
Afdeling 2 

2. Subjekvorming in die literatuurakademie 

The reason for the quakes must be sought out, these seismic convulsions in the 

self must be interpreted. But man only asks (himself) questions that he can already 

answer, using the supply of instruments he has available to assimilate even the 

disasters in his history. (lrigaray 1985:137}. 

2.1 lnleiding 

In hierdie afdeling word 'n teoretiese agtergrond geskep waarteen die subjekvorming van die student 

van literatuuronderrig bestudeer kan word. Vir daardie teoretiese agtergrond word die bree lyne van 

subjekvorming wat in afdeling 1 geskets is, hier meer spesifiek gefokus op die literatuuronderrig. 

Subjekvorming in die literatuuronderrig word oorsigtelik ondersoek deur aandag te skenk aan die 

literere akademie as 'n ideologiese apparaat in afdeling 2.2. Daar word 'nie soseer gefokus op die 

werking van daardie apparaat na buite, in verhouding met ander ideologiese apparate nie, maar na 

binne, in die literatuuronderrig as sisteem. Enkele maniere waarop mag (en die verweefdheid daarvan 

met waarheid) realiseer binne die literatuuronderrig word kursories ondersoek aan die hand van 

tekste deur dosente oar die mag van die diskursiewe stelsel van literatuuronderrig, en oar 

dosentskap. Die dosent se rol as navorser val buite die bestek van hierdie studie. Daar word oak in 

afdeling 2.2 gekyk na 'n ou teoretiese kwessie wat 'n belangrike rol speel in postkoloniale en 

feministiese subjekstudies: essensialisme en pluralisme. Dit dien as agtergrond vir die vrae oar 

postkoloniale identiteit wat in afdeling 3.3 gevra gaan word, wanneer onderwys as ideologiese 

staatsapparaat in stryd met ander ideologiese apparate bekyk gaan word. 

In afdeling 2.3 word die twee belangrikste subjekte van literatuuronderrig, dosent en student, in 'n 

soort akademiese kerngesin uitgebeeld met die oog op 'n psigoanalitiese lesing van gespletenheid in 

daardie subjekte. In Homo Academicus (1985} maak Bourdieu 'n sosiologiese analise van 'n hiatus in 

die kennisinstituut, en in Bee/den van het Leegte (1991) maak Braidotti 'n psigoanalise van 

verbrokkeling van die filosofie as subjek. Dit word as 'n agtergrond gebruik om klowe in die 

verhoudings tussen students en (tussen) dosente te ondersoek. 

2.2 Meganismes van subjekvorming in die akademie 

In hierdie afdeling ondersoek ek meganismes van subjekvorming in die akademie. Die akademie se 

diskursiewe mag word beskryf as 'n mentale inasjien (afdeling 2.2.1) wat 'n kollektiewe "ons" skep, 'n 

stabiele roetine as basis vir die subjekvorming van die dosent. Saam met die "ons" skep dit oak 'n 

"ander", 'n grens en 'n marge. In onderrig word daardie patrons voortgesit en word die dosent en die 
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student se identiteitsvorming gekodeer. Een van die maniere waarop die dosente se subjekvorming 

gereguleer word, kry gestalte as die Magister lmplicatus (afdeling 2.2.2). 

Die radikale dosent se poging om daardie patrone van subjekvorming te dekonstrueer, word 

ondersoek in afdeling 2.2.3. Die dosent moet egter waak teen die oorvereenvoudiging van die 

dekonstruksieproses en nie skuiling vind in essensialistiese aandrang op outentieke identiteit nie 

(afdeling 2.2.4). 

2.2.1 Die mentale masjien 

In afdeling 1 het ek genoem dat Bourdieu reflekteer oor die akademiese stelsel waarvan hy dee! is. 

Nog 'n skrywer wat reflekteer oor die eie stelsel, die literatuuronderrig, is Elisabeth Yeung-Bruehl. In 

die filosofiese tradisie van metakognitief te werk gaan, dit wil se waar die filosofie oor homself dink, is 

daar 'n ons, volgens Yeung-Bruehl (1988:9): "We think of ourselves as selves". Daardie kollektiewe 

denkpoel vorm 'n mentale masjien. Dit is vir haar soos 'n beheersentrum wat gedagtes in 'n stroom 

uit die dinkfabriek produseer, organiseer en reel: "some ruling mental fabricator or organizer". Daar is 

dus 'n soort abstrakte kollektiewe subjek wat rigtend optree in die diskoers. Die kollektiewe ons is 

geslote - dit sluit sekere andere uit. Vir Yeung-Bruehl is die belangrikste uitgeslotene die vrou in die 

akademie (1988:10). Meer oor die vrou se ervaring van uitgeslotenheid in afdeling 2.3. Eers beskou 

ek die mentale masjien om die teoretiese agtergrond waarteen ek subjekvorming gaan bekyk, in te 

vul. 

Een van daardie mentale masjien se beginsels is om wetenskaplike veralgemenings te probeer maak. 

Die literatuurstudie is so 'n diskoers wat soms streef na veralgemenings. Spivak (1993:62) gebruik die 

begrippe gelykwaardigheid, vergelyking, of veralgemening baie soos wat Rorty "commensurability'' 

gebruik (soos uiteengesit in die vorige afdeling) as waardes wat deur wetenskaplike stelsels 

geproduseer word. In die akademie word surpluswaarde geproduseer met verstommende 

kompleksiteit, soos wat betekenis geproduseer word in Yeung-Bruehl se mentale masjien. Dit wil se 

een van die distinktiewe kenmerke van die akademiese diskoers, waaraan waarde ontleen word, is 

dat dit moeilik is. Die mentale masjien produseer nie normale diskoers nie, maar komplekse diskoers 

wat intellektueel uitdaag met strome en kruisstrome van oorkoderings en dekoderings. 

Een van die waardeproduksies waarmee die akademie hom besig hou, is volgens Spivak (1993:62) 'n 

kruisstroom van oorkoderings en dekoderings om die onbewuste in terme van die abstrakte te vertaal 

en om daaroor te veralgemeen. Waar die onbewuste spesifiek en persoonlik was, is die akademiese 

vertaling daarvan abstrak, veralgemenend en kollektief. Die abstrakte is in haar verwysingsraamwerk 

die veralgemenende surpluswaarde waarin die akademiese mentale masjien handel dryf. Die 

abstrakte as waarde is deur kapitaal vrygelaat en aan die akademie toegeken in die sin dat dit 

akademiese studie se rol in die ekonomie is om ekstra betekenisse, abstrakte betekenisse, te 
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genereer en as waardevol beskikbaar te maak. Dit is die magsbasis van die akademie as ideologiese 

apparaat, die rol wat dit teenoor die ander ideologiese apparate inneem. 

Dit het implikasies vir verhoudings en waardeproduksies na buite die akademie, en binne die 

akademie: Na buite beteken dit om waarheid as kommoditeit te kan verskaf aan die ander ideologiese 

apparate (die ekonomie en die politiek) en soms beteken dit om in ideologiese stryd te wees met die 

ander apparate, deur te mistifiseer, deur nie die verklarende waarde vry te laat nie. Dit behels dat daar 

in die akademie as mentale masjien 'n groot mate van diskursiewe beheer en mag gesetel is. Hoewel 

die mag nie noodwendig tot die individuele akademici se beskikking is nie, is dit in die kollektiewe 

"ons" gesetel en kan die mentale masjien die vloei daarvan teenoor die ander ideologiese apparate 

reguleer in 'n uitoefening van mag (Macdonnell 1986:13}. 

Young-Bruehl, Spivak en Foucault (soos bespreek in afdeling 1.5) impliseer al drie dat die produksie 

van akademiese waarde voorsien in 'n aanvraag na "waarheid" (soos Foucault dit noem) of 

abstraksie (soos Spivak dit noem) van die ander twee ideologiese staatsapparate, ekonomie en 

politiek. 

Na binne beteken dit dat die akademie 'n hoogs gestruktureerde (simboliese) orde vorm, met plekke 

vir identiteite daarin ingeskryf. Deurdat die mentale magmasjien van die universiteit sy 

waardeproduksie as onties, neutraal, alledaags voorstel, en nie as mag nie, vorm die magmasjien 'n 

stabiele neutrale basis vir identiteitsformasie, wat daagliks versterk word deurdat die dosent met haar 

daaglikse werk voortgaan as roetine (Spivak 1993:53). En solank sy nie krities daaroor uitgesproke is 

nie, doen sy mee daaraan. 

Een van die effekte van die regulering van 'n ,diskursiewe "ons" is die produksie van marginaliteit in 

die akademie. Die ander apparate produseer ook marginaliteit of grense om hulle "ons" teenoor 'n 

"ander'' op te stel, byvoorbeeld in die politiek: deur die produksie van 'n nasionale identiteit, of in die 

ekonomie: deur die produksie van byvoorbeeld stiptelikheid en gehoorsaamheid as waardes by 

werknemers. 

2.2.1.1 Die dekonstruktiewe posisie 

In die literere akademie word identiteit en marginaliteit geproduseer met taal, kultuur en tekste. Die 

kanon is een van die mees opsigtelike lokusse waar identiteit en marginaliteit geproduseer word. 

Hierdie studie bestudeer nie die kanonkwessie nie, maar beskou dit as nog 'n lokus waar 

rolmodellering, identiteitsproduksie en subjekvorming plaasvind. Want die vraag in hierdie studie is nie 

watter tekste in die sentrum en watter tekste in die marge ingeskryf word nie, maar watter patrone 

· voorkom wanneer identiteite in die magsverhouding ingeskryf word (Spivak 1994:60}. Sulke patrone 

word in afdeling 2.3 bespreek. 
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Die onderliggende vraag by die kanon is, volgens Spivak (1993:62) "Is hierdie teks werd om 

bestudeer te word?" So word die magsverhouding van abstrakte waarde geaktiveer, en die antwoord 

oar die teks se plek in die kanon sal deel uitmaak van die strome van kodering en oorkodering. Op 'n 

soortgelyke manier word die vakinhoude gekodeer as waarde in terme van kursusse, leseenhede, 

modules: "Hierdie studie-onderwerp is ses maande werd." Puntetoekenning is die mees ooglopende 

vorm van waardekodering tussen die dosent en die student, en het op 'n direkte manier te doen met 

die inskrywing van subjekte in rolle in die diskoers in. 

Besluite oar kurrikulering (voorgeskrewe tekste (kanon), vakinhoud en semesterbeplanning, 

puntetoekenning), is volgens Spivak {1993:62) aanvanklik bloat praktiese dingetjies. Maar deur middel 

van die koderingsproses word dit later aanvaar as reeds vir kursusbeplanners. Dit word vasgestel as 

raamwerke van literatuuronderrig wat aan die student oorgedra moet word (Spivak 1993:62). Om 

opgevoed te word, beteken dan dat 'n bepaalde raamwerk van dosente af oorgedra word. Die waarde 

van so 'n raamwerk is swaar gekodeer sodat niks voor die hand liggend is nie. Kurrikulumbesluite wat 

aanvanklik geneem is op grand van (persepsie van) waarde, of om praktiese redes, word in die 

raamwerk van die mentale masjien gekodeer met mag. Die is die lokus van die afstand tussen student 

en dosent en daardie afstand is die plek waar die magshefboom inpas. 

Dit is daardie afstand wat die literatuurstudent moet probeer oorbrug in die proses van probeer slaag. 

Maar die magskodering in die kurrikulum is nie openlik nie. Kurrikulumkeuses word vanuit die 

. dissipline, die vakinhoud, gemotiveer in terme van die literere diskoers. Daar is in {die meeste 

onkritiese gevalle van) literatuuronderrig baie min metakommunikasie tussen dosent en student, baie 

min refleksie oar die raamwerk van literatuuronderrig, en die meeste van die gesprekke gaan oar die 

vakinhoud in die "disciplinary-cultural parlance" (Spivak 1993:62) en nie oar die representasie 

daarvan in 'n kurrikulum nie. 

Die gewig van so raamwerk pen dosent en student verder vas in onbevraagtekende rolle. Ek stem 

saam met Spivak {1993) se siening van die kurrikulum as deel van 'n raamwerk, wat deel is van 'n 

mentale masjien waarin mag ingebed is. Maar ek is krities daaroor dat sy dit verduidelik deur te 

verwys na 'n "aanvanklik", asof daar 'n punt was in die onlangse verlede waarin kurrikulering los van 

diskursiewe sisteme en mag was. Die identiteit van die dosent, die student en die studie-objek word 

onophoudelik gekodeer. 

Spivak (1993:63) se doel is nie om slagoffers te emansipeer deur 'n identiteit van hulle klas, ras of 

geslag op te roep {byvoorbeeld met 'n polities korrekte kanon) nie. Die radikale dosent kan eerder 

waaksaam wees teen maniere waarop die mentale magmasjien beheer neem oar die produksie van 

identiteit en marginaliteit. Die radikale dosent kan haar waaksaamheid uitbrei om te voorkom dat haar 

onderrig opgeneem word in die stelsel om as ruilwaarde te dien vir haar salaris of ander waardes. En 

die student kan bewus gemaak word van haar eie subjekvorming en leer om verantwoordelikheid 

daarvoor te aanvaar. Tradisionele opvoedkundige metodes laat nie ruimte vir die student om self haar 
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subjekvorming te kies nie; daar word niks aan die onvoorspelbaarheid van student oorgelaat nie, aile 

verantwoordelikheid berus by die dosent. 

Die radikale dosent kan so bydra om die diskoers waarin waarde gekodeer word, te dekonstrueer. Die 

ongesetelde, onrustige dekonstruktiewe posisie van die radikale dosent staan teenoor die gesetelde 

dosent wat op die basiese plek rus wat die raamwerk aan haar toeken as een van die akademiese 

"ons". 

Een van die rustige basisse wat die radikale dosent kan prysgee, is die magsposisie ten opsigte van 

die student, die afstand waarvan hierbo gepraat is. Vanuit die student se perspektief, plaas dit die 

dosent in die posisie van 'n rolmodel (Bennet, 1990:172). Daardie rol is dat die dosent se beheersing 

van die vakinhoud (en van die kurrikulum) haar in 'n modelfunksie teenoor die student plaas. Die 

student het die "objektief" (objective, doe!) om deur die leerervaring te gaan, waarin die dosent die 

ldea/-lch is. Maar die student se objektief is gesplete: daar is ook 'n professionele persoon in die 

rolmodelposisie. So is dit oor 'n Ianger termyn ook die student se objektief om die dosent as rolmodel 

af te skud, en 'n werk te kry. Die moontlikheid om 'n beroep in die akademie te volg, bestaan ook, en 

dan bly die dosent die rolmodel. Maar eers, op die kort termyn, moet die student die studiemateriaal 

onder die knie kry. In hierdie proses is nie net die studie-objek (objektief) die fokuspunt van die 

student se starende blik nie, maar ook die dosent. Want ons kan nie ontken dat ons leersituasies kry 

waarin dit die studente se doelwit is om die dosent tevrede te stel nie. Wat die dosent ook al begeer 

(en die danker geheime van haar begeertes word net so rigoreus nagevors soos die studiemateriaal 

self, byvoorbeeld in die fyn kuns van spot vir die eksamen), dit is vir die student ewe belangrik as die 

studiemateriaal. 

Baie van die mag in literatuuronderrig is dus daarin gesetel dat die dosent se posisie gemerk is as een 

wat die vakinhoud beheers. Die student se bemagtigingspaadjie behels daarom ook die beheersing 

van die kurrikulum, om dit van bo die vuurmaakplek af te haal en onder die knie te kry. Hierdie 

magsverhoudinge in literatuuronderrig word later (in afdeling 3) in die breer konteks van die wereld 

van werk en die politiek geplaas. 

