verander, 

soos Scafe, het die studente dus hulle subjekvorming buite die skoal uitgeleef in hulle eie marginale 

ruimtes. 

En dit is teen daardie agtergrond dat nie aile studente met Kehinde saamgestem het dat hulle Afrika

literatuur en Afrika-onderrigmetodes wil he nie - om twee redes: (1) Hulle het sulke leerinhoude ervaar as 

'n vergunning vir die wat nie "ernstige" literatuur kan lees nie. Vir hulle was 'n saamval van eie kultuur en 

skoolkultuur onaanvaarbaar, omdat dit 'n merker van uitsluiting sou wees. (2} Dit was oak onaanvaarbaar 

omdat dit sou verg dat swart studente hulle kulturele identiteit van marginalisasie moet opgee. Hulle 

(weliswaar beperkte) basis van verset was dus gelee in hulle marginale identiteit. 

Scafe (1989:18) se gevolgtrekking is dat 'n opvoedkundige instituut die heersende kulturele hegemonie 

. bekragtig. Selfs pogings om verandering te implementeer, beweeg van die potensiele begunstigdes 

(marge) na die verteenwoordigers van mag (sentrum). Daar is 'n proses van transmissie waarmee die 

waardes van wit middelklas-Brittanje oorgedra word in die onderwysstelsels. Selfs 'n ander kulturele 

identititeit se uitdrukking word deur bepaalde praktyke gereguleerom homself ook in die terme van die 

dominante kultuur uit te druk (Scafe 1989:19} - selfs as die kurrikuleerder goeie bedoelings van 

bemagtiging het. In die werking van die onderwysinstituut as ISA is tekenkettings "that bind around 
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subject issues". Die manier waarop die onderwysinstituut Scafe se goeie bedoelings omgekeer het, maak 

meer gebruik van die institusionele masjinerie as van die akademiese inhoud (Spivak 1993:279}. So het 

ons aan die einde van die vorige afdeling (3.2} ook gesien dat literatuuronderrig wat subjekte (ekonomies) 

wil bemagtig, meer veranderings aan die tradisionele onderrigmetodes en -strukture moet bring as aan 

die inhoud van die kursus. Vervolgens meer oor hoe dit gebeur dat alternatiewe onderrigpogings 

geabsorbeer word in die stelsel. 

3.3.3.2 lnterpretasies van die strydverhaal 

Scafe (1989:20) hanteer die ervaringswereld van studente as 'n onbetwisbare bran van suiwerheid: as 

hulle Afrika-literatuur wil he, dui dit vir haar op hulle kulturele identiteit, en as hulle dit nie wil he nie, 

beskou sy hulle as slagoffers van slegte skoolpraktyke. Haar eie identiteit het kennelik verweef geword 

met die van Afrika-literatuur, en haar woede oor die onreg wat hierdie saamgestelde identiteit aangedoen 

word deur die Empire, is sigbaar in die teks. 

Die klem wat sy le op studente se ervaring is tipies van opposisionele of bevrydende opvoedkunde in die 

tradisie van Paolo Freire. (Meer daaroor in afdeling 4.) Dit is dan ook in daardie trant dat sy ondersoek 

instel na hoe 'n opvoedkundige instansie dit regkry om die status van die heersende kultuur te bevestig 

en die status quo voort te plant. Hoe gebeur dit dat al die alternatiewe onderrigpogings geabsorbeer word 

en opposiestrategiee getransformeer word? 

Sy vind in Bourdieu die antwoord: die dominante kultuur behou sy dominansie deurdat dit bekragtig en 

oorgedra word in spesifieke praktyke en waardes in opvoedkundige instansies; die onderwys is met ander 

woorde 'n ideologiese apparaat. Subjekvorming en kulturele identiteit word in die onderwys in terme van 

die dominante kultuur gekodeer. Die onderwysstelsel het kodes en formasies wat deur konvensie 

gevestig is, en 'n raamwerk en struktuur waardeur nuwe idees geformuleer en uitgedruk word. 

Opvoedkundige instansies is dus template vir die meesterpatrone waarvan 'n (dominante) kultuur se 

patrone gemaak word; 'n oneindige aantal kulturele patrone gegenereer word. Kulturele 

uitdrukkingsvorme is kenmerkend van die kultuur, nie die inhoud daarvan nie. Daarom is die akademiese 

kultuur 'n gemeenskaplike kode wat dieselfde beelde, metafore, idiome en reelmatige denksisteme van 

Brittanje uitdruk. Dit verskil van uitdrukking tot uitdrukking, maar nie in struktuur nie (Scafe 1989:21 ). 

In die lig van hierdie patrone en kodes beskou Scafe die sentrale konsep van persoonlike respons op 'n 

teks in die literatuurklas as 'n illusie. lndividue se response word binne 'n bepaalde denkskool 

geraamwerk, beperk, gereguleer. Daar is marges waarbinne plek oopgelaat word vir skynbare verskil, en 

dit lyk soos vryheid, maar daar is 'n reisplan wat studente moet volg om deur die les te kom, en hulle word 

deur meganismes soos eksamens en punte gedwing op die pad. 
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Soos Althusser is Scafe dus lugtig vir die illusie van persoonlike vryheid na haar kanonplanne 

skeefgeloop het. Nog so 'n illusie, merk Scafe (1989:22), is die opvoedkundige instituut se illusie van 'n 

intellektuele tradisie, asof denkers hulle studie-onderwerp abstraheer uit die historiese konteks, en selfs 

ook lyk asof hulle los staan van die politiek. 

In hierdie voortdraaiende ratte van die kodemasjien is geen hoop op opposisie teen die dominante kultuur 

nie. Die enigste oord van waar Scafe (1998:21) dit verwag is op die punt waar die kultuur van die studente 

en die kultuur van die opvoedkundige instituut bots. Tussen hierdie twee is daar altyd 'n konflik, en sy wil 

dit inspan vir opposisie teen die dominante kultuur. 

Die opposisie is teen gesaghebbende interpretasies of metodes wat voorhou dat "kultuur" 'n absolute en 

vaste betekenis het, 'n pakkie wat 'n student kan verkry deur middel van voorbeeld of onderwys. Sy 

beklemtoon, daarenteen, dat kultuur as 'n stelsel altyd keuses veronderstel, maar dat die heersende 

stelsel dit nooit na 'n keuse laat lyk nie, altyd na 'n vaste vanselfsprekendheid. Tradisie is 'n proses 

waarmee die heersende kultuur homself maak en oormaak, deels deur die dreigende dele te absorbeer 

en die ongewenste alternatiewe en keuses weg te steek (Scafe 1989:22). 

Die ekslusiewe, uitsluitende aard van die dominante kultuur beteken dat dit nie aile kulturele praktyke 

omvat nie. Om hierdie alternatiewe vorme te bestudeer, kan die dosent wat haarself teenoor die 

dominante kultuur opstel, nie bloot 'n verskeidenheid kulturele uitinge agteraan 'n statiese kurrikulum las 

(soos in die "park bench model") nie. 'n Historiese en politiese konteks moet vir die student geskets word 

waarbinne hierdie vorme bestudeer kan word. Die swart studente waarmee Scafe gewerk het, sien hulle 

swart kultuur verskillend op verskillende tye. Soms ervaar hulle dit as sterk, iets wat hulle sterker maak, 

en soms verwerp hulle dit as iets wat hulle vervreem van sukses ·in die Britse samelewing. Omdat die 

skoolervaring verwagtings geskep het dat die Afrika-kultuur nie in die konteks van 'n opvoedkundige 

instansie voorkom nie, moet 'n kurrikulum wat nou Afrika-literatuur behandel, kontekste daarvoor skep 

waarin hulle identiteitsformasie ruimte kry om 'n "ons"-konteks op te bou sonder weerstand van die Britse 

"ons". 

Dit sal ook nodig wees om ander literatuurstudieterme in te voer, terme wat relevant is by die lees van 

Karibbiese skrywers, wat erkenning gee aan stylkenmerke soos gefragmenteerde narratiewe stem en 

plotlyn. Karibbiese skrywers soos bell hooks, Jamaica Kincaid en George Lamming representeer 'n ander 

wereldvisie. Hulle is byvoorbeeld meer kommunaal, en die tradisionele Engelse literatuurstudie is vir hulle 

te eng, meen baie postkolonialiste (Wilentz, 1992:262). Die implikasie is dat die studiediskoers ook moet 

ruimte maak vir hulle alternatiewe kulturele identiteit. 

Scafe vertel haar verhaal as 'n mislukking, maar sy kry wei 'n paar dinge reg: 
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• Sy formuleer hoe literatuuronderrig ruimte kan maak vir nie-afplattende alternatiewe subjekvorming: 

deur 'n "ons"-konteks te skep met ander literere terme en ander gerepresenteerde wereldbeelde. 

Postkoloniale literatuurteorie in Afrika het kort na bevryding eweneens aangedring op 'n eie teoretiese 

basis vir die eie kulturele produk. 

• Sy kan raaksien wanneer haar goedbedoelde kurrikulumaanpassings nie werk nie. Sy verwar dus nie 

die doel (bemagtiging van die studente se kulturele identiteit) en die middel ('n kanon wat hulle 

kulturele identiteit werspieel) nie (soos in afdeling 2 bespreek). Wanneer die marge die middel vir die 

doel vervang, is dit dikwels 'n teken van 'n verstarde kulturele identiteitsformasie, 'n reaksionere 

essensiele identiteitsformasie. So vermy sy ook waarteen Spivak in afdeling 2 waarsku: Laat ons 

onsself nie vlei met 'n selfbeeld dat ons die onderdrukte se kampvegter is nie. 

• Sy betree die dekonstruktiewe posisie van die radikale dosent: Sy is bereid om die kurrikulum raak te 

sien vir die ideologiese staatsapparaat wat dit is en beskryf die akademiese vorme en strukture en 

masjinerie (meer as die akademiese inhoud) as template vir meesterpatrone van die hegemonie. En 

tog hou sy aan om binne die stelsel teen die stelsel te stry vir bemagtiging. 

3.3.3.3 Kulturele rolmodelle en dialoog 

Scafe se intentiteitsformasie maak gebruik van Afrika-identiteit teenoor 'n nie-Afrika. Dit is belangrik om 

nie die teks en die student as monolities te sien en te dink hulle is albei van Afrika, hulle sal pas nie. Dit is 

belangrik om nie 'n maklike opsie te kies en die Afrika-teks en kulturele kode te romantiseer nie (1989:24}. 

Hier in Suid-Afrika moet ons ook nog leer om nie die maklike opsie te kies van kulturele identiteit wat in 

die massa opgesluit le nie, en om maniere te vind om kulturele, rasse-, talige, klasse-, en kognitiewe 

diversiteit in die kurrikulum te akkommodeer. 

Scafe het 'n redelik duidelike beeld van die Wes-lndiese kulturele identiteit en die Afrika-voorgeslagte 

daarvan gehad om voor te hou. Maar sy bevraagteken ook die konsep van 'n kulturele identiteit, en 

herinner ons dat daar nie 'n onaanvegbare kulturele rolmodel is nie, en ook nie 'n konteks waarin 

blootstelling aan kulturele wortels ongehinderd kan wees nie. 

Haar doelstelling met literatuuronderrig is om ten minste nie die onderrigsituasie so op te stel dat die 

swart student se andersheid bloot bevestig word nie; anders dien dit net as bekragtiging van die 

dominants kultuur, deurdat dit as los daarvan gelees word, uitgesluit uit die voorregte van die sentrum. 

Die aannames onderliggend aan die dominants kultuur se rolmodelle kan bevraagteken word. 

Die literatuuronderrig se bydraende rol daartoe kan hersien word om ons insig in kulturele produksie

omstandighede te. verdiep. Een van daardie hersienings is byvoorbeeld dat tekste wat rolmodelle van die 

gemarginaliseerde as die hoofkarakters voorhou, in sommige kontekste nie bevrydend is nie, want dit 

ontlont die potensiaal om die onderliggende aannames van die dominants kultuur uit te daag. Dit sit die 
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illusie voort dat dit nie so sleg gaan nie, deurdat die subjek ontsnap in die hoofkarakter se suksesvolle 

avonture. 'n Voorbeeld hiervan is Rudyard Kipling se Kim. 

Scafe se ideaal is om minder hegemoniese kulturele rolmodelle en onderwysmasjinerie vir studente te 

bied. Sy glo dit sal 'n aansluitingspunt wees vir die studente waarrondom 'n forum kan ontwikkel waarin 

hulle hulle ervarings kan deel. Dit sluit aan by die dialogiese onderrigmetode se bemagtigingsplanne, wat 

in afdeling 4 bespreek sal word. Scafe se ervaring wys dat vera! gemarginaliseerde studente nie altyd oop 

is vir sulke dialoog nie. Sy skryf dit toe daaraan dat daar aspekte van hulle lewe is waaroor hulle nie 

selfvertroue het nie, dat hulle daarom bedreig of gemanipuleerd voel en agterdogtig is oor die idee om in 

die klas hulle ervarings te deel {1989:9). 

Scafe beroep haar op 'n Afrika-identiteit. Die volgende afdeling in hierdie studie gaan oor daardie dilemma 

van outentieke identiteit, verskil, en essensialisme wat in afdeling 2 bespreek is in die plaaslike konteks 

van postkoloniale identiteitsvorming in die negentigerjare. 

3.3.4 Nasionalisme in 'n postkoloniale Suid-Afrika 

Edward Said het die saak van identiteitsvorming in Suid-Afrika aangeroer in 'n toespraak by die 

Universiteit van Kaapstad {1991 :1 0). Hy het voorsien dat Suid-Afrikaanse universiteite se rol in 

bemagtiging sou verander wanneer apartheid verby is. Vryheid van apartheid beteken nie volledig vrye 

subjekvorming nie, want nuwe gesag vorm in 'n sentrum en die gevaar is altyd daar dat gesag kulturele 

identiteit wil kaap, vera! deur onderwys. 

Hy het dieselfde dinamiek vir Suid-Afrikaanse universiteite voorspel as in Algerie, Egipte en die res van 

die Midde-Ooste na onafhanklikheid. Daar was groot klem op die Arabisering van die kurrikula, sodat 

Arabiese intellektuele norme op skool en universiteit aangekweek kon word. Dit was in reaksie op die 

verlede waarin die Arabiese kultuur sistematies deur koloniale oorheersing misken is. Camus (en hy is 

self gebore in Algerie!) het byvoorbeeld in sy Algerian Chronicles beweer daar is nie so iets soos 'n 

Algeriese Moslem-nasie nie. In 1991 (p1 0) se Said: Natuurlik was daar. Na vryheid was die hoofdoel van 

hierdie Iande om hulle identiteit te heel. En hulle onderwysprogramme was dienooreenkomstig gefokus op 

Arabies en plaaslike geskiedenis. 

Said waarsku dat dieselfde kan gebeur in 'n bevryde Suid-Afrika. Want dit is te verstane (se Said 1991 :6) 

dat die opvoedkundige terrein wat vir so lank deur vreemdelinge gedomineer is, met hartstog teruggegryp 

sal word. "And it is equally important to understand the tremendous spiritual wound felt by many of us 

because of the sustained presence in our midst of domineering foreigners who taught us to respect 

distant norms and values more than our own. Our culture was felt to be of a lower grade, perhaps even 

congenitally inferior and something to be ashamed of" {1991 :7). 
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lnteendeel - die Arabies-lslamitiese kultuur het 'n ou tradisie van geleerdheid, met trotste herinneringe 

aan universiteite soos Fez en ai-Azhar. Daardie tradisie is opgediep vir kurrikula om 'n eie kulturele 

identiteit te help smee binne die onderwys as ISA. Maar dit was nie sander die nuwe staat se inmenging 

nie, en uiteindelik het die universiteite verlengstukke van die staat geword. Waar jong Arabiere in die 

verlede in die keurslyf van 'n vreemde kultuur ingeforseer is, is hulle na bevryding oorgemaak na die 

gelykenis van die heersende party. Solank die party kritiese ingesteldheid en toleransie voorstaan, is dit 

seker nie so erg nie. Maar binne drie dekades was die Arabiese Iande in die Koue Oorlog gewikkel, en 

boonop die stryd met Israel ... en voor hulle weet waar hulle is, was die heersende party ook die party van 

nasionale sekuriteit, en was universiteite kweekskole vir patriotte. Politiese konformiteit was die basis vir 

bevordering en aanstelling, met die gevolg dat inkennigheid, stiptelike gebrek aan verbeelding, en 

versigtige konserwatisme die eienskappe van die akademikus geword het (Said 1991 :7). Alternatiewe en 

keuses van identiteit het gevaarlik geword. 

Dit klink byna onmoontlik in hierdie Suid-Afrika met die mees liberale grondwet in die wereld, en die 

liberale doelstellings soos in die Witskrif uitgestippel (1996:1-5). Maar is dit nie wat gebeur het in die geval 

van Caroline White nie? In November 1999 is hierdie professor en hoof van sosiale antropologie van die 

Universiteit van Natal geskors weens studentebesware dat sy te streng merk en verkleinerende 

kommentaar op die werk van haar swart studente gelewer het. Later is die rassismeklagte teruggetrek, 

maar toe staan sy tereg "op aanklag van 'n algemene [negatiewe] gesindheid teenoor die gesag van die 

universiteit en haar meerderes." Sy is van die universiteitsterrein verban, oak van daardie gedeeltes van 

die universiteit wat oop is vir die algemene publiek, want, se die universiteit, "mense voel deur haar 

ge'intimideer" (Magardie, 2000:12). Uiteindelik is sy aan die einde van 2000 afgedank. 

Suid-Afrikaanse akademici het dit beskou as 'n bedreiging vir die ontwikkeling van demokrasie: " ... liberal 

democracy is a weakly rooted plant in the new South Africa. If it doesn't find a home in our universities, 

where else can we expect it to flourish? The threat to academic freedom came in the past from the state: 

today it comes from within. This is not something one can blame on the government" (Hughes, 2001 :2). 

Hoewel die konsepte van demokrasie en akademiese vryheid elders in hierdie studie bevraagteken word, 

wys professor Hughes (Wiskunde, Universiteit van Kaapstad) hier op die kwessie van mag en die 

universiteit. In die verlede kon die staat blameer word vir magsmisbruik; nou rrioet daardie kritiese oog na 

bfnne die universiteit keer. Munro (2001 :1) meen ook dat die Natal-universiteit se optrede getuig van 

hierargie en mag wat nie wesenlik deel is van die universiteit nie, maar van ander ideologiese 

staatsapparate. 

Mounro is ewe ontsteld dat die akademikus se reg om anders te dink as haar universiteitsbase "without 

fear of reprisal" aangetas is in die White-geval. Die universiteit is nie 'n besigheidsmaatskappy nie, se sy, 

en moenie die rigiede hierargie van een naboots nie. As 'n professor en dekaan van mening verskil, 

behoort die een nie afgedank te word nie, want "free and independent inquiry ( ... ) needs to be at the 
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heart of any true university" (2001 :3). In afdeling 3.4 sal ons weer sien hoe magsverhoudings tipies aan 

die sakewereld op kampus kan beland wanneer sakediskoers vir universiteitsaangeleenthede gebruik 

word. 

Dit kan dalk 'n saadjie wees van dit waarteen Said waarsku: Oat universiteite nie meer plek het vir die 

vrye, kritiese subjek nie, maar net vir die gehoorsame, nasionalistiese subjek. Hy se die algemene 

atmosfeer in die Arabiese akademie het in die laaste drie dekades agterdogtig en onderdrukkend geword 

in die naam van nasionale sekuriteit. " ... Not brilliance and daring but caution and fear, not the 

advancement of knowledge but self-preservation" (1991 :7). 

Hier in Suid-Afrika sal die ideologiese "thought police" miskien hulle klopjagte voer teen die euwel van 

"rassisme", soos in White se geval. So word allerlei vetes al te maklik opgelos deur die opponent aan te 

kla van die doodsonde van rassisme. Kritiek en dissent word in so heksejag-atmosfeer afgemaak as 

rassisme. In Suid-Afrika kan die onderskeid tussen ons en ander in so 'n agterdogtige atmosfeer dalk 

minder helder wees as wat Said dit beleef het, 'n meer postmodernistiese twyfel oor wie eintlik waarlik 

"ons" is, en wie 'n adder aan die boesem koester. Dit herinner aan hoe postkoloniale Afrika-debatte van 

die sestigs en sewentigs in 'n stadium gestagneer het rondom die kwessie van outentieke identiteit. 

Laurence Wright het (1992:25) soortgelyke kommer as Said uitgespreek oor ideologie en 

literatuuronderrig, en daarop gewys dat ideologie en nasionalisme een van die mees algemene maniere is 

waarop boeke instrumenteel aangewend word: boeke (en die onderrig daarin) word baie dikwels 

aangewend vir die aankweek van nasionalistiese subjekte. As ISA is die literatuuronderrig vatbaar vir so 

'n hegemonie. So was dit onder Christelik Nasionale Onderwys, waartydens 'n mens matriek kon slaag 

sonder om te weet daar bestaan Afrika-literatuur. Wright het 'n vooruitskouing gewaag oor die tyd na 

apartheid, die transformasietydperk, wanneer letterkunde-onderrig hervorm word en die kanons se Afrika

agterstand ingehaal word. Sy verwagting was dat kurrikula dalk in die transformasietydperk onder die 

dwinglandy van Afrika-nasionalisme sou deurloop. 

3.3.4.1 Postkolonialisme en neokolonialisme 

Wright put uit die geskiedenis van Afrika en karteer twee moontlike verhoudings tussen 'n regering en 

literatuurstudie. Die een waarteen hy waarsku, is neokolonialisme. In neokolonialistiese benaderings 

(soos in die negritude-beweging en Ngugi se aandrang op Swahili) literere identiteit (betwisbaar) weinig 

meer as 'n geprojekteerde objek van die nasionale subjek. Dit is die paradigma waarin akademici, soos 

Said die toneel skets, nie durf om iets anders as die gelykenis van die party te projekteer nie. Die tweede 

een, waarna Wright uitsien, is postkolonialisme, en dit word verteenwoordig deur Mphahlele. Wright 

beskou postkoloniale literatuurstudie as 'n samesmelting tussen kulture (1992:24). Hierdie standpunte 

word vervolgens ondersoek. 
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Na onafhanklikheidwording in Afrika het warm debatte ontstaan oor die verhouding tussen literatuur en 

die staat, nasionalisme en kulturele identiteit. Mphahlele het baie van daardie debatte beleef op sy toere 

deur Afrika en in sy werk oor kulturele identiteit sien ons hoe die uitgestelde oordeel van 'n reisiger sy 

stand punt temper: "The return of the native: from studies abroad sets out to rediscover Africa... Landing 

on African soil like a parachutist. .. coming through condensed time, hitting the ground with a jolt, then 

lugging his paraphernalia across the field - his new cultural equipment. .. there, you're at the starting point, 

you're always at the starting point" (1984:40). 

Mphahlele en sy kring intellektuele het hulle beywer vir 'n meer sentrale plek vir Afrika-literatuur in die 

universiteitskurrikulum, en nie gemarginaliseerd as buitemuurse departement of instituut vir Afrika-studies 

nie. "Heads of English departments suddenly woke up one morning to see an ugly duckling in the coop 

and cackling noises began about 'English classics', 'the great tradition', 'the novel is still an infant genre in 

Africa', 'these plays are derivative', 'deja vu, deja vu!"' (Mphahlele 1984:40). Mphahlele het dus gesien 

hoe postkoloniale Afrika se patrone van kulturele stryd herhaal word in plaaslike literatuuronderrig. Die 

standpunte oor die rol van die Engels-departement is in hierdie patrone 'n merker van die stryd om 'n eie 

kulturele identiteit. 

Die verskil tussen 'n neokolonialistiese en postkolonialistiese literere identiteit word vervolgens ondersoek 

aan die hand van Wright (1992). 

3.3.4.1.1 Neokolonialistiese literere identiteit 

Gestel literatuuronderrig in postapartheid-Suid-Afrika verval in neokolonialisme. Literere identiteit word 

dan ingespan as objek van nasionale identiteit. Dan verwag Wright (1992:25) ons kan ons daarop 

voorberei dat kurrikulumtransformasie in binere opposies ingedwing word, rondom terme soos kanon en 

marge, metropolis en kolonie, sentrum en subaltern, Europa en Afrika. 

In die meeste van die eerste bevrydingservarings in Afrika in die sestigs en sewentigs is die polariteite 

van literere identiteit (swak en sterk, heerser en slaaf, kapitalis en uitgebuite) bloot omgekeer, sodat die 

histories swakkere nou deur die demokraties siedende massas die sterkere kon wees. Ngugi het in 1968 

die Engels-departement van die Nairobi-universiteit aangeval omdat dit die tydperk van die 

totstandkoming van die weste bestudeer het soos vergestalt in die historiese kontinu"iteit van 'n enkele 

kultuur, Engels. Volgens hom het die Engels-departement daardie enkele kultuur in die sentrum van 

studie geplaas en dit implisiet aangebied as belangrike kurrikulere ondersteuning vir die studie van 

filosofie en godsdiens. Literatuuronderrig speel dus 'n sleutelrol in die ISA se 

subjekvormingsmeganismes. Ngugi en kie se standpunt was teen Engels in die sentrum: "if there is a 

need for a 'study of the historic continuity of a single culture', why can't this culture be African? Why can't 

African literature be at the centre so that we can view other cultures in relationship to it?" (Ngugi 1987:89). 
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Waar Mphahlele Engelse en Afrika-literatuur naas mekaar kon sien, dring Ngugi daarop aan dat Afrika

literatuur Engels se plek oorneem. 

Ngugi stel dus die sentrum en marge in polere opposisie. In sy standpunt is dit duidelik hoe 'n bepalende 

rol nasionale identiteit inneem in die kulturele identiteit wat deur die kurrikulum gevorm word: " ... how we 

view ourselves, our environment even, is very much dependent on where we stand in relationship to 

imperialism in its colonial ( ... ) stages; that if we are to do anything about our individual and collective 

being today, then we have to coldly and consciously look at what imperialism has been doing to us and to 

our view of ourselves in the universe" (1987:88). Dit is hieruit duidelik dat Ngugi en neo-kolonialisme 

meen dat literere en kulturele identiteit onlosmaaklik verbind is met nasionale identiteit. 

Hierdie posisie is baie soortgelyk aan die een wat glo Afrika is die Afrikane s'n. En wie die Afrikane is, 

word ook redelik eksak (maar nie sonder debat nie) bepaal in konsepte soos negritude en outentisiteit 

(waarvan die besonderhede buite die omvang van hierdie studie le). Sulke kulturele konstruktivisme (soos 

Wright dit noem, 1992:27) staan in diens van 'n nuut-bevryde regering se nasiebouprogram. Literatuur 

moet vir die staat werk aan 'n nasionale identiteit. Dit is Ngugi se posisie, en hy dee! dit met sommige 

kenners van Afrika-sosialisme en van onderontwikkelingsteorie, vir wie Afrika die sentrum van die 

intellektuele heelal is. Die Nairobi-debat het uitgeloop op Ngugi se weiering om weer 'n woord Engels oor 

sy Iippe te neem (met Deco/onizing the Mind as die laaste een) .. 

Wat Wright (1992:27) mis in hierdie neokolonialistiese standpunt, is dat dit vergeet dat literatuur en boeke 

altyd in die konteks van 'n wereldwye boekrak is, dat daar 'n internasionale diskoers van kragtige teorie 

oor die eter heen flits. En hy kan nie glo dat mense wat lief is vir boeke, hulle sou wou isoleer van die 

diskoers daaroor nie. Dis nie net 'n saak van die letterkundige persoonlike honger nie, dis ook dat Afrika

letterkunde en die studie daarvan altyd alreeds in die internasionale literatuurdiskoers ingebed is. Wright 

(1992:27) sien boeke as subversief, en dus as riskant. Daarom gaan dit sterk onderdrukkende politieke 

inmengery van die Afrikaan kos om letterkunde-onderrig te beperk tot wat outentiek Afrikaan is. En dit is 

maar weer soos Christelik Nasionale Onderwys. Daar sal 'n soeke ontstaan na 'n konseptuele horison 

van verpligte Afrikaanheid, en dan volg kategorie-angs en territoriale aggressie. Die self word bloot die 

nie-ander. (Net soos wat gebeur by feministiese_ essensialisme, soos bespreek in hoofstuk 2.) Dit is 

reaksioner teenoor kolonialisme en is teenproduktief. Die universiteite wat hierdie riel moet dans, is 

neokolonialisties - hulle moet hulle bastionne gedurig versterk teen 'n kulturele omgewing wat nooit sal 

konformeer aan die identiteit wat hulle vir hulself propageer nie. 

Wright waarsku dus teen kulturele konstruktivisme. In die volgende afdeling sien ons hoe hy Mphahlele se 

standpunt sien as 'n geskakeerde balans tussen kulturele identiteit en nasionalisme. 
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3.3.4.1.2 Postkoloniale literere identiteit 

Mphahlele (1984:41) en die postkolonialisme stel 'n akademiese raamwerk voor waarbinne Afrika

literatuur aile skryfwerk behoort in te sluit wat uit Afrika-ervaring spruit, ook die "Conrads, Joyce Careys, 

Huxleys, Blixens, Henleys, Lessings, the South African whites". Mphahlele was oortuig dat studente wei 

duidelikheid sal kry oor watter literatuur hulle toegewydheid en getrouheid aan die Afrika-bodem bewys, 

en uitdrukking gee aan 'n kulturele identiteit wat gedeel word deur meeste Afrikane ("our indigenous 

peoples", Mphahlele, 1984:41 ). Hy glo dat literatuur wat 'n Europese ingesteldheid op Afrika-materiaal en 

menselandskap wil afdwing, hulself wei sal laat uitvang. Hoewel sy siening van geskikte literatuur wei 'n 

mate van nasionalisme inhou, laat dit ook plek vir die geskakeerde realiteit, byvoorbeeld die feit dat die 

meeste Afrika-literatuur tot op daardie stadium, en sedertdien, in Engels en Frans geskryf is. 