Daar word in afdeling 3 gefokus op die student se bemagtiging, en die student se belange. Die analise 

daarvan neig om die dosent se belange uit die oog te verloor. Daarom staan ek nou eers stil by die 

dosent se posisie in die mentale magmasjien. In afdeling 3 sal die konsep van 'n magmasjien 

teoreties verder uitgebou word tot die konsep van ideologiese staatsapparate. 
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2.2.2 Akademiese professionalisering 

Om 'n letterkundige in die akademie te word, is om geprofessionaliseer te word, om 'n sosiale proses 

van sekere intellektuele gewoontes joune te maak en 'n sekere produksie daarmee te !ewer, in die 

klas en op navorsingsterrein. Hier is dikwels 'n kloof tussen die dosent se navorsing en haar onderrig, 

en dit is 'n bran van stres. 

Nietzsche (toe 26) het byvoorbeeld 'n brief oar die spanning tussen sy roeping en sy beroep geskryf 

aan die raadsheer Wilhelm Vischer van die Universiteit van Basel. Nietzsche skryf dat hy in die middel 

van elke semester ly en afgemat is van stres. Hy was professor in die klassieke filologie en het Grieks 

gedoseer (Lesage, 1993:9). lntussen doen hy liefderyk navorsing in die filosofie oar Diogenes 

Laertius. Skielik gaan 'n pas oop in die filosofie. In die brief vra hy om verplaas te word vanaf 

klassieke filologie na filosofie. Nietzsche stel die probleem voor as 'n soort stryd tussen vakke (of 

departemente vandag), en die stryd is geTnternaliseer: die spanning tussen sy (filologiese) beroep en 

(filosofiese) roeping, albei ewe veeleisend, dryf hom tot die randjie van liggaamlike uitputting. 

Nietzsche se verplasingsversoek was onsuksesvol (Lesage skryf dit toe aan politieke en 

personeelredes) en hy moes tot sy vroee pensioen in 1879 in die klassieke filologie doseer (1993:11 ). 

Daarnaas is oak ander konflikte wat die dosent in twee skeur: die konflik tussen reproduksie en 

produksie, tussen herhaling en oorspronklikheid. Die akademiese subjekvormingsproses hou dus 

reeds interne· splitsinge vir die dosent in, onder andere tussen onderrig en navorsing. 

Vervolgens kyk ek na daardie subjekvormingsproses as een van die akademiese produksieprosesse. 

James Sosnoski is veral inspirerend in hierdie afdeling en ek maak gebruik van sy insig in die 

·· rolmodelleringsproses van die dosent. Hy beskryf die dosent se rolmodel as 'n ldea/-/ch en noem dit 

die Magister lmplicatus. Dit is veral 'n manlike rolmodel. In afdeling 2.3 kom die feministiese 

bevindings dat die meeste senior paste aan mans toegeken word, onder die loep. 

Volgens Sosnoski (1989:54) word die geskiedenis van subjekvorming aangevul wanneer 'n professor 

(gewoonlik 'n man) se werk of se lesings 'n (vir my onsigbare) merk verbygaan sodat hy gekanoniseer 

word. Sy eienskappe en leesmetodes word aangehaal uit die (soms ongepubliseerde) annale van 

voorbeeldige mansprofessors: bronne waaruit geput word vir toekomstige nabootsings, en waaruit hy 

oak geput het. Mitologiee oar elke kampus se rolmodelle sirkuleer van bo in die hierargie na onder, 

byvoorbeeld in daardie informele oomblikke in 'n klas wanneer 'n dosent se register verander na 

gemoedelik vertroulik om vir die student aan te dui die komende inligting is nie vir eksamendoeleindes 

nie, maar om jou in te lei in die akademie. Of van 'n departementshoof af na 'n nagraadse student 

wanneer die een vir die ander 'n gunsie doen, 'n fotokopie gaan maak of 'n saamrygeleentheid na 'n 

seminaar gee. 

Byname, karikature en aanhalings van kwinkslae help om sulke rolmodelle te indekseer, soos in enige 

orale kultuur. Dit vorm deel van die korpus van kenmerke van 'n geTdealiseerde beroepsprofiel van die 
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professor. En die akademiese subjekte in wording is die erfgename daarvan, nie net oraal en in die 

ongeskrewe reels en klasmetodes wat na die volgende geslag aangegee word nie, maar ook op 'n 

nasionale en internasionale vlak: Kursusse in taalletterkundes, literatuurwetenskap en literatuurkritiek 

word meestal gestruktureer as die geskiedenisverhaal van sleutelmans soos 'n Van Wyk Louw of 'n 

Opperman wat denkskole of literatuurstrome ge'inspireer het (Sosnoski, 1989:56). 

Die manier waarop bepaalde (wit) mans literatuur bestudeer het, word wyd nageboots: Jakobson, 

Barthes, Derrida ... Daar is dus 'n direkte verband tussen die subjekvorming van die dosent en die 

vorming van die vakinhoud van literatuurstudie. 

. 
Versamelings soos Jan Gorak se The Making of the Modern Canon (1991) is punte waarop sulke 

geskiedenisse op papier vasgepen word. Dit word as handleidings voorgeskryf om subjektivering van 

studente aan die hand te lei en verdien vir Gorak self 'n plek op die rolmodelpodium. In Suid-Afrika is 

die literere sisteem meer traag om te publiseer en die literere kringe kleiner, sodat baie van die 

rolmodelverhale mondelings oorgedra word. Toegang tot rolmodelverhale is gevolglik moeiliker hier, 

minder binne die beheer van die ambisieuse subjek wat self biblioteek toe kan stap. Toegang tot 

dosentdiskoers word meer gereguleer deur onsigbare rites van inwyding tot· die literer-akademiese 

kring. 

2.2.2.1 Die Magister lmplicatus 

Volgens Sosnoski (1989;63) word die profiel van die (manlike) rolmodel nooit vol belig, heeltemal 

eksplisiet gewys of genoem nie. Hy beskryf die Magister lmplicatus as 'n personifikasie van die 

somtotaal van die toertjies wat mens moet kan doen om as literator geakkrediteer te word. 

Die beeld van die /deal-/ch wat ons sien in die skewe spieel van ons CV's - dit is die Magister 

lmplicatus. Die instink wat die manlike student se professionalisasieproses voortdryf, van die dag dat 

hy eerstejaarvakke kies, sy besluit om 'n klaspartytjie by te woon of nie, sy betrokkenheid by 

studenteverenigings, van die eerste eksamen deur verskillende stadia in die dissipline tot wanneer sy 

werk outoriteit verkry, soms as auteur, soms as outoriteitsfiguur in die universiteit en gemeenskap is 

vergestaltings van die Magister lmplicatus. Soos 'n voorvaderfiguur wat met party uitverkorenes 

duideliker kommunikeer as ander. 

Die Magister lmplicatus is in ons (se Sosnoski 1989:64) deur middel van introjeksie, internalisering. 

Dis hy wat ons straf wanneer ons voel ons het misluk, ons verdien nie om aangestel te word nie, ons 

het nie genoeg gepubliseer nie. Dit dien as 'n instrument van selfdissipline, selfmotivering en 

selfregulering. 

Dit kan dus ook losweg vergelyk word met Freud se superego en Lacan se /deai-Jch. Die teoretiese 

raamwerke pas nie presies oor mekaar nie maar al drie beskryf hoe die interne regulering van 'n 
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subjek se vorming inpas by die talige sisteem, in hierdie geval die mentale masjien van die akademie. 

Deurdat die akademie die grense van die subjekte in hom reguleer, reguleer hy oak sy eie grense. 

Die Magister lmplicatus het baie verander sedert die einde van die negentiende eeu. In. die 

negentiende eeu was die resultaat van letterkundestudies dat die subjek gevorm is as heer. Sosnoski 

(1989:64) vergelyk die ou en nuwe eienskappe van die Magister lmplicatus: Vroeer was 'n heer 

goedhartig, pligsgetrou, deugsaam, getrou, stabiel, eerbaar, geregtig en hy het goeie maniere gehad. 

'n Hedendaagse profiel van die Magister lmplicatus lyk so: hy is bekwaam en is op sy beroep 

voorberei deur in pag te wees van kennis. Hy produseer vrugbaar en akkuraat in die vorm van 

literatuurkritiese publikasies en referate. Behalwe vir politiese korrektheid, is sy gevoelens en 

emosionele waardes op die agtergrond. Hy is 'n manlike produksiemasjien. 

Om letterkunde vir 'n !ewe te doen, het dus na die industriele revolusie behels dat produksie getoon 

moet word. Die inset van studie moet 'n uitset van publikasies !ewer. Hoewel Sosnoski nie 'n woord 

daarvan se dat die letterkundige oak klasgee nie, kan ons .oak die aflewer van ander produktiewe 

students sien as een van die eienskappe van die Magister lmplicatus van die laat twintigste eeu. 

2.2.2.2 Kompetisie 

Die rol van ander subjekte is belangriker in die twintigste-eeuse letterkunde-akademie as vroeer. (In 

sy akademiese roman skryf David Lodge (1985) hierdie "intersubjekfiwiteit" toe aan globalisering.) 

Waar die letterkundige tydens die Romantiek aileen by die afgrond staan en tuur, rug na die kyker 

gekeer en bedek met wapperende swart mantel, is die literere akademie in die twintigste eeu digter 

bevolk. Selfs die koffiekafee waarin die eksistensialiste en vroee feministe vergader het, is nou te klein 

vir die letterkundekringe se gemaal. Wanneer letterkundiges nou by mekaar kom, wemel 'n hele 

. fakulteitsgebou, met parallelle sessies in auditoriums en rye in die restaurants. Die tydsgees van 

demokrasie maak die deure van onderrig oop, en die tydsgees van produktiwiteit, plaas druk op die 

akademie om studentegetalle deur die mentale masjien te stoat. Dosente word nou meer 

gekonfronteer met en afgebaken deur ander subjekte (Sosnoski, 1989:65). 

Kompetisie is een van die maniere waarop die subjek gedefinieer word in terme van ander. So kap 'n 

dosent 'n nis vir homself oop in die simboliese orde van die akademie. 

Sosnoski (1989:64) meen die ontstaan van 'n beroepslewe en loopbaan sedert die einde van die 

vorige eeu lei daartoe dat subjekte se denkbeelde oor hulle werk eerder vertikale lyne as horisontale 

lyne trek. Vertikale simbole vir 'n loopbaan en vir sukses is volop, byvoorbeeld die korporatiewe leer, 

die hoer rugleuning van die direkteur se stoel, die wolkekrabber van die nuutste fakulteitsgebou, die 

drietrappiepodium van atletiek. TV-stories wat afspeel in die beroepswereld verfilm ook dikwels tonele 

wat in die hysbak afspeel. Die produktiewe subjek se wereld is hierargies en kompeterend, ook omdat 
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produksie gekwantifiseer is en die hele idee van meetbare prestasie ("kritiese prestasie-areas") pos 

kon vat. 

So is daar ook in die literere professie kompetisie. Die dosent wat die nuutste publikasie klaar gelees 

het, of die korrekte verwysing en aanhaling ken, of voor sy kollegas kan uitle hoe die moeilike teorie in 

mekaar steek- hy is die wenner. Sosnoski (1989:67) definieer sulke kompetisie, of mededingendheid, 

as 'n situasie waarin mense strewe na dieselfde doe! volgens vaste reels. By elke knooppunt (nodus) 

in die loopbaan is 'n doe! waarvoor gekompeteer moet word: 'n punt, 'n graad, 'n pos, 'n beurs, 'n 

navorsingstoekenning, 'n titel. Die deurslaggewende faktor is nie net letterkundige vaardigheid nie, 

maar ook deursettingsvermoe, kommunikasie- en sosiale vaardighede, die opbou van 'n professionele 

beeld, en die instandhou van institusionele lojaliteit. 

Gayle Greene (1989:80) wys daarop dat sommige universiteite kompetisie demp deur punte af te 

skaf. In Nederland kry studente. byvoorbeeld net "voldoende" en "onvoldoende" en verder is die 

beloning vir jou werk die werk self en die interaksie wat jy daaruit kry. Die volgende geslag dosente 

word so aangemoedig om hul subjekvorming as 'n horisontale wisselwerking in die akademiese 

sisteem te sien, en nie as 'n individu in 'n vyandige omgewing nie. In sulke minder kapitalistiese, meer 

sosialistiese opvoedingstelsels hoef die realisering van die een subjek dus nie die ander s'n uit te sluit 

nie. In Suid-Afrika is regstellende aksie in beroepe en differensiasie in opvoeding ook so 'n 

gelykmakende poging. 

Maar of die akademie 'n post-kompeterende tyd kan ingaan, is nie seker nie. Die akademie is 

meritokraties, meen Greene {1989). Skaarsheid van poste is die rigtinggewende beginsel: Daar is 

groot aanvraag na werke en hulpbronne in die geesteswetenskappe. Die hele motiveringstelsel is 

rondom en binne hierdie beperkings ("randvoorwaardes") georganiseer. Eintlik lei Greene net 'n ander 

woord vir kompetisie in: 'n meritokrasie is steeds 'n hierargiese rangskikking van mense. {In afdeling 

3.4 verduidelik ek dat meritokrasie ook nie gelyke geleenthede kan waarborg nie, maar geleenthede 

toeken volgens klasseverdeling.) 

Die beperkte aanbod van werke en hulpbronne is ook tipies van 'n kompeterende stelsel, en deur dit 

te noem, bevestig Greene eintlik net die status quo en stel niks nuuts voor nie. Sy voeg by: "Dan is 

daar ook altyd die gevaar: se nou ons hou op kompeteer en die res hou aan? Ons het ons poste 

nodig. As ons die professie wil verander, moet ons daarbinne staan." 

Kompetisie is deel van ons deur kapitalisme. Kapitalistiese strukture stel ons van vroeg af s6 teen 

ander subjekte op dat ons die indruk kry dat sukses hierargies is. Dit lyk asof sukses gemeet kan 

word deur subjekte met mekaar te vergelyk. In kapitalisme word subjekte se plekke op die leer 

wedersyds uitsluitlik gerangeer, en tweedebeste is nie goed genoeg nie. Om te dink dat die individu 

dit kan verander met morele wil, is om die oortuiging van individualisms te koop. En individualisms is 

eintlik die enjin agter kompetisie (Greene 1989:84). Toe 'n Engelse honneurskursus oor Foucault in 
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1996 byvoorbeeld aangebied is op Vista se Sowetokampus, het die kursuskoordineerder nie die hulp 

ingeroep van 'n mededosent wat pas uitgebreid navorsing oar Foucault gedoen het vir haar MA nie. 

Dalk was die geleentheid om self die gesaghebbende dosent oar die onderwerp te wees, belangriker 

as die onderwerp self. 

Hoewel kompetisie dus deur kapitalisme voorgehou word as 'n dryfveer vir kwaliteit, is dit nie 

noodwendig die geval nie. Dis asof dosente onder druk van kompetisie hulle klaskamers jaloers 

toemaak vir ander dosente - selfs in dieselfde departement. Daar is waterdigte grense om klaskamers: 

niemand weet eintlik regtig hoe vaar 'n mededosent in die klas nie. Dit dra by tot die ivoortoringstatus 

van die universiteit en van die vak, en oak tot die vorming van ge'isoleerde subjekte. 

Vervolgens ondersoek ek Spivak, Minnich, O'Barr en Rosenfeld, Yaung-Bruehl en Bennet se insigte 

oar hoe die radikale doserit kompetisie hanteer. Die posisie van die radikale dosent word verder 

ondersoek as 'n dekonstruksie van die mentale magmasjien. So wil die volgende afdeling meer 

duidelikheid kry oar die radikale dosent se rol in subjekvorming. 

2.2.3 Die radikale dosent 

Die dosent wat rus vind in die rol wat die ivoortoring aan haar toeken, neem 'n stabiele subjektiwiteit 

aan wat in lesings maklik aanleiding gee tot 'n eenlynige kommunikasiekanaal tussen student en 

dosent. So 'n dosent beskou haarself as gesaghebbende eienaar van 'n afgeslote pakkie kennis (body 

of knowledge) wat in die passiewe student ingepak moet word. Kultuuroordrag is een van die 

literatuuronderrigopvattings waarin die dosent 'n raamwerk oordra op die nuwe geslag; die 

kennispakkie aangee. Sulke onderrigopvattings ontken die dinamiese en interaktiewe aard van kennis 

en kultuur. Daar word gevolglik op leerinhoude gefokus en die aanleer van interaktiewe en 

verbandliggende vaardighede word onderbeklemtoon. 'n Dosent met 'n rigiede subjekgrens moedig 

dus nie sommer aan dat verbande getrek word tussen inhoude in die literatuurklas en 

werksgeleenthede in die regte lewe nie, en ondersteun so die vorming van 'n studentesubjek wat 

ge'isoleerd staan van sekere diskoerse, byvoorbeeld die finansiele eise van die grootmenslewe. 

Spivak (1987:95) vestig oak die aandag op die kloof tussen die akademiese en die ekonomiese lewe. 

So word die dosentsubjek voorgestel as produk van die skeiding tussen kuns en ware lewe. As 

literatuurstudie in die volgende dekade enige betekenis wil he, sal daardie gemarginaliseerde rol van 

die dosent ten opsigte van die wereld daarbuite moet verander, dink sy. Sy reken die dosent is 

medepligtig aan die marginalisering van die letterkundige, byvoorbeeld deur te glo dat die akademie 

vry bedryf kan word. Die ideaal van onbetrokke objektiwiteit het oak nie vee! gehelp om die 

literatuurwetenskap deel van die wereld om hom te maak nie. 

Binne die konteks van gemarginaliseerdheid ten opsigte van die buitewereld is die huishoudelike 

bakleierye tussen dosente en departemente onbelangrik en skadelik. Kursusse met praktiese nut, 

soos Kommunikasie-Afrikaans, Skryfkuns en, Spivak (1987: 96) se Amerikaanse voorbeeld: 
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komposisie, word gemarginaliseer in die akademiese kringe omdat hulle hul "hande bevuil met diens 

aan die staat". Sulke "meer praktiese" kursusse word as intellektueel minderwaardig geag. 

Politiese korrektheid kry wei baie erkenning in dosentekringe. As iemand beskou word as outentiek 

marginaal, kry hulle dissiplinere ondersteuning. In Europa en Amerika is byvoorbeeld beurse vir 

swart vroue in die besonder (Spivak 1987:1 00). Soos Sosnoski egter gese het, is dit nie die dosent se 

ware posisie en produksie wat tel nie, maar persepsies van haar professionele en persoonlike beeld. 

Spivak (1987) is gefrustreerd: Ons beste pogings om die stelsel te verander word deur die stelsel in 

ondersteuning verander. Die marginale word in die sentrum in geassimileer. So sal hierdie proefskrif 

ook maar gaan stof opgaar in die rakke wat dien as pilare vir die stelsel. 

Die moeilike posisie wat 'n dosent meet inneem cor kompetisie of isolasie blyk deel van die greet 

kwessie te wees: hoe om te werk binne 'n stelsel waaarteen jy beginselbesware het, en waarin jy 

ongemaklik voel, maar waarvan jy leef. Spivak (1987:53) glo dat as genoeg radikale dosente 'n 

dekonstruktiewe posisie handhaaf, dit 'n kritiese massa sal vorm wat die skaal kan laat oorswaai. 

'n Mens kan maar net voortveg in wat lyk na kontradiksie. Handhaaf 'n fyn balans: probeer 'n voet in 

die akademiese deur hou, probeer om mag in die veragte hierargiese sisteem te bekom. 'n Balans 

tussen kompetisie en samewerking is nodig om deel te he aan die akademiese diskoers, en steeds by 

die harde realiteit betrokke te wees in hierdie en ander kulture. "We cannot think well for long without 

the call back to particular realities action requires and gives us" (Minnich, O'Barr en Rosenfeld, 

1988:7). 

Minnich, O'Barr en Rosenfeld (1988:7) voorsien dat kritiek op die dominante tradisie all hoe meer 

verwelkom gaan wo~d. Akademiese kritiese ingesteldhede soos feminisme meet uitgebrei word na die 

instituut van die akademie. Dosente meet refleksief wees, selfkrities: selfs die maniere waarop vrae 

gestel word, meet bevraagteken word (Young-Bruehl,1988:11). Dosente meet in gesprek tree en bly 

met 'n veelvoud van andere. 'n Feminis, byvoorbeeld, meet haar nie net skaar by die ander feministe 

met wie dit maklik is om mee te praat nie. Sy moet werk in institusionele en kulturele klowe want dit 

lewer oomblikke van skerp begrip deur middel van kontraste en gemeensaamhede tussen kulture. 
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2.2.3.1 Die opvoedkundige verantwoordelikheid en die radikale dosent 

Die akademiese tradisie is vol liefde vir soeke na kennis. Die radikale dosent bring na daardie soeke 

(quest) die hardkoppige oortuiging dat kennis nie deur 'n eksklusiewe klompie nagejaag kan word 

terwyl hulle met mekaar gesels agter toe mure nie. Die doe! van die radikale dosent is dan om 'n 

sterker, meer inklusiewe en baie uitdagender begrip op te stel van wie ons is. "Ons wil leer hoe ons 

gekies het om te !ewe en hoe om nuwe maniere te skep van I vir onsself en die aarde wat ons dee!" 

(Minnich, O'Barr, Rosenfeld, 1988:8}. 

Ons opvoedkundige verantwoordelikheid, volgens Spivak (1987:100}, is om te vra hoe ons die 

literatuurstudie kan aanpas om nie maar net 'n marginaliserende subjekvorming voort te sit in die kloof 

tussen kuns en !ewe nie, maar om literatuuronderrig aan te pas by veranderende sosiale eise. En ook 

om in die lang termyn mee te werk aan die verandering van daardie sosiale eise. 

Hierdie verantwoordelikheid kan nagekom word deur die dialektiek tussen literere taal en ideologie 

bloat te le in die klas. Aan die een kant moet 'n student voorberei word vir die huidige situasie in die 

arbeidsmark (en moet die kurrikulum aangepas word daarvoor}, aan die ander kant moet sy toegerus 

word met 'n ingesteldheid om die huidige situasie te verander. Sy moet die institusionele skryfstyl 

bemeester maar ook tekste lees en bespreek wat hierdie tegniek ideologies bevraagteken. 

2.2.3.2 Die radikale dosent en die instituut 

Die radikale dosent moet aandag gee aan die aard van die instituut waarbinne sy gekontrakteer is en 

nie haar verantwoordelikheid ignoreer deur 'n polities korrekte marginaliteit voor te gee en die blote 

begeerte na revolusie op sigself as die vervulling van so revolusionere doe! te sien nie. Binne die 

. instituut kan die dosent bydra tot die opkoms van 'n kritiese massa, 'n gemeenskap verbind tot 

verandering. Dit doen sy deur aan haar students en kollegas sigbaar te maak dat sy ook toegewyd is 

aan die instituut, ten spyte van al haar marginaliteit (Spivak 1990}. lnderdaad 'n dekonstruktiewe 

posisie. 

In plaas daarvan om 'n verbeelde vyand te ontmasker (soos dat die tegniese rasionaliste ons in 'n 

worsmasjien-kurrikulering wil indwing, of dat die heersende party ons in 'n hegemonie wil indwing), 

moet die radikale dosent selfkrities oor die dissipline se werk wees. Deelname aan 'n bevoorregte 

neokoloniale opvoedkundige stelsel soos die Suid-Afrikaanse universiteit · vereis die grootste 

waaksaamheid. Spivak (1993:59) sien die radikale dosent se rol as drieledig: 

• Die radikale dosent kan besin oor relevansie: Wie bemagtig ons? 'n Bevoorregte groep of 'n 

groep wat besig is om die sosiale !ere te bestyg? Die vraag is nie een van outentisiteit oor wie in 

die sentrum en wie in die marge sit nie, maar watter modifikasiepatrone plaasvind in die 

magsverhoudings. 
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• Die radikale dosent kan raaksien dat kennistegnieke en dissiplinere reels die marginale as 

studieveld gekarteer het. Die marginale is nie die saak van vrye, onbetrokke wetenskaplike 

ondersoek nie, dit is 'n objek geskep deur uitsluitingsmeganismes (ekonomies en ideologies) in 

die magmasjien. Die marge as studieveld bestaan omdat die sentrum dit as objek geteiken het. 

Kennistegnieke het geen buitekant nie. 

• Postkoloniale subjekte (Spivak se "ons") kan met mekaar kommunikeer en 'n ons vorm omdat 

hulle/ons toegang tot die kultuur van imperialisme had. Dit is die paradoks van die "legacy of 

apartheid". 

Die posisie wat die radikale literatuurdosent dan beklee, is een van dekonstruksie: Die onmoontlike 

"nee": jy kritiseer 'n struktuur, en tog sit jy intiem daarbinne-in. Die "ons" wat bemagtig wil word 

(studente, vera! agtergeblewenes, literatuurgraduandi en literatore as ekonomies gemarginaliseerdes) 

is gevormdeur juis daardie magmasjien waarteen hulle stry - die akademie. Hulle 

bemagtigingstegnieke is oak gevorm deur die akademiese magmasjien. En wanneer hulle buite die 

akademie teenoor die ander twee ideologiese apparate (ekonomie en politiek) te staan kom, het hulle 

miskien selfs 'n sin van lojaliteit teenoor die akademie en al sy verdagte magmasjinerie. 

Die radikale dosent moet daarom waaksaam wees om nie die marginale se identiteit te probeer 

vasvat en diagnoseer nie. Sy kan hierdie waaksaamheid ontwikkel deur haarself nie as 'n slagoffer 

van marginaliseringsprosesse te posisioneer in 'n paging om 'n outentieke identiteit (met studente) op 

te stel nie. Sy moet haarself oak nie as kampvegter van die marginale opstel nie. Die gemaklike, 

selftevrede houding van die reddenda kampvegter moet laat vaar word vir die waaksame, onrustige 

posisie van die radikale dosent. 

Die dosent se posisie of identiteit kan nie opgeeis word op grand van haar geskiedenis, gene of 

filosofie nie, maar op grand van haar radikale werk: deurdat sy die masjinerie van waardekodering 

dekonstrueer. Dan kan sy onderhandel oar die agenda van kurrikula - oar die ontokulturele 

verbindings wat dit impliseer of produseer. So het 'n Potchefstroomse dosent vir senior studente gese 

hy beskou die eksamen as 'n institusionele formaliteit, en saam met hulle onderhandel oar hoe om dit 

agter die rug kry. 

Die radikale dosent kan aandui dat identiteit 'n teks is, en so vir die student grater bemagtiging in haar 

eie subjekvorming gee. Een van die maniere om dit te doen, is om 'n alternatief op Europa se 

meesternarratief aan te bied. So hoef 'n kursus nie gestruktureer te word as een lang verhaal wat 'n 

indruk skep van volledigheid en koherensie nie, maar as 'n verskeidenheid stories, soms bloat 

insidente, of as 'n projek (werkco!leges). Verder kan die gesag van storielyne omgekarring word, 

byvoorbeeld deur te leer dat die kursus self oak vanuit 'n bepaalde perspektief opgestel is, dat elke 

studentewerkstuk vanuit 'n perspektief kom, en omlyn is deur grense wat ontstaan het in historiese 

omstandighede. Die gesag van die auteur van 'n literere werk wat bestudeer word, word teoreties 
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meestal ondermyn in vandag se kursusse. Die dosent moet versigtig wees oin nie daardie gesag 

bloat oar te sku if na die storielyn of na haarself nie. Of na teorie nie. 

2.2.3.3 In die praktyk? 

Kom ons kyk na etlike klippe in die radikale dosent se pad. 

Dis in praktyk moeilik om Spivak se voorstel vir 'n dekonstruktiewe posisie deur te voer terwyl die 

dosent steeds die voorbeeldrol volstaan, met die objektief van 'n kultuuragterdogtige, opruiende 

student as objek in 'n globale soeke na wat mooi en reg is. Die magstryd moet voortdurend vanuit die 

teoretiese na die alledaagse geskuif word (Bennet, 1990:246), want 'n instituut se magmasjinerie 

berus juis op die manier waarop elke dag gestruktureer is, en graviteer na ou gewoontes, status quo, 

heersende waarhede. 

Daarom is gedetailleerde en spesifieke strategies nodig. Die vraag is of 'n dosent se radikale werk 

gedoen moet word as intellektueel, of in spesifieke materiels sektore van hulle eie omstandighede. Is 

die dosent 'n radikale subjek wat ons almal se universele, politieke gewete dra of is sy, daarenteen, 

iem~nd wat empiries ingebed is in die daaglikse, overte praktyke van sosiale klasse? Die stryd moet 

volgens Bennet (1990:245) plaasvind op die institusionele terrein om weerstand te bied teen die 

esoteriese siening dat politiek daar ver buite is, en dat dit wat binne die universiteit aangaan, apolities 

is. 

Greene (1989:86) stem saam dat dosente hul werk mistifiseer en .glo dat hulle dit doen deur die 

praktiese realiteite van hulle werk te differeer. Dit kan veroorsaak dat dosente in nuttelose idealisms 

passief bly. Volgens haar is daar besonder min vakbonde vir dosente, dosente het nie goeie salarisse 

of bedingingsbasisse daarvoor nie, hulle het nie beskerming teen werkgewers wat hul deeltyds of op 

kontrakbasis aanhou vir jare aaneen nie. In afdeling 3.4 meer daaroor, en meer oar die manier 

waarop ideologiese werkings subjekte gehoorsame en gelate passief hou. 

Dosente verduidelik aan students hoe betekenis eindeloos differeer en hoe signifies onder mekaar 

ingly, maar op 'n konkrete vlak wil hulle steeds die rede hou, die woord voer, die septer swaai in die 

klas. Die radikale dosent soos Greene, Spivak en Bennet haar sien, is bereid om haar gesag prys te 

gee. Want die besondere gevaar van mag in die akademie is dat die dosent 'n simbiose 

verteenwoordig tussen waarheid en mag - tipies, se Bennet (1990:270), van instellings wat werk met 

gedragstegnologie en sosiale bestuur. Die literere sisteem word gereguleer deur grade van waarheid 

in die sin dat 'n lesing van 'n teks nooit as finaal en waar verklaar kan word nie. Maar dit kan wei as 

vals, bevooroordeeld, onvolledig, onvoldoende verklaar word. ·So differeer die 1 00%-punt, die 

waarheid, altyd na buite die student se bereik. Tog gee literatuurdosente daagliks lesings van tekste, 

met die gesag van ander groat kritici wat hulle nagevors het, asof studente nooit oorweeg om dit as 

vals, bevooroordeeld, onvolledig of onvoldoende te verklaar nie. 
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Soos wat feminisme graag hande vat met enige onderdrukte, sien Bennet (1989:254) die radikale 

dosent se posisie nie as die enkele persoonlikheid van 'n individu in 'n geskiedenisnarratief nie, maar. 

as ingebed in groepe subjekte, imaginere gemeenskappe, delikate eenhede wat vir 'n oomblik 

groepeer om gemeenskaplike objekte (doelstellings) nate jaag. Die dosent kan vars alliansies·smee 

om waardes en oortuigings uit die akademie te verbind met die veld van verhoudings waarin sy leef. 