Nog 'n voorbeeld van die geskakeerde komplekse verhouding tussen kulturele identiteit en die staat se 

nasionalisme, word verpersoonlik deur Leopold Senghor. Aan die een kant was die digter, en later 

staatsman van bevryde Senegal, die groot kampvegter vir die negritude-standpunt. Maar met Senghor se 

sewentigste verjaardagpartytjie in 1976 was Mphahlele daar, en hy was "appalled at the number of 

Europeans invited to read papers on African culture and development. What would Europeans have to tell 

us about ourselves? Haven't they done this long enough - explorers, missionaries, administrators, 

scholars - when we were too dumb and captive to challenge their stories? Could this be Senghor's 

demonstration of La civilisation de /'universe!?" (1984:42). Nie net was Senghor se posisie in die praktyk 

veel komplekser as ekstreem Afrikanisties nie, maar Mphahlele s'n is ook nie mak versoeningsgesind nie 

- hy eis tog maar toegewydheid en getrouheid aan die Afrika-bodem. 

Vir Wright (1992:28) is die oper, liberale, versmeltende vorm van Afrika-nasionalisme, soos Mphahlele 

s'n, aantrekliker, want dit kan die twee faktore huisves wat vir Wright belangrik is: dit laat ruimte vir wat hy 

beskou as die in he rente subversiwiteit van boeke; en dit laat ruimte vir 'n lewenskragtige diskoers met die 

kosmopolitaanse intellektuele gemeenskap. 

Wright haal Ali Mazrui (1967) se beroemde analise van die gemenebes aan oor die fases van 

postkoloniale kulturele identiteitsvorming : Eers probeer Afrika bewys dat hy die westerse kultuur kan 

bemeester, dan verwerp dit die weste ten gunste van 'n herontdekking en rekonstruksie van Afrika

kultuur, en dan kom daar 'n fase waarin die Afrikaan 'n eie subjektiwiteit vorm. In die derde fase word dit 

· moontlik om trots te wees op aspekte van Afrika-kultuur, en dit kry 'n beduidende plek in die kurrikulum, 

en die westerse kultuur word ook gesien as deel van die globale poel van menslikheid. lntellektuele 

interafhanklikheid word aanvaar (Wright, 1992:29). 

Postkoloniale universiteite en die studente wat hulle !ewer, is veelsydig. Maar subjekte wat nie 

postkolonialisme bereik nie, maar by neokolonialisme vashaak, is rigied - volgens Wright se onderskeid 
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tussen postkolonialisme en neokolonialisme. Subjekte wat by postkoloniale universiteite uitstap, is beter 

toegerus vir die arbeidsmark, want hulle kan kulturele diversiteit, interdissiplinariteit en allerhande 

verskuiwings van grense en kategoriee bevaar. Hierdie arbeidsmag kan die wereldstoor van kennis invaar 

en plunder ("raid" is die werkwoord wat Wright, 1992:29, gebruik in sy entoesiasme) sodat hulle werkbare 

oplossings kan soek vir plaaslike en nasionale problema. 

Die verband tussen plaaslike, nasionale en internasionale kulturele identiteit word ook in die regering se 

Witskrif vir die transformasie van hoer onderwys aangeraak. Die Witskrif verwag byvoorbeeld (1997:9) 

van kurrikula om relevant te wees vir die nasionale en die regionale konteks. En die NCHE-dokument 

(1996:29) se die globalisasie moet gebalanseer word met "relinking with Africa". Die produksie en 

disseminasie van kultuur het volgens die NCHE tegelyk meer internasionaal en meer plaaslik geword. 

lnheemse en etnies-spesifieke kultuurprogramme kom teen strawwe kompetisie te staan van 

wereldkultuurprodukte soos Michael Jackson. Kennis as 'n vorm van simboliese kapitaal speel 'n 

belangrike rol in daardie kompetisie, en die habitat daarvan is by uitstek die instansies van hoer 

onderwys. 

Tog verwag die NCHE (1996:32) van hoer onderwys om nasionale kohesie random burgerskap te vorm. 

Die verhouding tussen 'n nasionale identiteit en ander identiteite sal noodwendig in die akademie 

weerspieel word. Die vraag is hoe. Aile kulture onderrig (oor) hulleself. Dis natuurlik dat hulle hulle eie 

superioriteit onderrig. Kohesie word verkry deur die tradisie, die meesterwerke en die groot 

interpretatiewe metodes van 'n kultuur te bestudeer. Die studie van ons eie kulture word as 

vanselfsprekend aanvaar (Said 1991:1 0). Laat ons dus nie te gerus slaap met die liberale Witskrif onder 

ons kussing nie. Literatuuronderrig is vir die regering (en vir al die ander regerings) 'n belangrike saak. 

Laat ons kyk hoe ander kulture se identiteite opgebou word, en of die gesag waarmee ons eie kulture 

onderrig word, ook daaraan die gesag verleen om vyandig te wees. Dan, waarsku Said (1991 :1 0), is dit 

tyd om te kyk of nasionale identiteit nie dalk 'n altaar geword het waarop andere geoffer word nie. 

3.3.5 Moeilike verskil 

Die voorspellings van Said en Wright in die vroee negentigs, teen die agtergrond van die Afrika van 

sestigs en sewentigs, kan nou retrospektief bekyk word. Daarvoor kyk ons vervolgens na nuwe 

verwikkelings in die postkolonialisme. 

3.3.5.1 Postkolonialisme in die negentigs 

Soos Wright, vind ons nou aansluiting by Mazrui se bekende drie fases van postkoloniale bewussyn om 'n 

aanduiding te kry van die pad vorentoe. Njabulo Ndebele (1989:40) betreur dit dat plaaslike 

protesliteratuur tussen 1976 en die laat tagtigs stagneer het en ditself onkrities gereproduseer het. Hy 
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vind die rede daarvoor in apartheid: dit het denke oor die sosiopolitiese werklikheid gestruktureer rondom 

absolute polariteite. 

In die tydperk waarvan hy praat, is onderdrukking ge"institusionaliseer (in byvoorbeeld skole en wette) en 

georganiseerde weerstand is openlik onderdruk met die polisie en weermag. Aan die onderdrukte se kant 

het die morele persepsie van hoe verkeerd die onderdrukking was, en hoe nodig dit was om tot die stryd 

te tree, omtrent al die energie van weerstand absorbeer. 'n Vereenvoudiging van die morele persepsie 

het ingetree: "Evil abounds. There is no need for further analysis," beskryf Ndebele die vereenvoudiging 

(1989:42). So kyk die onderdrukte na sy situasie in tweeledige terme: welvaart en armoede, mag en 

magtelosheid, kennis en onkunde oor die onreg. So is dit in 'n tweede fase van politiese bewuswording in 

Mazrui se terme: verwerping van die onderdrukker. 

Die uitdaging was om die onderdrukte se sosiale verbeelding te bevry van die persepsies wat in 

apartheid neergele is. Die onderdrukte moet begin verbeel watter soort onderwys sy wil he wanneer sy 

eers vry is, sy moet haarself in die toekoms verbeel as besluitnemer en temas uit die eie werklikheid in die 

literatuur aanpak - nie bipoler met haar oog op die onderdrukker nie, maar deur haarself te definieer in 

haar eie terme. So formuleer Ndebele (1989:50) die derde fase van postkoloniale bewussyn, waar die 

eens onderdrukte nou agens van haar eie subjekvorming word. 

Kort nadat Ndebele se uitdaging om beheer van subjekvorming te neem gepubliseer is, is die ANC ontban 

in 1990. Ses maande na die publikasie van Ndebele se artikel kom Albie Sachs met 'n nuwe uitdaging. 'n 

Artikel waarin hy die rol van kuns bespreek het debat ontken toe hy se literatuur moenie Ianger as 

strydwapen gebruik word nie. Om te kon indink dat iets van binne na buite die stryd en buite die ons

solidariteit beweeg, was radikaal. Hy kritiseer die ANC dat hulle "solidarity criticism" toepas deur 

kultuurprodukte te onderwerp aan die vraag: "Is he one of us?" (1990:20). 

Vir "solidarity criticism" hoef kunstenaars nie goeie werk te !ewer nie, solank hulle polities korrek is; solank 

hulle aan die ons-kant skaar. In plaas daarvan moet die ryk tekstuur van baie verskillende Suid

Afrikaanse identiteite, en van die kontradiksies en ironiee van die !ewe en van kuns, uitdrukking kry 

(Sachs, 1990:21 ). 

Nadat postkoloniale subjekvorming vir dekades in die drie stappe beskryf is wat eindig met die sintese 

van 'n eie subjektiwiteit, beskou ek Sachs se uitspraak as 'n aanduiding van 'n vierde deurbrekende stap. 

Dit slaag daarin om weg te breek van die dialektiese postkolonialisme, waarin selfs die derde stap van 

subjekvorming in die eie terme steeds dialekties beperk is tot ek-ander-terme. Sachs wys ook hoe 

"solidarity criticism" polariserend dink in terme van goed:sleg, ons:hulle. 
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Sulke polariserende en selfs dialektiese subjekvorming hou gevare van tokenism en paternalisme in, en 

ook die gevaar dat dit kuns en kurrikula dwing om betrokke en polities korrek in te pas by "ons" (Van der 

Merwe et al. 1998:170). Dit hou ook die gevaar in dat verskille tussen kulturele identiteite ignoreer word 

ter wille van die ons-solidariteit. Dit is Sachs se kritiek: Noudat ons die eie subjektiwiteit mag en kan 

verwoord, en die ons kan vorm vry van die hulle-terme, moet ons waak teen ons-solidariteit. Daarenteen 

moet ons (en moet literatuur) kontradiksies en spannings in die "ons" toelaat en uitwys (1990:20). 

Verskillende onse is dus nodig. 'n Feministiese voorbeeld daarvan is lrigaray. Terwyl die meeste feminists 

verskil nog beskou het as die subjek se eiegeregtigde verskil van die man, het sy begin om die 

verhouding tussen aile vroue ook te problematiseer en as divers te beskryf. In die gesprek tussen 

feminisme en postkolonialisme was daar selfs in die negentigs dikwels debat oor wat die grootste verskil 

is: swart/wit of man/vrou (byvoorbeeld in Braidotti se klasse in Utrecht 1994). Met die vierde stap word 

daardie vraag gedekonstrueer. Verskil is nou gewens, al moet die ons eenstemmigheid opoffer. 

Die vierde posisie van postkoloniale subjekvorming word in afdeling 3.3.7 in aksie gesien wanneer 'n 

studiegids beskou word aan die hand van Richard Con Davis se voorstel vir postkoloniale 

onderrigmetode. 

In die volgende afdeling kyk ons na Makgoba se siening van verskil in postapartheid-universiteite. Hy 

formuleer dit as moeilike verskil en dit word 'n belangrike merker in die globalisasiekonteks (afdeling 

3.3.6). Makgoba is egter self moeilik ... sy omstredenheid het meer beroemdheid verwerf as sy (vir ons 

nuttige) voorstel vir moeilike postkoloniale verskil. 

3.3.5.2 Moeilike Makgoba 

Makgoba het 'n Oxford-doktorsgraad in molekulere immunologie verwerf het, gerespekteerde navorsing 

gedoen en 'n professoraat beklee in London. Hy is in 1994 aangestel as Wits se vise-kanselier. En dis 

waar die moeilikheid begin: in 1996 bedank hy as vise-kanselier na 'n debakel oor bewerings dat sy CV 

vals is. Makgoba skryf die oorlog tussen hom en sy aanklaers daaraan toe dat die universiteit gedink het 

hy is na 15 jaar in Brittanje eurosentries. Maar toe hy vir hulle wys daar's 'n Afrikaan wat Wits wil 

transformeer tot 'n Afrika-universiteit, verwerp die eurosentriese elite hom. Hy noem homself 'n 

subversiewe liberalis. (Martin, 1997:1 ). 

Sedert 1994 is hy hoof van die Mediese Navorsingsraad en in 2002 stel die Universiteit van Natal se raad 

hom aan as vise-kanselier. Maar in Junie 2002 weier die senaat om die aanstelling te aanvaar en neem 

die hele saak van die universiteitsraad se rol as besluitnemer (wat reeds in die Caroline White-saak begin 

haper het) na Minister van Onderwys, Kader Asmal. 
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Martin (1997:2) beskryf Makgoba se omstredenheid as 'n reeks kontradiksies wat voor Makgoba te staan 

kom: Enersyds in die wye wereld in, andersyds terug na die kulturele wortels. Enersyds 'n behoefte aan 

internasionale erkenning, andersyds aandrang op afrosentriese universiteite. 

Die kontradiksies en kontroversie bederf dalk die bydrae van sy konsep van moeilike verskil vir hierdie 

studie. Aan die ander kant is dit dalk teken van sy werkwyse om grense te deurbreek, dat hy 'n spoor van 

stukke gebreekte heinings (verbrande brOe?) agter hom laat. In sy visie vir die Universiteit van Natal 

noem hy twee punte van konstruktiewe spanning: tussen die diverse kulture van Durban, en tussen 

dissiplines (hy is 'n groot voorstander van transdissiplinere werk: "breaking barriers, blurring distinctions in 

knowledge generation" (Makgoba 2002:3). 

Punte van ontmoeting tussen kulture en dissiplines is vir hom groeipunte: "the junctions where tensions 

and new areas grow out". As spanning, botsing en chaos konstruktief hanteer word, bring dit kreatiwiteit 

en vernuwing mee (Makgoba 2002:3). Onaangenaamheid word later ook beskryf as verskil, vera! moeilike 

verskil. 

3.3.5.3 Moeilike verskil 

Die groot kommer is dat ons dalk nie by postkolonialisme is nie, en dalk ook nie by neokolonialisme 

vasgesteek het nie. Die kommer is dat die wiel reg random gedraai het, dat ons verby globalisering weer 

uitgekom het by Mazrui se eerste fase: dat ons probeer om westers te wees. Dit is die aanklag wat 

Makgoba (1997:141) maak. 

Hoer onderwys het in die apartheidsjare in Suid-Afrika nie aangepas of ge'integreer met die veelvormige 

inheemse. samelewing nie. Daarenteen het hoer onderwys 'n bastion uitgemaak om afstand te hou van 

die veelvormige inheemse samelewing, of om dit aan te val. Hoer onderwys was nie ge'inspireer deur die 

plek waarin hy hom bevind het nie, maar het probeer om die plek te verander. Na die apartheidstelsel se 

pogings om Europese kultuur na te boots, twyfel Makgoba of die transformasieproses laat in die 

negentigerjare al reggekry het om dit te verander: "now [it] shows the world that the only way forward for 

Africa to succeed is the western way." 

Die klem wat die Witskrif (1997) op diversiteit le, kan volgens Makgoba (1997: 138) maklik nog steeds 'n 

vorm van essensialisme aanneem, 'n dominerende subteks van die Amerikaanse "melting pot"-ervaring, 

en wei vanuit 'n beskouing van onderwys wat steeds in die dominants westerse filosofie ingebed is. Hy 

beskuldig gelykheidsideale soos die Amerikaanse een as 'n dryfveer vir konformiteit en homogeniteit, in 

die samelewing maar ook in die hoer onderwys. Dit help ook nie net om 'n paradigmaverskuiwing van 

homogeniteit na heterogeniteit te verkondig nie: die replisering en nabootsing van onderdrukkende 
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sosiale hierargiee moet vervang word deur aktiewe en bewuste worsteling met 'n soort verskil waarin 

gelykheid realiseer. 

Die aktiewe worsteling met verskil vereis dat ons besin oor ons onderrigdoelstellings (so gaan ons maak 

in afdeling 4) in terme van 'n pluralistiese demokrasie waarin verskil meer gewig dra as 

gemeenskaplikheid. 

Ons moet nie tevrede wees met die soort verskil wat berus op die viering van die individu as die 

hoeksteen van 'n liberale samelewing en demokrasie nie. Hierdie verskil is biologies gefundeerd, en in die 

universiteite in die res van die wereld was dit.nie so moeilik om vir die soort verskil plek te maak nie. Maar 

daardie era van aangename verskil moet volgens Makgoba (1997:140) plek maak vir die era van moeilike 

verskil. Die verskil moet worstel met die soort masjinerie wat die dominerende en terugwykende 

magsverhoudings in ons universiteite nog steeds laat voortgaan, soos waarvan die Caroline White-geval 

hier 'n simbool geword het. 

Die paradigma . van moeilike verskil kan net intree as verskillende agtergronde, perspektiewe, 

interpretasies, kulture en bevolkings aanvaar word. Dit is nie wat die tradisie van 'n ivoortoringuniversiteit 

gedoen het deur homself ver van die samelewing af weg te hou nie. So het hoer onderwys in Suid-Afrika 

'n middel tot skeiding en bevoorregting geword, 'n manier om die diversiteit van Afrika-kulture en 

identiteite aan te val. Dit is die moeilike identiteite waarmee ons moet worstel: "An African institution's 

fingerprint should be African and it should exude Africa even as it honours universal knowledge" 

(Makgoba 1997:142). Om bewus en skoorvoetend met moeilike identiteitsverskille op 'n nie-rassistiese 

manier te worstel, word nog nie in onderrig gedoen nie, meen hy. Die liberale demokratiese onderrig in 

Amerika en Brittanje praat oor nie-rassigheid op 'n stil manier, maar hulle onderdruk kulturele en 

identiteitsperspektief. Om liewers nie onmin te veroorsaak nie, stuur hulle verby verskil em onderdruk en 

ondermyn so 'n kulturele identiteit (terwyl 'n ander weer bekragtig word), en die resultaat is dat 

homogeniteit bekragtig word. As ons westerse idees van heterogeniteit najaag, gaan ons in dieselfde gat 

trap, maar met ons rassige kwastige geskiedenis is dit nodig dat ons 'n sprang neem in die onbekende 

onderrigterrein in, en ons in ons kurrikula bewus en aktief met ras bemoei. 

Ons samelewing sal nie (moenie) toelaat dat verskil onderdruk word as deel van 'n pluralistiese 

demokrasie nie. Daar is genoeg tekens dat Amerika en Engeland nie heeltemal rassegeluk ken nie - ons 

kan gerus 'n ander resep as die "melting pot" probeer (Makgoba 1997:144). Herhaal dit die aktiewe 

bemoeienis wat Christelik Nasionale Onderwys met ras gemaak het? Is dit waarteen Wright (1992) 

probeer beduie het? Makgoba (1997:144) se nee, dit is nie rassisme nie. Die verskil is dat verskilbewuste 

onderrig onder apartheid nie plek gemaak het vir gelykheid nie. En, soos Spivak (1993), wat poog om 

balans tussen plaaslike en globale identiteit te vind, meen Makgoba ook tye het verander sedert die 
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postkolonialiste se aandrang op outentieke identiteit. lets anders het intussen ingetree: die spanning 

tussen globale en lokale druk vir en op diversiteit. 

Daardie spanning word in die volgende afdeling ondersoek, maar eers 'n voorbeeld van 'n teks waarin die 

verskilbul aan die horings gepak is. 

Mbongeni Ngema se liedjie Amandiya is 'n voorbeeld van moeilike verskil omdat dit debat ontketen 

(2002). Nelson Mandela, die Mensregtekommissie en die Demokratiese Alliansie het dit as rassehaat 

verwerp, omdat die liedjie Zulu-leiers oproep om hulle te bevry van ekonomiese onderdrukking deur 

lndiEks in hulle eie KwaZulu-Natal. 

Ngema se egter dit is die skrywer se taak om 'n stem te gee aan kwessies watnie raakgesien word nie. 

Hy wou nie 'n Zulu-bevrydingstryd afskop nie; hy wou openbare debat ontlok deur die deksel van 'n 

rassistiese doofpot af te lig - juis omdat die rassistiese gesprekke in taxi's en sjebiens plaasvind in Zulu, 

buite bereik van debat. Hy hou by die woorde waarmee die.liedjie begin: 

This song represents the way many African people feel about the behaviour of the Indian 

people in this county. It is intended to begin a constructive discussion that will lead to a true 

reconciliation between Indians and Africans (Ngema 2002). 

Kritiek teen die teks herinner aan Sachs (1990) se term "solidarity criticism". Ngema word gekritiseer 

omdat hy die polities korrekte eenheid van 'n Suid-Afrikaanse "ons" versteur, maar sy verweer is dat hy 

bloot die werklikheid weerspieel. 

3.3.6 Die literere subjek en globalisering 

Hierbo het ons gesien hoe Makgoba van postkolonialisme verwag om aan te pas by die spanning tussen 

globale en lokale druk vir en op diversiteit. Daardie spanning word in die volgende afdeling ondersoek. 

Eers kyk ek na die standpunte oor globalisering en tegnologiese konnektiwiteit wat in die Witskrif vir Hoeir 

Onderwys geformuleer is (afdeling 3.3.6.1 ). Dan word subjekvorming in globaliseringsnetwerke beskryf en 

in verband gebring met kulturele identiteit in Afrika (afdeling 3.3.6.2): Die standpunt dat daar nie meer 

koloniale magte is nie, maar dat Afrik-kultuur tog getrivialiseer word deur globaliseringsnetwerke word dan 

beskou (afdeling 3.3.6.3) 
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3.3.6.1 Globalisering en postkolonialisme 

Die grootste aanslag op kulturele identiteit in Suid-Afrika kom miskien nie van die koloniale verlede af nie, 

maar van globalisering, of so lyk dit as ons kyk na Makgoba se kritiek teen die Witskrif. Said en Wright se 

voorspellings oor literatuuronderrig in die postapartheid Suid-Afrika, moet aangepas word vir die 

tegnologiese tydsgewrig van konnektiwiteit met die res van die wereld. Ons is aan ons gewrigte 

gekonnekteer met die grater getik en ons oge is in visbakkies ingele. Die mapantsula-geslag van 

Mphahlele se Afrika-wye herwinning van 'n Afrika-identiteit is vervang deur Makgoba se geslag van 

rappers en rastas. 

Hulle kry hulle identiteitsmodelle van dit wat die Witskrif {1996:29) noem kulturele produkte soos Michael 

Jackson. Hoekom noem die Witskrif juis hom? Hy is die /dea/-/ch van globalisering. Hy't een voet in 

Afrika, en vera! Suid-Afrika, een voet in Japan (waar hy en Sony mekaar besit) en een voet in Amerika. 

En al daai voete dans. Hy is tegnologies verbeterd, die grense van sy subjektiwiteit is oorgetrek deur sy 

produksiemodus: mespuntmikrofone en skoonheidstegnologie. Markers van sy fisiologiese verskil is 

verskuif: sy velkleur, sy ouderdom. Sy geslag het ook 'n grysgebied binnegaan deur 'n kombinasie van 

(mediapraatjies oor) sy seksuele voorkeur en sy dekoratiewe voorkoms wat nie hou by tradisionele 

gelagsrolle nie. 

Wat oor is van sy subjektiwiteit en identiteit is sy simboliese kapitaal, en dit vertaal in harde kapitaal. Hy is 

'n voorbeeld van globalisasie goeroe kenner Manuel Castells se beskrywing (in 'n onderhoud met Warna 

Oosterbaan, 1997) van hoe dit is om iemand in virtuele realiteit te ontmoet: Jy weet nie met wie jy praat 

nie, hoewel hy 'n geskiedenis het, is hy 'n versinsel, hy is reele virtualiteit. 

Aan die een kant verteenwoordig hy alles wat Amerikaans is, veral die keuse van 'n gediversifiseerde · 

mark. Aan die ander kant is hy trans-Amerikaans. Die manier waarop hy oor internasionale netwerke 

kommunikeer met 'n hele wereld vergestalt netwerkkultuur in 'n multinasionale dimensie. 

Die NCHE het baie gou uit die isolasie wat Suid-Afrika se akademiese erfenis was, probeer breek en die 

wereld vol gerits as 'n respons op globalisering. Hulle taak kon geYnterpreteer word as die oplossing van 

die spanning tussen ontwikkeling en ongelykheid ("the twin goals of equity and development", Witskrif, 

1997:15), en die oplossing kon gesien word as 'n versameling wereldwye "best practices" (Cioete en 

Muller 1998). Cloete en Muller meen daar is grande vir komplotteoretici om die internasionale netwerk 

random die NCHE te sien as 'n klein groep eendersdenkende beleidsmakelaars wat oor die wereld heen 

verbind en 'n neo-liberale hoeronderwyshegemonie stig. Maar hulle wys daarop dat die netwerk en 

inligting heelwat ingewikkelder en komplekser as dit is. Hulle is verlig dat die NCHE minstens hulle eie 

beleid geskryf het. Daar was 'n bepaling dat buitelandse gaste deelneem aan seminare en werkgroepe, 

maar dat NCHE-beleid net deur die NCHE- lede of navorsingsekretariaat geskryf word. In ander 
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staatsdepartmente, betreur Cloete en Muller (1998), is daar meestal 'n binasionale bystandooreenkoms, 

dikwels een deskundige van 'n ander land, en op die ou end is daardie deskundige die een wat die beleid 

skryf. Dit tersyde - die belangrike punt is dat die NCHE, en daarmee 'n toekomsprojeksie van Suid-Afrika 

se hoer onderwys (maar onmiskenbaar ook 'n groot klomp akademici van die hede en die verlede), 

deelneem aan wat Castel Is noem die stralerjakkerkultuur van globalisering (Oosterbaan, 1 997). 

Vervolgens ondersoek ons daardie kultuur met spesifike verwysing na wat dit vir Afrika inhou. Later sal 

ons dit toets aan Makgoba se eise van moeilike verskil in subjekvorming op kampus. 

3.3.6.2 Globalisering en identiteit 

Castells word die goeroe van globalisering genoem deur een van die wat sal weet: die internet tydskrif 

Rewired. com (Barney 1 998). Kom ons kyk dus met Caste lis se hulp wat globalisering is, en hoekom dit vir 

letterkunde-onderrig in 'n postkoloniale samelewing saakmaak. Barney (1998) herinner opgewonde dat 

die Mei 1 968-studenterevolusie in Castells se klaskamer begin het. Castells het dit nie begin nie, maar 

een van sy sosiologiestudente op die Nanterre-kampus het - Daniel Cohn-Benditt, van wie ons gehoor 

het in afdeling 3.2. Op daardie stadium was Castells onlangs aangestel as die jongste professor van die 

Universiteit van Parys. In 1979 het hy met sy Europees/marxistiese linksgesinde idees na die Universiteit 

van Kalifornie gegaan, en hom verstom aan die tegnologiese revolusie en vernuwende subjekgrense wat 

begin vorm aanneem het in Silicon Valley en die Bay Area. Die vinnige stroom tegnologie en samelewing 

sou na sy mening sekerlik 'n beduidende impak op die wereld he. Hy het toe 20 jaar lank deur die wereld 

gereis en tot die gevolgtrekking gekom dat ons in 'n netwerksamelewing leef, waar persoonlike identiteit 

gedefinieer word deur die subjek se verhouding met 'n netwerk, eerder as met 'n familie of stam of staat. 

Samelewings is herstruktureer, onder andere random die bipolere spanning tussen die net en die self. 

Sedert Descartes het individualisme in die weste gesneeubal, en in die netwerkkultuur het dit ekstra 

momentum gekry. Parker (1 991) beskryf eweneens 'n siening dat die self los van ander en onafhanklik is, 

en hy sien dit as 'n resultaat van tegniese rasionalisme (later meer hieroor in afdeling 3.4). 

Jameson (1 981) se beskrywing van die eensame subjek as resultaat van laat-kapitalistiese 

. produksiewyses is nog 'n bevestiging vir hierdie idee van 'n netwerksubjek. Vir ubuntu-tradisies in Afrika is 

die verheerlikte individu soms onaantreklik vreemd, 'n struikelblok tot kommunikasie en deelname aan 

globalisering. So maan Kader Asmal in 'n toespraak vir skoolkinders ook teen 'n vereensamende 

individualisme ten koste van kommunaliteit juis deur dit te verbind met globalisasiemodes (Nike-skoene) 

en dit op te stel teenoor wysheid uit die Sotho-volksmond ('n sprinkaankop): 

As communities and as a nation, we cannot live successful! if we do not respect the desires, 

the needs, the dreams, of our neighbours, near and far. Respecting also means sharing the 

little we have. There is a Sotho saying, "Sana ba motho ba ngwatagana hlogo ya ts(sh)ie", 
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meaning "children of the same blood share the head of a locust". In other words, we should 

share what little we have. Instead of scraping some Rands together to buy a pair of Nike 

shoes to show off after school, we could use the money for a younger brother or sister, or an 

aged parent's food. The same goes for our communities and our nation: we must look after 

each other. Similarly, we must not see ourselves in isolation from our South African 

neighbours (2001 :2). 

Castells (en Borja 1996:7 e v) sam globalisering en die impak van die tegnologiese revolusie op 

subjekvorming soos volg op: . 