Die vraag onstaan of die radikale dosent 'n praktiese oplossing bied of 'n idealistiese konsep bly. 

Vervolgens wil ek aandui dat dit wei 'n konsep is, maar dat die konsep fokus op die rol van 

subjekvorming in die kloof tussen brood en boeke en dat dit prakties neerslag vind. 

Die radikale dosent bevraagteken die gesag van die mentale magmasjien, haar eie gesag en die 

gesag van tekste. In ruil vir die gesag aanvaar sy 'n rol van kritiese nadenke en aktiewe uitoefening· 

van keuses. Dit plaas haar in 'n posisie waar dialoog as praktiese klasmetode (wat in afdeling 4 onder 

die loep kom) moontlik word. Met die dialogiese klasmetode bemagtig sy studente deur hulle bewus te 

maak van hulle eie subjekvorming en dat hulle verantwoordelikheid daarvoor kan aanvaar. 

'n Praktiese implikasie daarvan dat die radikale dosent die mag van tekste en tradis!es bevraagteken, 

is dat sy literatuurkurrikula aanpas sodat hulle meer afgestem is op vaardighede en werksgeleenthede, 

en minder op leerinhoude. 

Die radikale dosent se waaksaamheid oar subjekvormingsprosesse, vind verder praktiese uiting 

wanneer sy studente met drie soorte diskoersvaardighede bemagtig - om toegang tot die heersende 

diskoers te kry, om tussen verskillende diskoerse te beweeg, en om 'n subversiewe diskoers te 

ontwikkel. 

Die posisie van die radikale dosent word oak prakties uitgeleef in die universiteit as instituut: Dit 

dekonstrueer op klein daaglikse maniere die siening van die akademie as esoteries en apolities. Dit 

verskuif voortdurend die magstryd vanuit die teoretiese na die alledaagse. Dit plaas die radikale dosent 

oak tussen haar kollegas in 'n ongemaklike posisie van tegelyk toegewyd en krities wees oar die 

universiteit, wat oak prakties neerslag vind. 

Die radikale dosent kan dus die kloof tussen literatuuronderrig en die buitewereld prakties oorbrug 

deur kritiese bewus te wees van haar rol in subjekvormingsprosesse: haar rol in die mentale 

magmasjien se produksie van identiteit en marginaliteit; haar rol as maghebber en model in die student 

se subjekvorming; en haar rol in die plek wat toegeken word aan literatuur in die samelewing. Dit is dus 

'n konseptuele posisie wat haar voorberei vir praktiese oplossings. (Meer daaroor in afdeling 4). 
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2.2.4 Essensialisme en pluralisme by subjekvorming 

In afdeling 2.2.1 is die ideaal genoem dat studente verantwoordelikheid vir hulle eie subjekvorming kan 

aanvaar. Net so wil Spivak (1993) voorkom dat die dosent se subjekvorming afgesluit word in rustige 

stabiliteit. Hierdie afdeling ondersoek maniere waarop sluiting van subjekvorming voorkom word. Dit is 

'n belangrike kwessie by die vorming van 'n kulturele identiteit soos die van postkolonialisme. Hierdie 
' 

onderafdeling dien daarom as teoretiese agtergrond vir die afdeling oar postkoloniale subjekvorming in 

die literatuuronderrig as 'n ideologiese staatsapparaat (afdeling 3.3). 

Dit is by feministe soos Andersen (1988) 'n uitgesproke doel dat vroue (in die eerste plek, maar oak 

kleurmense) die subjek moet wees van literatuurstudie, en dat daar ruimte moet wees vir pluraliteit, dit 

wil se vir subjekte van verskillende rasse, geslagte, ouderdomme, gelowe en kulture in die literatuur 

self wat bestudeer word, en in die sitplekke in die lesinglokaal. 

Deur plurale subjekte in die literatuuronderrig te he, meen sulke feministe, sal daardie subjekte agente 

van hulle eie subjektivering kan word. So kan sulke subjekte die posisie van geobjektifiseer wees, ruil 

vir die aktiewe een van die subjek. Hiermee neem Andersen 'n ander posisie in as Spivak (1993). 

Spivak se dekonstruktiewe strategie vir bevryding is om nie te veg vir die plek van gemarginaliseerde 

subjekte in die diskoers nie, maar om die diskoers self te probeer verander. Die verskil in strategiee is 

integraal tot die verskil in hoe elkeen subjektiwiteit sien, hoe hulle glo identiteit word opgebou. In 

hierdie afdeling kyk ek daarna, met die fokus op Spivak en Andersen se verskillende houdings teenoor 

essensialistiese subjekposisies, om meer duidelikheid te kry oar essensialistiese sluiting van 

subjekvorming. 

2.2.4.1 Die subjek en doelstellings vir die subjek 

Andersen (1988:52) bied 'n feministiese kritiek op die dominante tradisie van literatuuronderrrig, 

spesifiek in die Anglo-Amerikaanse konteks, en die hoofpunt van haar kritiek is dat dit net 'n beperkte 

subjekvorming toelaat. Subjekvorming word beperk deurdat net sekere soorte tekste, wit manlike 

tekste, in die kanon verskyn, en deurdat net sekere soorte subjekte toegang tot die literatuuronderrig 

het. Subjekte wat marginalisering ervaar in die ekonomie en politiek, beskou toegang tot onderrig as 'n 

belangrike gelykmaker (Moerdijk 2000(b)). 

In teenstelling met die sluiting van die tradisionele literatuuronderrig, beskou Andersen (1988:51) dit as 

die ideaal van literatuuronderrig om sluiting van subjekvorming te voorkom. Subjekvorming moet 

volgens haar nooit afgehandel wees nie, anders word dit staties. Dit moet oak nooit monolities wees 

nie, anders laat dit nie ruimte vir die pluraliteit van verskillende soorte subjekte nie. Om sluiting te 

voorkom, glo sy daar moet geen sluiting van beeldewerelde wees waartoe die subjek in die 

literatuuronderrig toegang het nie. Dit wil se die kanon as bran van beeldewerelde moet nie uitsluitend, 

staties en monolities wees nie. Dan kan literatuuronderrig vir die subjek 'n deur ooplos na die 

imaginere fase toe om altyd nuwe stimulering vir die nooit-voltooide proses van identifikasie te kry. 
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Daardie subjekvormingproses van die student word deur Andersen (1988:52) verdeel in drie fases: 

In die eerste fase is die subjek gewikkel in dualisms, waarin reg en verkeerd as absolutes en 

teenoorgesteldes gesien word. Dualisms word aangemoedig in 'n klaskamerkultuur waar dosente se 

rol is om waarhede aan students mee te deel deur reg en verkeerd te identifiseer. 

'n Tweede fase is veelvoudigheid. Dit beskou kennis as iets wat van binne af ontwikkel. Students 

ontdek die geldigheid van hulle eie ervaring. Dit lei tot groot relativisme by students: hulle aanvaar die 

geldigheid van verskillende wereldbeskouings en ervarings. So maak hulle hulself oop vir ervarings 

wat verskil in terme van klas, ras en geslag. 

Die derde fase is kontekstualisme, wat aangemoedig kan word deur 'n pluralistiese kurrikulum, waarin 

sluiting vermy word, soos hierbo beskryf. 

Die verskil tussen Andersen se fase 2 en fase 3 is vaag. Die uiteindelike doel van die plurale 

kurrikulum as al drie fases volbring word, is om inklusief te wees. So kan subjekte in 'n plurale 

kurrikulum ontwikkel om die kompleksiteite van ras, klas en geslag en hulle historiese en kulturele 

konteks te verstaan. 

Haar doelstelling en die klassamestelling is dieselfde ding: pluraliteit. En hoekom wil sy die klasse vol 

vroue en vol kleur sien? Want dan het hulle 'n grater wereldvisie, kan hulle leerinhoude verbind met 

persoonlike ervaring, identifiseer hulle meer met vroue, het hulle beter selfagting, is hulle meer bewus 

van opsies in die lewe, interpreteer hulle hul eie lewens in die breer sosiale konteks, en het 'n meer 

liberals houding jeens vroue. Hierdie doelstellings is eintlik · maar dieselfde as inklusiwiteit en 

pluralisme. Sy se nie hoekom pluralisme nodig is nie. Dit is 'n algemene neiging by ideologiese 

doelstellings vir literatuuronderrig dat dit die doel en die middel as dieselfde ding aanbied. As sulks is 

Andersen se projek 'n voorbeeld van die pragmatiese installing wat tipies is van die skrywers wat hulle 

toewy aan 'n saak, soos waarna Rorty (1980) verwys het (vergelyk afdeling 1 ). 

2.2.4.2 Doel en middel en die Derde Wereld 

Pluralisme as doelstelling is nie genoeg nie. Spivak (1993:12) waarsku daarteen omdat die paging om 

inklusief liberaal plek te maak vir derdewereldobjekte - beide student en teks - volgens haar 'n 

rekonstruksie is. Sy argumenteer dat die Amerikaanse feminisme sukkel om die strik van 

essensialisme te vermy in hulle humanistiese gejaag na pluralisme. Hulle verplaas pluralisme en die 

strewe na rasse-inklusiwiteit na die derde wereld, en maak daarvan maar net weer 'n monolitiese 

ander. Aan die een kant is dit net reg so, want die ander het ruimte nodig vir sy andersheid as 'n 

ander. Maar dan rekonstrueer hulle die derde wereld in Amerika in die vorm van gemarginaliseerdes 

en "people of color". Migrerende verteenwoordigers van daardie rasegte derde wereld word nou 

"meer eg" as die regtes in Afrika. Die Afro-Amerikaanse jeug se strategie om met Suid-Afrikaanse 
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swart jeug te identifiseer was suksesvol en het 'n mimetiese begeerteketting ontketen: Suid

Afrikaanse swart jeug het hulle eie tekens van hulle identiteit begin verruil vir Afro-Amerikaanse 

tekens van hulself. Plaaslike popmusikante boots byvoorbeeld Afro-Amerikaanse rap na in die styl van 

hulle dansbewegings, hulle komposisies, die onderwerpe waaroor hulle sing, geslagsrolle in die 

musiek, en hulle kleredrag. Die popkoning van Johannesburg, Arthur Mofokate, spreek in 1999 nie 

meer sy van in Sotho uit nie, maar onmiskenbaar Amerikaans. 

In die sogenaamde derde wereld is die intellektuele elite woedend oor hierdie verplasing van Afrika

identiteit. Afrojazz en eksperimentele musikante soos Sipho Gumede en Pops Mohamed verwerp rap, 

en in 'n musiekblyspel satiriseer Lionel Newton die verplasing op rap-maat: "When I get bigger, I want 

to be a nigger." Die eerste wereld se geveg vir dekolonialisasie verander in 'n stryd teen bloot interne 

kolonialisasie, se Spivak (1993:12}. Die tekenketting reduseer die derde wereld tot 'n teken vir 'n 

stryd in 'n heeltemal ander konteks, die konteks van gemarginaliseerde Afro-Amerikane. 

Die redusering le daarin dat daar nie erkenning is vir die groot verskil tussen Afro-Amerikaanse 

kultuur en Afrika-kultuur nie. Die verskil kan nie gemeet word nie, maar is miskien grater is as die 

verskil tussen wit en swart Amerikaanse kultuur. Nog 'n voorbeeld is in Disney se weergawe van 

Aladdin se groot triomftog in Bagdad in met hotdogs en pom-pom girls ... op 'n Arabiese partytjie? Die 

fliek is in November 1992 uitgereik - net 'n oogwink nadat die VSA inderdaad so 'n bombasties 

Amerikaanse intog in Bagdad in gemaak tydens die Golf-oorlog (17 Januarie 1991 - 1 Maart 1991 ). 

Hierbo het ons gesien dat Andersen se pragmatiese instelling aandring op meer vroue en kleurmense 

in die literatuuronderrig. Andersen stel byvoorbeeld voor dat studente kritiese refleksie aanleer oor 

hoe akademiese prestasie geproduseer en gedefinieer (evalueer) word. Studente behoort ook te leer 

om kritiese te kyk of leerinhoude voorgehou word as universeel, tydloos, inherent uitstekend, of 

objektief. Die rede waarom sy hierdie doelstelling hoog aanskryf, keer weer terug na pluralisme: want 

die kritiese vaardigheid is volgens haar nodig om kurrikula uit te vang wat patriargale 

voorveronderstellings reproduseer, en vroue en kleur daarmee uitsluit. 

Die probleem is dat Andersen nie verby die objek na die objektief kan kom nie: Haar doelstelling met 

pluralisme en kontekstualisme in die derde fase se niks oor hoe 'n subjek lyk wat afstudeer nie, watter 

vaardighede sy saam met haar kan uitvat uit die universiteit uit in die wereld in nie. Dit het geen visie 

dat daar afgestudeerde vroue en kleure gaan wees nie; haar visie haak vas by die studerende vroue 

en kleure. 

Haar allesoorheersende pragmatisme wil dus meer vroue en kleurmense in die literatuuronderrig sien, 

sodat daar meer vroue en kleurmense in die literatuuronderrig kan wees. Die doelstelling is 

essensialisties omdat dit 'n baie bepaalde soort subjek as die uiteindelike doelstelling vir 

subjekvorming sien. Die anderkant van die pluralisme-muntstuk is dikwels essensialisme. 
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In afdeling 3.3 sal ons sien dat die regering se Witskrif vir die Transformasie van Hoer Onderwys oak 

'n essensialistiese doel maak van die pluralistiese middel om diverse kulturele identiteite te 

akkommodeer in onderrig. 

Daar is egter 'n belangrike faktor by die versuim om verdere doelstellings vir die subjek te formuleer: 

'n Strategie is soms essensialisties omdat die subjek nie in staat is tot teoretiese abstraksie om die 

self te verbeeld nie, en nie selfrefleksief kan wees nie, want die subjek is nie bemagtig om deel te 

neem aan die teoretiese diskoers nie. Daar word dus geen doelstellings geformuleer vir 

subjekvorming nie, want voordat hulle doelstellings kan formuleer,.moet genoeg vroue en kleurmense 

eers toegang tot die universiteitsdiskoers kry. 

Daarom le Spivak (1993:12) geduld aan die dag wanneer onderhoriges en gemarginaliseerdes vasval 

in essensialistiese formulering van hulle self, hulle doelstellings vir hulleself. Sy vind 'n funksionele 

plek vir 'n essensialisme in die diskoers: Wanneer gemarginaliseerdes onder mekaar probeer gesels, 

is dit nodig om oar verskil heen te gaan. Elke subaltern moet self in haar essensie gegrond wees 

sodat daar 'n basis vir diskoers met verskillende andere kan wees. Dit is nodig om vlugvoetig te wees 

ja, teoretiese voetwerk te doen ja, maar vera! oak om goeie bedoelings te he. By implikasie le Spivak 

die verantwoordelikheid vir deernis ·en geduld by die teoreties bemagtigdes, of hulle nou 

gemarginaliseerd is in terme van hulle ras, klas of geslag of nie. Die gemarginaliseerdes wat die 

diskoers van literatuurteorie kan beheers, moet nie hulle vernuf vertoon deur die wat in essensialisme 

vasval, uit te vang nie. 

Aan die een kant is Spivak se houding hier effens patroniserend, aan die ander kant is dit hoogs 

pragmaties, en 'n voorbeeld van Foucault (1984) se beginsel wat in afdeling 1 bespreek is: dat 'n 

ideologiese heksejag nie die doel van ideologiekritiek is nie. 