Die tegnologiese revolusie het die ekonomie en kommunikasiepatrone so geraak dat ons produksie, 

verbruik, bestuur, inligting en denke daardeur verander is. Die tegnologiese revolusie het 'n 

disseminerende sisteem begin word. In die sewentigerjare was dit beperk tot die sagtewarebedryf, maar 

in die begin tagtigs het die tegnologiese revolusie uitgebrei na fabrieke. Teen die einde van die tagtigs het 

dit kantore ingeneem, teen die laat negentigs was die inligtingshoofwee in ons huise, en nou is dit in ons 

handpalms (as ons dit kan bekostig). 

Die veranderde paradigma het verskillende dinge op verskillende plekke beteken, maar die volgende 

basiese eienskappe het Castells raakgeloop in al sy omswerwinge: 

• 'n Globale ekonomie het ontstaan. Nie 'n. wereldekonomie, waaraan mense van oar die wereld 

deelneem nie, wat eintlik al sedert die sestiende eeu daar was nie. Maar 'n ekonomie waarin die 

aktiwiteite wat op aile vlakke strategies domineer, georganiseer word in globale uitruilnetwerke van 

besluitneming. Nie aile ekonomiese of kulturele aktiwiteite is globaal nie. Meer mense neem 

waarskynlik meer dee! aan plaaslike en regionale aktiwiteite as aan globale aktiwteite. Mag is ter 

sprake, want besluitnemers het meer die netwerk "leverage" as ander deelnemers: "The planet is 

assymmetrically interdependent" (1996:7). 

• Kapitaal is globaal, arbeid is lokaal. Hoogs geskoolde arbeid neem die Ieiding in die globale markte, 

maar die massas ongeskoolde arbeid is meer dikwels plaaslik. Die globale mark is by uitstek bipoler: 

inklusief en eksklusief. Mense is geposisioneeer teenoor die netwerk as "in" of "uit". Alles wat waarde 

produseer en verbruik, word ingesluit in die globale mark, alles wat waarde verloor, val uit. 

Bevolkingsgroepe wat waarde het as produsent of verbruiker word baie vinnig in 'n netwerk 

opgeneem, maar kan net so vinnig weer daar uitval. Lande of streke wat niks meer kan spandeer nie, 

of te min geskoolde arbeid het, val uit, soos Albanie, Burkina Faso, Rwanda, Somalie. Selfs gedeeltes 

van die VSA, waar 20% tot 25% van die bevolking nie deel is van die globale ekonomie nie, soos die 

Suid-Bronx of Suidoos-Atlanta. Elders in Amerika is die rykste en mees dinamiese fokuspunte van die 

globale ekonomie: Silicon Valley; New York. So het die World Trade Centre van buite die fokuspunte 

getoring as die bemagtigdes se blink falliese lawaai: dit het 'n fokuspunt geword vir van die stryd 

226 



daarteen, op 11 September 2001. Soos New York in is, is sommige stede uit, soos Napels, en 

Liverpool (Castells aan Oosterbaan, 1997). Dit is miskien ook hoekom die NCHE met soveel ywer 

probeer het om "in" te kom. Castells. en Borja (1996) stel 'n kaart voor met kolletjies van "in"

gemeenskappe. Daarop is grater gedeeltes van Afrika nie deel van die netwerk nie, as in Suid

Amerika en Asie. Die Witskrif (1997) gee baie aandag aan die noodsaak vir hoe gehalte geskoolde 

arbeid om deel te neem aan die globale ekonomie. Maar wat van die plaaslike sektor? 'n Verskuiwing 

is besig om plaas te vind in uitb.uitingspatrone, daar is 'n nuwe vorm waarvolgens die arbeiders 

struktureel irrelevant verklaar word, en die vilitskrif gee volgens Cloete en Muller (1998) min aandag 

daaraan. Castells en Borja (1996:9) meen die uitbuitingstendens kan omgekeer word, maar dit vereis 

dat die meerderheid van die bevolking die kreatiewe potensiaal van tegnologie benut, en wei met die 

hulp van beleid wat die wanbalanse korrigeer. Is dit waarheen die Witskrif mik deur klem te le op 

massafikasie en ontwikkeling? Meer daaroor in afdeling 3.4. 

• Die globale ekonomie is 'n inligtingsekonomie. Dit wil se produktiwiteit vermeerder nie deur die 

kwantitatiewe vermeerdering van produksiefaktore soos kapitaal, arbeid en natuurlike hulpbronne nie, 

maar deur kennis en inligting toe te pas op produksiebestuur. Ons het gesien dat BA-graduandi goed 

geposisioneer is om hieraan deel te neem. Ons sal in die volgende afdeling (3.3.6.3) sien watter 

belangrike rol dit speel in die Witskrif se subjekvorming. 

• Produksiemodelle is buigbaar. Groot maatskappye desentraliseer en klein semi-outonome sake

eenhede vorm netwerke met mekaar en ander mediumgrootte maatskappye random spesifieke 

projekte, wat dan weer verval en hergroepeer. Die werksomgewing is dinamies en onstabiel. Dit is 

waarom die arbeidsmark ook kyk na die SA-student se aanpassingsvaardigheid, en haar vaardigheid 

om steeds nuwe diskursiewe vorme onder die knie te kry om te kan kommunikeer met nuwe 

spanmaats. Dit is ook hoekom die SA-student kan reken op baie geleenthede in die informele sektor, 

en dat haar ondernemingsgees beloon sal word. 

• Anders as wat aanvanklik gedink is, het empiriese navorsing bewys die globale ekonomie veroorsaak 

nie meer werkloosheid nie. Daar is 'n baie grater groei in geskoolde arbeid as in ongeskoolde arbeid. 

Werksgeleenthede skuif weg van die Iande in die Organization for Economic Co-operation and 

Development (OECD) na nuut-ge"industrialiseerde Iande, veral in Asie en Suid-AmeFika. 

• Arbeidsverhoudings word radikaal geherstruktureer en werkomstandighede verander. Maatskappye 

skuif dikwels na plekke met laer koste, of neem andersins kontrakte uit vir onderdele wat op daardie 

plekke vervaardig word. Tydens die industriele era is landelike bevolkings se arbeidspotensiaal van 

hulle vervreem deurdat hulle van die grond verdryf is. Vakmanne en handwerkers is van hulle 

produksiewyse ontneem deur die ontstaan van die nuwe sosio-ekonomiese stelsel van die fabriek. 

Maar in hierdie tegnologiese era word take inteendeel meer ge"individualiseer: die werksproses word 

gefragmenteer, en die eenheid daarvan word dan weer opgestel in die kommunikasienetwerk. 

Subkontrakteurswerk, gedesentraliseerde produksie, "out-sourcing", die deel van werke, deeltydse 

werk, "self-employment" en konsultantskappe is maniere waarop die fragmentering van die werkplek 
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groei. In ontwikkelde Iande was 'n derde van die arbeidsmag teen 1996 betrokke by die soort werke 

(Castells en Borja 1996:11 ). Gemeenskappe wat daarteen weerstand bied, soos Frankryk en Spanje, 

het grater werkloosheidsprobleme. In ontwikkelende Iande soos Suid-Afrika gee dit nuwe ·hoop vir 

landelike gemeenskappe met baie handwerkvaardighede. Maar vir migrerende en informele 

arbeidersklasse flits dit gevaarligte: Die kerne waar hulle informele en tydelike werksgeleenthede 

gekry het, transformeer. Hierdie klas arbeiders is nog nie gestruktureer as 'n groep nie en het nog nie 

in vakbonde georganiseer nie, terwyl die werkgewer wei ingeskakel is by mode.rne produksienetwerke 

wat globaal kompeteer. Die arbeiders is dus meer blootgestel aan uitbuiting en die ekonomie is hoogs 

gepolariseer. 

• Kommunikasie en kultuur is reeds 'n paar dekades lank georganiseer rondom oudiovisuele 

boodskappe, en nou word daardie boodskappe al meer digitaal. Dit vorm 'n globale, interaktiewe 

hiperteks. Dit stel die media in staat om ge'individualiseerde, gesegmenteerde, pasgemaakte, 

teikengerigte boodskappe te maak. "We live not so much in a global village as in individual little 

chalets that are joined together to a greater or lesser extent" (Castells en Borja 1997:12), en daardie 

klein dorpshuisies is pasgemaak. Hoewel toegang tot hierdie kommunikasievorme (soos satelliet-tv 

en internet) nog beperk is tot die roomklas, kan dit al hoe meer soorte kulturele, sosiale en politieke 

uitdrukkings absorbeer en uitsaai. 

• Gevolglik is ons samelewing meer gerangskik random die produksie, manipulasie en verspreiding van 

simbole. Die politieke arena is opgeslurp in die media in. Dit funksioneer nie soseer in die media nie, 

maar die politiese proses se beslissende momente speel af in die media. IR Suid-Afrika is dit nog nie 

so ver gevorder soos in ltalie nie, waar 'n president 'n radiostasie-eienaar kan wees, of is dit nou 

andersom. Maar ook hier word politieke sukses meer bepaal deur charismatiese persoonlikhede as 

deur politieke programme. Want die simboliese faktor van politieke prosesse is baie belangriker as 

vroeer. Dit sou byvoorbeeld vir enige president baie moeilik wees om in die skadu van Mandela se 

goeie verhouding met die pers vir homself 'n plekkie in die son te soek. 

• Die netwerksamelewing is 'n vloeiende samelewing. Die materiele basis van aile prosesse bestaan uit 

'n vloeiende golwe van finansies, van tegnologie, van persepsie, beeld en simboliese skepping, van 

inligting. Hierdie strominge is assimmetries en die assimmetrie druk magsverhoudings uit. Die logika 

daarvan is nie duidelik nie, dit kan nie gereguleer word nie, ekonomiese leiers en regerings dryf bo-op 

dit rand en probeer sin maak daaruit. Maar teenoor die vloei is daar ook vastigheid. In reaksie op die 

strominge word identiteit bevestig, hetsy historiese identiteite of ge(re)konstrueerde identiteit. In 

hierdie netwerksamelewings kom betekenisnetwerke al hoe meer uit identiteite wat in 

fundamentalistiese terme uitgedruk word. "In opposition to the extraordinarily excluding nature of the 

system of the global economy and the flow society is the exclusion of all that excludes: concrete 

fundamentalism as against abstract globalization" (Castells en Borja 1996:13). Terwyl mag en funksie 

georganiseer word as vloeiend, word betekenis en die sin van ervarings georganiseer op grand van 

onreduseerbare identiteit. Daarom duik fundamentalisme soos ai-Qaeda en die Taliban s'n op as 'n 

spieel op die leeggetapte inhoude, ervarings, en sosiale beheer wat oorbly nadat die golwe van 
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globale magsnetwerke verbybeweeg het. Dit stem ooreen met Makgoba (1997) se bewering hierbo 

dat globalisering dit nodig maak om terug te keer tot identiteit. 

• Weens die spanning tussen globalisering en groeiende identiteitsbelang, is die nasiestaat in die knyp. 

Aan die een kant kan die gesag van die nasiestaat nie die globale golwe beheer nie, en die 

burokratiese strukture is dikwels ook te rigied om daarop te reageer. Weer eens rede vir die NCHE 

om hulle stralerjakkerpakkies aan te trek, om dee! te word van die vloei eerder as om bros agter te 

bly. Aan die ander kant is die aspirasies van plaaslike en kulturele identiteite om dee! te neem aan 

die regering 'n bron van konflik, soos in Suid-Afrika die afgelope jaar aan die opbou was tussen die 

Zulu-koningshuis en die ANC-regering. Hoe meer gesentraliseer 'n staat is, hoe moeiliker kan dit 'n 

brug bou tussen die globale stelsel en die verskillende kulture en streke in die nasie - 'n waarskuwing 

vir Suid-Afrika. 

• Om 'n kompeterende voorsprong te kry in die nuwe globale ekonomie is dit nie nodig om koste te 

verminder nie, maar om produktiwiteit te verhoog deur konnektiwiteit, innovasie, en institusionele 

buigsaamheid. Vir innovasie is hoer onderwys veral nodig. Om hoe standaarde in 

universiteitsonderwys egter te verryk met innovasie is nie so eenvoudig nie. Die Franse 

universiteitstelsel word beskou as die Ieier in uitnemendheid (Moerdijk, 2000:3), en die uitblinkers 

daarin het sekerlik ons dissipline verryk: Foucault, Barthes, lrigaray, Baudrillard ... Maar Moerdijk 

(2000) se analise is dat die kanse baie grater is om 'n model-navolger te word, as 'n innoveerder: 

"Conformity is of the essence. If French culture has remained vibrant, it is thanks not to the grandes 

eco/es and their cloning system, but to chinks that have let some air in, enabling countervailing forces 

to survive, in the disdained universities and elsewhere. But conformity to what, exactly? Naively, I 

tried to teach my students to think. Convinced that they already knew how to do that, they weren't 

really interested. What they wanted to learn from me wasn't to think, but to talk: to talk like a teacher. 

For a teacher always has the last word, He must have the last word. Because he is the model: he is 

"correct." (Moerdijk 2000:3). 

Dit is met ander woorde 'n doelstelling vir universiteitsonderrig om innoverend te wees, en een waaraan 

literatuuronderrig sekerlik glad nie sleg nie kan voldoen. Maar dit is nie genoeg nie: postkoloniale onderrig 

street ook na kritiese dissent, en kritiese refleksie oor wat daar met daardie innovasievaardigheid gedoen 

wil word. Gaan die globale strome net nageswem word, sodat die bipolariteit, die Afrika-gaping tussen 

bevoorreg en agtergeblewe net groter word? 

3.3.6.3 Globalisering en literatuuronderrig 

Cloete en Mulller (1998) het 'n gevallestudie gedoen van die rol wat globalisering in die verhouding tussen 

hoer onderwys en die regering gespeel het. Die gevallestudie het die besluitnemingsproses oar die 

gesagstrukture vir transformasie van hoer onderwys ondersoek. Uit die bevindings van die gevallestudie 

kan standpunt ingeneem word oor postkolonialisme, identiteit en globalisering: Is ons saam met Makgoba 
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agterdogtig jeens diversiteit in hoer onderwys as 'n beleid? Makgoba is nie tevrede met 'n aangename 

atmosfeer op kampus waarin 'n diversiteit van subjekte vriendskaplik kan saam studeer nie en betoog vir 

diversiteit as nie net 'n beleid of 'n atmosfeer op universiteit nie, maar 'n studie-onderwerp. Die literatuur 

en kultuurdissiplines moet woedend worstel met die postkoloniale subjek se identiteit en die simbolisering 

daarvan, ook in die globale ekonomie. 

Een van die woedende worstelings oor postkoloniale subjekvorming is tussen twee ISA's: staat en 

onderwys. Volgens Cloete en Mulller (1998) is die verhouding tussen die Afrika-regering en die Afrika

universiteit gewoonlik erg gepolariseer: Enersyds word die outonomie van die universiteit drasties 

beskerm teen enige "inmenging" van die staat, soos Said hierbo bepleit. Daardie houding word vergestalt 

deur 'n Britse ondersoek oor universiteite in 1925. Die Ashby-kommissie se uitspraak was: "A university 

has to be insulated from the hot and cold winds of politics" (aangehaal in Cloete en Muller, 1998). Volgens 

hierdie siening befonds die staat die universiteit, en die universiteit spandeer dit na eie diskresie. Die 

ander pool word vergestalt deur die uitspraak aan die einde van 'n werkswinkel in Accra in 1972 oor 

dieselfde onderwerp: Die universiteit in postkoloniale Afrika het so 'n belangrike rol dat dit nie net uitgelos 

kan word om sy eie prioriteite te bepaal nie, en dus moet die universiteit maar die staat se hegemoniese 

druk op hom verduur. Die universiteit moet dee! wees van die ontwikkelingspad waarop die staat hom 

begeef, sodat hulle die weerlose ekonomie en samelewing kan ondersteun. Dit is reeds in die Witskrif 

(1997:3) se derde paragraaf duidelik dat die NCHE hom aan hierdie kant skaar deur te vereis dat die hoer 

onderwys die heropbou- en ontwikkelingsprogram ondersteun en daartoe bydra. 

Vir hierdie tweede pool kon nog nooit 'n werkbare administratiewe prosedure gevind word nie (Cioete en 

Muller 1998). Daar is nooit die nodige burokratiese strukture om die universiteite se betrokkenheid by die 

ontwikkelingsplan te stuur en te struktureer nie. Om die waarheid te se, Afrika-universiteite se swak 

administrasie en burokrasie dra by tot hulle oneffektiwiteit en verval en korrupsie (Cioete en Muller 1998). 

Die gevolg is dat politici probeer om direk daardie steun te gaan haal wat die universiteit kan bied, sonder 

bemiddelende strukture. Die steun beland in hulle eie politieke kraal, vir hulle eie politieke gewin, die 

universiteit bied weerstand daarteen, en dan is ons weer terug by die eerste pool: Die universiteit se los 

my uit. Die verhouding tussen staat en universiteit is sedert onafhanklikheid in die sestigs meestal of 

hardkoppige outonomie wat lei tot ongesonde isolasie, 6f ewe ongesonde kruipery voor 'n veranderlike 

politieke baas (Cioete en Muller 1998). 

Dit NCHE probeer die impasse deurbreek met 'n middeweg, 'n derde model: samewerkende bestuur. Die 

Witskrif noem dit "co-operative governance" (1997:4). Die basisbeginsels daarvan is (a) dat die rolspelers 

deelneem aan beleidsbepaling en (b) dat struktuur en meganismes in plek gesit word om dit uit te voer. 

Ook 'n goeie ding, meen Cloete en Muller (1998), want die Suid-Afrikaanse rolspelers maak omtrent so 

sterk aanspraak op deelname as wat die studente-opstande in die Europa van die sestigs gemaak het. 

Die NCHE beset dit, en ook dat die uiteindelike stelsel minder stabiel gaan wees as daar nie deeglike 
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betrokkenheid en eienaarskap van die rolspelers is nie. Maar die burokrasie het nie ervaring om die 

strukture in plek te stel en die betrokkenheid te absorbeer nie. Daarom het die NCHE twee nasionale 

statutere strukture voorgestel: 'n forum vir rolspelers waarin hulle "samewerkende bestuur" kan 

gekanaliseer word; en 'n raad van spesialiste in hoer onderwys wat nie self direk deur die besluite geraak 

sal word nie. Hierdie raad het op die ou einde die NCHE gevorm. 

Nadat die idee bespreek is op die plaaslike konsultasieforums en die Salzburg-kongres in die herfs van 

1996, het die Groenskrif van Desember 1996 die dubbele struktuur verwerp om drie amptelike redes: 

• Die verhouding tussen die minister en die departement en die twee strukture en die rolspelers was 

ingewikkeld, potensieel dubbelsinnig en onduidelik (en in afdeling 3.6.5 salons sien onduidelikheid is 

nou die een ding waarmee die tegniese rasionaliste nie kan saamleef nie). 

• Die NCHE het dit onhoudbaar genoem dat die staat so volgens die konvensionele model regeer en 

reguleer, met net een bufferliggaam tussen die staat en die rolspelers. Maar dit sou onwys wees, het 

hulle gemeen, om twee permanente statutere strukture te skep om te werk met tydelike probleme 

random die oorgangsfase van die postkoloniale Suid-Afrika. 

• Dis duur om twee liggame te laat werk, en miskien dupliseer hulle mekaar en die department se werk. 

Kundigheid moet eerder gekonsentreer word in die een bufferliggaam as om dit te versprei. 

Die redes is alma! flou en burokraties, maar ten slotte is samewerkende bestuur aanvaar met net een 

statutere liggaam. Volgens Cloete en Muller (1998) het die gebeure op die Salzburg-seminaar 'n groot rol 

gespeel: die internasionale gemeenskap se uitspraak daar was dat die twee liggame die regering se krag 

om die transformasie te dryf, sou verswak. 

Die gevallestudie wys dat wanneer die NCHE 'n oplossing uit Afrika vir 'n probleem in Afrika voorstel, dit 

van binne en buite afgeskiet word (Cioete en Muller, 1998). Net een opvoedkundige uit Afrika het dit 

openlik ondersteun: Makgoba. Hy het gese die twee statutere strukture "is our model, conceived and built 

in South Africa, it captures our unique circumstances and realities that influence the development and 

integration of our higher education system. We should fully embrace it" (Makgoba in Cloete en Muller, 

1998). 

Maar omdat dit vreemd op die buitelandse oor geval het, en omdat die plaaslike kundiges gesien het die 

buitelanders aanvaar dit nie, is die idee verwerp. Die gevallestudie illustreer dat dit baie moeilik is om 

kennis en innovering van buite die sentrum in te spuit in die diskoers in: beide die kosmopolitane en die 

plaaslikes bied weerstand (Cioete en Muller, 1998). Hoe die dinamika hier gewerk het, het waarskynlik 

baie met tegniese rasionalisme te doen, en dit sal verder ondersoek word in 3.6.7. 
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Die Afrikaniste se kwaaiste kritiek teen die Witskrif en die NCHE is dat hulle die koloniale model net weer 

opwarm. Die NCHE het waarskynlik weerstand teen die sentrum se swaartekrag probeer bied deur die 

hele aardbol te fynkam vir voorbeelde en 'n globale model opgestel eerder as 'n koloniale een. In 

Salzburg is hulle geprys vir die mate waarin hulle globalisasie in ag geneem het. Maar terwyl die seminaar 

daar aan die gang was, het Sasco hier 'n betoging gehou. Hulle het gevoel studente se behoeftes vir 

universiteitstransformasie is nie ag geneem nie. In dieselfde tydperk het swart akademici by die 

Universiteit van Venda vergader om beswaar aan te teken teen wat hulle beskou het as die NCHE se 

westerse ingesteldheid. Die verslae daarvan is deur prof Sipho Seepe gepubliseer, maar dit is skynbaar 

nie opgeneem in die databasis met kritiek op die NCHE dokument nie - die databasis bevat nie die woord 

"Africanisation" nie (Kraak, 1999). Die NCHE se verweer is dat die konsep wei opgeneem is in 

"responsiwiteit", maar die woord responsiwiteit word in die Witskrif (1997:12, byvoorbeeld) sterker in 

verband met globalisering gebring as met Afrikanisering. 

Toe die Witskrif verskyn, het die NCHE die globale goedkeuring gekry wat hulle verdien het: "The 

international policy community applauded, at least in part because it was so recognisable to them. Those 

who wanted to make it more local (African) failed, once again" (Cioete en Muller 1998). 

Die binere opposies waarin kolonialisasie geteoretiseer is, die marge teenoor die sentrum, die slaaf en die 

meester, is nie meer relevant nie, want globalisering het daardeur kom spoel. Maar elke land neem wei 

deel aan die plaaslike, en aan die globale. Die nuwe magsverhoudings kan nie meer ruimtelik of 

geografies verduidelik of verstaan word nie. Cloete en Muller (1998) se daar is nog baie teoretisering 

daaroor nodig, soos Cloete (in Kraak 1996) ook gese het van die verhouding tussen politieke en 

intellektuele mag. ldentiteit word beide plaaslik en globaal gevorm, en die waarde van die gevallestudie le 

volgens Cloete ook daarin dat dit wys hoe die kosmopolitaanse kundiges kleinburgerlik opgetree het, 

sander dat hulle dit eens weet, deur iets af te skiet bloot omdat dit van Afrika is. Cloete en Muller (1998) 

gee ondersteuning aan hierdie heldhaftige standpunt van hulle deur daarop te wys dat in die vraagstuk 

oor 'n tweeledige of uniforme hoer onderwysstelsel, die kundiges telkens daardie sisteem ondersteun en 

motiveer en verdedig het wat toevallig ook in hulle eie land gebruik word: Nederlanders en Duitsers was 

ten gunste van die tweeledige een, Brittanje, Amerika, lndie en Australie nie. 

Cloete en Muller (1998) se mening van postkolonialisme in die konteks van globalisasie is dit skynbaar 

eens met Makgoba se agterdog oor diversiteit wat nie krities onder die loep geneem word nie: Eers was 

daar kapitalisme binne die grense van die nasiestaat, en handel tussen soewereine state. Toe word Iande 

gekolonialiseer en onderwerp, en kultureel; ekonomies en polities uitgebuit. En nou is daar die paradoks 

van 'n kolonialisasie waarin daar net kolonies is, geen kolonialiserende skuldiges nie, net verskuiwende 

identiteite van globale sakegroeperinge (Cioete en Muller 1998). 
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Die "gekolonialiseerdes" van globalisasie word uitgeskakel deur die netwerkdinamika, nie deur iemand 

nie (Castells aan Oosterbaan 1997). Dis soos die aandelebeurs: die subjek se posisie word nie bepaal 

deur iets so eenvoudig soos vraag en aanbod nie, maar deur turbulensies. Beursturbulensies kan hele 

streke (soos Suidoos-Asie) uitskakel uit die netwerk, terwyl dit tog eintlik goed gaan in die Iande. Baie 

subjekte kry deur die netwerkekonomie beter geleenthede, want kreatiwiteit en ondernemingsgees word 

beloon, maar die proses is nie binne die beheer van iemand, van 'n staatsgesag, 'n internasionale 

instelling, 'n politikus of die NCHE nie. Die proses funksioneer wei met inligting en met simbole, en 

daarom wil ek my na aanleiding van Cloete en Muller (1998) se gevallestudie hierbo ten gunste van 

Makgoba se postkoloniale ondersoeke na identiteit en diversiteit in 'n konteks van globalisasie uitspreek. 

In die weste kry subjekte ballast in globalisasiestrominge deurdat hulle simbole van die plaaslike, 

kontingente en relevante dit verryk. Maar in postkolonialisme moet ons nog ons verhouding met westerse 

kennis in ons eie terme stel en verwerk, ons is nog nie klaar met Mazrui se stap een nie. En as ons 

probeer lei met plaaslike kennis, wei, die keer het dit nie gewerk nie, sug Cloete en Muller oor die 

gevallestudie (1998). Postkoloniale identiteitsbewustheid is 'n manier waarop ons ons kan voorberei vir 'n 

volgende keer. Die hele wereld is dus miskien besig om wereldburgers te word, maar ons gaan beslis nie 

alma! dieselfde soort wereldburgers wees nie. Ons is op die punt daarvan om 'n post-postkoloniale fase in 

te . beweeg, maar daardie ruimte gaan nie net bevolk wees deur voormalige koloniste en 

gekolonialiseerdes, setlaars en inheemses nie, maar ook deur 'n nuwe ras kleinburgerlike kosmopolitane 

(Cioete en Muller 1998). "The Africanists, with no indigenous model to support, ( ... ) take their place, willy 

nilly, in a global discursive space." 

Said (1991 :11 en 14) se postkoloniale belangstellings sluit ook hierby aan: Wanneer identiteit en 

subjektiwiteit postkoloniaal bestudeer word, sal dit ook interessant wees om nie net te kyk na wat 

subjekgrense uitsluit nie, maar ook waarby dit aansluit, en hoe dit in wisselwerking tree met ander kulture, 

ook hierdie kleinburgerlike kosmopolitane. En om uiteindelik te kan vra: Wat doen ons intellektueel en 

akademies met ons vryheid? Watter soort gesag en norme vir menslikheid en identiteit laat ons toe om 

ons te lei? Die vrae kan nie deur hierdie studie beantwoord word nie, maar kan verkieslik altyd in 'n 

kurrikuleerder van literatuuronderrig se kop maal. 

3.3.7 Bemagtigingsonderrig 

In hierdie afdeling kyk ons na maniere waarop die radikale dosent haarself in dekonstruktiewe opposisie 

tot die onderwyssisteem kan plaas deur strategiee van bevrydende onderrigmetodes. 

In afdeling 4 word praktiese toepassings vir die beginsels van opposisionele onderwys gesoek. In hierdie 

afdeling word opposisionele en postkoloniale onderwys se dilemma binne die ISA ondersoek: Kan 'n 

mens verandering binne die heersende diskoers teweeg bring? 
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Die paradoks of dekonstruktiewe posisie van die dosent in opposisie is om in en tog teen die diskoers te 

praat. In hierdie afdeling kyk ons na Richard Con Davis as 'n eksponent van opposisionele (of 

bemagtigings- of bevrydings-)onderwys. Soos die postkolonialis, moet die bevrydingspedagoog 'n 

ongemaklike posisie van kritiese refleksie oor haar eie konteks volstaan (afdeling 3.3.7.1 ). Davis vind (in 

afdeling 3.3.7.2) maniere om met die hegemoniese diskoers in dialoog te tree, daaraan deel te neem, 

sander dat die opposisionele weerstand daarteen geassimileer en geneutraliseer word. In afdeling 3.3.7.3 

word sy weerstandsweg gevolg in 'n analise van 'n studiegids vir 'n Afrikaanse prosakursus aan Vista. Die 

dinamika van wit dosente en swart studente daar bied 'n interessante konteks om Makgoba se moeilike 

verskil te versmelt met Davis se opposisionele onderwys. 

Onderwys is een van die belangrikste manier waarop ideologie ge"implementeer word in subjekvorming 

(Davis 1990:249). In plaas daarvan om binne die aangeduide grense van onderwys te werk, neem Davis, 

Spivak en Paolo Freire opposisieplekke in. Hulle dilemma is dat hulle aan die een kant afhanklik is van die 

instansies van ideologie (en hulle word daardeur sosiaal en finansieel in stand gehou), maar aan die 

ander kant werk vir radikale verandering binne die opvoedkundige instansie, en in die samelewing waarin 

dit ingebed is. Die dekonstruktiewe posisie is om 'n tradisie of aktiwiteit te probeer breek, terwyl jy dit 

beoefen (Davis, 1990:249). 