Spivak verduidelik haar eie toleransie vir essensialisme in 'n onderhoud met Elizabeth Grosz: Sander 

essensie kan daar nie uitgeruil word nie: "Difference articulates these negotiable essences. There is 

no time for [the theoretical debate on] essence/antiessence. There is so much work to be done" 

(Spivak 1993:18). Dit is 'n voorbeeld van funksionele essensialisme. (Binnekort meer daaroor.) 
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2.2.4.3 Essensialisme en literatuuronderrig 
J 

Kan Andersen se onvermoe om doelstellings te formuleer, die manier waarop subjek en doelstellings · 

vir die subjek saamval in haar projek, saam met Spivak tolerant aanvaar word ter wille van grater 

integrasie tussen die akademie en in die buitewereld? 

Andersen (1988:42} se juis dat die geesteswetenskappe gewoonlik voorgehou word as 'n opvoeding 

wat studente die perspektief en vermoens gee om 'n komplekse wereld te verstaan. Maar in plaas 

daarvan leer studente van 'n onbetrokke en vervreemde wereld ver buite hulle ervaring. 'n 

Versplinterde wereld. "Were we honest about traditional education, we would teach them the irony of 

the gap between stated educational missions and actual educational practices." 

En dis juis met onderrig in gedagte dat Elizabeth Grosz aanhou terugkeer na die vraag oar 

essensialisme, al vergewe Spivak (1993:18} feministiese essensialisme soos die van Andersen. Die 

rede hoekom essensialisme vir Grosz pia, le juis in onderrig. Spivak hoef haar nie meer aan 

essensialisme te· steur in haar subaltern-werkgroep nie, waar die opgevoede gemarginaliseerdes 

onder mekaar gesels, en oak nie as skrywer of as navorser nie, maar in wisselwerking met studente is 

dit anders. Na hulle eerste gloed van feminisme ontpop studente in energieke essensialiste. Wat na 

essensialisme kom, is 'n soort tweede vraag in die meeste bemagtigingsprosesse, nie net in 

feminisme nie. In afdeling 3.3 sien ons later hoe lank postkolonialisme juis met daardie vraag worstel. 

Om verby essensialisme te kom in die bemagtigingstryd is daardie belangrike intellektuele vaardigheid 

wat Spivak illustreer wanneer sy beide haar essensie, en die opposisie s'n, en 'n subversiewe een, 

tegelyk in die lug kan hou soos 'n toertjie met drie balle - die radikale dekonstruktiwiteit. 

Essensialisme en pluralisme in hierdie · konteks is supplementer: Essensialisme reduseer die 

kompleksiteit van die self vir die saak van 'n stryd. En pluralisme as strategie het in die praktyk oak 

begin om die veelvoudigheid van ander wat in die self se diskursiewe sisteem kan inpas, te onderskat. 

Beide is belangrik in die vroee stadium van kritiese subjektiwiteit. Vir 'n vrou om te beset sy is 

essensieel in haarself gegrond, gee aan haar byvoorbeeld 'n posisionaliteit en bewustheid vanwaar 

diskursiewe uitruiling kan plaasvind. En om die ander as pluraal te sien, laat 'n sekere vryheid en 

oopheid om andersheid toe te laat. Maar wanneer daardie stadium nie gou oorgaan in 'n volgende 

een nie, betrek die subjek in die naam van essensialisme 'n vaste ruimte van sekuriteit en 

onveranderbare een-en-dieselfde-wees, tydlose rigiditeit, en ken dit aan die ander 'n vae posisie van 

objek toe waar pluraal beteken daai klomp anderkant die spoorlyn, ek ken hulle nie maar ek ken hulle 

tipe, en toleransie ontaard in paternalisme. Daarom vind Grosz (in gesprek met Spivak 1993:18} dit 

nodig om aan studente te verduidelik om nie essensialisties te wees nie, maar om daarby verby te 

beweeg. Waarheen is nie duidelik nie, maar dit behels problematisering van die eie subjektiwiteit, 

onduidelikheid, versigtigheid en buigsaamheid. 

Spivak se raad is om nie te vee! daaroor te praat in die klas nie, maar om anti-essensialisme te laat 

seevier as klaskamerstrategie: 
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"Work it into the method of your teaching so that the class becomes an example of the 

minimalizing of essences, the impossibility of essences ... make the class proof of this new 

position ... It seems to me that one can make a strategy of taking away from them the 

authority of their marginality, the centrality of their marginality, through the strategy of 

careful teaching, so that they come to proof that authority will not take them very far 

because the world is a large place. Others are many. The self is enclosed." (1993:18) 

Dis nie so maklik nie. Teoretiese sofistikasie is waarvan sy praat. .Sy voeg by dat die werklike 

probleem daarin le dat hulle in 'n land bly waar hulle powere politieke credo niks beter kan doen as 

pluralisme nie ("the pluralism of repressive tolerance"). Amerikaners stel nie daarin belang om hulle 

sosiale verhoudings te verander nie; pluralisme is 'n lagie versiersuiker bo-oor. Dit kan wees dat ons 

daardie subjekrigiditeit tot dusver in Suid-Afrika vrygespring het, omdat mense hier minder selfseker 

is, en verandering hier aan die orde van die dag is. 

Pluralisme by die literatuurstudent is volgens hierdie siening dus 'n selftevrede en statiese vorm van 

politieke korrektheid. Die heersende diskoers het rigiede demarkasies vir die ander neergele. Dit is in 
~ 

om uit te wees en dissonansie of revolusie is bloat simbolies: "Private resistance, romantic rebellion 

and juvenile revolution have been largely coopted by the ideology and practice of consumerism and 

commodity consciousness. The revolt of today, often stylistic to begin with, reappears in tomorrow's 

ads for Vitalis" (Brown, 1985:587). In literatuurstudie is dit een van die dryfvere agter die kanondebat, 

en is dit oak waarom grade van pluralisme besig is om te ontstaan: hare word gekloof om te wys op 

verskillende soorte pluralisme, egte, ware en valse pluralisme. En dis waar Andersen se erns vandaan 

kom: uit 'n knaende vermoede dat alles nie pluis is met die snoesige demokratiese pluralisme nie. 

Haar reaksie is om die kurrikula met New Criticism. te fynkam vir bewys van patriargale spore, maar 

sander teoretiese diepgang sal feminisme kwalik die metakommunikasiestryd kan voer. 

2.2.4.4 Essensialisme en pluralisme en Suid-Afrika 

Vir Suid-Afrika is die pluralisme- en essensialismedebat belangrik. Nie om te leer hoe om te onderskei 

tussen skyntoleransie en ware toleransie nie. Njabulo Ndebele het in 1989 (1989:40) betreur dat 

protesliteratuur sedert 1976 nag nie verby 'n reaksionere identiteitsformasie vir swart Suid-Afrikaners 

beweeg het nie. Ons was dus vasgevang in die essensialistiese groef om uit te vind of iemand diep in 

sy hart Afrikaan is of nie. Aanvanklik was die negentigs se metafoor van 'n Suid-Afrikaanse 

reenboognasie 'n verblydende stap vooruit, maar teen die tyd dat Nelson Mandela se ampstermyn 

verstryk het, het die metafoor begin kleur verloor in 'n selftevrede korrektheid. 

Random die draai van die eeu het Suid-Afrikaanse denkers dit begin regkry om deur te breek en die 

moeilike debat oor kulturele identiteit te takel. Ek gaan in afdeling 3.3 ondersoek waarom die 

omstrede hoof van die Mediese Navorsingsraad, William Makgoba, aandring op moeilike verskil (en 

selfs onaangename debat) en te velde trek teen die witgepleisterde hoflikheid van pluralisme. In Mei 
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2002 het daardie debat van die intellektuele na die populere arena beweeg met dramaturg Mbongeni 

Ngema se Amandiya, 'n liedjie oor Zulu's se persepsie van lndiers in Durban. Hy meen die 

aanstootlike uitlatings daarin is juis bedoel om rassisme uit die Zulu doofpot te haal en oop te stel vir 

debat (Ngema, 2002). 

Die debat oor pluralisme, essensialisme en diverse kulturele identiteit is ook belangrik op teoretiese 

vlak sodat ons daarteen kan waak om vasgevang te raak in 'n is-issie-is-diskoers en vuurtoetse 

antwerp om doodseker te maak of iemand se bedoelings polities aanvaarbaar is. Dekonstruksie word 

ingespan om hardnekkige vlekke van apartheid in die literatuurdiskoers skoon te brand en ecriture 

feminine om te bewys dat dit goed is om essensieel ekvrou te wees en jammer vir die wat nie is nie, 

want in my is pluraliteit gelee want ek is die ander. 

So is Spivak (1993:14) teleurgesteld dat sulke vuurtoetslesings Derrida en lrigaray van hulle retoriese 

elegansie beroof om omgebou te word tot pluralistiese en essensialistiese wapens. Dit gebeur omdat 

hulle nie versigtig, noukeurig gelees is nie en omdat hulle nie gekontekstualiseer is nie - omdat hulle 

nie as anders as Amerikaans gelees is nie. Hulle subversiewe krag is in die verhouding tussen hulle 

tekste en die sisteem waarbinne hulle skryf. As die sisteem saamgelees word, dien hulle as voorbeeld 

van hoe om 'n stelsel van binne af te subverteer. Daarom is teoretiese diepgang belangrik. 

Dit is belangrik vir die subjekvorming van 'n kritiese dog kreatief hoopvolle burger van die 

postkoloniale Suid-Afrika om die verband tussen 'n teorie en die sisteem waarin hy hom bevind, te 

verstaan, sodat sy ordentlik kan luister wat dit is wat die teorie se, en nie net die stukke teorie wat 

onmiddellik vir die self relevant is, uit konteks te haal nie. 

Ek wil Andersen se strewe na 'n kontekstueel vaardige literatuurstudent dus aanpas: 'n 

literatuurstudent moet diskursief vaardig en teoreties fiks wees om verskillende style en registers te 

beheers sodat die voile impak van 'n argument kan deurdring sander dat die student dit afsluit sodra 

sy tevrede is dat haar onmiddellike ideologiese doel daarmee bereik is. 

Die doel van Amerikaanse simboliese pluralisme is om reg te wees, om nie immoreel te wees of 

onregverdig te behandel of behandel te word nie. Om seker te wees jy brand nie in die hel nie. Daar is 

dus 'n verswee spook uit logosentrisme wat die Amerikaanse feministiese subjekvorming domineer: 

die morele held, redder van die wereld. "I ask the US student: What do you think is the inscription that 

allows you to think the world without any preparation? What sort of coding has produced this subject?" 

(Spivak 1993:19). Eintlik, herinner Spivak, is die doel van sensitiwiteit vir verskil om te kan werk aan 

oplossings vir postkoloniale ontwikkelingsdilemmas: armoede, verkragting, onkunde, besoedeling, 

wanbestuur, vermorsing van natuurlike hulpbronne ... the horror, the horror. 

Kritiek binne Amerikaanse literatuuronderrig kan noemenswaardig bydra tot die soek na oplossings vir 

hierdie postkoloniale ontwikkelingsdilemmas. Daar kan kritiek geloods word teen Amerikaners se 
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betrokkenheid by kulturele identiteitsoorloe, Amerikaanse oningeligtheid, en die beheer wat Amerika 

op die wereldekoriomie uitoefen, maar Andersen se kritiek kom nog nie daarby uit nie. Dit steek 

daarby vas dat alma! in Amerika nie het wat die witman in Amerika het nie. Haar kontekstualisering is 

dus nog redelik eng. 

President Bush se vereenvoudigde siening van Amerikaanse teenoor nie-Amerikaanse identiteit is 

verteenwoordigend van hierdie gebrek aan diversiteit te midde van 'n selftevrede pluralistiese bestel. 

So het hy verwys na Nigeria as "a very interesting continent" (aangehaal in die Londonse Independent 

van 15 Desember 2000). Na 11 September het 'n soortgelyke gebrek aan kennis van ander identiteite 

geblyk toe verskeie mans "wat soos Asiers lyk" op straat aangerand is en moskees in New York 

deurgeloop het onder gebare van minagting, asof aile Moslems en mans met donker velkleure die 

aanslag sou wou loods. 

Die radikale dosent en student kan nie die wereld se problema regtoor deur die regte subjekposisie te 

vind nie. Die student moet ook leer van haar eie beperkings. 'n Bepaalde pluraliteit is altyd net 'n 

beperkte voorbeeld omdat enige mens net soveel kan inneem, 'n mens kan nie al die tale leer praat 

nie en al die veelvoudige moontlikhede verbeel nie. Spivak se vir die Amerikaanse student: "En wie 

dink jy is jy dat jy pluralisme kan omhels?" (1993:19). Hierdie dekonstruktiewe soort subjekwerk 

behoort kollektief aangepak te word en daarmee is die feministe wei goed: beide Spivak en Minnich et 

a/. (1988:7) se: Jy kan nie alles doen nie. Ander mense doen ander werk. Om te erken dat daar ander 

is, en om in voeling kan bly met hulle in die vorm van samewerking, is een van die belangrike bydraes 

wat feminisme maak tot die literatuurstudent se subjekvorming. 

2.2.4.5 Essensialisme en groepwerk 

'n Student kan nie self die grond van diversiteit en multiplisiteit en pluraliteit wees nie, en pluraliteit is 

'n moeilike ding om te onderrig, maar dosente het 'n verantwoordelikheid om hierdie les opbouend vir 

student te leer: Verantwoordelikheid beteken om uit te gaan van die bewustheid van jou subjekgrense, 

nie net van jou geposisioneerdheid nie maar ook van die grense van jou kragte. Die dosent op haar 

beurt hoef nie alles te weet nie, en die korporatiewe besturende direkteur van 'n maatskappy is nie 

veronderstel om die hele skip self te laat dryf nie. 

In die opvoedkundige praktyk vind dit neerslag in groepwerk, as 'n oefening in saamwerk, en in die 

buigbaarheid van jou subjekbuitelyne met ander s'n rondom 'n gemeenskaplike doel. Die 

onderrigmetode maak gebruik van groepsopdragte om vir studente 'n konteks te gee waarin hulle 

hulle gesamentlike pluraliteite moet laat inpas. En waarmee elkeen se eie konteks, haar essensialiteit, 

kan kontrasteer. 
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gesamentlike pluraliteite moet laat inpas. En waarmee elkeen se eie konteks, haar essensialiteit, kan 

kontrasteer. 

Minnich et a/. skryf van die soort handevashou wat die feminisme in ander opsigte partykeer soos 'n 

charismatiese prediker laat klink, maar in hierdie opsig, oar die subjek se vermoe om te verbind met 

ander subjekte, is dit mooi: 

With critique, reflexivity, conversation, action, and cross-cultural understanding, we 

give ourselves a web that is complex enough to hold us while restraining us from 

spinning off on our own single thread, trying to span the abyss with too weak a 

weaving, or creating a pattern that is not operi to differences. But, of course even all of 

that is still not enough. We speak here of re-creating a whole tradition, a whole culture, 

polity, world. Let us then, as we work, also be gentle with ourselves. We cannot do it 

all, even together, in a short time (1988:7). 

Om die self te sien as een van baie en as allesbehalwe supersterk is een van die doodgewoonste en 

mees bevrYdende strategiee teen humanisme se eensame individualisme, en kapitalisme se 

selfsugtige ambisieuse gejaag na wind. Ubuntu. Postkoloniale Suid-Afrika meet versigtig wees by die· 

kies van rolmodelle. Die blote feit dat 'n swart persoon in Am erika kan ryk word, is nie genoeg rede om 

Amerikaanse literatuuronderrigstrategiee te vertrou nie. 

2.2.5 Posisionaliteit 

Deur Andersen en Spivak in gesprek met ander literatuurdosentskrywers te laat tree, het ek in ·hierdie 

afdeling aangedui dat die akademiese magmasjien subjekvorming van dosente reguleer en hulle 

professionalisering impliseer in 'n raamwerk van subjeknisse. In die raamwerk is onder ander 'n 

afstand tussen kuns en !ewe en tussen studente en dosente. Die afstand word oak in kurrikula 

oorgedra op studente se subjekvorming. Die radikale dosent se paging om die magmasjien te 

dekonstrueer, is hier as 'n uitweg aangebied, maar dit is nie sander slaggate nie. Een daarvan is vera! 

vir Suid-Afrika belangrik: postkoloniale en feministiese pluralisme in die klas kan gevaarlik na aan 

essensialisme kom en identiteit afplat. 

En tog, na al die teoretiese insig, is 'n funksionele essensialisme (met 'n knypie sout) tog ook belangrik 

om die subjek bewus te maak van die eie konteks, die begronding in die eie posisionaliteit. Ons het in 

hierdie afdeling dus 'n voorlopige beskrywing gekry van die soort subjek waarna postkoloniale 

feminisme in literatuuronderrig strewe: so 'n subjek is selfkrities, bewus van die eie posisionaliteit, 

huiwerig om die posisionaliteit van ander in 'n japtrap vas te pen sodat daar ruimte vir verskil kan 

wees, en toegewyd om, saam met ander, die wereld te probeer verander. In die wisselwerking tussen 

funksionele essensialisme en pluralisme is hierdie doelgestelde subjek se nis enersyds gedefinieer, 

anders buigsaam en nie geslote nie. 
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2.3 Verdedigingsmeganismes in 'n subjekkrisis 

Tot hiertoe het ek subjekvorming binne die akademie verken. In die res van afdeling 2 fokus ek op die 

verhouding tussen studente en dosente, die manier waarop die literatuuronderrig die twee se 

subjekvorming ten opsigte van mekaar reguleer juis oar 'n afstand heen. 

Die teoretiese agtergrond vir klowe in die akademiese subjekvorming word in afdeling 2.3.1 in 

postmodernistiese konteks geplaas en in 2.3.2 ingevul deur te kyk na die psigoanalise se impak op die 

rasionalistiese subjek (vir wie denke en wese saamval). Die dosent en student reageer met 

verskillende verdedigingsmeganismes op die postrasionalistiese en postmoderne subjek se ervarings 

van gespletenheid, en dit kom aan bod in afdeling 2.3.3 en 2.3.4. Mans en vroue ervaar ook 

verskillende subjekvormingsprosesse in die literatuuronderrig, en dit word in afdeling 2.3.5 as nag 'n 

kloof beskryf. Afdeling 2.3.6 ondersoek voorstelle oar hoe literatuuronderrig sulke klowe kan oorbrug. 

2.3.1 Postmoderne klowe 

Ondersoeke na subjekkonstruksie en kenniskonstruksie het oak implikasies vir die. studente daarvan 

se persoonlike realiteite. Hierdie studie is relevant nie net omdat onderwys en Suid-Afrika beide in 'n 

transformasieproses is nie, nie net omdat die studie 'n pragmatiese standpunt oar daardie proses ~et 

nie, maar oak omdat literatuur en sy teorie vandag geobsedeer is met selwe, selfvorming en met 

kennis self. Watter impak het dit op die self om met selfstudie te werk? 'n Derdejaarstudent in 

Algemene Literatuurwetenskap in 1995 in Potchefstroom het vertel hoe die leerinhoude van die 

subjekstudies by hom spook, dat hy selfs in die bad le en dink aan die imaginere en simboliese opbou 

van die self, en die onvermydelike disintegrasie van 'n seker self wat daarmee saamgaan. Nag 'n 

goeie student down the drain ... 

Teoretisering oar die smeltende en oplossende subjek het persoonlike implikasies vir die subjek wat 

daaroor teoretiseer, en dit vorm die fokus van hierdie onderafdeling. Soms is die gevorderde 

suksesvolle akademici al bestand daarteen, maar in menige voorgraadse student van 

literatuurwetenskap speel die krisis van die Westerse subjek af in 'n intieme mikrokosmos, 'n storm in 

'n teekoppie. In die volgende aanhaling_ sien ons hoe gewoond Braidotti al aan die dance macabre van 

die subjek geword het, hoe seker sy is dat die subjek bloat op diskursiewe vlak (de 

begrafenisceremonie) betrek word . 

... het probleem van de "crisis" van het subject is geenzins gerelateerd aan de een of 

andere "dood van de mens(heid)", maar is veeleer het leidmotief van een hele generatie 

Franse filosofen. Naar mij mening is de zogenaamde "dood" van het subject van minder 

betekenis dan de begrafenisceremonie die hem tot centrale theoretische gebeurtenis 

maakt. (Braidotti, 1991:1 0) [haar kursief, waarskynlik om te herinner aan happening]. 

44 



Nietemin dink Braidotti nie die akademie is onaangeraak deur die "crisis"-dampe wat dit inasem nie. Sy 

bespeur 'n atmosfeer wat ons millennium-melankolie kan noem. Algemene Literatuurwetenskap put 

inspirasie uit die Franse filosofiese en strukturalistiese tradisie, en is in sensitiewe voeling met van die 

mees dekonstruktiewe denkers oor subjektiwiteit en oor kennis. Op 'n Suid-Afrikaanse kampus is 

literatuurteoriestudente dus vatbaar vir gesofistikeerde aanvalle van millennium-melankolie. 

Dit kan ook wees dat van hierdie studente vir die eerste keer aan die "crisis" blootgestel word, of vir die 

eerste keer diskursief bemagtig word om die subjekkrisis wat hulle in die bad beleef (daardie ruimte 

van selfrefleksie) te verwoord. 'n Soortgelyke gespletenheid by 'n derdejaarstudent in Afrikaans is 

bespeur toe sy skryf: "Soms weet ek nog nie heeltemal wie ek eintlik is nie. Dalk kom die sekerheid 

later. Ek weet wei dat dit wat ander mense dink ek is, en dit wat ek werklik is, nie naastenby 

ooreenstem nie (Anoniem 1999)." Hier het ons 'n verwoording van wat Bourdieu (1988:xii) noem die 

hiatus tussen die self en die representasie van die self. Hoewel die student dit nie in postmoderne 

diskoers verwoord nie, word dit verwoord binne haar werkopdrag, dus binne die diskursiewe ruimte 

van die literatuuronderrig. 'n Aanhaling uit 'n ander derdejaarswerkopdrag in Afrikaans bevestig 

Bourdieu se bewering dat daardie hiatus juis in die akademie ingebou word, en op die subjek 

oorgeplant word: "( ... ) [Ek] het daaraan gedink hoe ek soms dinge akademies maak om hulle op 'n 

afstand te hou" (Anoniem 1999). 

Die krisis kan beskryf word as dat ons in die postmoderne tyd vertroue verloor het in die idee dat die 

subjek dieselfde is as die selfreflekterende bewussyn (soos ons sal sien in die volgende afdeling -

2.3.2). 

Die positivisme was medeverantwoordelik vir 'n splitsing in die subjek omdat die subjek onder die 

vergrootglas geplaas is. Onder, met name, die wetenskaplike vergrootglas, wat meegebring het dat 

daar met objektiwiteitsideale na die subjek gekyk is. Die objektiwiteitsideaal het van die kykende 

subjek verwag om onbetrokke te bly by die kyk na die subjek, om buite die laboratoriumdeur te bly. In 

die postmodernisme word ons krities bewus van daardie gaping, waar ons dit in die modernisme 

versigtig gesmee het. 

2.3.1.1 Die private en openbare sfere van subjekvorming 

ldeologiekritiek dra ook baie by om die gaping aan te dui, deur dit te vergelyk met die gaping tussen 

die sentrum en die marge. Ons sal vervolgens uit Braidotti (1991) se feministiese psigoanalise sien dat 

Descartes denke en wese laat saamval het in die rasionele subjek as 'n poging om die onbewuste te 

beheers. Braidotti fokus op die implikasies wat Freud vir die filosofie het, en in afdeling 3.1 volg ons 'n 

soortgelyke kritiek: Althusser vergelyk Marx en Freud om die verband tussen individuele 

subjekvorming en sosiale sisteme te ondersoek. · Braidotti gebruik Freud om aan te toon hoe die 

tradisie van Descartes sy sentrum verloor het, en Althusser gebruik Freud om te wys dat die 

dialektiese tradisie van Hegel ook gely het aan selfgesentreerdheid. 
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Freud gee vir ideologiekritici soos hulle, en ook soos Frederic Jameson, die modelle om aan te dui dat 

die westerse metafisika ly aan ideologiese blindheid. Dit is meer as net 'n newe-effek van ideologie -

die blindheid vir die (subjek en die stelsel se) eie illusie van 'n redelike selfsentrum is juis die strategie 

waarmee ideologie mense op hulle plekke hou, in hulle nisse. Dit is die strategie waarmee die 

ideologie die "repressed at bay" hou en die marge se dreigende prates beheers (Jameson, 1981 :36). 

Die kerngesin soos wat Freud dit beskryf, en waarbinne die subjek sy onbewuste en sy "sentrum" 

ontwikkel, is vir Jameson nie tydloos nie, maar die private ruimte waarin die subjek van kapitalisme 

gevorm word (1981 :31 ). Hy beskou die kerngesin as onafskeibaar van die werking van die 

kapitalistiese sisteem, dit het die funksie om tussen die individu se ervaring en die openbare 

samelewing te medieer, deur "aanvaarbare" gedrag in die kind in te sosialiseer, deur die kind in haar 

nis in te lei. Die kerngesin medieer tussen die individu en die stelsel deur middel van begeerte en 

wensvervulling (re"ifikasie). So word om-te-wil-he en dan die vervulling van om-te-kan-koop die subjek 

se inkoop in die stelsel in. Om dee! te neem aan die kapitalistiese stelsel deur te koop is 'n libidinale 

apparaat waarmee die ideo Iogie in homself bela (Jameson, 1981 :30). Ek ondersoek in afdeling 3 die 

verbande tussen subjekvorming en globalisasie. 

Jameson voer so (en elders) aan dat die kerngesin soos ons dit ken waarskynlik in dieselfde tydperk 

te voorskyn gekom het as die kapitalisme - met industrialisasie. Macdonell (1986) tref dieselfde 

historiese vergelyking: dat die nasiestaat ontstaan het in dieselfde tyd as die kapitalisme. Ons sien 

dus dat subjekvorming in die private en openbare steer integraal dee! is van kapitalisme, en dat dit 

kontingent is. 

Die ontstaan van die kerngesin is een van die maniere waarop die eenhede van werk en van die 

samelewing in kleiner en kleiner dele opgedeel is in die naam van grater effektiwiteit. Gildes het 

vergaan en deesdae het korporasies soos Naspers duisende verskillende "eenhede" wat meeding 

asof hulle aparte besighede is. In die werkplek en in die werker se loopbaan word dit spesialisasie 

genoem, en dit is nie noodwendig 'n gewenste toedrag van sake nie. In afdeling 3.1 sal ons sien dat 

spesialisasie en gevolglike vervreemding een van die griewe was wat die Mei 1968-studenterevolusie 

ontketen het (Macdonell, 1986). 

Die kapitalistiese fragmentering van produksie-eenhede verbrokkel.die samelewing en die kollektiewe 

ervaring soveel dat die subjek verbrokkeling internaliseer en eensaamheid ervaar, meen Jameson 

(1981 :26). Markkragte het ook bygedra tot fragmentasie, omdat alles opgebreek is in eenhede sodat 

daar aan die eenhede kwantifiseerbare waardes toegeken kan word wat gekoop en verkoop kan word 

op die mark. 

Die ekonomiese magte wat daardie spesialisasie. en eensaamheid aangemoedig het, was 'n lang 

proses van geleidelike sosiale transformasie wat ons nou by laat kapitalisme gebring het waarin ons 

elkeen in ons eie gedagtes opgesluit is - en daardie gedagtes self is die produkte van die globale 
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markstelsel. (Die idee word later in afdeling 2.3.5 verder uitgebou met lrigaray se kritiek op die 

. oedipale gesin.) 

... the unhappy fact is that as creatures of History, locked away in the private and separate 

and lonely worlds of our own consciousness -the separation and the loneliness of having 

been produced by the implacable market forces of a capitalism that constitutes human 

beings as individual units or "subjects" in order to function as a system - we cannot 

imagine what it would be like, in the purest sense, to think collectively, to perceive the 

world as a world in which no such thing as individuals or individuality existed, to think not 

as "a member of a group" but as the group itself (Jameson 1981 :22- sy kursief). 

Jameson dui dus soos Braidotti (sien die volgende afdeling- 2.3.2) en Althusser (sien afdeling 3.1) 

aan dat Freud se teorie van hoe die individuele subjek blind kan wees vir haar eie beperkings, ook 

geld vir die hele samelewing se ideologiese blindheid en valse bewussyn. Die subjek se blindheid 

word in hierdie afdeling (2) ondersoek, en die stelsel s'n in afdeling 3. Maar die twee is funksies van 

mekaar: die oorgang van self na stelsel is juis die subjekvormingsproses. 

2.3.2 Filosofie en die kloof 

As prototipe van hoe die akademiese subjek die krisis beleef, kan ons ook kyk na die ongemaklike 

dog ou vriendskap tussen filosofie en psigoanalise se ervaring van die gespletenheid tussen subjek 

en self. 

Laat ons die geskiedenis van daardie ongemaklike vriendskap volg aan die hand van Braidotti (1991: 

24 e.v.): Die rasionalistiese filosofiese diskoers beleef in die postmodernisme 'n verval van die 

vaderlike metafoor. Simboliese netwerke was rondom die outoriteit van die meester, die filosoof, die 

dosent gesentreer. Filosofie is die vaderdissipline, en in die akademie is daar institusionele en 

diskursiewe hierargiee ingebou om die heerskappy te eer en in stand te hou. (Tog jammer dit kon nie 

vee! doen vir die filosofievader se reproduktiewe funksie nie). Filosofie is naamlik die vaderdissipline 

omdat dit oor kennis reflekteer, omdat dit orde aanbring in die kennisstadia en -kategoriee en dus die 

moontlikheid vir die ontwikkeling van ander diskoerse daarstel. Filosofie berus op 'n konsep oor die 

struktuur van daardie kennis-objek waarmee hy hom die meeste besighou: die subjek, en na Braidotti 

se mening was daardie basiskonsep 'n misverstand, wat onder andere behels het dat die filosofie die 

subjek in 'n idealiserende transenderende, universaliserende selfbeeld gefikseer het. Althusser se 

meer marxistiese houding is dat dit nie 'n misverstand was nie, maar 'n ideologiese 

verdedigingsmegansime van die apparate van beheer. In afdeling 3.1 meer hieroor. 

Freud se verreikendste kritiek teen die filosofie is (volgens Braidotti, 1991 :26) dat dit die menslike 

subjektiwiteit en die rasionele bewussyn met mekaar identifiseer. Daarenteen rus psigoanalise swaar 

op die uitgangspunt dat die subjek glad nie baas in sy eie huis kan wees nie: die subjek kan homself 
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nouliks handhaaf teen die aanslag van die libido en allermins homself gesentreerd en deursigtig 

verstaan vanwee die gapende danker van die onbewuste. Die ongekarteerde aard van die onbewuste 

maak dat die subjek nie as sintetiese eenheid gesien kan word nie. Die gevalle wat wei probeer om 

hulle self in 'n greep van beheersing vas te vat en reg te ruk, word in die Freudiaarise terminologie as 

patologiese magsugtiges bestempel. 