Davis (1990: 250) kyk na voorgangers soos Richard Ohman en Giroux en onderskei twee verskillende 

opposisionele onderwysideale: Volgens Ohman kan verandering van binne plaasvind, maar vir Giroux en 

sy kollegas is verandering van binne die dominante diskoers af onmoontlik. Davis gebruik Freire en 

Gerald Graff as voorbeelde van 'n derde posisie: interaksie en dialoog met die onderwysinstansie. Hy glo 

pedagogie kan as radikale praktyk herdink word. In die gaping tussen die dominante diskoers en sy 

kompetisies, moet opposisionele onderwys tussenkoms verskaf, wisselwerking. Sander dialoog kan 

verandering moeilik ingedink word, want sander dialoog is die subjek nooit diskursief bemagtig nie, maar 

bly sy objek van die oorheerser, die redevoerder. 

Davis gaan dus refleksief te werk om uit te vind hoe die opposisionele kritikus binne die dominante 

diskoers, en tog daarteen op, kan werk en praat. 

3.3.7.1 Kritiese refleksie van binne die ISA 

Die paradoks daarvan om in en teen 'n diskoers te praat, is nie gemaklik nie, want die opvoedkundige 

instansie het meganismes van mag en legitimiteit wat groat simboliese kragte in beweging hou. Daar is 'n 

paradoks tussen die instansie se eksplisiete amptelike steun vir openheid, waarheid, en ongehinderde 

ondersoek; en die verswee belange wat niks te doen het met hierdie oop verklaarde doelstellings nie. Die 

instansie verkondig en beoefen die edele doelstellings as onveranderlike waardes, maar Bourdieu 

waarsku dat 'n gesag wat die mag het om sy eie betekenis en wette neer te le, en die diskursiewe 

masjinerie het om hierdie wette legitiem te laat wees, 'n eie simboliese mag vorm. 
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'n Sterk onderwysinstansie steek dus sy magsverhoudings weg en gebruik hulle om wette te staaf en 

betekenisse te maak, en dit dien dan weer as verklaring en motivering en bewys vir hulle mag. Hierdie 

legitimeringsmeganismes word weggesteek as universele waardes. In die literatuuronderrig is sulke 

universele waardes in die kanon en in die lesinglokaaldiskoers ingebed. Die waarde van Shakespeare 

word byvoorbeeld as universeel beskou sonder dat die universaliteit van die waarde bespreek word met 

studente. Die kommunikasiesituasie in die letterkundeklas word weer byvoorbeeld gereguleer deur die 

"universele waarde" dat ouer mense praat en jonges luister. 

'n Ander "universele waarde" is dat 'n dosent 'n pa se rol het op kampus. Sy posisie trek die verplaaste 

simboliese gesag uit die magsverhoudings uit en plaas dit rondom sy rol as die institusionele "een wat 

weet" (Davis, 1990:252). 

Die klassestelsel word in die akademiese loopbaan herhaal en voortgesit. Daar is grade van 

klasselidmaatskap, vanaf aanvanklike randlidmaatskap terwyl jy jonk is, kans kry om jouself te bewys, tot 

later volledige lidmaatskap. Merkers waarop hierdie lidmaatskap tot die akademie behoort, is klasse

oorsprong, jou sosiale verbintenisse en kennisse, die taal en register wat jy gebruik, en die kultuur en 

maniere wat jy weerspieel. Hierdie dinge vorm jou toegangskaartjie tot 'n akademiese loopbaan, maar die 

beslissende rol wat dit speel w~rd in die diskoers weggesteek (Davis, 1990:253). So word diskursiewe 

uitsluiting toegepas. Op die ou end is baie van die leerinhoud wat 'n dosent aan studente bied, miskien 

selfs eintlik arbitrer, maar dit word nooit duidelik nie, want die subjekte se aandag is vasgevang in die 

bewegings van die masjinerie. 'n Aanduiding daarvan is Lund (1993) se baie geldige punt dat dit nie die 

leerinhoude is wat die student bybly en verryk nie, maar die prosesse van leer. 

Onderrig kan beskou word as 'n opleiding waarin 'n bepaalde gemeenskap rigoreus herinvesteer met 

dieselfde geldigheid en gesag. 'n Gemeenskap se waardes word in sulke onderrig oor en oor bevestig in 

elke nuwe geslag en teruggeploeg in die gemeenskap in. Maar vir die opposisionele dosente is onderwys 

iets anders: 'n voortdurende en subversiewe aktiwiteit wat reageer op 'n samelewing in evolusie, 

verandering. Dit is gedurig in die proses van totstandkoming, en soos wat dit teen die samelewing 

inbeweeg, is dit ook 'n indeks van verandering in die samelewing. Dit is in voortdurende revolusie, in 

opposisie met wat vooraf was. Enige opvoedkundige taak (kies 'n teks, gee klas, ensovoorts) is ideologies 

- dit dien sekere belange en ander nie (Davis, 1990:254). Dit vorm 'n sisteem waarvan die standaarde 'n 

stel waardes weerspieel. 

As subjek is die dosent en student albei ideologies gesmee in 'n kumulatiewe geskiedenis van 

verbindings tussen sosiale struktuur, persoonlike agentskap en tussen wat jy weet en hoe jy presteer. 

Studente huiwer egter om hulleself so te sien. Deur middel van kritiese geletterdheid soos wat Freire dit 

voorstaan (meer hieroor in afdeling 4), moet die letterkundige die verband tussen 'n ideologiese struktuur 

en die agent daarvan interpreteer. 
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Soos wat Freire ook bevind het, is dit nodig dat studente en dosente oor hulle eie kontekste reflekteer. Die 

analiste in opleiding wat leer om ideologie te analiseer, moet dit ook kan doen in toepassing op hulle eie 

kontekste. Hulle moet weet waar hulle werk, vir wie, en waarvoor. Die inhoud van studie behoort nie 

geskei te word van die konteks daarvan nie (Davis 1990: 255). So word studente aangemoedig om ook 

hulle eie plek in die arbeidsverdeling te lees, in die klas, in die universiteitsgemeenskap, en uiteindelik ook 

in die samelewing en die wereld van werk. 

Na Mei 1968 het baie van die veranderinge waarvoor studente en andere gewerk het, wei neerslag 

gevind in kursusse soos kultuurstudies, vrouestudies, interdissiplinere studies, Afrika-studies, ensovoorts. 

Noudat daardie veranderinge weer in die instituut geassimileer is, het hulle baie van hulle opposisionele 

. krag verloor, en is hulle soms te gemaklik en gerieflik om kritiek te !ewer op die universiteit. Nou is daar in 

Europa en Amerika nuwe opposisiestrategiee nodig (Davis 1990:255). Sommige radikale dosente glo 

selfs dat jy altyd nuwe institute moet stig, omdat die oues kompromiee moes tref waarin die 

bevrydingsaak besoedel is. Hulle wil institusionele weerstand heeltemal vermy, maar Davis (1990: 256) 

glo juis dat 'n mate van worsteling (soos Makgoba) met die institusie een van die vernuwende kragte van 

opposisionele onderrig is. 

3.3.7.2 Vierkant vir opposisionele literatuuronderrig 

Omdat weerstand maklik afgeplat en geneutraliseer word in 'n ISA, stel Davis (1990:257) voor dat die 

dosent in vier stappe te werk gaan om die ideologiese lyne waarlangs beduidende gebare van weerstand 

moontlik is. te volg, anders registreer dit bloot nie as opposisie nie. Die vier stappe word in 'n vierkant 

voorgestel. Eers verduidelik ek die vierkant kortliks en dan pas ek dit toe as 'n model om te ondersoek of 

dialoog as opposisionele onderwysmetode plaasgevind het in 'n Afrikaanse prosakursus vir Vista

eerstejaars. 
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Vierkant vir opposisionele literatuuronderrig 

VLAK 1: Opposisionele verhouding in die stelsel 

1. 2. 

Posisie Aanvullend tot 1. 

(negritude) (Black Consciousness MovemenQ 

VLAK 2: lnterpreteer vlak 1. Marginales en onderhoriges van vlak 1 is op vlak 2 

4. 3. 

Begin nuwe diskoers. Dui op spanning tussen 1 en 2. 

Verlaat vierkant vir 'n nuwe belangeruimte. Die vierkant se inherente waardes blyk. 

Potensiaal om vierkant se hierargie/opposisie 

te deurbreek (Postkoloniale sintese) 

(Moeilike verskil) 

Davis verduidelik die vierkant met vier soorte tradisies van akademiese literatuurstudie in Amerika. Op die 

eerste vlak is proposisies in 'n opposisionele verhouding, byvoorbeeld professionele humanisme teenoor 

amateurswaardering, as akademiese literatuurtradisies in Amerika. Die twee verskil baie, maar kan in 

gesprek daaroor tree. Op die tweede vlak le die onderhorige en gemarginaliseerde. Dit interpreteer die 

eerste vlak. Die derde term maak duidelik op watter kategoriee die eerste vlak berus. In die voorbeeld van 

Davis (1990:261) is daar teenoor professionele humanisme en amateurswaardering dan 'n derde term: 

wetenskaplike navorsing van literatuur. Hierdie derde term dui 'n hierargie in die eerste twee terme aan. In 

hierdie geval: rasionele ondersoek is die mag wat die. opposisie tussen humanisme en 

amateurswaardering reguleer. 

Die vierde term, wat die vierkant voltrek, staan dan teenoor die derde een en ook teenoor die opposisie 

van die eerste vlak (humanisme en amateurswaardering). Die vierde term is opposisionele pedagogie in 

Davis se voorbeeld (1990:261 ). Die vierde terme lui die potensiele vernietiging van die opposisies van die 

vierkant in - die vierkant vind sy formele voltooiing in die vierde term, maar dit is ook die begin van 'n 

nuwe diskoers, die moontlike verskuiwing van die logika en ideologie van die vierkant na 'n ander 

belangeruimte. 

Die vierkant herinner aan die drie dialektiese fases van postkoloniale subjekvorming en aan die manier 

waarop moeilike verskil met 'n vierde fase deurbreek: Eers word Afrika-identiteit verwoord in die terme 

van die wit kolonialis (negritude). In die tweede antitetiese fase is "black beautiful", soos vir die Black 

Consciousness Movement. Die derde fase bereik sintese deurdat die postkolonialis soos Njabulo Ndebele 

sy eie terme en temas vind. Die vierde fase verlaat die sintetiese rusposisie vir worsteling met moeilike 

verskil. 

237 



Die fases sal vervolgens in aksie verduidelik word, deur middel van 'n analise van 'n gevallestudie van 

literatuuronderrig. 

3.3.7.3 Gevallestudie 

Met Davis se vierkant maak ek vervolgens 'n lesing van hoe kortverhale vir Afrikaanse prosa aan Vista 

voorgeskryf is uit die kortverhaalbundel Taxi vir eerstejaars, en hoe daardie kortverhale behandel is. Daar 

was 'n groot gaping tussen die kulturele identiteit van die dosente en van studente in daardie kursus, 

naamlik wit Afrikaans teenoor swart. Dit skep 'n interessante geleentheid om die dinamika van moeilike 

verskil te analiseer. So skuif die teoretiese raamwerk van Davis se opposisionele onderwys en Makgoba 

se postkolonialisme oor mekaar en word albei in 'n relevant konteks illustreer. 

Dit gaan hier by uitstek om studente wat nie bemagtig is nie: aan die een kant beheers hulle nie die 

akademiese of die Afrikaanse literatuurdiskoers vlot nie, want dis nie hulle kulturele identiteit nie, en aan 

die ander kant was hulle subjektiwiteite polities-ekonomies gesproke nog nie getransformeer aan die 

einde van die vorige eeu nie. Baie gelykmakende werk was nodig voordat hulle tevrede sou wees dat 

hulle iets uit die politieke omwenteling van die land geput het. Die kortverhale en die gepaardgaande 

studiegids is deur die dosente van Vista se Afrikaans-departement ontwikkel. By die samestelling van die 

bundel was multikulturele onderwerpe 'n kriterium vir die insluiting van kortverhale (Jooste 1997 a en b). 

Die kortverhale en hulle interpretasie in die studiegids word hier analities beskou om uit te vind in hoe 'n 

mate dialoog oor kultuurgrense heen moontlik is in die kursus tussen die dosent en die studente, en of 

bemagtiging deur middel van die kursus kan plaasvind. 

Dialoog tussen hierargiese posisies in 'n stelsel (studiegids-dosent-studente) is vir die analise 'n merker 

van bemagtiging. Want Davis en die opposisionele opvoeders se bevinding hierbo was dat kritiese 

refleksie en verandering bfnne die ISA se diskoers moontlik is. Dialoog tussen en oor kulturele identiteite 

is ook vir Makgoba 'n nodige stap in postkoloniale Suid-Afrika, want as ongemaklike verskille worstelend 

bespreek word, is dit 'n teken dat daar ruimte is vir diversiteit sonder dat dit afgeplat word in skynheilige 

pluralisme. 

Davis se vierkant onderwerp die opposisionele stelsel aan die beginsel van teenstelling. Daarmee kan 

teenstellings gelees word rondom 'n vaste punt waarrondom verskille gesistematiseer is en in verband 

met mekaar gebring kan word. Dit is daarom 'n nuttige model om opposisionele momenta binne 'n 

diskoers mee te analiseer. 

In plaas van voorgeskrewe leeswerk wat vir die student rolmodelle en 'n gelukkige selfbeeld van hulle 

kultuureie identiteit voorhou (soos wat Suzanne Scafe en trouens die meeste ander postkolonialiste 
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propageer) het ons hier te doen met kruiskulturele kommunikasie. Ek het die verhale se ontvangs deur die 

Vista-studente bespreek met een van die Vista-dosente. AI die verhale kom uit die bundel Taxi (Jooste 

1997b), en ek verwys ook na die studiegids vir Prosa vir Afrikaans 100 (Jooste 1997 a). Ek stel die 

verhale se posisie eers voor in die vierkant en ondersteun dit dan met analise. 

Vierkant vir opposisionele onderrig: Toepassing 

VLAK 1: Opposisie en hierargie 

1. 2. 

Min uitdaging Aanvullend tot 1. 

Is jou oupa nag so mooi Mejuffrou Matraskop 

(Wit oorheerser se diskursiewe terme) (Black is Beautifu~ 

VLAK 2: lnterpreteer vlak 1. Marginales en onderhoriges van vlak 1 is op vlak 2 

4. 3. 

My pa se geweer 'n E20 vir Fast Shoes 

Moeilike subjekvorming. Dui op spanning tussen 1 en 2 en die vierkant 

Ooreenkomste en verskille tussen wit en swart se inherente hierargie in diskoers. 

gesinne. Marginales van Soweto-bendes 

Postapartheid-samelewing in trauma 

In die eerste posisie plaas ek 'n verhaal wat min uitdaging bied (Is jou Oupa nag so mooi?), en in die 

tweede posisie 'n verhaal wat hom aanvul (Mejuffrou Matraskop), oindat dit die eerste en tweede fase van 

die opposisionele onderwysm.etode hier verteenwoordig. 

Op die tweede vlak, in posisie drie, plaas ek 'n verhaal waarvan die behandeling in die studiegids dui op 

die waarde inherent in die vierkant ( 'n E20 vir Fast Shoes). Hierdie verhaal verteenwoordig die spanning 

tussen 1 en 2. 

Die vierde verhaal (My Pa se geweer) verteenwoordig 'n potensiaal om die diskoers van die verhale te 

herposisioneeer. Dit verteenwoordig subjektiwiteit wat van posisie verskuif. Dit plaas 'n ander potensiaal 

op die voorgrond, en dui op die grense van die diskoers. Die vierde posisie artikuleer volgens Davis 

(1990:261) 'n onderdrukte moontlikheid en gaan so eintlik uit die vierkant uit om die moontlikheid van 'n 

nuwe pedagogie te erken. Dit erken dat daar diversiteite en verskille is waarvoor ons nog nie in die stelsel 

ruimte het nie, en is bereid om daarmee in dialoog te tree, en so die stelsel se beperking te deurbreek. 
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3.3.7.3.1 Analise 

In die eerste verhaal, Is jou oupa nag so mooi, gaan die verteller na 'n ou plaashuis waar haar oupa 

vroeer gewerk het. Sy kom daar 'n tante tee, en kom agter dat die tante en die oupa waarskynlik op 

mekaar verlief was, maar dat daar niks van gekom het nie. Die studiegids bied dit aan as 'n moontlikheid 

dat die paartjie nie by mekaar uitgekom het nie, omdat sy Joods is. Die tante se vroeere skoonheid word 

genoem. Die tante vra vir die verteller of haar oupa nog so mooi is, en staar lank na die verteller asof sy 

iets spesiaals in die gesig sien. Die temas wat in hierdie verhaal aan bod kom, is dus skoonheid, 

romantiese liefde, die konteks van Afrikaners se geskiedenis op plase, en wit kultuurgroepe. Kulturele 

suiwerheid is 'n diskoers: dit het die romanse verongeluk. Maar in die Vista-resepsie word die verskil 

Joods:Afrikaans klein in die lig daarvan dat die gegewe vreemd is vir die Ieser. Daar is gefokus op die 

plaaskonteks en die plot. Die verskil tussen Ieser en verhaal was dus te groot vir die verskil tussen die 

karakters om aan bod te kom. 

Die verbrokkeling van die romanse kry ook nie in die storie lyf as 'n vorm van kulturele uitsluiting nie, 

omdat die verhaal gemoedelikheid, versorgdheid en welvaart representeer, en nie gebrokenheid, 

verlange, gemis nie. 

In die tweede verhaal, Mejuffrou Matraskop, hoor ons van 'n dogtertjie wat winkel toe was op die fiets om 

vir haar ma inkopies te doen. Die fiets het 'n pap wiel, sy moet hom sukkelend huis toe stoot, en sy word 

vies dat haar broer en suster nie hulle dee! in die huis doen nie. Sy is ook baie skaam dat haar woeste 

· krullebol van die geswoeg losgaan uit haar vlegsels, en sy onthou skaam hoe hulle haar by die skool 

mejuffrou Matraskop noem. Sy rus langs die pad, daar is 'n tydskrif met 'n voorblad van Amy Kleynhans 

tussen die inkopies. Tussen die toto's van Amy Kleynhans is daar ook een van Amy as dogtertjie, met 

dieselfde bos krulle as waaroor die hoofkaraktertjie skaam is. Dit gee haar moed, sy maak haar hare los, 

en gaan trots huis toe. 

Die studiegids vergelyk die dogtertjie se karakter met haar broer en suster s'n, en se die storie gaan oor 

innerlike skoonheid. Daar word geen melding daarvan gemaak dat Amy Kleynhans en, by afleiding dan 

ook die karakter, bruin is nie. Die studiegids onderbeklemtoon die hare as bron van verleentheid en as 

merker van velkleur en kulturele identiteit. Die gesin is gesond en gelukkig, die storie het 'n ooglopende 

les, en die studiegids versteur nie die idille nie. Die verhaal kan sleg deurloop onder ideologiekritiek en 

feministiese kritiek: dit hou voor dat die karakter se troos in skoonheid le, en dat sy gelukkig mooi gaan 

wees, en dat daar gelukkig ook plek is vir mooi bruinmense ook. Die heilsaamheid van die gesin (en van 

die taalgebruik) grens aan polities korrek, asof die verhaal bloot in· 'n bruin gemeenskap geplaas is ter 

wille daarvan dat daardie minderheid ook verteenwoordig word. Bruin as potensiele tema word nie in die 

studiegids behandel nie, hoewel dit in 'n postkoloniale lesing die fase van Black is beautiful kan 

verteenwoordig. 
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Daar word dus nie werklik by die saak van hoekom woeste krulhare dan 'n verleentheid kan wees, 

uitgekom nie. Die rol van krulle en kroese as apartheidsmerker word nie ontgin nie. Daar is geen 

opposisionele lesing nie. Die analise in die studiegids beklemtoon die verskil tussen die dogtertjie as 

hardwerkend en haar minder soet broer en suster. Die kind word haar ma se staatmaker genoem, en 

haar ma is waarskynlik iemand anders se hardwerkende staatmaker, en Amy Kleynhans se plek in die 

verhaal is ook 'n staatmaker, 'n betroubare poppie wat nie uit haar ideologiese subjeknis breek nie, geen 

kinkel in die verhaal nie. Daar is 'n groot mate van sluiting tussen Amy Kleynhans as rolmodel en die 

dogtertjie. 

Hierdie verhaal is dus in 'n supplementere rol tot die ·eerste een: In albei gaan dit oor vroue in Suid-Afrika 

wat, mits hulle by hulle kulturele identiteit hou en mooi is, geluk en rustigheid kan beleef. In beide is 

familie en skoonheid, gehoorsaamheid, orde en dissipline waardes. 

Die derde verhaal, 'n E20 vir Fast Shoes, bring van die spanning op die eerste vlak, wat nie in die 

studiegids ontgin is nie, uit. Die soetsappige heilsaamheid word hier in skerp kontras gebring met kru taal, 

geweld, en ongenaakbaarheid. Op die eerste vlak is gelukkige families wat verskil langs die as van 

welvaart: die een het 'n plaas maar mejuffrou Matraskop se mense het dit nie breed nie. Op die tweede 

vlak word die spanning tussen welvaart en armoede dramaties vergestalt in motorroof en moord. 

Die verhaal gaan kortliks oor 'n bende wat hulle daggapyp vir die oggend rook in White City, Soweto, 

voordat hule vertrek na die wit voorstede om 'n minibus te steel. In die proses word 'n Joodse ma 

doodgeskiet. Die verhaal eindig wanneer die bende stop by die kafee vir 'n pakkie sigarette. 

Waar die eerste twee verhale wei aandag gee aan die materiele konteks van die karakters, maar dit op 

die agtergrond bly, bring hierdie verhaal dit grof na vore: Die groot kloof tussen party dele van die 

bevolking wat gemaklik daaraan toe is, en 'n ander gedeelte wat in subekonomiese behuising bly, word 

die ervaring waarby die Vista-studente kan aansluit. Die karakters praat tsotsitaal, en daar is bloedige 

geweld, maar ook simboliese geweld, spottery met 'n wapen of mondelinge geweld. Volgens die 

geraadpleegde Vista-dosent, het die studente die karakters ervaar as tipes waarvan hulle ook voorbeelde 

ken. Hulle reaksie op die karakters is veroordelend, maar hulle ervaar dit nie as skokkend nie. 

Die derde verhaal bring daarom aspekte van die eerste twee na vore wat nie aanvanklik gelees is nie. In 

al drie verhale is daar byvoorbeeld motors, en in die eerste en tweede een is dit bloot vervoermiddels. 

Maar nadat die derde verhaal in die vierkant inbeweeg het, word die motors sosio-ekonomiese markers 

van die bevoorregte klas (baie meer bevoorreg in die geval van die wit plaasmense; net 'n bietjie meer 

bevoorreg by die bruinmense). 
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Net so word die huislike geluk van die eerste twee verhale in 'n ander lig gelees na die derde verhaal. Op 

die bende se motor is 'n dreigende plakker: "Don't laugh, your daughter could be inside". Dit versteur die 

eerste twee verhale se subjeknis vir vroue as mooi, gehoorsaam en tuis, en die veiligheid wat hulle in 

daardie rolle het. Die eerste twee verhale is deur vroue geskryf. Na die derde verhaal se gewelddadige 

bedreiging en selfs moord van (sulke?) vroue, word die gebrek aan feminisme op die eerste vlak 

problematies. Skoonheid, passiwiteit en begeerlikheid is nou nie meer 'n waarborg vir sukses nie, maar 

kan ook verband hou met die vrou se onveiligheid. 

Daar is 'n interessante spel met perspektief wat nie in die studiegids se analise aan bod kom nie. Die 

verhaal hanteer die bende as 'n kuriositeit, en vervreem (foregrounds) die obseniteit en geweld van 'n 

dag in die bende se lewe. Die punt van die plot is op die ou end nie of die bende nog 'n E20-minibus kan 

!ewer aan hulle klant (genaamd Fast Shoes) nie, maar die kille arbitn3rheid daarvan dat die een vrou bly 

leef en die ander een doodgeskiet word. Die verhaal herinner in daardie opsig baie aan A Clockwork 

Orange van Anthony Burgess. 

Burgess volg soortgelyke gewelddadige gebeure en kultuur stap vir stap hiperrealisties soos wat dit gelei 

het tot die inbraak in sy huis en die ongeluk wat dit vir sy gesin ingehou het. Net so volg hierdie 

kortverhaal in nougesette eenheid van tyd, plek en handeling hoe dit gekom het dat daardie vrou dood is 

- soos 'n posttraumatiese debriefing-sessie. So is die verhaal eintlik uit 'n voorstedelike perspektief 

geskryf. Soos wat Burgess die verhaal geskryf het om sy eie pyn te verwerk, so is hierdie kortverhaal 

terapie, miskien kollektiewe terapie. Die onverstaanbare van hoe een mens dit aan 'n ander kan doen, 

word verstaanbaar gemaak deur die geweldkultuur as konteks hiperrealisties voor te stel. Daar is 

bevestiging van hierdie standpunt in die feit dat sommige taxiterme aan die Ieser verklaar word - aan die 

Vista-studente is daardie terme bekend. Ons kan dus aflei dat die Vista-student nie die implisiete Ieser is 

nie. 

Die verhaal wys eintlik 'n vinger na Soweto. Die verhaal bring ongesede dinge na die oppervlakte oor die 

verhouding tussen wit en swart Johannesburg. Die studiegids roer byvoorbeeld die subteks van politiek 

aan:. warmeer een bendelid sy makker kwalik neem vir die onsinnige dood, verwys die moordenaar na die 

"white bitch". Die studente identifiseer met die bendelid wat die moord verwerp. Sy makker se antwoord 

dat die vermoorde 'n "white bitch" was, sluit aan by 'n saak na aan die hart van die postapartheid Vista

student: Wat is die grootste verskil: ras, of klas - die verskil tussen die wat het en die wat nie het nie? In 

postapartheid-Vista was daar frustrasie met hoe stadig die heropbouprogram vorder. 

Die verhaal word gewoonlik met simpatie deur die studente beleef, en volgens die dosent is dit een van 

die ·min verhale waar die simpatie by die blankes I e. 
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Slagoffer as kategorie word ook deur die Vista-lesing aangeraak. Die studiegids vra of daar net een tipe 

slagoffer in die verhaal is. Studente antwoord dan dat die wit huisvrou slagoffer is, maar dat die 

bendelede se gebroke waardesisteem hulle ook as slagoffers plaas: van die politieke sisteem, van 'n 

kultuur van geweld, van hulle eie afstomping, ensovoorts. 

'n Ander rede waarom die derde verhaal so 'n geslaagde moment in opposisionele literatuuronderrig skyn 

te wees, is omdat dit werk met kultuurspesifieke en plaaslike kennis - dit werk van binne die masjinerie 

van beheer. Volgens Siemon (1993:157) is opposisionele literatuuronderrig "at the end of Empire" en 

onder die owerheid se ekonomiese beheer. Vir die literatuuronderrig om na die heersende ideologie se 

pype te dans, moet dit afhanklikheid en gehoorsaamheid aan die Empire verseker, en dus ook 

ekonomiese onderdanigheid. Die doel van opposisionele pedagogie in hierdie derde fase is dus om die 

lyne van beheer (waarvan Davis ook hierbo gepraat het in die vierkant) in stand te hou, maar in die 

teenoorgestelde rigting te laat werk: om steeds "at the end of Empire" te wees, maar om hierdie einde, 

hierdie posisionaliteit, hierdie punt van die stok, te laai met aktiwiteit, en nie die passiewe rol wat die 

Empire vir die gemarginaliseerde onderhorige inskryf nie. 

Dit is nodig vir die postkolonialis om te bly by die marge en nie na die sentrum te beweeg nie, maar om 

die marge te laai met subalterne aktiwiteit en kulturele selfkennis. 'n Opposisionele lesing van die derde 

verhaal sal dan gebruik maak van die surplus kennis wat die Soweto-studente van die verhaalgegewe 

het, hulle plaaslike voorsprong. Die plaaslike kennis, outentisiteit en stemme wat die studente se 

andersheid beklemtoon, bly altyd buite bereik van die heerser. Ndebele stel dit ook voor as bron vir 

kulturele identiteitsvorming in derde fase van postkolonialisme. 

Tekste wat weer van lesers verg om antropologiese kennis by te bring omdat hulle juis nie die outentieke 

eerstehandse kennis het nie, gaan ewe opposisioneel te werk, maar in die ander rigting: daar word ander 

verwysingsraamwerke as die Ieser s'n bygebring, en daar is 'n mate van ongemak by die studente. Hulle 

is bewus van radikale andersheid tussen hulle en die teks, en is soms agterdogtig teenoor 

veralgemenings van die neutraliserende werking van hulle eie kultuur waarvandaan hulle die teks 

benader, en dikwels nie van hulle eie kultuur nie, maar van die dominante kultuur as tussenganger. lndien 

hulle nie bewus is van sulke agterdog nie, moet die dosent hulle daarvan bewus maak. Daarom glo 

Siemon (1993:158) in opposisionele leeswerk wat teen verskillende kultuurgroepe se onderskeie greine 

ingaan. In die oorgaan van die derde na die vierde verhaal is hierdie metode van hom aan die werk. 