Waar bewussyn in Cartesiaanse filosofie die motor is wat kennis genereer, het dit in psigoanalise 'n 

normatiewe rol - dit is 'n filter om die subjek van libidinale reste te suiwer. Dit kondenseer en 

projekteer 'n ldeal-lch, 'n stabiele en selfversekerde subjek. Psigoanalise bevraagteken dus Descartes 

se oortuiging dat sy denke en sy wese saamval. 

Psigoanalise se konfrontasie met die filosofie van 'n gesentreerde bewussyn is, volgens Braidotti 

(1991 :28), egter lank uitgestel omdat Freud uit tradisies kom wat nie langs dieselfde vure gesit het as 

Franse filosofie van die laat 19de eeu nie: Hy was nie net Duitstalig nie, maar boonop Joods ook, en 

hy het die Franse se vyandigheid daarteenoor self onderv.ind in sy kort verblyf in Parys onder Jean

Martin Charcot om neurofisiologie te studeer. Vanuit sy mediese agtergrond het hy later geskuif na 'n 

spekulatiewe, eksperimentele psigologiese tradisie onder sy leermeester Brentano. Dit was in 

teenstelling met die positivisme van die Parys van daardie tyd. Die kommunikasie tussen Freud en 

Frankryk is verder bemoeilik toe omtrent die hele psigo-analitiese sentrum van Europa vroeg in die 

Tweede Wereldoorlog na Amerika verhuis het, waar psigoanalise gepopulariseer is en mediese status 

gekry het as diepte-terapie en ego-psigologie. Eers na die oorlog het een van Freud se volgelinge, 

prinses Marie Bonaparte, die psigoanalitiese genootskap in Frankryk geopen. Toe Lacan in sy 

seminare in die vyftigerjare al meer aandring op 'n terugkeer tot die Freud-tekste self, is die eerste 

Franse vertalings van Freud gepubliseer. Lacan het weggebreek van die International Psychoanalytic 

Association in die sestigs - dieselfde tyd dat Franse students en die Franse filosofie onder Ieiding van 

Althusser hernieude belangstelling in Marx getoon het. Die idee van 'n gedesentraliseerde bewussyn 

(met die onbewuste) en revolusie (soos 'n libidinale uitbarsting) het vir hulle as 'n teenwig gedien teen 

die selftevrede konformisme en skynheilige pluralisme van Amerika (Braidotti, 1991 :29). 

Lacan het die psigoanalise en die filosofie aan die worstel gesit deur die probleem van subjektiwiteit in 

verband te bring met simboliese strukture. Volgens Lacan (in Braidotti 1991 :30) kon die filosofie as 'n 

diskoers wat gebaseer is op die bewussyn van die subjek, nooit die onbewuste opneem nie. Die 

enigste plek wat daar vir die onbewuste is, is as die absolute ander, met ander woorde, as die 

dialekties teenoorstaande van die bewussynsubjek, en dus net in die terme van filosofie se eie 

(logosentriese) diskoers. 

Descartes se cogito vorm die fondament van filosofie, en daarbinne is die subjek die middelpunt van 

kennis. Helder denke word veronderstel, en dus ook dat die self vir die subjek deurskynend is. Maar 

die moderne subjek is troebel. Volgens Lacan (in Braidotti 1991 :31) word hierdie uitgangspunt van die 
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Cartesiaanse subjek besi~l en gedryf deur 'n begeerte, obsessie, verlange om te beheer. Om die self 

te beheer. Althusser voer aan dat daardie beheer 'n ideologiese funksie is en het (sien afdeling 3.1 ). 

Dit maak asof die cogito al-siende is, hy sien en sien homself alsiende, 'n enorme refleksiewe mag. 

Maar wat Descartes nie sien nie, "precies omdat zijn aandacht elders ligt, is dat het cogito zijn 

legitimatie niet vindt in de transparantie van zijn zelfwaarneming, maar eerder in het feit dat het in 

staat is te zeggen," se Braidotti (1991 :32) dit so mooi. (Ek onderstreep.). 

Hierdie posisie van een-en-dieselfde-wees stel die cogito in staat om 'n posisie van oorsprong in te 

neem en die ongekende van sy oedipale herkoms af te sny - geen danker verlede, geen ongelukkige 

kinderjare vir die filosoof nie, dankie. Die cogito kan homself altyd in die hede reproduseer. En 

reproduksie van sulke verhoudings, sulke sienings van die self is (soos ons by Althusser sal sien in 

afdeling 3.1) die heersende ideo Iogie se sekerste en goedkoopste manier van voortgesette 

onderdrukking (omdat dit nie geweld eis nie). 

Saam met die cogito het die vermoe gekom om te transendeer, om te universaliseer, maar Lacan glo 

dat die cogito dit eintlik doen om die onbewuste te verduister om die krag te beheers wat hom dryf. 

Psigoanalise het die filosofie op die terapiebank laat le, en die resultaat is dat die gesentraliseerde 

saamval van die cogito se self en kennis nou gedesentraliseer is: Nie meer "ek dink daarom is ek" nie, 

maar "ek praat daarom klink dit vir my ek is". Die talige aktiwiteit soos wat Lacan dit sien, brei uit op 

Freud se praatkuur en De Saussure se tekenstudies. Vandaar bou Lacan (volgens Braidotti 1991) dit 

uit tot die komplekse teorie van die simboliese orde, waarin ook vir die filosofie plek is. 

2.3.3 Gespletenheid op kampus 

Ter opsomming van die geskiedenis van die verhouding tussen die subjek en kennis net gou weer 

kursories 'n terugblik: Descartes het kennis by die subjek gelokaliseer. Freud het die subjek se 

patologie en disfunksionaliteite ontmasker. Die gevolgtrekking was dat kennis subjektief is, in die sin 

van die woord dat dit gekleurd en selfs onbetroubaar is. Jung het daardie subjektiwiteit as diskursief, 

narratief en gemeenskaplik aangedui - dat dit in die taal le, nie net in die individu se afgegrenste self 

nie. En daarop het Lacan geantwoord dat die self deur die diskoers gemaak word (Braidotti 1991 :30}. 

'n Vol sirkel van self en (wetenskap)diskoers is dus bereik: Freud se self skep diskursiewe realiteit, 

Lacan se diskursiewe realiteit skep self. Soos Jung, het Foucault die intersubjektiewe verband getrek 

deur aan te dui hoe subjektiwiteit en subjekvorming institusioneel afloop. 

Die ontmoeting tussen filosofie en psigoanalise het van die mooiste postmodernistiese werk 

opgelewer. Dis hier relevant omdat dit 'n prototipe, en ook 'n konteks is, van hoe die subjek sy 

verkrummeling verwerk. Psigoanalise het sierlik die cartesiaanse selfsekerheid se mat onder hom 

uitgeruk. Daarmee kan byna isomorfies vergelyk word hoe die individuele subjektiwiteit van die 
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filosoof binne die kulturele instituut ook tot die gevolgtrekking kon kom dat sy gesentreerde self nie 'n 

vaste basis is nie. 

Maar in 'n oogverblindende paradoks word dit nooit met die materiels self in verband gebring nie. (In 

Jameson se terme: dit word na die ideologiese onbewuste verdring. Sulke paradokse is by Althusser 

oorgedetermineerde kontradiksies - later meer daaroor.) Daar word nooit bespreek: "So Koos hoe 

voel jou subjek so aan flarde?" nie, asof dosente self nie reele subjekte buite die klas is nie, asof 

studente nie ook karakters in die metafisikaverhaal is nie. So word die gespletenheid in die subjek 

steeds in stand gehou deur die simboliese orde. Nie deur wat gese word nie, maar deur die stilte, deur 

die voorbeeld van die afstande: tussen die dosent se subjek en /dea/-lch en tussen die subjek en die 

objek (al is daardie objek die subjek). Die storie oor die subjek en sy wedervaringe en welvaart (al dan 

nie) in die Westerse metafisika het in hierdie valse bewussyn niks met die student te doen nie. Negeer 

en regeer. Enkele studente is wakker en sensitief genoeg om 'n spieel te sien tussen hul eie 

subjektiwiteit en die bestudeerde subjek. Een van die verdedigingsmeganismes teen gespletenheid is 

om nie die self as 'n subjek te sien nie, soos die student hierbo wat skuil in akademiese afstand. 

Die vraag kan dus gevra word: Wie is die ek wat doseer, en watter ek-plek bou ek in my 

doseerdiskoers in vir die student? Hierdie vraag word ondersoek in 'n volgende afdeling. 

In dosente se teekamers en in gange word kwellings oor subjekte verwoord. Die subjeksmelting word 

vera! ervaar as wegsmeltende literatuurstudentegetalle in 'n tegnokratiese tyd. Tande kners ook oor 

kampuskultuur wat studente se fokus weglok van boeke af na sport en koshuis toe. Deur middel van 

die nog baie lewendige ontgroeningsproses reguleer senior studente die eerstejaarstudent se 

subjekvorming streng om toegang (inwyding) te kry tot die kampus as simboliese orde. Daarin word 

die student se self in die eerste paar weke of maande op kampus gereguleer deur 'n koshuisuniform 

en deur gereguleerde tye vir studie, uitgaan, groepsaktiwiteit, ete, en so meer. Die student se private 

ruimte word in die kampus in geabsorbeer en in die akademiese kerngesin in gesosialiseer. 

So word die subjek binne die uniform wat sy moet dra, gevorm in verhouding tot die self, maar ook 

buite die uniform deur gereguleerde toegang tot net sekere ander subjekte in net sekere situasies, in 

die groepsaktiwiteite. Hierdie verhoudings is uitermate hierargies gestruktureer. Dit ontneein van die 

student die reg om te praat, en daardie stilte word oorgedra na die lesinglokaal. Deurdat die dosent 

nie weet van die gereguleerde en stilgemaakte subjekformasie nie, ondersteun sy dit, laat sy toe dat 

die student stil selfloos in die lesinglokaal (voort)sit. Hande word in onskuld gewas. 

Tydens hierdie ontgroeningsproses word so te se geen aandag aan die subjek se akademiese !ewe 

gegun nie. Koshuisontgroening van die negentigerjare op Potchefstroom-kampus het nie skakeling 

random akademie tussen studente aangemoedig nie, net random koshuis-, sosiale en sportsake. So 

vorm 'n kloof tussen koshuis en kampus aan die een kant, en lesinglokaal aan die ander kant. Dit dra 

by tot die uiteindelike vorming van 'n kloof tussen die student se kennis en die regte !ewe waarin sy 

haar bevind. Studente wat verskoning vra dat hule werkstukke laat is, bied dikwels die verklaring aan 
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dat daar in hulle "persoonlike !ewe" een of ander struikelblok tussen hulle en die akademie is. In 

Nederland was my indruk dat akademie en die students se persoonlike !ewe nie van mekaar geskei 

word nie. Daar was opvallend baie gesprek tussen students oor die akademie in Nederland. Daarom 

juis word dit geweldig aangemoedig dat students in groepe werk. Soos een derdejaarstudent van 

Afrikaans in 'n portefeulje oor groepwerk se: Sy versta~n dat die dosente dink groepwerk is nodig om 

students te leer om ook oor werk te saam te wees, nie net oor kuier nie. 

2.3.4 Verskillende verdedigingsmeganismes 

Wat maak ons nou met daardie wete van 'n onheel self? Die student in die bad hanteer dit deur dit te 

internaliseer en in sy binnekamer te ervaar. Hy fluktueer tussen (a) die hoofkarakter van die 

wetenskaplike verhaal van ons tyd: die oplossende subjek; en (b) homself: 'n jong man in lewende 

lywe. 

Bourdieu hanteer dit anders in Homo Academicus (1988). Hy begin deur die gespletenheid raak te 

sien en te beset hoe belangrik dit vir sy werk is. Hy fokus op die gespletenheid en rig daarbinne sy 

habituele habitus op: een van daardie velde van betekenis waarvoor sy sosiologiese semiotiek 

bekend geword het - 'n studieveld, 'n spinneweb van betekenis gespan oor die kloof. Hy span dit, 

soos hy al elders suksesvol gedoen het, as 'n simboliese veld met grade van differensiele kenmerke. 

In die veld is akademici se posisies gelaai met betekenis oor die dinamika van die akademie as veld. 

Hy wys hoe die akademie so besig is met die wetenskapsobjek (soms is die objek subjek) dat ons 

maak asof daar niemand is wat kyk nie, geen selfreflekterende bewussyn nie. Hy is baie dapper om 

die akademie self semioties te bestudeer. Hy lei sy verslag van sy navorsing versigtig in met 

skreiende eerlikheid oor homself as reflekterende bewussyn (subjek) wat die akademikus (subjek) 

bestudeer, en oor die ongemak daarvan om twee verskillende subjekte tegelyk te wees. 

Maar sodra hy hierby uitkom en se "hier's ek wat gaan werk hieraan en dis hoekom", raak hy 

opgeneem in die werk en verloor homself daarin, offer een van sy subjekposisies op as objek. Na vele 

swoegende bladsye van praat oor die verband tussen homself en sy studie besluit hy tog maar om 'n 

objektiewe afstand buite sy studie in te neem, en dus weer die gespletenheid te reproduseer. Uit 

gewoonte? Of is dit omdat hy nie kans sien vir die fluktuering waaraan die student in die bad homself 

onderwerp nie, al is juis dit sy studie-objek? Soos 'n gesoute akademikus kan hy deur middel van 

objektiewe afstand 'n ruspunt buite die studie kry, en is die selfsekerheid daarvan vir hom 

ononderhandelbaar belangrik. 

Hy erken aanvanklik dat, naas wetenskaplike empiriese objektiwiteit, intu'isie ook 'n geldige manier 

van kennisverwerwing is. lntu'isie is daar waar die self van binne at vertroud is met sy studie-objek, 

met ander woorde, daar waar die objek nie objek is nie maar subjek. Maar dan sak sy moed in sy 

skoene in en hy laat intu'isie daar. Hy fabriseer met geduldige versigtigheid en wetenskaplike 

noukeurigheid 'n strukturalistiese en statistiese meetinstrument om sy intui'tiewe hipotese mee te 

ondersoek. 
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Hy wil homself uit die vergelyking uitskryf want hy glo nie dat hy geglo sal word as hy as homself skryf 

nie. Hy glo hy moet sy naaktheid met sy wit laboratoriumjas bedek. In sy inleiding blyk dit dat hy 

wetenskaplike presisie nodig ag om ernstig gelees te word. Dit is dus sy idee van die Ieser wat maak 

dat hy homself splits - die objek splits die subjek. Sy projeksie van daardie lesers in sy teks, asook sy 

studie, maak van hulle objekte. Daardie objekte vir wie hy skryf is akademici. 

Hy kan dus nie intu"isie met strukturalisme integreer nie, en vind nodig dit om homself uit sy studie te 

verplaas. Dit is 'n voorbeeld van Godel (in Hofstadter, 1985:265) se beginsel oar volledigheid en 

konsekwentheid: 'n beskrywende stelsel kan nie beide komprehensief (volledig) en konsekwent wees 

nie. Dit word duidelik wanneer die stelling na homself begin verwys, selfrefleksief te werk gaan, soos 

Bourdieu maak. 'n Beskrywende stelsel sal nooit geslote en allesomvattend kan wees nie, want daar 

is altyd 'n blindekol en dit is waar hy self is. lntu"isie as die punt waarin weet en self saamval, kan dus 

nie deur die formele diskoers van strukturalisme ingeskryf word nie. Vervolgens kan hierdie proefskrif 

nie waarheid bereik oar die akademiese subjek nie. D.it kan hoogstens die blindekol omskryf. As 'n 

akademiese reus soos Bourdieu nie kans sien om sy reputasie te waag met intu"isie nie, is dit vir 'n 

proefskrif soos hierdie een 'n risiko om uit eie ervaring te put. Soos vir die student in die bad, is hier 'n 

subjekkrisis. 