3.3.7.3.2 Die vierde verhaal 

Die vierde verhaal, My Pa se Geweervan Ryk Hattingh, is die enigste van die vier verhale waar daar nie 

eenheid van tyd, plek en handeling is nie. Dit is nie die enigste verhaal waar die verteller in die verhaal 

ingebed is nie - die eerste een is ook so. Hierdie een se verteller bring 'n interessante verskuiwing in die 
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vierkant: selfrefleksiwiteit ('n vaardigheid wat in die arbeidsmark-afdeling 3.2 hoog aangeskryf is). Hierdie 

verhaal se ek-verteller onthou tye uit sy kinderjare toe sy ma en pa snags baklei het. Sy ma het hom een 

nag wakkergemaak om te kom kyk, sy pa wil selfmoord pleeg. Toe hy sy pa op die bed sien sit met die 

geweer in die hand, onthou hy ook 'n keer toe sy broer per ongeluk 'n gat in die kamermuur geskiet het 

met die geweer. Daardie ander keer was daar onduidelikheid oor hoe die geweer gelaai was. Eers het sy 

pa gese dit was dan seker die duiwel wat hom gelaai het, totdat hulle uitgepluis het hoe dit (per ongeluk) 

sy pa se fout was. 

Selfrefleksiwiteit vind in hierdie verhaal plaas in die opsig dat iemand sy eie kultuur ondersoek en krities is 

oor die magsverhoudings wat in die diskoers ingebou is. Omdat hierdie verhaal op 'n ontgogelde manier 

vertel van die eie kultuur, hoe die subjektiwiteit in die familiegeweld gevorm word, hoe die karakter 

ontnugter is oor sy pa se swakheid, plaas dit die twee kulture, wit en Vista, op 'n eerlike voet - waar 

dialoog moontlik is, omdat verskil nie in aangename beleefdheid afgeplat word nie. 

So kan die groep verhale dialoog met andersheid akkommodeer. Hierdie ander is die Afrikaanse geheim. 

Ryk Hattingh se verhaal My pa se geweer verteenwoordig die intieme huissake van (sommige van) die 

Afrikaanses, die Afrikanerman in sy naakte onopgesmukte machismo, en swakheid. 

Met hierdie verhaal bars gesprek los in die klas. Die studente se reaksie op My Pa se Geweer is 

gewoonlik om dit in verband te bring met hulle eie kennis van familiegeweld en die patriargale sisteem -

die inan met die geweer het die reg, nee die mag, om die ander rond te gooi. Die tema van familiegeweld 

is nie vir hulle vreemd nie. Die intieme perspektief, die tema van verstedeliking, en van hoe die patriargale 

stelsel se nate begin Josstrek, bied gedeelde grond vir dialoog. Hoewel die twee kulture se diskoerse 

verskil, en die subjektiwiteite en die sosio-ekonomiese realiteite ook, is daar by die lees van hierdie vierde 

verhaal werklik moontlikheid vir dialoog tussen dosent en studente. Die dialoog wat deur hierdie vierde 

plek in die vierkant gestimuleer word, gaan oor mag en beheer, en oor swakheid, en oor hoe daardie mag 

soms met geweld gebeur in ons kulture, en hoe dit alma! intiem raak. 

Ook die eerste twee verhale se sluimerende posisies oor mag, en die patroniserende magsverhouding 

wat dit as tekste voortsit, word nou in die vierde fase duidelik. Daar word · byvoorbeeld na die swart 

vrouebediende op die plaas in die eerste verhaal verwys in die lydende vorm: "Ek gaan net vra dat daar 

vir ons iets te drinke gemaak word." 

Die verhaal is ook op Potchefstroom gebruik as 'n teks in 'n eksamen waarop tweedejaars 'n Jeesmetode 

van hulle keuse moes toepas. Interessante verskille blyk uit die twee groepe se lesings: Die Vista

studente het twee temas in die verhaal bespreek wat nie in die Pukka se lesings opgeduik het nie: 

Familiegeweld, en dat die kind ontnugter is oor sy pa se swakheid en basin oor wat 'n goeie ouer is. Die 

generasiegaping in Soweto (Ndebele 1989) bied vir die Vista-studente 'n agtergrond waarby die twee 
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temas aansluit. Die verskillende lesings hou ook verband met die verskillende leesmetodes. Die 

opposisionele Vista-metode se ideologiese en sosiale fokus herinner aan Jameson (1981) se beskrywing 

van die verband tussen die private sfeer (die gesin) en die openbare sfeer (die lesinglokaal) in 

subjekvorming. Die dialoog in die Vista-lesings kon die private gesinsruimte ter tafel le in die klas. Dit dui 

daarop dat kritiese refleksie oor subjekvorming plaasgevind het - dat dit 'n suksevolle poging in 

opposisionele onderwys was. 

Die vierde verhaal plaas dus die opposisionele vierkant in 'n nuwe belangeruimte, dit maak die grondige 

herbesinning nodig waarvan Davis (1990:264) praat as 'n kreatief-opponerende interaksie tussen kulture. 

In die nuwe belangeruimte is die sosiale weefsel nie · meer ryk wit families (fase 1 ); laer-middelklas bruin

is-beautiful gesinne (fase 2); of verbrokkelde Soweto-familiewaardes (fase 3) nie; maar 'n nuwe ruimte: 'n 

Diverse Suid-Afrikaanse jeug wat kruiskultureel selfrefleksief kan nadink oor hoe generasiegapings en 

apartheidsgeweld hulle verantwoordelikheid (ook as moontlike ouers) be'invloed. 

Koherensie in Suid-Afrikaanse opposisionele literatuuronderrig sal waarskynlik nie gebaseer kan word op 

konsensus nie -. daarvoor is daar te vee! diversiteit in ons kulturele landskap. Maar met revolusionere 

onderrigpraktyke soos hierdie waarin 'n kultuur bereid is om die naakte waarheid oor sy eie onsekerhede 

te praat, is dialoog oor moeilike verskil moontlik. 

Dis interessant dat die studiegids op baie plekke wanneer die vierde verhaal behandel word, vra vir die 

dosentekollegas se geduld met 'n vraag. Die dosent wat hierdie les uitgewerk het, was kennelik bewus 

van die groot verskil tussen (die aanpak van) hierdie verhaal en die ander, en dat dit skynbaar nodig is om 

sommige van die vrae wat behandel word, te motiveer. Dis asof die ongemaklike ontboesemingsaard van 

die verhaal die dosent ook in 'n weerlose posisie plaas. Weerloosheid en ongemak is by opposisionele 

opvoeders en by Makgoba se postkolonialisme goeie tekens. 

Van die vier is hierdie verhaal ook die enigste een waarby die studiegids werklik by 'n analise uitkom, en 

ook die diskursiewe vaardigheid van die letterkundige aanwend. 'n Analise van die verhaal se tydstruktuur 

word byvoorbeeld gemaak, en ook 'n analise van diskursiewe grepe soos die ironie daarvan dat die pa 

aanvanklik die duiwel beskuldig dat die geweer gelaai was, en dan word dit later duidelik dat dit eintlik sy 

skuld was. 

Die dosent wat die les uitgewerk het, het vertel dat hy die verhaal se plek in die bundel moes verdedig. 

Die verhale is vir die kursus gekies omdat hulle ontmoeting tussen kulture representeer, maar by My Pa 

se Geweer gebeur dit nie. Die verhaal het sy plek verdi en omdat dit dialoog met die studente kon regkry, 

en omdat dit 'n "stywe analise kan weerstaan". 
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3.3.7.3.3 Dialoog 

Opposisionele onderrig soos wat Davis dit aan die hand van hierdie vierkantmetode voorstel, laat 

multikulturele dialoog toe. Dialoog met die student oor haar eie ervaring (reeds in die derde fase, by 'n 

E20 vir Fast Shoes) het die potensiaal om kritiese refleksie oor ideologiese strukture soos gesin en die 

heropbouprogram en die vervoerstruktuur toe te laat. 

Hoewel die meeste postkolonialiste (ook Scafe) hulle eie kulture se verhale wil hoor in die literatuurklas, is 

daar in Suid-Afrika 'n veelvoud van ander dialogiese kombinasies moontlik: ons situasie is so kompleks, 

daar is soveel kulturele subjektiwiteite wat steeds diskursief geweef word. In die voorbeeld van die Vista

klas wat Ryk Hattingh se verhaal behandel het, was daar 'n moment in die ontwikkeling van 'n 

postkoloniale, opposisionele literatuuronderrig, waarin die ou strukture van mag getransformeer is deurdat 

die wit doseerdiskoers nie patroniserend met die swart student in 'n eenrigtingkommunikasie was nie, 

maar oor die self gepraat het, met ironie. Die gemeenskaplike probleme van geweld en subjekrolle in 

beide kulture (swart en wit Johannesburg) het gevolglik die soort moeilike gesprek waarvoor Makgoba 

pleit, moontlik gemaak tussen studente as subjekte en dosente as subjekte. 

3.3.8 Gevolgtrekking 

Hoewel daar min sulke "resepte" vir postkoloniale pedagogie is, stuur Siemon (1993:160) ons terug klas 

toe: Die klaskamer is die oorspronklike toneel van (koloniale) oorheersing, en dit is ook daar waar 

weerstand geartikuleer kan word, sonder om toe te gee aan die verkrummelde self-ander-dialektiek van 

neokolonialisme. In die opsig is Siemon en Freire dit eens: dit is in die klaskamer waar dialoog tussen die 

subalterne en die heersende diskoerse kan plaasvind, en waar die opposisionele dosent teorie versigtig 

kan aanwend. Die belangrikste klaskameroefening waarvan opposisionele literatuuronderrig nooit genoeg 

kan kry nie, bly diskursiewe analise. 

Hierdie afdeling het die formasie van kulturele identiteit beskou as 'n subjekvormingsmeganisme binne die 

onderwysstelsel as ISA. Bevryding en bemagtiging van subjekte is 'n doelstelling van postkoloniale 

literatuuronderrrig. Maar in afdeling 3.3.3 is bevind dat 'n kanon wat die gemarginaliseerde kulturele 

identiteit inlaat, glad nie genoeg was om swart studente in Londen te bemagtig nie. lnteendeel, hulle het 

eerder toevlug gevind in hulle marge as om die ISA te vertrou met hulle subjekvorming. Die 

gevolgtrekking was dat goeie kanonbedoelings nie vertaal in bevryding nie, maar dat dialoog met die 

studente nodig is. 

Nasionalisme as 'n meganisme van mag is in afdeling 3.3.4 bespreek. Daar was 'n tyd toe Afrika-denkers 

'n nasionalistiese Afrika-identiteit as subjekmodel aanvaar het. Daarna het postkoloniale subjekvorming in 

dialektiese stappe beweeg na Ndebele se sintese, waar die Afrika-eie nie-eksklusief vergestalt is. Maar 

kulturele diversiteit word maklik afgeplat en daar is 'n behoefte om verby die apartheidserfenis te beweeg. 
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Makgoba se konsep van moeilike multikulturele dialoog beweeg verby die postkolonialis se dialektiek met 

die kolonialis en begin 'n nuwe belangeruimte vir bevrydende onderwys verbeeld (afdeling 3.3.5). 

As teenwig teen die verskil wat deur globalisasie se idee van individualisme verkondig word, stel 

Makgoba 'n radikale diversiteit voor om te voorkom dat verskil afgeplat word. Die kritiese ingesteldheid wil 

nie verhoed dat ons wereldburgers word nie, maar is bewus daarvan dat ons beslis nie alma! dieselfde 

soort wereldburgers gaan wees nie. Dit wil dus die subjek in twee kontekste sien vorm: plaaslik en globaal 

(afdeling 3.3.6). 

In afdeling 3.3.7 het ek postkolonialisme in 'n vierde fase verby die belangeruimte van kolonialisasie 

geplaas deur Makgoba se beginsel van moeilike dialoog tussen verskillende kulturele te versmelt met 

Davis se fases van opposisionele onderwys tot 'n leesmetode wat die teks van literatuuronderrig kan 

analiseer. 

As sulks voorsien dit in Afrika se behoefte om globalisering se kapitalistiese neokolonialisasie die hoof te 

bied, en dit voorsien ook in die literatuuronderrig se behoefte aan 'n selfrefleksiewe en dialogiese 

onderrigmetode. 

Vervolgens word die regering se transformasiebeleid bestudeer as die laaste van die drie ideologiese 

apparate wat 'n groot invloed het op hoe die subjek se buitelyne in literatuuronderrig getrek word. 
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( 

Afdeling 3.4 

3.4 Literatuuronderrig en die regering se transformasiebeleid 

Randy says, "You asked me earlier what is the highest and best purpose to which we could 

dedictae our lives. And the obvious answer is 'to prevent future Holocausts'." 

A vi laughs darkly. "I'm glad it's obvious to you my friend. I was beginning to think I was the 

only one." 

"What?! Get over yourself, A vi. People are commemorating the Holocaust all the time." 

"Commemorating the Holocaust is not, not not not not not, the same thing as fighting to . 

prevent future holocausts. Most of the commemorationists are just w_hiners. They think that 

if everyone feels bad about past holocausts, human nature. will magically transform, and no 

one will want to commit genocide in the future." 

"I take it you do not share this view, A vi?" 

"Look at Bosnia!" Avi scoffs. "Human nature doesn't change, Randy. Education is hopeless. 

The most educated people in the world can turn into Aztecs or Nazis just like that." He 

snaps his fingers. 

"So what hope is there?" 

"Instead of trying to educate the potential perpetrators of holocausts, we try to educate the 

potential victims. They will at least pay some [*&%/!] attention." 

"Educate them in what way?" 

A vi closes his eyes and shakes his head. "Oh [*&%/!].Randy, I could go on for hours - I 

have drawn up a whole curruculum." 

(Gesprek tussen twee entrepreneurs in Neal Stephenson se historiese 

wetenskapfiksieroman Cryptonomicon (2000:401) 

Die grater afdeling 3 bestudeer subjekvorming van die literatuurstudent in drie ideologiese staatsapparate 

(!SA's: ekonomie, onderwys en politiek). Hierdie afdeling (3.3) maak die laaste van die drie uit. 

In afdeling 3.2 is subjekvorming van literatuurgraduandi op die arbeidsmark as ISA ondersoek. In afdeling 

3.3 het ons gekyk na die spanning tussen universiteitsonderrig as ISA en postkoloniale subjekideale van 

bemagtiging in 'n globalisasiekonteks. In afdeling 3.4 kyk ons vervolgens na die postapartheid-regering se 

beleid vir hoer onderwys. 
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3.4.1 lnleiding 

In die Witskrif vir Onderwys van Julie 1997 gee die Departement van Onderwys 'n raamwerk vir die 

transformasie van hoer onderwys. Daaruit kan ons 'n soort objek en subjek voorstel: die ideale beeld wat 

die regering in gedagte het vir die student en vir die universiteit as objekte, en vir homself as regerende 

subjek, en die simboliese orde waarin dit ingele is. 

In hierdie afdeling spoor ek daardie subjekbeelde op. Ek kyk eers na die student wat die staat projekteer in 

sy ideale getransformeerde universiteit (afdeling 3.4.2), en dan na die beeld wat die staat projektuur vir 

kultuur en literatuuronderrig (afdeling 3.4.3). Dan kyk ek na die staat se eie subjekopstelling in die Witskrif 

en die statutere National Council on Higher Education (NCHE) se beleidsdokument van April 1996. Die nis 

wat die regering vir die universiteit as objek van transformasie bou, kry dan aandag (afdeling 3.4.4). Die 

regerende transformerende subjek het oak 'n taal, en die moontlikheid dat daardie diskoers hegemonies 

is, asook die inspirasiebron van daardie diskoers, word ondersoek (afdeling 3.4.5). 

Die gevolgtrekking is 'n verklarende verhaal waaruit 'n plotmotief vir die staat as karakter blyk. Die staat 

wil in die internasionele konteks, en in die plaaslike massas se lewens, gesien word as produktief en 

"nodig". Hoer onderwys se rol in die staat se verhaal van homself is om vir mense kanse te gee om op 

plaaslike vlak gelykheid te bereik en op internasionale vlak wereldburgers te word. Die staat wil gelykheid 

en wereldburgerskap medieer om "nodig" te wees. 

3.4.2 Die student en die staat 

Die regering wil he die literatuurstudent van die jaar 2000 moet anders lyk as die een van tagtigs: die 

student moet suksesvolle transformasie in die hoer onderwys vergestalt, sodat dit die 

samelewingsveranderinge van Suid-Afrika weerspieel en die nuwe derriokrasie versterk (Witskrif.1997:3). 

Die objek moet dus swarter word, en vrouliker. Daardie proses is besig om plaas te vind, so het ons uit die 

statistieke in 3.3 gesien. Of dit die gevolg is van die regering se beleid is, is nie 'n uitgemaakte saak nie. 

Die doelstelling van die transformasieprogram kan saamgevat word as ontwikkeling en gelykheid. Die 

objek moet soos die ander in die land ingestem word op die heropbou- en ontwikkelingsprogram (HOP). 

Die manier waarop dit gaan gebeur is deur middel van 'n enkele gekoordineerde stelsel vir hoer onderwys 

(Witskrif 1997:3). Later meer hieroor. 

Hoe lyk die regering se geprojekteerde objek, die student in tersiere onderwys? Ons kan 'n kollektiewe 

universiteitstudent voorstel, 'n objektiwiteit, die buitelyne van 'n persoonlikheid soos afgelei uit die Witskrif 

se projeksie van wat die staat gaan doen met hoer onderwys: 
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Sy is 'n hoogs vaardige kenniswerker. Sy het werk, en haar kwalifikasie het haar daarvoor voorberei. 

Hoewel matrikulante sukkel om werk te kry, meen die regering (in die mondstuk van die NCHE (1996:28} 

daar is oorgenoeg werk vir mense met tersiere kwalifikasies. Sy kan in 'n span werk, sy is multivaardig, 

het generiese vaardighede wat aangepas kan word vir onvoorspelbare loopbane. Sy kan administrasie 

doen, probleme oplos, innoveer en sy is 'n entrepreneur. Wat sy op universiteit geleer het, vorm die basis 

vir voortgesette leer vir die res van haar !ewe. Sy is krities, effektief, analities, tolerant en kan verandering 

en diversiteit verduur. Sy kan die globale tegnologiese uitdagings tegemoet gaan. Die Witskrif lys nog 

waardes soos korale: kritiese diskoers, kreatiewe denke, en 'n gemeenskaplike verbintenis tot 'n 

menslike, nie-rasssige, nie-seksisties sosiale orde (1997:7). 

Die staat se geliefste objek is 'n student in die wetenskappe, ingenieurswese of tegnologie, maar selfs vir 

die ander studente is die staat ook lief (1997:4). Met geesteswetenskaplike onderwys dra sy by tot 

kennisproduksie, en verbreed sy ons begrip van mensontwikkeling, en van sosiale transformasie. 

Behalwe vir die algemene goeie invloed wat sy in hierdie velde uitoefen, kan sy ook die volgende beroepe 

volg (1997:15}: onderwys, die regte, bestuur in die staatsdiens en in die privaatsektor, sosiale 

ontwikkeling, die kunste, en kommunikasie. Met haar intellektuele, kulturele en etiese vaardighede en 

bevoegdhede kan sy 'n rol speel in die inligtingrevolusie en die analitiese wereld van inligting. 

Sy is voorberei, en berei haar landgenote voor, op effektiewe kommunikasie met die res van Afrika en die 

wereld in die velde van kultuur, diplomasie, wetenskap en sake. 

Sy het 'n wakker sin vir sosiale verantwoordelikheid en is bewus van haar rol in die ontwikkeling en 

sosiale transformasie van die land. Reeds as student doen sy vrywilligerswerk in 'n 

gemeenskapsdiensprojek en nadat sy gegradueer is, wend sy haar kennis aan om die land te help 

ontwikkel. 

Sy handhaaf akademiese standaarde. Die nasionale en institusionele grense wat toegang tot kennis en 

welvaart toegemaak het, sluit sy oop. Sy laat haar nie isoleer in 'n akademiese ivoortoring nie, en die 

vakke wat sy neem is ook nie geslote dissiplinere sisteme nie (Witskrif 1997:5). Sy neem dee! aan die 

kampuslewe en dit ondersteun haar (1997:16}. Sy word verteenwoordig op 'n studenteraad wat inspraak 

het in die universiteitsbestuur. 

Haar lewenswandel getuig van toleransie en respek. Sy word nie seksueel geteister nie en is ook nie 'n 

slagoffer van rassisme nie. Sy is self ook nie 'n rassis of 'n seksis nie. Haar wisselwerking met mense is 

interafhanklik. Sy kan rekenskap gee aan die x-straaloe wat van haar deursigtigheid eis (1997:8). 
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Sy loop nie deur 'n draaideur nie: vinnig in en vinnig uit die universiteit weens opgeskorte studies nie. Die 

belegging wat die regering in haar toetrede tot die universiteit gemaak het, misluk nie, sy druip nie (te 

gereeld) nie. (Ons sal later sien dat die Witskrif dikwels ruimtelike metafore gebruik vir die universiteit.) 

Sy is nie rigied nie, die regering wil graag 'n buigsaamheid he: kurrikula wat voorsien aan die behoeftes 

van 'n diverse studentebevolking, met aanpasbare modelle van onderrig. Daarvoor moet ook die 

verhouding tussen die universiteit en sakebedrywe, tussen die universiteit en ander universiteite (en 

ander tersiere institute) van voor af besin word, en wei deur regeringsbeleid. So neem die regering die 

Ieiding in 'n soeke na responsiwiteit. Die akademie is volgens die Witskrif te eng, te eenkant op 'n eiland 

(1997:5), en die dissiplines word in te geslote sisteme bedryf. 

Die regering verwag van hoer onderwys om die land toe te rus met verligte, verantwoordelike subjekte 

wat konstruktief krities is - wat reflekteer. Hierdie refleksiewe doe! stem baie ooreen met die doelstellings 

vir literatuuronderrig wat in afdeling 3.2 en 3.3 bestudeer is, en behels ook die stimulering van openbare 

debat. Maar die Witskrif wil dit sander gevegte he, en beklemtoon toleransie. In die slegte ou tye is 

hierdie taak van refleksie afgeskeep in die hoer onderwys (Makgoba, 1997). 

Die student beskik dus ook oor " ... a reflective capacity and a willingness to review and renew prevailing 

ideas, policies and practices based on a commitment to the common good" (1997:4). Hier het ons een 

van die poetiese oomblikke in die Witskrif: dat die individu in die swang en die ritme en assonansie van 

die simboliese orde so kan opgaan in die grater gemeenskaplike goed. 

Die profiel van die regering se siening van die subjek kan verder toegelig word deur die kritiese uitkomste 

wat deur Saqa opgestel is (Department of Education:1997b). Daarvolgens is die graduanda iemand wat 

probleme oplos met 'n kreatiewe, sistematiese, oop ingesteldheid. Sy los daardie probleme op deur 

inligting krities te interpreteer met fyn waarnemingsvermoe te interpreteer binne die relevante konteks van 

die probleem. Sy is enersyds 'n spanlid wat kan saamwerk met die ander lede, en andersyds as individu 

is sy 'n verligte ontdekker van haar eie loopbaan, wat sy as 'n selfgedrewe gedissiplineerde bestuurder rig 

op haar beroep. Sy verwerk inligting sistematies en kommunikeer ondubbelsinnig, logies en bondig. Sy is 

'n ingeligte, verantwoordelike en vernuwende verbruiker van wetenskap en tegnologie, en 'n nuuskierige, 

strategiese, buigsame leerder vir die res van haar !ewe. Sy is 'n ingeligte, konstruktiewe en betrokke 

burger wat simpatiek, veelsydig en diplomaties deelneem in die wereld om haar. As 'n vernuwende 

entrepreneur, dien sy ook haar gemeenskap. 

3.4.3 Die literatuurstudent en die staat 

Ons merk 'n interessante klem op die vermoe om inligting te beheers as mens, maar vera! as 

beroepsmens (kennis- en inligtingbestuur is in afdeling 3.2 identifiseer as werksgeleenthede vir die BA-
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graduandi). Daar is ook 'n balans tussen die individu en die plek wat sy in die samelewing inneem. Die 

geheelbeeld lees soos 'n inspirerende gedig wat probeer verduidelik wat is die beste manier om mens te 

wees, soos Rudyard Kipling se If of soos die Desiderata. 

Bietjie utopies, alles, maar so gaan dit maar as regerings praat. Ons betaal hulle immers om ons te bluf 

met blinkpraatjies. Hierdie ideale vir die student skep 'n konteks waarin die staat se rol in postkoloniale 

literatuurdoelstellings in Suid-Afrika bestudeer word in die res van hierdie afdeling. 

Die konteks van transformasie is nie net die politieke bevryding van die land nie, maar ook globalisasie en 

die informasierevolusie, wat internasionale kennisnetwerke laat groei. Tog beklemtoon die Witskrif 

(1997:4) naas die internasionale verwysingsraamwerk, dat die prioriteite en verantwoordelikhede plaaslik 

en regionaal bepaal moet word. Dit help veel daar is internasionale roem vir akademiese prestasie, as die 

akademikus nie die wyer konteks van Afrika en sy problema en uitdagings erken nie (1997:5). 

Hierdie aspek van die Witskrif se beginsels het direk betrekking op literatuuronderrig, omdat letterkunde 

vir hierdie studie 'n strydperk is van kulturele identiteit, soos vir postkoloniale literatuurstudie in 3.3. Die 

herhaaldelike verwysing na plaaslike, nasionale en regionale relevansie, herinner aan 'n gevolgtrekking 

van afdeling 3.3, dat postkoloniale literatuurstudie 'n balans tussen plaaslike en globale identiteit nastreef. 

Die afdeling het die objek waarop die staat sy doelstellings en beleid projekteer, geskets. Vervolgens in 

afdeling 3.4.4 ondersoek ons die yergestalting van die staat self in hierdie projeksieproses. 

3.4.4 Die staat as subjek 

Die groot kernpunt wat deur die Witskrif aangekondig word om transformasie te bewerkstellig, is die 

enkele gekoordineerde stelsel vir hoer onderwys. In die dokument bou die staat ook 'n teenwoordigheid 

op, 'n agentskap van die staat, 'n verdigting rondom 'n gravitasiepunt totdat dit 'n vergestalting word, maar 

dit is aanvanklik sonder handvatsel. In hierdie afdeling kyk ek na die rol wat die staat vir homself as 

subjek opbou. Ek dui die rol aan deur die Witskrif se verklaring oor die enkele gekoordineerde stelsel vir 

hoer onderwys met teksanalise by te dam. Ek fokus vera! op hoofstuk twee van die Witskrif (1997) en 

daarmee saam ook hoofstuk drie van die NCHE se dokument (1996). Ek beskou die NCHE-dokumente 

as 'n verlengstuk van die Witskrif, en lees die twee soms saam, omdat beide tekste die posisie van die 

staat en sy funksionarisse teen die einde van die negentigerjare verteenwoordig. Die betrokke hoofstuk 

van die Witskrif is die een waarin die ·enkele gekoordineerde stelsel vir hoer onderwys aangekondig en 

geregverdig word. Dit is waarop my lesing fokus. 

Hierdie analise vergelyk nie die reele wereld van Suid-Afrika se hoer onderwys met die Witskrif se 

voorstelle daarvoor nie, maar bestudeer die retoriese manier, die trope, waarmee die Witskrif daardie 
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voorstelle maak, en hoe daar gevolglik 'n beeld van die staat se siening van homself as subjek te 

voorskyn kom. 

3.4.4.1 Die enkele gekoordineerde stelsel vir hoer onderwys 

Vervolgens beskou ek die manier waarop die Witskrif sy besluit op die enkele gekoordineerde stelsel vir 

hoer onderwys regverdig. Daar is drie redes. Die redes word ontleed om te soek vir 'n verhouding tussen 

doe! en middel (die doel-middel-motief is in afdeling 2 bespreek as 'n ideologiekritiese metode) om insig te 

kry in tegnies-rasionalistiese subjekvorming en die staat. 

Die Witskrif bestempel die erfenis van die verlede as fragmentasie, ongelykheid en oneffektiwiteit. Daar 

was twaalf onderwys- I onderwys- I opleidingsdepartemente onder die vorige regering, en om die slegte 

erfenis uit die weg te ruim, stel die Witskrif (1997:11) voor dat hoer onderwys as 'n enkele gekoordineerde 

stelsel beplan, bestuur en befonds word. Dit is die eerste rede waarom die enkele gekoordineerde stelsel 

vir hoer onderwys ingestel word. Hoewel dit in die reele wereld van Suid-Afrika se hoer onderwys 

verwelkom word dat die twaalf departemente se beplanning effektiewer gekoordineer word, is hierdie 

analise nie gerig op daardie realiteit nie, maar op die verhaal daarvan in die Witskrif. 

Die eerste rede vir 'n enkele gekoordineerde stelsel vir hoer onderwys is dus dat daar nie fragmentasie 

moet wees nie. Nie-fragmentasie is eintlik gelyk aan: enkele gekoordineerde stelsel. Die eerste rede is 

dus 'n slang wat sy eie stert byt: Daar moet 'n enkele gekoordineerde stelsel wees sodat daar 'n enkele 

gekoordineerde stelsel kan wees. 

Tweedens beskou die Witskrif (1997:11) dit as 'n eienskap van 'n enkele gekoordineerde stelsel dat daar 

'n grater sosiale basis in die stelsel sal kan inpas: 'n studentekorps met grater diversiteit. Die verband 

tussen 'n enkele stelsel en 'n diverse studentekorps word as vanselfsprekend beskou. Die voorspelling 

dat meer studente onderwys sal geniet as dit 'n enkele stelsel is, word buite die rasionale steer geplaas, 

dit word nie bespreek nie, dis vanselfsprekend. Binnekort meer hieroor. 

'n Derde rede wat gegee word vir die noodsaak van 'n enkele stelsel is dat die huidige stelsel se struktuur 

en kultuur nie die diverse studenteliggaam van die toekoms se potensiaal kan verwesenlik nie en dat daar 

geen alternatief is as om homself oor te maak nie sodat die visie wat die Witskrif uitspel, waar kan word 

(1997:11). 

Hierdie derde rede is dus 'n diverse studentekorps. Dit herhaal die tweede rede hierbo, en dra dus niks 

nuuts by nie. Wat wei nuut bygedra word, is die retoriese sty!. Dis belangriker as die rede wat aangebied 

word, daarom dat die rede maar herhalend kan wees. Die retoriek is een van gesag: "The system has no 

alternative but to remake itself in order to realise the vision and achieve the goals set out in the previous 
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chapter." (1997:11 ). Deurdat die Witskrif metatekstueel na homself en sy uitgespelde visie verwys (nog 'n · 

slang byt sy stert), word die Ieser herinner aan die gesag van die dokument, asof die dokument homself 

onderstreep, of se: "Ek se!" Op hierdie stadium is die gesagsretoriek nog subtiel, maar dis onmiskenbaar 

die oppergesag van die staat wat agter die Witskrif staan. 

Die herinnering aan die voorwoord is nog vars onder ons vingertoppe: In die voorwoord verklaar die 

minister die transformasie van die hoek onderwysstelsel is "as I have stated on many previous occasions, 

not negotiable" (1997:2). Maar na hierdie sterk subjekposisie van mag is die gesagsbasis wat agter die 

enkele gekoordineerde stelsel staan op bladsy 11, met die aankondiging van die stelsel, baie subtieler. 

Die gesag is op hierdie stadium gelokaliseer by die teks wat sy eie stert byt, en nie gesentreer rondom 'n 

minister se "I" of 'n getekende naam nie, en vera! nie een wat al by verskeie geleenthede moes stem 

dikmaak nie. 

En wie is dit wat nie wou luister nie? Wie is die objek ("the system" wat "itself" moet oormaak) op bladsy 

11? Dit is die hele boksemdaais wat onder die regerende septer se swaai in pas, as die skoen jou pas trek 

hom aan. Die objek onder sy subjektiwiteit is sonder alternatief. Later meer oor die subjek en objek. 

Die enkele gekoordineerde stelsel vir hoer onderwys word verdedig met 'n dubbele houvas: Soos 

aangedui, word dit deur die oppergesag v.an die staat (dog subtiel) geregverdig. En hoer op op dieselfde 

bladsy 11 beroep die implisiete spreker hom op die demokratiese mandaat van die massas: "all 

stockholders in the higher education system are agreed" dat hoer onderwys as een nasionale 

gekoordineerde stelsel beplan, bestuur en befonds moet word. Wie is al hierdie "stockholders"? Dit maak 

nie saak nie - dis net hulle demokratiese massa wat tel, nie hulle subjektiwiteit nie. Hulle kan maar 

identiteitloos wees. Hulle is seker verwant aan "the system" hierbo wat geen alternatief het nie. 

Dis raar dat die woord "stockholder" gebruik word, en nie die meer algemene "stakeholder" nie. Oral 

elders in die dokumente is dit "stakeholders" (bv 1997:1 en 35 ens). Is dit 'n Freudiaanse glips wat dui op 

'n onderliggende kernsaak? Dan kom hierdie woord mos uit die diep onderbewuste van geldsake, die 

finansiele wereld, begrotings en bankwese? Of dui dit daarop dat net die wat geld het, mee kan praat: 

hulle wat 'n "gesertifiseerde aandeel" het, is die rolspelers, en dat die massa toe tog nie so demokraties is 

nie? Of dui dit op die regering se troefkaart: befondsing. Oat alma! wat soet saamspeel, aandeelhouers 

mag wees en kaarte en beurte kry soos in Monopoly? 

Volgens die Centre for Higher Education transformation (CHET} (Cioete en Muller 1998) het die NCHE 

wei hulle deel gedoen om rolspelers (en aandeelhouers) wyd te konsulteer: 

Unlike the Dearing Committee in the UK, the establishment of. the NCHE and the 

appointment of commissioners followed consultations with a broad range of stakeholders. 

Also unlike Dearing, the NCHE chose an interactive mode of operation aimed at involving 
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higher education stakeholders in policy formulation. Stakeholders contributed to three 

broadly based, national consultative conferences, made over 123 submissions, made 

presentations to the NCHE at scheduled meetings and provided research expertise. The 

NCHE also provided an opportunity for stakeholders to discuss their submissions with 

commissioners at hearings. In this way, the demands of procedural democracy of the 

fledgling democratic state were largely satisfied. 

Daardie demokratiese gesag waarop die Witskrif hom beroep, kan dus nie betwyfel word nie, die 

prosedure is netjies gevolg. 

Maar tydens die CHET-debatte in 1999 het die Afrikaniste steeds gemarginaliseer gevoel: "Black science 

in SA continues to be marginalised and silenced even after the emergence of the democratic dispensation 

of April 1994" (prof Sipho Seepe soos genotuleer deur Kraak 1999). Professor Seepe het verwys na 'n 

vergadering by die Universiteit van Venda in April 1996. Afrika-akademici het daar besware teen die 

NCHE-dokument, wat nie in die NCHE se databasis van terugvoer opgeneem is nie. 

Die Venda-groep het vir 'n rukkie gedebatteer oor die onderskeid tussen wit wetenskap en swart 

wetenskap, en toe 'n punt gemaak wat relevant is vir die konsultasiekwessie: Miskien le die onderskeid 

nie by wit en swart wetenskap nie, maar in 'n skeiding tussen intellektuele en politieke mag waaroor nog 

nie volledig geteoretiseer is nie. lntellektueles voel nog polities gemuilband ten opsigte van die NCHE en 

die Venda-groep het skerp beswaar gemaak teen die diskursiewe eensydigheid ("knowledge bias") van 

die NCHE. Hulle was ontsteld dat die NCHE in Salzburg 'n seminaar hou in 1996, maar bevindings van 

plaaslike kenners ignoreer. Swart opvoedkundiges "have noted that the NCHE report will serve to 

sophisticate and legitimise inequalities and domination" (Kraak 1999). Daar is miskien met alma! gepraat, 

maar alma! voel nie asof daar na hulle geluister is nie. Dit vir eers daar gelaat. 

3.4.4.2 Die middel en die doel 

Vervolgens bestudeer ek die diskursiewe styl waarmee die regverdiging vir die enkele gekoordineerde 

stelsel vir hoer onderwys gedoen word, deur te kyk na hoe die konsepte middel en doel gebruik word. 

In afdeling 2 het ons gesien dat ideologiese standpunte soms die doel en die middel van hulle 

bevrydingstrategiee afplat tot dieselfde ding, dat die middel vir die doel begin staan. Soms gebeur dit 

omdat daar onsekerheid is oor hoe die bevryde toekoms gaan lyk, soms word ander motiewe in die 

onsekerheid versteek. Sulke ondeurdagte verhoudings tussen doel en middel kan 'n standpunt afplat tot 

'n -isme. As 'n diskontinu"iteit in 'n teks, hou 'n ondeurdagte verhouding tussen doel en middel vrugbare 

analisemoontlikhede in. 
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Na 'n lesing van die plekke wat doe! en middel in die Witskrif inneem, gaan ek dit vergelyk met 'n 

diskursiewe sty! wat Parker (1997) tegniese rasionalisme noem. Ek onderskei tussen tegnies

rasionalistiese diskoers en refleksiewe diskoers. Later meer daaroor. Op hierdie stadium word nog nie 

volledig ingegaan op die besonderhede en eienskappe van tegniese rasionalisme nie, omdat die 

volledige ontplooiing van Parker se argument binnekort gebruik gaan word in 'n analise van die staat as 

subjek in die Witskrif. 

Ons gevolgtrekking was hierbo dat die Witskrif drie "redes" noem vir die noodsaak van 'n enkele stelsel, 

en tog gaan dit alles oor dieselfde punt: diversiteit. Die hoer onderwys moet self nie te divers wees nie, 

maar dit moet diversiteit akkommodeer. Is dit dubbelpraat? 

Die noodsaak van die stelsel word dus nie soseer gemotiveer nie, dit word eerder geregverdig deur die 

(demokratiese) gesag van die staat. Dit is kenmerkend van 'n tegnies-rasionalistiese beskouing van 

onderwys, soos te onderskei van 'n refleksiewe beskouing van onderwys, waar doele en waardes en 

dinamiese dimensies tel (Parker 1997:4, 1 0). Doele is nie werklik belangrik vir die tegniese rasionaliste 

nie; die doe! is teleologies gebere in die beskouing, wat dit ook al is. Of jy dit gedoen kry, is wat 

saakmaak: effektiwiteit. Doele word binne hierdie beskouing aanvaar as soms arbitrer gegewe (soos in 

etiese sake soos menseregte - daar is regtig niks om oor rasioneel te wees nie) en soms as deur die 

natuur gegewe (soos in wetenskaplike wette, so is dit nou en klaar). In beide gevalle is doele immuun 

teen rasionele bevraagtekening. Maar vir die refleksiewe dosent is alles onder vraagtekens, word alles 

onder die formele glans van die rede uitgehaal en na die materiele gebring om binne konteks en realiteit 

en praktyk te bespreek (Parker, 1997:34). 

3.4.4.2.1 Die kortste pad na die doel 

Aan die hand van Parker (1997:1 0) se onderskeid tussen refleksief en tegnies rasionalisties (tegnies

rasionalisties is nou verwant aan positivisties - laat dit maar daar tot wanneer ons later in diepte daarop 

ingaan) kan ons die Witskrif (1997) se onderwyshouding uitken as tegnies-rasionalisties aan die manier 

waarop daar nie geredeneer word oor doeleindes nie. In plaas daarvan word die kortste pad na die doe! 

positivisties gekwantifiseer met sistematiese metodes, versamelde data, analise, klassifikasie, 

waarneming en veralgemening. En beslis nie met morele waarde of keuse nie. 

In .die NCHE-dokument (1996:7-9) is daar so 'n tegnies-rasionele motivering: Die verband tussen 

ekonomiese groei, produktiwiteit, ontwikkeling, en hoer onderwys word hier aangedui met vergelykende 

statistieke van Suid-Afrika en ander ontwikkelende en ontwikkelde Iande se koerse van deelname aan 

hoer onderwys. Hierdie bewyse in die NCHE-dokument se doe! is om te staaf dat massafikasie en 

diversifikasie van hoer onderwys (1996:11) die kortste pad is na groei en gelykheid (Witskrif 1997:14). 
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Die eintlike doel van die transformasie van hoer onderwys, soos dit in die inleiding van die dokumente 

aangekondig word, is groei en gelykheid, oftewel sosiale transformasie, en wei in pas met die heropbou

en ontwikkelingsprogram (Witskrif 1997:1 ). Die enkele gekoordineerde stelsel vir hoer onderwys neem in 

die dokumente se retoriek die rol van 'n doel aan, maar eintlik is dit 'n middel tot groei en gelykheid. Die 

Witskrif en NCHE-dokument motiveer (1) nie die enkele gekoordineerde stelsel vir hoer onderwys se rol 

as middel om die doel van of massafikasie en diversiteit, of groei en gelykheid te bereik nie; en (2) 

motiveer ook nie die stelsel as 'n doel op sigself nie. 

Die Witskrif plaas wei die enkele gekoordineerde stelsel vir hoer onderwys in die "plek" waar tegniese 

rasionalisme gewoonlik doele· plaas, en dit is as selfgenoegsaam, voor die hand liggend, buite 

bespreking. Doele word nie verduidelik of verdedig nie, maar geregverdig as dat 'n oppergesag 

(byvoorbeeld 'n natuurwet of 'n hoogste heerser) so besluit het (Parker 1997:4). In die Witskrif word die 

enkele gekoordineerde stelsel vir hoer onderwys geregverdig deur die staatsgesag en die demokratiese 

gesag, en daarmee is die enkele gekoordineerde stelsel vir hoer onderwys geheilig, die doel deur die 

middel, fienies en klaar. 

Die retoriek van rasionele sistematiese kwantifiserende verdediging word nie gebruik vir die middel, om 

die doel te bereik nie, maar vir die doel self: sosiale transformasie; groei en gelykheid. Die retoriek van 

gesag om die doel te verdedig, word dan vir die middel gebruik: die enkele gekoordineerde stelsel vir hoer 

onderwys. 

As gevolg daarvan onstaan 'n chiasme in die Witskrif se retoriek: 

Anders as gewoonlik in hierdie retoriese styl, word geen verband word getrek tussen Bb en B nie. 

Die diagram dui aan dat daar 'n verskil is tussen wat volgens Parker gewoonlik in tegnies-rasionalisme 

gebeur, en wat in hierdie geval met die Witskrif se logika gebeur. Gewoonlik slaag tegniese rasionalisme 

daarin om met positivistiese bewyse en keiharde objektiewe logika hulle punt te bewys. Die chiasme dui 

aan dat... 
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a) dit nie in die Witskrif bewys of gemotiveer word dat sosiale transformasie I groei en gelykheid deur 'n 

enkele gekoordineerde stelsel vir hoer onderwys teweeg gebring kan word nie, maar dat daar wei die 

indruk geskep is dat dit bewys en gemotiveer en geregverdig is. 

b) die retoriek en logiese tradisie waarby die Witskrif aansluiting vind, tegnies-rasionalisties is, in die sin 

dat die twee se raamwerke by mekaar pas. Later meer oor wat tegnies-rasionalisme is, en die mate 

waarin die Witskrif daarby aansluit. 

Die enkele gekoordineerde stelsel vir hoer onderwys is dalk 'n goeie ding. Ons gefragmenteerde stelsel 

kom van die Britse model, wat daar lanka! verwerp is, en hier allerlei gekke apartheidsvariasies 

ondergaan het. Postkoloniale Iande sukkel dikwels nog om irrelevante modelle in stand te hou lank nadat 

die "moederland" dit vervang en vernuwe het (Cioete en Muller 1998}. Die stelsel berus op die binere 

aanpak van hoer onderwys, wat onderskei tussen twee vlakke: universiteit en technikon. Die rigiede 

grense tussen die twee en weinig punte van ontmoeting en artikulasie tussen die sektore, en oorvleueling, 

het sekerlik baie geld gemors. Om dit te verbeter, was een van die eerste oogmerke van die 

transformasieplan (Cioete en Muller 1998}. In afdeling 4.3 meer hieroor vanuit opvoedkundige perspektief. 

3.4.4.3 Die staat kristalliseer as subjek 

Die Witskrif (1997: 13} stel dit dat die implementering van die enkele gekoordineerde stelsel met 

driejaarplanne sal geskied wat deelnemend beplan sal word. Maar dis nie duidelik hoeveel 

deelnemendheid 'n instituut oor sy eie programme en studente-inskrywings mag he nie, want die Witskrif 

se ook dat as institute se besluite nie gekoordineer word in die stelsel nie, is dit onhoudbaar ("untenable" 

1997:12}. Die rede: fiskale beperkings en die belang van die nasionale ontwikkelingsplan. Albei daardie 

dinge, fiskale beperking en die nasionale ontwikkelingsplan, is arms van die staat, word deur die staat 

beheer. Hier het ons dus weer 'n geval waarin die regering homself as sy eie legitimiteit aanbied, die 

slang met die stert in sy bek. 

CHET voel ook die Witskrif is vaag oor die verhouding van magsverdeling tussen die minister, die NCHE, 

die institute, en die ander rolspelers (Cioete en Muller 1997). Die Witskrif beskou skynbaar nie die enkele 

gekoordineerde stelsel vir hoer onderwys as 'n refleksiewe gemeenskap nie. Die planne word hierargies 

gedryf asof die staat die verantwoordelikheid oor die afgebakende veld van hoer onderwys het, en die 

veld ken. So begin die buitelyne van subjektiwiteit wat die staat hier aanneem duidelik word as nogal 

burokraties, en die hierargiese sty! daarvan is tipies van die tegniese rasionalisme (Parker 1997:5). 

Nog 'n manier waarop die subjektiwiteit vorm aanneem, is in opposisie met die van die vorige regering. 

Die deelnemende driejaarplan word bekend gestel as 'n waarborg teen topswaar beplanning soos· die 

sentrale begroting van die verlede. So sal dit in die regering se begrotingsontwikkelingproses inpas in die 

Medium-Termyn Bestedingsraamwerk. Die skattings van die driejaarplan kan elke jaar op datum gebring 
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word om buigbaarheid en responsiwiteit te verseker. So spring ons "the rigidity of old-style manpower 

'planning"' vry (Witskrif 1997:13}. 

Dit is 'n voorbeeld van hoe die Witskrif hom opstel teenoor die ou regering, soos enige politieke taal maar 

geneig is om te doen. Boksers definieer hulself ook in terme van hulle opposisie. Die ou manier van doen 

word die "old top-down central budgeting system" genoem, terwyl 'n enkele gekoordineerde begroting tog 

nie maklik iets anders as sentraal gaan wees nie. Die woord "old" word 'n merker vir wat sleg is. Daarmee 

word nuut gelaai as goed: die koordinerende plan sal weggooi of opruim wat oud is, ons ou kamers 

uitbreek en oorbou, en nuwe meubels vir ons huis toe bring. "In particular, attention will focus on: 

Establishing new programmes. Discouraging obsolete programmes [lees "oud"]. Building new capacities. 

Reshaping the institutional landscape. Promoting individual and institutional redress [lees "maak die 

stukkende oue reg"] and equity goals" (1997:13}. Die nuwe regering is dus vernuwend, wat gelyk gestel 

kan word aan modern en modernisering. 

Hierdie paragraaf se meer as net dat die oue gaan waai en die nuwe gaan inbeweeg. Die sinne is in die 

oorspronklike vorm puntsgewys onder mekaar neergestip met kolle ('bullets') en sander 'n subjek gelaat. 

Ten spyte van al die administratiewe koeels en kragdadigheid, is die subjek nog vaag. Ons weet die 

subjek is nie die rolspelers of die "stockholders" of die institute nie, want hulle word wei duidelike plekke 

aangewys teenoor die subjek binne hierdie hierargiese veld: so mag hulle en so nie, hulle sal 

gekoordineer word. Die afwesige subjek is die alomteenwoordige een, die een wat hom as homself bewys 

het deur homself aan te haal, die een met die stert in sy bek, die messias van die nuwe bedeling, die "new 

social order" (1997:7) (raar dat die subjek nie vir daardie frase bang is nie). 

Hoewel die sinne kragdadig is, is die handelende drywende subjek subtiel. Die puntsgewyse koeelsinne 

se ook alma! eintlik dieselfde ding: daar gaan besluit word of 'n kursus reg of weg is. Deur die handeling 

sterker as die handelaar te plaas, word ons aan die idee gewoond gemaak dat die regering nie gaan 

huiwer om 'n program te skrap nie. Agter die heilsame welddadigheid van die sagsprekende subjek is 

daar ook die vlymskerp lem van die slim dokter wat die kwade groei onder ons sal uitsny. 

Later in die dokument is daar sprake van die minister wat besluite sal moet neem (1997:26}, hy as agent. 

Maar hier waar die groot verandering (sagkens) aangekondig word, is dit die onpersoonlike 

alomteenwoordige, die vriendelik dog term figuur wat ons eie beswil ken, waarvan die persoonlikheid leeg 

is, neutraal, waardevry, sander eensydigheid, want dit is sander "een". Die lee plek kan gevul word deur 

elkeen van ons se idee van die goeie nuwe mag. So neem die staat 'n subjekvorm aan van groter-as

lewensgroot, soos 'n superheld. 

Die staat se subjektiwiteit kondenseer wei in die loop van die dokument. Een van die inkarnasies van die 

staat is die NCHE, die statutere adviesliggaam wat verantwoordelik is vir die driejaarrolplan om die enkele 
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geko6rdineerde stelsel vir hoer onderwys te implementeer. Dit is ook die NCHE wat saam met die 

ministerie grade se struktuur, duur, inhoud, relevansie, antwerp en lewering ("delivery'') gaan beoordeel. 'n 

Ander inkarnasie is Saqa, wie se indruk van die ideale student hierbo bespreek is. 

Mettertyd kom 'n meer en meer gelokaliseerde subjektiwiteit na vore in die Witskrif. In 'n uitspraak soos 

die volgende word die ministerie die subjek: "The Ministry of Education is committed to the planned 

expansion of the system" (Witskrif 1997:15). En later (1997:26) word die p~sser nouer om die subjek 

getrek as die persoon van die minister, en wei gelaai met gesag: "A minister must decide, and must take 

responsibility for the consequences of his decision." 

Hierdie persoonlike krag word opgeneem omdat die regering homself beskou as "the only actor with 

powers of political co-ordination in society" (NCHE 1996:32) - "actor" as handelaar, die een wat 

.daadkragtig tot redding kom. Die staat as die politieke ISA is die enigste politiese komponent in die 

verhouding samelewing:ko6rdineringswerk. Hy voeg homself in die verhouding in by wyse van toutologie, 

'n selfbevestiging: ek is die "political power"; ek is die staat. Sander die slangstert "political power" sou die 

sin kon lees dat die samelewing kan koordineer. Ons sien dus dat die staat homself tussen die 

samelewing en haar koordinasiewerk invoeg. Die vraag of die staat nodig is, huiwer net buite die sin. 

Sommige denkskole reken dat mense hulself organiseer en koordineer sander "politically powered" state; 

dat die mens van nature sal skoolhou sander dat 'n burokraat dit hoef te reel. Nie-regeringsorganisasie 

(NGO's) en kerke, byvoorbeeld, is goeie ko6rdineerders, dalk selfs beter netwerkers as die regering. 

Hoewel samewerkende beheer ingestel word tussen die regering en die rolspelers, soos in ander Iande die 

tendens is, is die NCHE bang (na die Salzburg-kongres, soos ons in afdeling 3.3 agtergekom het) dat 

sulke gespreksforums beleidsverlamming sal veroorsaak: "Providing a systematic 'voice' to a range of 

interest groups in policy debates, dissipates the centralised state power necessary for a reorientation of 

development strategy in line with changed political priorities." Daarom dat die staat se subjektiwiteit redelik 

daadkragtig te voorskyn kom, asof daar 'n benoudheid is dat dit nodig is om seker te maak van sy sterk 

rol: "Government is increasingly becoming a partner, albeit a very powerful one, which involves through 

regulation arrangements a range of other institutions, bodies and agencies in governing" (1996:33, ek 

onderstreep). En ingeval iemand sou vra, is die maghefboom minister daar. · 

Dit is 'n tipiese troop van 'n ISA om subjektiwiteit te rond te sprinkel en te versprei (te differeer), sodat · 

interpellasie enige onderhorige aanspreeklik kan maak. So bly subjektiwiteit 'n oop plek wat deur jou eie 

beeld van die superheld en die superego ingevul kan word. 
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3.4.4.4 Die universiteit as objek 

Die Witskrif skets teenoor die subjek van die staat vir die universiteite 'n rol in die transformasie van hoer 

onderwys, 'n soort objekrol. Die rol van die universiteit bly beperk, en ontwikkel nie tot 'n subjek nie. Die 

Witskrif verwys na die universiteit (en ander in dieselfde objekposisie, soos technikons en ander plekke 

van tersiere onderwys, ook privaat) met die algemene term: die instituut. In die samewerking wat in die 

stelsel voorsien word, stel die staat funksionele interafhanklikheid van identiteite op prys, maar glo nie een 

van die institute of ander rolspelers kan die verantwoordelikheid dra vir transformasie nie (NCHE

dokument 1996:71 en 91 ). 

'n Groot maar beperkte mate van self-regulering en administratiewe onafhanklikheid word aan die instituut 

beloof met betrekking tot studentetoelatings, kurrikulum, onderrigmetode, evaluasie, hulpbronnebestuur, 

riavorsing, akdemiese regulasies, ensovoorts. Maar die instituut is die staat (in welke inkarnasie ook al) se 

onderhorige. Daar word byvoorbeeld van die institute verwag om te demonstreer hoe hulle 

regeringsbeleid se doele en prioriteite bereik het (1997:9,16). As 'n institusionele plan nie na wense is nie, 

sal dit aangepas word in onderhandeling met die Departement van Onderwys. As 'n institusionele plan die 

staat se goedkeuring verdien, sal dit neerslag vind in befondste studenteplekke op goedgekeurde vlakke, 

in goedgekeurde programme en in goedgekeurde velde. Die subjektiwiteit van die staat hou dus nie net 

die hef in die hand nie, maar ook die beursie. 

Tydens een van die werkwinkels wat CHET oor die Witskrif gehou het, is frustrasies uitgedruk met die 

NCHE se "gebrek aan 'n konsep van menslikheid oor die institute". Dr Saleem Badat van die Universiteit 

van Wes-Kaapland het gese die dosente in die hoer onderwys is vertroud met standaarde, kurrikulum en 

pedagogie, maar die deelname aan die transformasieproses word oorskadu deur baie kompleksa 

administratiewe stappe wat geneem moet word om aan die prosedures se vereistes te voldoen. "There are 

huge assumptions about capacity, which just isn't there," het dr Nico Cloete bygevoeg. Die Saqa

verteenwoordiger (wat vir hierdie argument die subjekrol van die staat oorneem) se antwoord was dat van 

rolspelers verwag word om kapasiteit te bou deur middel van personeelopleiding, en as hulle dit nie doen 

nie, sal hulle vasgevat word met ontwikkelingsheffings of by wyse van aanpassings aan hulle subsidies 

(Kraak 1998). 

Dit is 'n tipiese voorbeeld van 'n tegnies-rasionalistiese bestuurstyl: daar moet eenvoudig · aan die 

maatstawwe vir doeltreffendheid voldoen word, en geld wat stom is maak reg wat krom is. Stomheid het 

waarde vir die staat: die maatstawwe en die proses daarheen is nie so oop vir onderhandeling as wat . 

beweer is nie. Tegniese rasionalisme bereken die waan;le van 'n persoon in terme van haar instrumentele 

waarde om 'n doelwit te l"!at gebeur. Mense word nie beskou as morele doelwitte in hulleself nie, hulle is 

nie geregtig op redes vir bestuurders se besluite of handelinge nie, of in staat daartoe om daardie redes as 

gelykes te evalueer nie, maar word hanteer as middele tot die stelsel (of die fabriek) se doel. Die Witskrif 

ontneem die institute valle subjektiwiteit deur hulle soos objekte, baie tegnies-rasionalisties te hanteer. 
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In die tegnies-rasionele filosofie is subjekvorming sander ander-gerigte gevoelens, en subjekte wat 

hulleself nie beskou as lede van 'n samewerkende gemeenskap nie, maar as self-instandhoudende 

atome wat met ander skakel in 'n verbygaande kliek soos ratte in die masjien (Parker 1997:10, 17). 

Selfinstandhouding is ook die doelwit van Oprah Winfrey se soort individualisms. As die individuele rat 

haarself goed oppas, hoef die kapitalistiese masjien minder instandhoudingskostes aan te gaan. Stephen 

R Covey stel so ook die laaste van sy Seven Habits of Highly Effective People as "keeping the saw sharp" 

- selfinstandhouding. Dis subjekvormingsmegariisme van selfinstandhouding word dikwels verbind met 

die kwantifiserende troop: sewe goeie gewoontes, twaalf stappe om op te hou rook en drink, vier fases 

dan voel jy beter na 'n egskeidings. 

Terug na die Witskrif: Die instituut as objek word gaskets in 'n verhouding waarin die staat sy superheld

goedhartigheid kan uitleef: "For the first time in their history, our higher education institutions have the 

opportunity to achieve their full potential, but they will not do so until their system of governance reflects 

and strengthens the values and practices of our new democracy ... The transformation of governance in 

the national system and its institutions is therefore a fundamental policy commitment of the Ministry of 

Education (28)". Die reddenda hand, en die oortuiging dat beleid en plan 'n transformasie of 'n hand

leiding is, plaas die instituut as 'n objek waarvan die "potensiaal uitgeleef kan word" net solank dit teenoor 

die staat gebeur. Soos wat die demokrasie behoort aan die "our", die groat onnoembare subjek, wat dan 

in die Ministry of Education kondenseer, so ook die instituut. 

Kleuronderskeid tussen institute word deel van 'n narratief: wanneer die transformasieplot sy loop neem, 

sal kleur nie meer 'n marker van institute se identiteit wees nie: "As each institution in the higher education 

system clarifies its institutional mission based on appropriate programme choices and combinations, as 

the body of learners diversifies, as the teaching, research and management profiles become more 

representative of our people, as quality promotion and quality assurance processes take hold, as the 

institutional landscape changes, as centres of excellence are recognised and promoted across the 

system, the distinction between historically advantaged and historically-disadvantaged will become less 

and less relevant (1997:14) (ek onderstreep). 

Kyk hoe werk die woord "clarifies" hierin om die kleurprobleem se troebel geskiedenis weg te toor, op te 

klaar, uit te was. Kyk ook die warm hart waarmee die groat superheld-subjek verwys na "our people". En 

die onsigbare alomteenwoordige subjek is steeds daadkragtig teenwoordig: "take hold". Die herhaalde 

"as ... " is 'n tydsaanduiding in die plot, 'n ritme, en druk vaste vertroue uit. Daar is ook subjekselfvertroue 

in "assurance", soos "ek verseker jou", en deurdat dit die "as"-patroon herhaal. Die "as"-patroon bereik 'n 

hoogtepunt by die "less and less", in klank sowel as in die bevestiging van hoe dinge helderder en 

kleurloser en skoner word, soos wat dit "clarify", soos problema soos mis voor die son verdwyn. 
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Ons kom dus tot die gevolgtrekking dat die subjek van die Witskrif gelokaliseer is rondom die ministerie, 

en inkarnasies daarvan. Geen ander subjekte kom tot wasdom in hulle visie vir 'n getransformeerde hoek 

onderwys in Suid-Afrika nie. Een van die Witskrif se troefkaarte is die demokratiese basis, daar is massas 

agter hom. Massas is soos 'n natuurwet wat die regering se besluite vir hoer onderwys bekragtig en 

regverdig. Die subjek praat van die massas en die ander rolspelers, maar noem hulle nie by hulle name 

nie (slegs as rolle, rolspelers, soos bladsy 31, objekte, nie subjekte nie), gee hulle geen 

noemenswaardige spreekbeurt in die Witskrif en NCHE dokument nie, en toon geen teken van gelyke 

interaksie met hulle in die Witskrif nie. Die massas is dus gesigloos, 'n oop kategorie. Hulle beslaan vaste 

plekke binne die domein onder die burokrasie se beheer. En terloops, lede van die NCHE word aangestel 

deur die Minister (Witskrif 1997:31 ). 

3.4.5 Die staat se subjektiwiteit is tegnies-rasionalisties 

3.4.5.1 Wat is tegniese rasionalisme? 

Tegniese rasionalisme word deur Stuart Parker (1997: 9) beskryf as die mees algemene onderwysmodel 

vandag. Dit is baie nou verwant aan positivisme en scientisme, en in die onderwysveld vertaal dit na die 

beskouing dat daar een regte antwoord vir onderwys is, en dat die bestuurders dit ken. Dit is die houding 

wat ons in die staat se twee dokumente weerspieel gesien het, en omdat dit gevaarlik burokraties lyk, 

gaan ons hier verder krities daarop in. 

Parker beskou tegniese rasionalisme as 'n vyandige teoretiese agtergrond vir die soort onderrig waarin hy 

(en ek) glo, omdat dit kritiese verskil van die hegemonie onderdruk (1997:9). 'n Dosent word in tegniese 

rasionalisme beskou as die makelaar van kennisoordrag, as iemand wat beskik oor kennis en die tegniek 

om dit oor te dra aan die studente in iets wat lyk soos 'n tegniese oefening. Kennisversameling word in 

tegniese rasionalisme beskou as 'n objektiewe, eksperimentele, induktiewe aktiwiteit van 

wetenskapsbeoefening, waartydens feite blootgele word deur die waarneming en eksperiment. Dit misken 

nie net die letterkundige maniere van omgaan met kennis en met studente nie, maar ook Afrikanistiese · 

metodes. 

Dit het implikasies vir hoe ons ons sosiale realiteit voorstel, en voortset. Tegniese rasionalisme vertel 

voort aan die verhaal van die Verligting, en hierdie episode van ons eie tyd is die moderne een, waarin 

wetenskap uiteindelik godsdiens en gewoonte vervang as die basis vir sosiale organisasie. Dit is 

waarskynlik nie wat die regering en die NCHE in gedagte gehad het nie, en Cloete en Muller (1998) skryf 

baie van hulle diskursiewe geweld toe aan die globale netwerke (soos die Salzburg-kongres) se 

groepsdruk. 
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Die subjekrol wat die staat inneem in die Witskrif en die NCHE-dokument is ook tipies van die soort 

karakters wat tegnies-rasionalisme verpersoonlik. Parker (1997:18) beskou vera! twee karakters as 

sosiomorele ikone aan die hand waarvan ander mense hulself kan beskryf: die bestuurder, en die 

terapeut. Oor die bestuurder as ikoonkarakter binnekort meer. Die terapeut as ikoonkarakter is die 

meester van die individualisme. Sy reguleer die internalisering van hoe 'n subjek se ratrol in 'n ISA. Ek 

noem haar vroeer dikwels Oprah. Die illusie van vrye keuse en selfverwesenliking word in afdeling 4.5.4 

ontmasker as 'n meganisme van kapitalisme. 

Selfs die mense wat verskil van die morele beginsels van die tegnies-rasionalistiese ikoonkarakters 

verteenwoordig word, sal hulle verskil nog steeds uitdruk met verwysing na die karakters en nie na die 

beginsels nie (soos ek met Oprah maak). Die karakters se tipiese optrede en woordeskat bied aan die 

· algemene mense buitelyne vir subjekvorming wat sal inpas in die diskoers (Parker 1997: 16). Hulle vorm 

'n verpersoonliking van die tegnies-rasionele diskoers. Die bestuurder wend burokratiese rasionaliteit aan 

om middele en (onbespreekte) doelwitte effektief en ekonomies op mekaar te pas. Hy is verantwoordelik 

daarvoor dat menslike hulpbronne so georden en gelei word dat daardie doelwitte bereik word. Sy 

kundigheid berus daarop dat hy die wetmatige veralgemenings van bestuursteorie ken. Daarmee kan hy 

die burokratiese prosesse beheer en voorspellings maak oor die resultaat van sy ingryping. 

Die ikoonkarakter van die bestuurder speel 'n inspirerende rol vir die subjektwiteit wat die staat inneem in 

die Witskrif en die NCHE-dokument. Die regering maak waarskynlik 'n bewuste keuse om weg te bly van 

die tradisionele rol van die despotiese regeerder in (Suid-)Afrika, maar nie noodwendige 'n bewuste 

keuse vir die burokratiese bestuurderrol nie. Aan die ander kant word die rol van die burokratiese 

bestuurder baie bekragtig in die ekonomie: aile besighede kan 'n interpretasie van hulle werk gee in terme 

van wins. Wins is 'n universele konsep: besighede wat radikaal van mekaar verskil, kan aan die hand van 

wins vergelyk word. 

Die algemeen-geldende beginsel van wins het 'n diskursiewe klimaat geskep waarin dit lyk asof reduksies 

en veralgemenings geldig is, mits dit met netjiese administrasie en korrekte berekening begrond word. 

Daarom is die rol van die bestuurder burokraties: om seker te maak administrasie is netjies en 

berekenings korrek. Op grand daarvan maak hy meetbare gevolgtrekkings oor die gepaste aanwending 

van hulpbronne. Kwantifiseerbaarheid word · beskou as realiteit. Burokratiese . kriteria moet maklik 

aangewend kan word, en uniform wees. (Het Kader Asmal dalk beter gevaar as Minister van Waterwese 

en Bosbou, toe hy boorgate en bome kon tel, as nou?) 

Die tegnies-rasionalistiese diskoers het "algemeen-geldende" beginsels nou ook op die onderwyssfeer 

afgedwing. Onderwys word gereduseer tot 'n stel behavioristiese bevoegdhede wat deur inspekteure op 

skedules afgetik kan word. Net so word 'n universiteit se navorsing gemeet in terme van die aantal 

publikasies wat verskyn. Kwaliteit word beoordeel op basis van kwantiteit (Parker 1997: 18). En die siklus 

word versterk deurdat dit terugvoer gee in kwantifiseerbare terme: befondsing vir navorsing word 
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gebaseer op die navorsingsensus. Net so verwys die Witskrif herhaaldelik na terugvoer op die prestasie 

van institute deur middel van "incentives, penalties and subsidies" (byvoorbeeld NCHE 1996:33). 

3.4.5.2 Tegniese rasionalisme in postkoloniale Suid-Afrika 

Daar is reeds baie rede om bekommerd te wees dat tegniese rasionalisme Suid-Afrika se hoi:k onderwys 

benadeel. In die dispuut tussen Caroline White en die Universiteit van Natal is haar diens opgeskort, nie 

na 'n voorlopige ondersoek en goedkeuring deur die senaat en raad nie, soos gewoonlik nie. Maar die 

vise-kanselier het die besluit geneem om White eers te skors, en dan die besluit na die raad en senaat te 

neem vir goedkeuring (Magardie, 2000:12). 

Universiteite se bestuurspersoneel het al hoe meer uitvoerende mag oor akademiese sake. Die senaat 

aan die Universiteit van Natal is ook geherstruktureer: vroeer kon aile vol professors daarop sit, maar nou 

is daar slegs plek vir dekane en direkteure van skole, of die verkose lede. In Junie 2002 het die senaat 

besluit om die saak val hulle ontmagtiging met die minister op te neem. Dieselfde tendens is by die 

Potchefstroomse Universiteit bespeur: naas die bestuurders is daar nou net vier lede per fakulteit op die 

Senaat. So word akademici ontneem van wat sommige beskou as hulle historiese reg om die universiteit 

se akademiese sake te bestuur. Die bestuurstyl wat intree in hulle plek is tegnies rasionalisties. Die nuwe 

bestuurstyl word beskou as nodig om vir "managerial efficiency and financial viablity, but also to ensure 

the much-needed transformation of a post-apartheid university" (Magardie). Dit is dus asof die 

universiteitsbestuurstyl in lyn met die NCHE se bestuurstyl gebring word. Die Witskrif le ook riglyne neer 

vir hoe universiteitsbestuur saamgestel moet word en wat hulle m()et doen (Witskrif 1997:35). Dis seker 

nie nodig is nie - daar is eeue-oue tradisies en vaardigheid en kritiese ingesteldheid van universiteite wat 

self kan besluit. 

Die neiging na 'n tegnies-rasionele universiteitsbestuurstyl wek kommer by akademici wat dit beskou as 'n 

aanval op hulle akademiese vryheid om departemente en kurrikula te bestuur. Magardie (2000:12) haal 

Steven Friedman, direkteur van die Sentrum vir Beleidstudies aan, wat meen dat die toenemende 

konsentrasie van mag in die hande van bestuurders soos vise-kanseliers en dekane demokrasie in 

universiteite verswak. Ander analiste meen meer en meer konfrontasie tussen akademici en 

universiteitsbestuur is aan die broei namate "universities start functioning more like multinational 

corporations than insitutions of learning." Die kollegiale bestuurstyl waarin fakulteite bestuur is, met 

fakulteitslede as gelykes, word bedreig. (2000:12). 

Die vermoede dat die bedreigende bestuurstyl multinasionaal is, word bevestig deur die Wereldbank se 

verslae wat aandring op universiteitshervorming in Afrika. Hulle stel voor dat bestuurstyle ingevoer word 

waarin 'n universiteit 'n strategiese beplanning het, waarin eenhede as koste- en winssentrums bestuur 

word, waarin prestasiestatistieke opgetrek word, en so aan (Blair 1992:7). Hulle verwag sakesektor-idees 

moet toegepas word op universiteite (Blair 1992:16) en die bestuur moet logies en rasioneel beplan word 

265 



(Craig 1990:51 ). Die aanbeveling is "that all institutions move rapidly to convert academic central services 

into quasi-commercial operations for both internal and external users" (Craig 1990:52). 

In 'n postkoloniale situasie word hierdie druk as dwang ervaar, omdat dit saam met Westerse superioriteit 

en beloftes van ekonomiese welvaart oorgedra word: " ... what makes all these things more intensely 

painful is that they are carried out very often in the name of Western as well as Biblical morality, with its 

magnificent lineage of sagacity, learning, advancement and technological proficiency to back it up. How 

delinquent, how morally repugnant are natives made to feel that they dare not resist so compelling a 

cultural identity ... " (Said 1991 :13). Die wanbalans tussen die wat het en die wat nie het nie, laat dit lyk 

asof wat ook al van die ekonomiese bedryfsfeer neerdaal hierheen, meerderwaardig is - die tegnies

rasionele diskoers sal alles regmaak. Die rede waarom Parker en akademici soos aangehaal deur 

Magardie (2000) daarteen beswaar maak, is omdat dit kritiek en weerstand onderdruk. 

3.4.5.3 Tegnies-rasionele diskoers 

Hierdie afdeling analiseer die kodes en metafore van die Witskrif ter ondersteuning van die mening dat die 

Witskrif meedoen aan die heersende diskoers van tegniese rasionalisme. 

3.4.5.3.1 Kodes van tegniese rasionalisme 

Daar is byvoorbeeld sprake van "delivery mechanisms" (Witskrif 1997:12), wat 'n metafoor kan wees vir 

'n kurrikulum of onderrigmetodes. Daar word ook gepraat van "knowledge production." Asof kennis in 'n 

onderwysfabriek gemaak en verpak word, en deur die dosent afgelewer word (Parker 1997:14). 

So is gehalte vir die Witskrif bereikbaar deurdat dienste en produkte teen gestelde standaarde gemeet 

word, en as dit nie daaraan voldoen nie, word dit verbeter of vernuwe - kriteria van meetbaarheid, 

standaardisasie, produktiwiteit uit tegniese rasionalisme. 

Daar is sprake van teikens wat gehaal moet word, dat dit gebalanseer word met die aanvraag, van 

"indicative targets", "best practices", "performance indicators", "growth rates", "management information 

system", "co-ordinated market economies". 

En tog is die die teks glad nie so klinkklaar oor die werklikheid as wat hy wil voorgee nie. Hy glip self, sy 

kategoriee verstringel hom in glipsies soos "stockholder" in plaas van "stakeholder". Hierdie kodewoorde 

probeer aandui dat die regering op die mespunt van nonsensvrye produksiesfere is en dus aile reg het 

om die hoer onderwys te regeer en te bestuur met kundigheid. 
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Nog 'n voorbeeld van so 'n glipsie is wanneer die skedule neergele word waarvolgens institute 

selfevaluasies moet doen. 'n Punt herhaal per ongeluk: "ontwikkelingsplanne vir nuwe programme" 

(Witskrif 1997:13): "proposed measures to develop new programmes" en "developmental plans for new 

programmes". Na so baie departments in bloed by die universiteit uitgeswem het, so woes koppe gesnel 

is in rasionalisasie, na dit alles, nou is dit twee keer nodig en bekostigbaar dat nuwe programme ontwikkel 

moet word? 

3.4.5.3.2 Tegnies-rasionalistiese metafore vir die stelsel 

Die onderwysstelsel word deur die kode in die Witskrif gerepresenteer op 'n hierargiese en hoogs 

gesistematiseerde manier. Daar is vlakke van bevoorreg en histories agtergeblewe, maar ook 

konsentriese kringe van plaaslik, nasionaal, regionaal, Afrika, globaal. Die regering sien homself ook 

hierargies georden in sy verhouding met die hoer onderwys: daar is die minister, dan die ministerie, dan 

die NCHE, dan Saqa, en dan die NQF. Daarbinne is plekke vir institute, nasionale netwerke en kantore op 

matriksbasisse, soos die matriks van vertikale en horisontale artikulasie tussen institute (Witskrif 

1997:12). Dis asof die regering die elements van die hoer onderwysstelsel, die entiteite daarin, sien as 

uniforme eenhede met skakelknoppies soos Lego wat almal op mekaar kan inpas. Dis ook hoe hulle 

programme wil sien, as gekoordineerde pakkies. Dit sluit aan by die idee van 'n universiteit as 'n 

kennisfabriek (Parker 1997:15) en herinner aan Jameson se beskrywing (1981) ·van steeds kleiner 

eenhede van produksie in laat kapitalisme. 

Die staat het homself nou as bestuurder van hierdie fabriek aangestel en die Witskrif vertel hoe hy gaan 

seker maak die objekte doen hulle werk. Die tegnies-rasionalistiese idee van onderwys se bestuurders en 

burokrate staan in beheer van 'n afgebakende veld, waaroor hulle gesag het. Die frase waarmee die 

Witskrif sy terrein telkens afbaken is "die institusionele landskap" (1997;17). Nog metafore van sy 

ruimtelike afbakening is: "access", "obstacle", "barrier", "ladder", "gap", "exit level", "in line with the NQF", 

"parallel qualification structures". Dit sluit aan by die fabriekkonsep van kennis, en by kodes soos: "unit 

construction", "modular construction of qualifications from multiple units." Ruimtelike metafore vir 'n objek 

wat beheer en bestudeer moet word, is algemeen. Hier is dit interessant dat die staat die metafore verder 

inklee met fabrieksmetafore. 

Volgens Stuart Parker (1997:1 0) beroep die tegnies-rasionalistiese opvoeder-bestuurders hulle dikwels 

op die hoogste gesag van natuurwette, en daarom stel hulle die elements van hulle veld soms voor in 

atomistiese terme. Daar is 'n atomistiese aksioma dat natuurwette eenvoudig is, dat die eenvoud daarvan 

die waarheid bewys (Parker 1997: 1 0). Die komponente van 'n beginsel (of 'n plan, soos in die Witskrif) is 

in hierdie filosofie kleiner en eenvoudiger as die plan in geheel. So moet die enkele gekoordineerde 

stelsel vir hoer onderwys groter gemaak word sodat die institute almal daarin kan inpas soos ratte. 
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Die stelsel word ook 'n raamwerk genoem wat bo-oor dit gaan in pas (NCHE 1996:7). Nog 'n metafoor van 

die hierargie is 'n sambreel: "an umbrella national authority responsible for quality promotion" (Witskrif 

1997:22) - bo-oor, oorkoepelend, "arch". 

Ander ruimtelike metafore wat dikwels voorkom, is reis, wat aansluit by die minister se voorwoord: "I have 

no doubt that the journey is not likely to be easy" (Witskrif 1997:2): "milestone", "journey", "forefront", 

"chart and steer the development of a single, integrated national system" (28). Asof daar lineer reguit 

vorentoe beweeg word na vooruitgang, en weerskante van die pad is wildernis. 

Toe Asmal in Mei 2002 aankondig dat die 36 huidige insitute gekonsolideer gaan word na 21, het hy die 

plan ook beskryf die nuwe "institusionele landskap" (Asmal, 2002) 

Die subjek van die Witskrif tree met hierdie ruimte in wisselwerking deur dit te oorspan, soos met die 

sambreelmetafoor, daaroor te heers, of deur ruimtelike metafore vir homself in terme van gesag te 

verbeeld: "The ministry will then be in a position to make informed decision on these matters (Witskrif 

1997;19 ek onderstreep). 

Die analise wys dat die staat die hoer onderwys as steer wil omvat: horisontaal deur die "institusionele 

landskap" te karteer, en vertikaal deur 'n sambreel daaroor te hou. In die volgende afdeling sien ons dat 

die horisontale en vertikale kartering ook 'n paging is om die sfeer onder die knie te kry, om dit van hoek 

tot kant te ken. In so 'n plot is vae elemente bedreigend. Dit is soos ongekarteerde areas donkerte wat 

miskien selfs die verassing kan inhou dat die kaarthouer van die aarde kan afval. Die staat probeer met 

ander woorde om met tegniese rasionalisme sy teenwoordigheid te stel, vaster en vaster te stel, in 'n 

sfeer waar hy nie noodwendig nodig is nie en bietjie vreemd voel. 

3.4.5.3.3 Vaagheid 

Die een ding wat die tegniese rasionalis nie kan verduur nie, is vaagheid. Die risiko waarvoor die Witskrif 

(1997: 17) bang is in sy institusionele landskap is die /aissez-faire vermeerdering van programme sender 

beplanning en sender kwaliteitsversekering. Die rede hoekom hulle aanvoer dat dit die landskap bedreig, 

is dat dit onbeplande vervaging van institusionele rolle en funksies teweeg bring en oorvoorsiening aan 

lae-koste programme in lae-prioriteit kurrikulumareas. Hoekom is dit erg? 'n Ooraanbod is mos nie die 

staat se risiko nie, dit is die kapitalis s'n. 

Maar ek vermoed die rede hoekom vaagheid van rolle vir die Witskrif onaanvaarbaar is, is omdat daar 

binne tegniese rasionalisme geen plek is vir verskuiwings, dubbelsinnighede en onstabiliteite nie. Parker 

(1997: 12) haal vir Schon aan, wat positivisties onderskei tussen belangrike en onbelangrike professies. 

Belangrike professies word gedissiplineer deur hulle bepaalde afgebakende doeleindes en tegnieke van 

hoe dit verkry word, en onbelangrike beroepe "suffer from shifting, ambiguous ends and from unstable 
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institutional contexts of practice." As hoer onderwys ernstig opgevat wil word in die tegnies-rasionalistiese 

wereld, moet die mense wat dit beoefen, street na universele konsensus oor die doelwitte daarvan, die 

tegnieke waarmee dit bereik sal word, en hoe dit in 'n demonstreerbare kennisbasis gebaseer gaan word. 

Schon verwag van institute om so gestruktureer te word dat die tegnieke waarop besluit is, effektief 

toegepas kan word en akkuraat geassesseer kan word. Klink weer baie soos 'n kennisfabriek. Schon 

impliseer dus (volgens Parker 1997: 12} dat solank as wat onderwys oneweredigheid en 

onvoorspelbaarheid en gebrek aan konsensus oor homself toelaat, dit nie 'n professie is nie. 

Institute wat dus nie onder dieselfde kam kan inpas en aanpas nie, sal uitgekam word. Dat die Witskrif dit 

nodig vind om bepalings neer te le oor die samestelling van universiteitsrade (1997:35} is een van die 

maniere waarop hulle probeer om aile vaaghede uit die weg te ruim. Dit is anorganies, onrealisties, 

onnodig, en tegnies-rasionalisties om universiteitsrade se struktuur deur die staat te laat reguleer. 

Die staat baken die domein duidelik af, en die plan is dat dit rigoreus gereguleer gaan word deur 

monitering (Witskrif 1997:8}. Hoewel diversiteit en differensiasie belangrik is vir die ministerie, waarborg 

dit nie diversiteit van maniere van doen nie. 

Die Witskrif se woord vir die gevreesde vaagheid is "blur" : "the unplanned blurring of institutional roles 

and functions" (1997:17}. Dit is seker die mees informele woord in die dokument, die woord met die 

hoogste onomatope'iese verwantskap, hierdie gevaar wat die wildgroei van kursusse vir hulle beteken. 

Die "blurring" is "unplanned", nie geskeduleer nie, 'n verrassing. Die lydende vorm laat die staat as subjek 

uit die frase en beklemtoon sy gevoel van magteloosheid. 

Teenoor "blur" staan fokus: Die Witskrif (1997} eis dat institute hulle institusionele kulture en missies moet 

herfokus. Onduidelikheid oor grense in die domein is dus 'n bedreiging. Vir die vorige regering was die 

see van Afrika-nasionalisme 'n bedreiging (Wright 1992:25}, vir hierdie regering is die onvoorspelbare 

bedreigend. 

3.4.5.4 Konsensus teenoor dissent 

Die tegniese rasionalis Schon het hierbo vertel ons moet konsensus kry (Parker 1997:12}. Die Witskrif 

ook: "New structures [will] be established where co-operative behaviour that is consensus-building can be 

fostered" (1997:91 ). 

· Die Witskrif se hoe premie op konsensus het 'n dubbele herkoms: Eerstens is dit die vakbondwortels van 

die regering wat daar praat. "En ons se almal so, en ons se almal so." Afrika-kommunaliteit vertaal in 'n 

soort demokrasie waarom 'm vergadering as 'n mislukking beskou word as dit uitloop op 'n stemmery -

daar moet absolute eenstemmigheid wees. "An injury to one is an injury to all," is die struggle-leuse, en 

ons is nog nie verby die post-struggle tyd nie. Die tweede rede hoekom konsensus vir die Witskrif 
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belangrik is, is omdat tegniese rasionalisme die realiteit as die uitdrukking van algemene universele wette 

sien, en daarom is daar plek vir ooreenkoms en reelmatigheid, nie vir uniekheid en kontingensie nie 

(Parker 1997: 12). 

In die hoer onderwys dreig dit om neerslag te vind in uniforme, gestandaardiseerde kurrikulumontwerpe 

vir die hele nasie (Parker 1997: 13). Die Witskrif voorsien ook 'n vaste stel standaarde waarmee "services 

and products" geevalueer en gemonitor gaan word, en as dit nie daaraan voldoen nie, sal "improvement, 

renewal or progress" volg (1997:8). Die Higher Education Quality Committee (HEQC) is die 

subjekinkarnasie wat met institute gaan konsulteer om kriteria te formuleer vir kwaliteitsbeheer van 

programakkreditasie, institusionele oudit en kwaliteitbeheer (1997: 22, 42) 

Parker (1997:18) vaar juis uit teen die inspekteur as nog 'n ikoonkarakter van die tegniese rasionalisme, 

wat met 'n stel meeteenhede 'n kurrikulum in x maklike stappe kan onderwerp aan die toets. Die 

prosedures van meting word gestandaardiseer, en die bewoording waarop 'n kurrikulum geevalueer word 

ook. Onderwys is die sfeer van sosiale interaksie, maar hulle hanteer dit soos 'n empiriese wetenskaplike 

toets. So kan leke-inspekteurs vinnig opgelei word en inspeksies word meganies gedoen. Die 

voorafbepaalde kriteria waarop die inspeksiemeganisme berus, skakel ryk beskrywings van die insituut of 

.die kurrikulum uit, sodat daar nie meer plek is vir diversiteit nie. Die inspeksie-skedule is algoritmies, jy 

volg net die een stap na die ander, maklik, en die teikens is objektief verifieerbaar en nasionaal 

gestandaardiseerd. Daardie inspeksie-kriteria lyk miskien universeel, maar Parker herinner daaraan dat 

dit die waardes van burokratiese doeltreffendheid verteenwoordig: dit word maklik aangewend en die 

interpretasie daarvan is voorafbepaald en geslote, al wissel die konteks. Die waarde van die kriteria is nie 

onder bespreking nie; die inspekteur doen net sy werk, hy gesels nie daaroor nie. So kan 'n vinnige omset 

van inspeksies deurgedraf word, sodat hoe produktiwiteit en doeltreffendheid gewaarborg word. In 

Brittanje, waar Parker (1997:18) se vuur gestook word, klok die inspekteurs 'n effektiewe vier dae per 

skool in, en agt per universiteit. 

3.4.5.4.1 lronie en hegemonie 

Nog 'n vlak waarop die Witskrif (1997:13, 15) konsensus verg, is tussen die twee ISAs: tussen die instituut 

se planne en die staat se planne. Die institusionele planne (planne vir akademiese ontwikkeling, planne 

vir navorsingsontwikkeling, planne vir infrastrukturele ontwikkeling) gaan geevalueer word deur die NCHE 

om te kyk of hulle pas oor die nasionale planne - die kriteria: "fit, suitable, sustainable". Dit moet ook pas 

op die instituut se missie en kapasiteit. Die instituut moet self evalueer of die planne pas, en dan is daar 

ook deur onafhanklike eksterne evaluasie. Die instituut moet sy eie rol uitskryf aan die hand van 

spesifieke skedules. Sulke skedules vorm 'n standaarddiskoers waarin die universiteit haarself moet 

definieer in die voorgeskrewe woordeskat en die algoritme en die sosiomorele ikoonkarakter (Parker 

1997). 
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Die CHET-werkswinkel (Cioete en Muller 1998) het die NQF en Saqa (laat ons hulle vir die argument 

hanteer as inkarnasies van die Witskrif se subjek) se epistemologiese instelling bespreek en gesien dat 

dit duidelik is dat hulle die professionalisering van hoek onderwys op groot skaal beplan. Die 

professionaliseringsprosesse van dissiplines soos rekeningkunde en ingenieurswese verloop vlot, daardie 

spanne se werk is ver voor die van die geesteswetenskappe. Dit weerspieel 'n passing, soos met 'n 

swaelsterttap, tussen die regering se epistemologie en die van rekeningkunde en ingenieurswese - juis 

dissiplines wat die tegniese rasionalis se sosiomorele ikone soos 'n handskoen pas! Volgens Cloete en 

Muller (1998) maak die debatswerkswinkels beswaar teen hierdie hegemonie. 

Want by die lettere en wysbegeerte is die intellektuele oefening heeltemal anders. In hierdie dissiplines 

probeer mens dissent skep, nie konsensus nie. Daar was sprake van 'n behoefte aan 'n bufferliggaam 

tussen die regering en die lettere en wysbegeerte, 'n vegter vir die lettere en wysbegeerte se belange, 'n 

vertaler tussen diskoerse. Maar die werkswinkeldeelnemers het uitgewys dat die dissiplines "bitter arm" is 

(Cioete en Muller 1998). Hoe kan die akademici saamgeroep word oor die land heen? Hoe kan so 'n 

bufferraad betaal word? 

'n Goedkoper en standhoudende manier waarop die geesteswetenskappe weerstand kan bied teen die 

diskursiewe hegemonie is deur die reduksionistiese woordeskat van die tegniese rasionaliste uit te wys as 

slegte maniere, of as onvanpas. Dit is soortgelyk aan die diskursiewe vaardighede wat deur Spivak (in 

afdeling 2) en Freire (in afdeling 4) ook aanbeveel word. Baie van die diskursiewe keuses word nie 

doelbewus gemaak nie, word nie gemaak nie, maar is ook maar die resultaat van hegemoniese druk. 

Miskien was dit pogings om goed genoeg te wees in die oe van die internasionale kringetjie deskundiges 

waarmee die NCHE gekonsulteer het, of in die oe van wie hulle as die oppergesag ervaar. Dit is dus 

dikwels uit onkunde. "When ignorance is abetted by arrogance the result is burlesque, " en Parker (1997: 

145) beveel 'n knippie soutige humor en 'n tikkie ironie aan. Want ironie herken kontingensie, dit is uit die 

konteks dat die alternatiewe ironiese betekenis van wat iemand in aile erns gese het, spruit. Deur ironie 

uit te wys, onderwerp jy wat die burokraat ernstig bedoel het, aan taalspel, en word sy kleingeestige 

bekrompenheid duidelik uit die manier waarop hy universele konsensus slaafs navolg. 
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3.4.5.5 En hoekom hierdfe bestuursdiskoers? 

Ek het aangevoer dat die Witskrif in tegnies-rasionalistiese, oftewel burokratiese bestuurswese-diskoers 

geskryf is. Mens kan natuurlik ook teenargumente en teenbewyse aanvoer, en dit is seker nie hoe die 

staat homself sou beskryf nie. Maar hierdie diskoersanalise het waarskynlik tog die soort edifiserende 

waarde waarop die metodologie van hierdie studie berus. Hierdie analise vorm een narratief, en daar is 

ook ander geldiges. Kom ons bou egter voort op hierdie bevinding dat die Witskrif in tegnies

rasionalistiese, oftewel burokratiese bestuurswese-diskoers geskryf is, en probeer 'n motief vir die plot 

vind. 

Hoekom sou dit wees? Wat wen die staat daaruit? Deelname aan die diskoers van die bestuurswese 

beteken burgerskap in die wereld van produksie en van toegevoegde waarde. Die diskoers klee die 

regering in asof hy produktief is, asof hy waarde toevoeg tot die hoer onderwys. 'n Regering se grootste 

vrees is dat hy nie nodig is nie. 

Hoer onderwys word deur die regering beskou as 'n belangrike manier om vir die individu 'n kans in die 

lewe toe te deel, en as sulks is dit 'n weg tot gelyke geleenthede in Suid-Afrika (Witskrif 1997:3). Hoer 

onderwys is, soos die Ashby-kommissie (Ashby, 1925:1 00) bevind het, te belangrik vir Afrika-regerings 

om onafhanklik te staan. 

Maar dis nie nodig vir die regering om soveel sous vir die kool te maak nie. Die sogenaamde 

institusionele landskap het plek vir die regering se doelstellings, maar nie vir hulle sambreel nie. Institute 

is beslis ten gunste van transformasie, en is ook onafhanklik in staat daartoe: 

A number of institutions have started implementing certain of the NCHE proposals. Some of 

these include a move towards transdisciplinary and 'responsive' programmes, more flexible 

course presentation, a greater mix of part- and full-time courses, and a few institutions are 

changing the race composition of their undergraduate populations surprisingly fast. However, 

these are responses by individual institutions who are reading policy and market signals, it is 

not part of a 'planned and co-ordinated' system. These institutional responses are as 

fragmented and insulated as they had been before 1994 (Cioete en Muller 1998). 

Die individu vind ook in die huidige transformerende stelsel (nie enkel of gekoordineerd nie) haar weg 

na hoer onderwys. Die dinamika van aanbod en .aanvraag kan sy eie getye volg, die regering se 

inmenging bevorder dit nie. " ... a crucial factor shaping recent trends [in black student course choices] 

has been student and parental choice rather than government policy or university mission statements. 

Getting a degree or diploma to land a well-paying, middle-class job, and so to move out of a working

class environment, is an important factor in students' choosing what to study where. Students are 

voting with their feet. They are often swayed by their sense of where the market is going" (Merten 

2000:1) 
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Die sambreelbenadering word nie ervaar as nodig, as werklik toegevoegde waarde nie. Sommige 

Afrikaniste (soos Sipho Seepe) meen die toutle by kolonialistiese kennis, en die oplossing sal wees om 

dit te vervang met plaaslike kennis. Maar Cloete en Muller (1998) stel dat die probleem dalk nie le by die 

kennis self nie, maar by die manier waarop dit opgeneem word, vertaal word, of in koppeling met plaaslike 

kontekste beland. Dit is 'n ander manier om te se wat Seepe se: Die Witskrif en NCHE-dokument is mooi 

en word baie gunstig oorsee ontvang, maar dis nie van hier nie. Cloete en Muller (1998) haal aan uit die 

CHET-debatswerkswinkels gehou het: Hoewel dit 'n ambisieuse transformasieprogram is, is daar 

vraagtekens oor die implementeerbaarheid daarvan. lntussen is die hoer onderwysstelsel besig om te 

krimp eerder as om te rek. 

In die analise van die Witskrif en die NCHE-dokument was die stene des aanstoots dus: die 

sambreelstelsel, die onsuksesvolle konsultasieproses, die tegnies-rasionalistiese manier waarop die 

enkele gekoordineerde stelsel implementeer word (die stelsel self, en die programbenadering, het wei 

meriete, maar dit word nie hier bespreek nie). Cloete en Muller (1998) stem saam en meen die fokus van 

die transformasieproses moet eerder wees op beleidsbestuur as op beleid self. 

Maar vrees niet. Parker (1997:151) meen (en maan) postmoderne dosente, dekonstruktiewe dosente, sal 

steeds voortmarsjeer in die weerstand teen gesentraliseerde beheer van die akademie, of die planne (hoe 

demokraties ook a!) om die inhoud en prosesse en vorms daarvan onder universele kriteria in te pas. 

Sulke logosentriese artefakte soos uniforme nasionale stelsels vir hoer onderwys "wil be seen as 

manifestations of a literary and cultural tyranny." 

3.4.6 Perspektief 

Tog moet ons onthou dat akademiese vryheid as sulks ook ideologies gelees kan word (soos in afdeling 

3.2.6.4), dat weerstand teen die staat altyd modieus is, maar soms is dit 'n masker vir weerstand teen 

druk op die geesteswetenskappe om te verander. Said (1991 :3) herinner dat universiteite nog altyd as 

spesiaal gesien was deur die samelewings waarin dit was. Dit is intellektueel en sosiaal anders, dit verskil 

van ander lokusse in die samelewing, soos die regering, die burokrasie, die werkplek, die huis. Hy glo aile 

samelewings vandag ken 'n spesiale voorreg aan die akademie toe wat dit vrywaar van alledaagse 

interaksie met die gewone !ewe. Waardes van die denke en van moraliteit word daaraan gekoppel: die 

. idee is dat studente op universiteit voorberei word vir die !ewe, en dat dosente hulle besig hou met 'n 

roeping vir die waarheid. Daar is 'n aura van heilige afgesonderdheid random die akademie en wanneer 

dit bedreig word, tree ons verontwaardig geskend op asof ons geweld aangedoen is, soos in hierdie 

afdeling. 

Ons is egter nie vry van die nare spinnerakke wat die ivoortoring verstik nie, ons is self nie vry van onvrye 

diskoers nie. En alles was glad nie fyn soos dit was nie, status quo is die laaste ding waarvoor ek hier 
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betoog. Refleksiewe analise van die akademie (soos in afdeling 2, 3.2 en 3) is daarom nog een van die 

doelstellings van literatuuronderrig. Soos Said (1 991 :3) dit formuleer: "each community of academics, 

intellectuals and students must wrestle with the problem of what academic freedom in that society at that 

time actually is and should be". En daarmee formuleer Said nog 'n doelstelling vir literatuuronderrig. 

3.4.7 Slot 

Dit lyk asof die staat pens en pootjies geval het vir tegnokrasie. Volgens die huidige subsidieformule word 

minder betaal per student in die geesteswetenskappe as in die natuurwetenskappe. Daar is gese die 

regering bespreek ernstige hersiening daarvan (Lickendorf 2000:5) maar daar is ook agterdog daaroor. 

Lickendorf haal prof Annette Combrink aan wat glo dat daar 'n bedoeling in die diskrepans van 

geesteswetenskappebefondsing is: Hoewel die regering in die Witskrif die belang van die 

geesteswetenskappe vir die volk se welstand verklaar, lyk dit asof hulle probeer om groei in die 

geesteswetenskappe te ontmoedig deur onderbefondsing. Die befondsingsformule dui op 'n filosofie dat 

tegnologie belangriker is as die mense wat dit hanteer. 

Die geesteswetenskappe se benarde posisie is nie net 'n gevolg van sy verhouding met die tegnokrasie 

nie, maar ,ook, meen Cloete en Muller (1 998) omdat hy die heersende diskoers, die hegemonie (moet) 

peper met kritiek: die van die staat, en ook die van die ekonomie, soos in afdeling 3.3 gedoen is. 

Oat die staat na die pype van die tegnokrasie dans, is nie 'n vergesogte idee nie. Donald Moerdijk 

(2000:3) analiseer die meritokrasie van Frankryk se onderwysstelsel en kom tot 'n paar gevolgtrekkings 

wat vir verhouding tussen die drie !SA's in die Suid-Afrikaanse situasie insiggewend is: 

Meritokrasie is die stelsel van onpartydige (be)vordering. Dit heg hoe waarde aan formele bewys van jou 

meriete in die vorm van 'n akademiese sertifikaat. Maar 'n meritokrasie (soos die Franse een) beloon 

mettertyd ook nie meer prestasie nie, want die geleentheid om te presteer word gereguleer. Soos in 

kapitalisme, word geleentheid en toegang tot die stelsel beloon - vir die wat het sal gegee word. Kanale 

van toegang word struktureel neergele soos kalktonnels koraal. Meritokrate, die wat geslaag het, gee 

hulle kundigheid (hoe om te slaag) deur aan hulle kinders. Die kinders uit sulke huise vaar beter in die 

akademie en hulle gee die kundigheid weer deur aan hulle kinders. Die aanvanklik egalitariese stelsel lei 

nou na die vorming van 'n bevoorregte klas. "All animals are equal, but..." herinner Moerdijk (2000:3). 

So word die sleutelrol van prestasie geleidelik oorgeneem deur geleentheid en herkoms. Die meritokrasie 

word die middelklas. In tye soos die Franse revolusie, die vorige eeu se massafikasie en die hersiening 

van die onderwysstruktuur is voorreg herverdeel weg van die histories bevoorregte klasse en toegeken op 

meriete. Maar daarna is voorreg telkens weer op dieselfde plekke hertoegeken, en het dit tog maar net 

weer gesedimenteer, rigied geword. Moerdijk (2000) se kritiek op Franse meritokrasie is dat dit 'n 
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bedompige en opgeblase klimaat in die intellektuele en ekonomiese !SA's meebring. Suid-Afrika se 

regering glo in hoer onderwys as 'n weg tot die middelklas (Witskrif 1997:11). Moerdijk dui aan dat 

klassediskriminasie wei verwyder kan word deur massafikasie van hoer onderwys, maar ons moet 

daarteen waak dat die middelklas net homself bemagtig, die geleenthede net oor en oor in dieselfde kring 

in herbele word. 

Die geleentheid om te gaan studeer, moet dus nie dee! word van 'n klas nie - dis wat die stelsel juis 

probeer doen, om geleenthede oop te maak. Die gevaar is dat mag skuif van ras na 'n ander groep: die 

opgevoede, die spesialis, die tegnokraat, die gekonnekteerde. 

Die bevoorregte klas sit al hoe stewiger in hulle stoele en hulle word nie vinnig genoeg groter nie. 

Moerdijk (2000) glo ons het voortgesette emansipasie nodig: "the patient and persistent detection and 

removal of disabilities". Die hoer onderwys moet uit die ivoortoring uitkom, maar die staat moet nie die 

universiteit se voedingsare verkalk nie. Die akademie en die samelewing moet toenemend deelneem aan 

besluite oor hoer onderwys. 
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Afdeling 3.5 

3.5 Slot vir die hele afdeling 3 

3.5.1 Oorsig 

Afdelinq 3.1 het Althusser se siening van subjekvorming ondersoek as 'n teoretiese raamwerk vir 

subjekvorming in die drie ideologiese apparate: die ekonomie, die onderwys, en die staat. Deur na te 

speur hoe dit gebeur dat die subjek inkoop in die manier waarop haar eie subjekvorming oorgeneem word 

deur diskoers, stel Althusser ons in staat om die individuele literatuurstudent in die groter samelewing te 

verbeeld: in die spanningsveld tussen identiteit en ideologie, tussen tussen die private sfeer (afdeling 2) 

en die openbare steer (afdeling 3). 

Afdelinq 3.2 het aandag geskenk aan literatuurgraduandi se subjekvorming op die arbeidsmark as 'n deel 

van die ekonomiese ideologiese staatsapparaat. Die eerste helfte van afdeling 3.2 het die kloof tussen die 

akademie en die arbeidsmark ondersoek, en die tweede helfte het beroepsgeleenthede vir 

literatuurgraduandi ondersoek. Dosente se afstandelike houding jeens die arbeidsmarkpotensiaal van 

literatuuronderrig is beskryf as hulle eie weerstand teen die inseminasie van literatuurdiskoers met 

arbeidsmarkdiskoers, omdat die dosentsubjek se diskursiewe mag berus op sy rol as die houer van 

simboliese en ekonomiese kapitaal; en die student se rol as onkundige, afhanklike objek. Daarom kan 

transformasie van die struktuur en diskoers van onderrig literatuurgraduandi se ekonomiese 

vervreemding transformeer. Praktiese voorstelle daartoe is afgelei deur diskursiewe patrone in die kloof 

tussen brood en boeke te ondersoek en deur die profiel van werkende literatuurgraduandi in postaparte 

Suid-Afrika te bestudeer. 

Afdeling 3.3 het die literatuuronderrig se rol by die skep van kulturele identiteit ondersoek as die tweede 

ideologiese staatsapparaat (onderwys). Vanuit 'n postkoloniale perspektief is bevind dat literatuuronderrig 

in 'n nuwe Suid-Afrika vera! vatbaar kan wees vir nasionalistiese propaganda en 'n voorskriftelike kulturele 

identiteit. Die postaparte konteks eis ook nuwe doelstellings van postkoloniale pedagogie: Die student 

moet bemagtig word om die erfenis van apartheidsverlede af te skud, en om bedag te wees op 

globalisasie se neokolonialisering. Daarmee verskuif postkolonialisme se siening van dialektiektiese 

subjekvorming na 'n nuwe belangeruimte: Dialoog as 'n worstelende soeke na 'n kulturele diversiteit wat 

nie afgeplat word in skynheilige pluralisme nie. 'n Metode om sulke "moeilike verskil" binne die 

opposisionele onderwys aan te wend is aangebied en getoets deur 'n Vista-letterkundestudiegids te 

analiseer. 

Afdeling 3.4 het die regeringsbeleid vir hoer onderwys ondersoek as 'n politieke !SA. 'n Analise van die 

Witskrif vir Onderwys het bevind dat die staat homself as die agens voorstel, en die subjekvorming van 
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die student en van die universiteit daarvolgens wil reguleer. Daarvoor gebruik die staat tegnies

rasionalistiese diskoers. Die rede vir so 'n dominerende subjekvorming aan die staat se kant is dalk dat 

die staat homself onmisbaar wil voorstel in die plaaslike transformerende konteks, en ook in die globale 

konteks gerespekteer wil word. Hoek onderwys word in postaparte Suid-Afrika gesien as 'n middel tot 

gelykmaking, en soos kulturele identiteit is dit 'n meganisme waarop die staat beslag wil le. Deur homself 

as die aktiewe toebedeler van hoer onderwys op te stel, wil die staat die plaaslike massa se tevredenheid 

en die internasionale gemeenskap se respek verdien. Die staat wil die hoer onderwys se rol in gelykheid 

en wereldburgerskap medieer om "nodig" te wees. 

In elkeen van hierdie drie apparate word ideologie gegenereer teenoor die ander twee, en daarom is die 

drie in stryd. Vervolgens meer oor die stryd tussen die I SA's. 

3.5.2 Stryd tussen die ideologiese apparate 

Die verhouding tussen die drie !SA's is dus nie gemaklik nie. Die staat se tegnies-rasionalistiese diskoers 

kom uit die bestuurs- en bedryswereld. Dit lyk dus asof die politieke ISA met groat oe na die ekonomiese 

ISA kyk. Op sy beurt oefen die politieke ISA weer druk uit op die universiteit as deel van die ISA van 

onderwys. 

Die drie !SA's se strydverhouding blyk ook uit 'n artikel deur breyten breytenbach (2000:9). Hy plaas die 

planne om 'n Afrikaanse universiteit in Kannaland op te rig in 'n driehoeksverband met die ekonomiese en 

politiese diskoerse: Hy verwys waarskuwend na die ekonomiese apparaat van ideologiese beheer: "Moet 

ook nie te veel reken op globalisering nie. 'Gobalisering', wat maar net 'n kodenaam vir Amerikaanse 

imperialisms is, begin al klaar wankel." En ons moet ook versigtig wees vir die politieke diskoers se 

apparatuur, wat te veel staat maak op politiese korrektheid: "En 'gelykmaking' (om 'n ander sjibbolet te 

neem) het niks uit te waai met sosiale regverdigheid nie" (2000:9). Teenoor hierdie twee ideologiese 

opponentapparate stel hy die onderwys. Dit is nodig om debatte oop te maak teen hierdie twee heersende 

magsverhoudinge in, en 'n Afrikaanstalige universiteit is 'n vorm van so debat, meen hy. 

Geen ideologie ontstaan op sy eie nie, maar word opgestel in 'n opponerende verhouding teenoor 'n 

ander een. Althusser (in Macdonell, 1986:33) sien die !SA's nie as diskreet nie. So kan mens die reg, die 

vakbonde en die staat nie as los van mekaar beskou nie, en staan oorheerser en oorheerste nie los van 

mekaar nie, maar hulle terme is in verhouding tot mekaar opgestel. Die dominante ideologie in 'n ISA is 

gevorm en vasgepen juis in opposisie tot 'n ander een. Dit was in meeste kapitalistiese Iande so, volgens 

Macdonell (1986:35) dat die vakbonde openlik met politiek geheul het, en onderwys nie. Dit het die idee 

gevorm dat opvoedkundige ideologie-apparate nie geaffilieer het met die staat nie, en so 'n indruk geskep 

het dat hulle neutraal en onafhanklik is. Teen die einde van die twintigste eeu het daar veranderinge 
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plaasgevind, sodat onderwys in nuwe verhoudings met politiek geplaas is. Daardie nuwe verhoudings is 

vandag die fokus van baie stryd. 

Parker (1997} sien ook 'n stryd tussen ISA's: Vir hom is tegniese rasionalisme 'n vorm van diskursiewe 

geweld wat deur die sakewereld en die markte op onderwys afgedwing word. Hierdie siening van die druk 

op die universiteit van die markte se kant af as 'n nuwe tendens, kom ook voor in ander akademici se 

lesings: Goosen (2000:24} beskryf 'n nuwe tendens, waarin die postmoderne universiteit 'n ekonomiese 

instrument onder globaliserende druk word. Hy beskou dit ook as 'n nuwe tendens dat die universiteit nou 

ander vormende doele vir mense het: Vroeer was die subjek wat deur die universiteit gevorm was, die 

gekultiveerde mens. Nou strewe die universiteit om subjekte te vorm wat ekonomies mens is. In Goosen 

(2000} se siening is dit nie meer die reels van die politiek wat die gang van sake beheer nie, maar die 

reels van die ekonomie, want multinasionale korporasies ondermyn die gesag van die nasionale staat. 

Dit kan wees dat die oproep van 'n verlede waarin "ons" akademies vry was, ook net 'n diskursiewe 

identiteitsformasie vir die universiteit is. Daar is ook stemme wat herinner aan die universiteit se 

gedienstigheid aan die staat in die verlede: Goosen onthou tereg ook dat die universiteit in die verlede 

aan die staat gedienstig was, na die model van die Pruisiese minister van kultuursake, Van Humboldt, se 

oprigting van die Berlynse universiteit (2000:21}. Die ideaal van Von Humboldt was dat die student wat sy 

universiteitsloopbaan voltooi, toegerus moet wees om sy plek in die openbare lewe as 'n gekultiveerderde 

burger in te neem in die nasionale staat. Die moderne nasionale staat word deur Goosen beskou as 'n 

voorwaarde vir die mod erne universiteit. En ljsseling (2000:11) speur die politieke geskiedenis van die 

universiteit nog verder terug, deur te. herinner dat Plato se ideale vir die staat verwikkeld was met 

onderwys. Dit kan dus wees dat die woelinge wat die universiteit beleef, 'n verskuiwing van ideologiese 

alliansie is: vanaf die staat na die ekonomie. 

3.5.3 Stryd om die lokus van kennisproduksie 

Net soos Breytenbach die onderwys opstel teenoor politiek en ekonomie, noem Eve Bertelsen ook vanuit 

die onderwys die ander twee ideologiese apparate (2000:4). Maar Bertelsen beskryf nie die opvoedkunde 

self as 'n ideologiese apparaat nie, maar as die lokus waarin die ander twee apparate hulle stryd voer. So 

beskryf sy die transformasieproses van hoer onderwys as 'n "contest between social interests to fix the 

meaning of change". Daardie strydende sosiale belange is, volgens haar, eerstens vanuit die politieke 

struggle, en tweedens vanuit die korporatiewe wereld. Geen derde belang wat verwys na die universiteit 

nie. 

Die eerste stryd, die politieke een, het volgens Bertelsen die universiteit probeer transformeer met die oog 

op meer korrekte balanse van ras en geslag in die universiteit se studente- en personeelbevolkings. 
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Vanuit die politieke stryd kom ook druk op die kurrikulum ter wille van demokratiese gelykheid, 

toeganklikheid en deelnemendheid. 

Die tweede stryd het volgens Bertelsen uit die korporatiewe wereld gekom. Daardie ekonomiese stryders 

beweer volgens haar dat daar geen alternatief tot markkragte is nie, en dat daar net een pad is tot die 

"general good", naamlik "the pursuit of private profit" (Bertelsen, 2000:4). 

Bertelsen beskou die stryd dus tussen die staat en die markte, en sy meen laasgenoemde het gewen, en 

daardie oorwinningskleim op die universiteitskampus afgesteek: "Right now our universities are reeling 

under these competing pressures, and it is no secret which social interest has gained the upper hand. 

The brute reality facing universities is that transformation has been hijacked by business" (2000:4). 

Bertelsen skep die indruk dat die universiteit in die verlede vry en krities was, en nou in 'n produksielyn 

ingedwing is om die markte tevrede te stel. Deur net die twee ideologiese apparate teenoor mekaar op te 

stel, en die universiteit nie as derde apparaat te sien nie, maar bloot as slagoffer van die ander twee, laat 

sy na om te besin oor die magtige diskursiewe posisie waarin die universiteit is en was. Daarenteen 

beskou sy die behoefte aan besinning oor die universiteit as 'n reaksie op die druk van die mark: Sy stel 

dat daar radikaal herbesin moet word oor die veld van beleidsformulering om weerstand te bied teen "the 

privileged discourse of the market, the totality of its terms, and the taken-for-granted logic it entails" 

(2000:4). 

Bertelsen het hierdie gevolgtrekkings bereik onder andere deur 'n vlugtige verwysing na die idiome en 

diskoers van die beleidsformulering, die siening van kennis daarin, en die rol van universiteitsbestuur 

daarin. Bertelsen !ewer dus uiteindelik 'n teks wat in die diskoers van die literatuurdissipline kyk na die 

transformasieproses, (soos waarna hierdie studie gesoek het in afdeling 3.2). Hoewel haar bevindings 

van so analise baie ooreenstem met hierdie studie s'n in, is daar by Bertelsen weinig selfrefleksie oor die 

akademise "ons", en haak daardie selfrefleksie vas by 'n formasie van slagoffers of verraaiers ("sell

outs"). Dit is 'n reaksionere posisie, omdat dit die eie veld sien in terme van die bedreigende ander. As 

die eie veld van die universiteit in sy eie terme bespreek word, is ek seker Bertelsen sal in ag neem dat 

die veld van universiteitsonderrig miskien wei transformasie nodig gehad het, en dat die universiteit ook 'n 

lokus van ideologiese diskoers is. Die reaksionere posisie plaas die goue verlede van onafhanklike 

akademiese vryheid biner teenoor die miserabele toekoms op die mark, en die akademiese "ons" aan die 

verloorkant. 

Sy betreur in daardie trant die manier waarop plaaslike produksiesisteme van kennis, soos die media, 

geswig het onder globalisering: e. tv word gedeeltelik besit deur Time Warner, en Mail & Guardian deur 

The Guardian. Sy betreur die verlies aan onafhanklikheid wat daarmee gepaard gaan. Dit sal 'n 

argumentsprong wees om af te lei dat Bertelsen wil he Suid-Afrikaanse kennis en 
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kennisproduksiemodusse moet los staan van hulle globale susters, asof hulle ooit het, maar Bertelsen self 

bied weinig weerstand teen so sprong. 

Sy idealiseer na my mening ook onfhanklikheid. Sy verwys na die ekonomiese druk op kennis in 'n 

oorsaaklike verband met gebrek aan kritiese diskoers by die akademie: "Knowledge becomes 

'information', a commodity to be manufactured, packaged, bought and sold, and intellectual work a matter 

of goods being cost-effectively manufactured on a production line. Criticism and resistance become 

extremely difficult" (Bertelsen 2000:4). Bertelsen· beskou dit dus moeiliker om krities te wees onder druk 

van die mark se ideologiese apparaat, as vroeer. Hier het ons dus weer die nostalgie na die goue verlede 

van vryheid. 

Volgens haar het die universiteit toegegee om die studente oor te lewer aan ekonomiese beheer: "Having 

agreed to deliver its students to industry" (2000:4). Bertelsen beskou studente dus in 'n relasie tot die 

universiteit wat gemerk word deur die besitlike voornaamwoord. Dit is 'n terloopse troop van die mag wat 

die universiteit het, en waaroor sy bekommerd is om beheer te verloor. Sy laat ook na om te noem 

waarheen studente elders sou gaan, in die goue verlede, wanneer hulle universiteitsloopbane voltooi is, 

as om te gaan werk. 

Sy beskou die universiteit dus nie as 'n aktiewe beginsel in die ideologiese stryd nie, die studente nie as 

die lokusse waarin daardie stryd plaasvind nie. Ten minste nie eksplisiet nie. 

Verskeie skrywers druk hulle ontevredenheid daaroor uit dat, in die naam van transformasie, rektore van 

universiteite soos bestuurders word (Goosen 2000:24; Bertelsen 2000:4, Magardie, 2000:12). Hierdie 

skrywers beskou dit as 'n manier waarop die universiteit toegee onder druk van die markte. Hoewel 

ljsseling en Goosen na maniere kyk waarop die universiteit die inisiatief kan neem, is daar nog 'n 

onstellend hoe voorkoms van diskursiewe formasies in skrywers soos Bertelsen se werk, wat dit laat lyk 

asof die universiteit 'n slagoffer is van die stryd tussen staat en arbeidsmark. My bevindings verskil nie 

van Bertelsen nie: ons het albei bevind dat die heersende diskoers uit die arbeidsmark kom. Maar hierdie 

studie stel 'n ander rol vir die akademikus voor as wat Bertelsen inneem. 

Hierdie studie het enersyds gefokus op die belang daarvan dat die student beheer oor eie subjekvorming 

neem, maar andersyds ook dat die dosent 'n aktiewe beginsel moet word in hierdie stryd wat Bertelsen so 

as verlore beskou. Selfs as die universiteitsbestuur waarin die dosent haar bevind, 'n sell-out vir die 

sakewereld is, is die onus nog steeds op die dosent om die inisiatief te neem en weerstand te bied, 

enersyds deur kurrikulering (daarom hierdie studie se fokus op doelstellingformulering as stap een van 

die kurrikuleringsproses), andersyds deur aan te dring op onderhandeling, byvoorbeeld oor die vereistes 

wat Saqa aan 'n kursus stel (en weer eens is eksplisiete doelstellings nodig). 
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Ander subjekte in ander !SA's kan baie doen om literatuurstudente se subjekvorming te optimaliseer, 

maar binne die proefskrif as akademiese diskoers wil ek in afdeling 4 'n bal teruggooi na die akademie en 

spesifiek die literatuurdosent se kant. 

Die stryd tussen die !SA's is in ons tyd baie be'invloed deur tegnologie as die medium waarin die golf van 

globalisering vooruit gestoot word. Die globale dorpie is tegnies opgebou. Maar tegnologie as sulks is nie 

'n vyand nie, dit bied aan die akademie iets wat lewensbloed is daarvoor: konnektiwiteit, geselskanale, 

diskursiewe verbindingsnetwerke. Maar aan die ander kant verbrokkel dit ook die universiteit se 

monopolie op kennis. Kennisnetwerke is oral in die samelewing en daar is 'n magdom alternatiewe 

maniere om kennis en navorsing in die hande te kry. Die resultaat vir die universiteit is dat dit meer kruis

en transdissipliner te werk moet gaan om soepel aan te sluit by hierdie netwerke. Omdat baie navorsing 

egter toegepas en privaat is, word die universiteit se rol in onderrig baie belangriker as die navorsingsrol 

(Cioete en Muller 1998). Ons sal in die volgende afdeling (4) fokus op onderrigdoelstellings vir so 'n nuwe 

rol. 
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