2.3.4.1 Supplementere verdedigingsmeganismes 

As · Bourdieu se krisis met die student in die bad s'n vergelyk word, lyk dit of hulle 

verdedigingsmeganismes in 'n verassend supplementere verband tot mekaar staan. Die student 

dompel homself in die krisis in, en Bourdieu onttrek hom daaraan. Albei verdedigingsmeganismes het 

te voorskyn gekom in sistemiese wisselwerking met die simboliese ordes waarbinne die Bourdieu die 

dosent en die baddende student hulself materieel bevind. 

Bourdieu kom uit die strukturalistiese tradisie wat waarheid en realiteit nastreef en die 

selfreflekterende bewussyn uitvee. Binne hierdie tradisie is dit nie vreemd om toertjies met subjekte uit 

haal sodat persone uit die akademiese gesprek verwyder word nie: Genette se perspektiefmodel 

(1980) knie 'n skilferdeeg van lae tussen verteller en auteur in. 

Die student op sy beurt kom uit 'n tradisie wat eksperimenteer met alternatiewe bewussynstoestande 

soos hiepie, punk en rave. Daarin is rolmodelle van fluktuerende subjektiwiteit volop, soos wat 

kultuurhelde soos lggy Pop, Madonna en Prince hulself gedurig herontdek. Dit word ondersteun deur 

fluktuasies tussen Oosterse invloede om selfloos te wees aan die een kant en resepte om die self te 

herontdek en te herskep in massapsigologie aan die ander kant. Die biologiese self bevind hom in 

hierdie tradisie oak dikwels blootgestel aan flikkerende ligte, klankgolwe waarvan die frekwensies in 

die sel-vesel indring, en chemiese ondersteuning vir bewussynsreise deur deure van persepsie en 

verby konvensies oar tyd en selfgrense. Dis in sy gene ingegroei. Bioniese mense en ander simbioses 
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met lewendige en tegnologiese bewussyne is dee! van sy realiteit. Die student in die bad bied minder 

weerstand as sy self oplos. 

Die student in die bad is ongewapen en gewoond daaraan om nie selfbeheersing te he nie, die trippie 

onsekerheid van die self soos wat sig en visie hallusinatories spiraal. Oat daar gekyk word, dat ek uit 

my oe sien, dat dit sekere beperkings en blindekolle impliseer soos dat ek nie my nek kan sien nie, en 

dat ek dit vergeet het - dat daar 'n groot stuk swart aan die rand van my visie le, dat my visie 'n rand 

het... met hierdie dinge is ons jeug van vandag, ons daaglikse jeug, wei vertroud, soos kranige 

filosowe. Postmodernistiese metafore van spieel en spiraal en doolhof het in rave-kultuur en virtuele 

realiteit die eigenvalue van realiteit: dit word intersubjektief gedeel in 'n simboliese orde. 

Die student is ten slotte ook baie meer oop vir die gesplete subjekervaring van die literatuurakademie 

as die dosent, omdat hy pas nou eers aan hierdie diskursiewe variant van selfverbrokkeling 

blootgestel word en die vibrasie daarvan vars voel. Daar is dus 'n generasiegaping tussen die 

subjekte van die akademie. Dis 'n belangrike afstand tussen die twee, wat met diskursiewe· mag 

gelaai word, en wat waarskynlik ook verband hou met die res van die hierargiese magsverhoudings in 

die akademiese struktuur. Meer daaroor in afdeling 3. 

2.3.4.2 'n Politieke keuse 

Die keuses wat mense uitoefen om die flikkering tussen self en subjek te hanteer, is nie altyd 

bewuste keuses nie. Die akademiese diskoers oor die moderns subjek reflekteer nie oor die 

akademikus se self nie. Daar word minder in die akademie gepraat oor die flikkering tussen self en 

subjek as oor die flikkering tussen geslag en geslagtelikheid (sex & gendef). Maar die feminisme se 

bewustheid van die verband en verskil tussen sex en gender help ons om die verband en verskil 

tussen die twee pole van die akademiese subjek beter te verstaan. Sex verwys na die biologiese 

geslag van die subjek, en gender na die diskursiewe sosialisering daarvan. 

Feministiese teorie is vertroud daarmee dat representasies van die subjek dikwels vervre·emd is van 

die subjek. Dis uit haar feministiese bedrywigheid dat Braidotti (1991 :11) so ver kom om te se: 'n 

(Akademiese) mens se keuse oor hoe om om te gaan met 'n flikkerende gaping tussen subjek en self 

is 'n politieke daad. Keuses is polities in die sin dat dit nie maklik los van die masjinerie van mag en 

waarheid gemaak kan word nie. Soos aile keuses, is die keuse van hoe om met die gesplete subjek 

om te gaan, verbonde aan die ideologiese apparaat waarin die subjek haar bevind, en haar plek 

daarin (Foucault 1984: 75). Feminisme se opsie om die eie konteks openlik te verklaar as 'n politiese 

en ideologiese posisionaliteit, is 'n poging om daardie verskuilde konteks wat die keuse gevorm het, 

eksplisiet te maak. 
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Om problematiese poststrukturalisme te onderrig, is 'n politieke daad wat erkenning aan (sommige 

van) die kontekste van (sommige van) die akademiese subjekte gee, aan die materiele en teoretiese 

produksievoorwaardes van tekste. 

Maar ons moet verder gaan as Braidotti in hoe ons dink oor die selfreflekterende bewussyn se 

verhouding tot die subjekself. Dis nie net polities nie, dis ook eties: dit gaan nie net oor waarvandaan 

jy kom nie, maar waarheen jy gaan. Onderrig en die universiteit het te doen met die toekoms, met 

jong mense aan die begin van loopbane. Die keuse oor hoe die akademie omgaan met ,die 

postmoderne kloof tussen self en subjek is eties in die sin dat dit konsekwensies het. Ons moenie net 

modieus subjekstudies aanbied nie; ons moet die bewussyn bewus laat · selfreflekteer sod at die 

student self verantwoordelikheid vir haar subjekvorming kan aanvaar, sodat die akademie 

verantwoordelikheid kan aanvaar vir die materiele implikasies van watter subjekte dit kies om te 

modelleer. 

Feminisme was die enigste klas waarin ek was die dosent 'n eksplisiete verband getrek het tussen die 

subjek wat die hoofkarakter van die westerse .metafisika is, en die self. Soos Braidotti se: "God is 

dood, Marx is dood, en ik voel mij ook niet zo goed." (1991 :1 0). Maar nie eens feminisme of 

ideologiekritiek verwys na die materiele werklikheid van die akademiese subjek nie. Geen woord oor 

wat 'n student gaan doen om werk te kry nie, of oor wat 'n teorie of 'n nuut aangeleerde vaardigheid te 

doen het met die wereld van werk nie. En tog is dit 'n wereld waarin die dosent wei figureer. Later (in 

afdeling 3.2) meer oor Bourdieu, Spivak en ander akademici se uitsprake en swyes oor die wereld van 

werk. 
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2.3.5 'n Kloof tussen mans en vroue in die akademie 

Hier ondersoek ek redes vir die ervaring van splitsing of vervreemding tussen subjek en representasie 

daarvan. Die redes is waarskynlik te vind in die diskoers en die struktuur waarin die representasies 

plaasvind. Die feminisme is een teorie wat ver gevorder het in hulle studie van die kloof tussen subjek 

en die representasie daarvan, en hulle skryf dit daaraan toe dat die diskoers patriargaal is. Hulle 

argumente berus daarop dat 'n patriargale diskoers sekere subjekrepresentasies vervreem en uitsluit: 

vroudinge kan haas nie in mantaal gese word nie. 

Een van die feminisme se basiese uitgangspunte is· dat die patriargie berus op fondamente wat 

opgebou is uit die diskursiewe orde (Braidotti 1991 :178). Die diskursiewe orde behels die gevestigde 

maniere van dink en skryf, en die institute wat dit in stand hou - ook die universiteit. Toegang tot 

daardie institute van diskoers was histories beperk tot mans. Daar was 'n kloof, 'n grag, 'n afskorting, 

waaroor vroue moes spring om te kon deelneem aan die akademie (meer hieroor in 2.3.5.1.1 ). 

Daardie geskiedenis van uitsluiting uit die akademiese diskoers is nog nie vir vroue verby nie. Selfs in · 

die jaar 2000 is daar in die ervaring van baie vroue geslote deure tussen hulle en die rol van 

akademikus. So het die elektroniese koerant News24.com ook bevind in 'n ondersoek. Hulle 

gevolgtrekking was dat Suid-Afrikaanse universiteite vroulike dosente nie as die gelykes van 

mansdosente behandel wanneer dit kom by die praktyk van aanstellings en bevorderings nie (Jack, 

2000). Totdat 'n vroulike kommunikasiekundedosent die Vrystaatse Universiteit hof toe gesleep het, 

was sy en 200 ander vroue baie jare lank in tydelike aanstellings daar, sommige vir tien jaar al. Aan 

die Universiteit van Port Elizabeth is 13% van die professore vroulik, en 35% van die senior dosente 

vroulik. Volgens die universiteit se kommunikasiebestuurder (in Jack 2000) staan die 

verantwoordelikheid om kinders te versorg dikwels in die pad van vroue se vordering tot hoer peste. 

Sy voeg by dat 'n gebrek aan kindersorgfasiliteite op die kampus ook bydra daartoe. Rhodes 

universiteit se vroulike dosente maak 23% van die totaal uit. By die Universiteit van Pretoria word 60% 

van die lektorsposte gevul deur vroue, maar net 40% van die senior lektors en 11% van die 

professors is vroue. Minder as 10% van Potchefstroom se universiteitsprofessors is vroue. By die 

Universiteit van Natal is 11% van die professors en 27% van die senior lektore vroue. 

AI die universiteite se kommunikasiebamptes het amptelik teenoor News 24 verklaar dat die 

universiteit hard werk aan regstellende aksie. Verskeie universiteite verwys ook daarna dat die 

National Commission on Higher Education (NCHE, 1996:17) van hulle verwag om ongelykheid tussen 

geslagte uit te skakel. Die NCHE is vera! bekommerd dat die kloof tussen aanstellingsyfers vir mans 

en vroue verbreed namate die range verhoog, "so much so that it is at the senior levels that the 

absence of women is most conspicuous". 

Dis interessant dat die Departement van Onderwys se Witskrif oor die transformasie van hoer 

onderwys ook metafore van skeiding gebruik wanneer dit verwys na die ongelykheid tussen geslagte 

in die akademie: "The Ministry recognises that the barriers to access are complex ... " En later: 
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" ... sexist ideologies cut across race and class." (1997:28, ek onderstreep). Die metafore van grens en 

van sny hier her"inner aan die metafore wat ek hierbo gebruik as ek aanvoer dat daar 'n 

splitsing/gaping/kloof/afskorting tussen mans en vroue in die akademie is. Die Witskrif stel 'n 

oplossing voor in terme van die oorbrugging van die skeiding: "An enabling environment is needed 

which overcomes the social constraints that impede the mobility of women (1997:28, ek onderstreep). 

Kom ons aanvaar dus dat daar 'n kloof is tussen subjek en objek in die akademie, tussen die 

akademiese vrou en haar potensiaal, of tussen haar posisie en die akademiese man se posisie. 

Vervolgens ondersoek ek Luce lrigaray se feministiese teorie oor daardie kloof, en kyk vera! na twee 

wapens (of brOe) wat sy vir die akademiese vrou voorstel om dit mee te oorbrug. 

Die eerste wapen/brug (in 2.3.6.1) is verhoudings tussen vroue. Met behulp van lrigaray se teorie oar 

vroulike subjekvorming in die diskursiewe orde analiseer ek 'n gedig wat as voorbeeld van die 

. skeiding tussen vrou en akademiese diskoers dien. lrigaray stel voor dat vroue hulle eie onderlinge 

verhoudings reguleer met genealogiese liefde. Vir hierdie studie is die uitoefening van die keuse om 

daardie gedig te analiseer self 'n feministiese, genealogiese herdenking aan die rolmodelle van 

geleerde vroue. 

Die tweede wapen (in 2.3.6.2) is om die diskoers te kaap met kreatiewe skryfwerk. Die twee kan nie 

noodwendig geskei word nie, en kruisbordurende verwysings tussen die twee onderafdelings kom 

voor. 

2.3.5.1 Die eerste brug: Vroulike verhoudings 

Een van die feminisme se metodes om teen die manlike diskursiewe hegemonie weerstand te bied, is 

om die verhoudings tussen vroue te herstruktureer. Dit stel die vrou in staat om uit die patriargale 

groef van haar vorming as subjek en as objek te breek. 

Volgens lrigaray word hierdie verhoudings deur die patriargie gereguleer na die model van Freud se 

oedipale gesin (1985:141 ). In die gesin word die verhouding tussen dogter en moeder gereguleer 

deur afguns, jaloesie en kompetisie teenoor mekaar vir die vader se guns. Freud het hierdie afguns 

gebaseer op die eendersheid van moeder en dogter - albei is vrou~, objekte van manlikheid. lrigaray 

bied weerstand teen hierdie aanvaarde siening in die psigoanalise, deur die eendersheid tussen 

moeder en dogter te dekonstrueer tot 'n basis, 'n brug, waarop vroue met mekaar kan kommunikeer, 

gemeenskaplik kan verkeer, gemeenskap kan he. 

Vanaf hierdie basis van vroulikheid projekteer lrigaray die objektifisering van vroue terug na waar sy 

meen dit vandaan kom: Freud se begeerte vir sy/die moeder. Volgens lrigaray (1985:139) bied Freud 

sy teorie as wetenskaplik en objektief aan want... 

he clearly needed [the speculative matrix of the subject] if he is to "sublimate" in more 

universal interests his own desire for his/the mother. But as a result of using 
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psychoanalysis (his psychoanalysis) only to scrutinize the history of his subject and his 

subjects, without interpreting the historical determines of the constitution of the "subject" as 

same, he was restoring, yet again, that newly pressed down/repressed earth, upon which 

he stands erect, which for him, following tradition though in more explicit fashion, will be 

the body/sex of the mother/nature. He must challenge her for power, for productivity. He 

must resurface the earth with this floor of the ideal. Identify with the law-giving father, with 

his proper names, his desires for making capital, in every sense of the word, desires that 

prefer the possession for territority, which includes language, to the exercise of his 

pleasures, with the exception of his pleasure in trading women - fetishized objects, 

merchandise of whose value he stands surety - with his peers. The ban upon returning, 

regressing to the womb, as well as to the language and dreams shared with the mother, 

this is indeed the point, the line, the surface upon which the "subject" will continue to stand, 

to advance, to unfold his discourse, even to make it whirl (ek onderstreep). 

"Line" hier is soos die lyn van strukturalisme, tussen bobou en onderbou, tussen signifiant en signifie, 

tussen bewuste en onderbewuste. Dit is die lyn wat die vrou in die imaginere inskuif, die afskorting, 

die grens tussen hulle en die diskoers. "Including" en "exception" is dubbelsinnig hier- dit lyk asof die 

subjek plesier soek behalwe die van vroue, maar by 'n tweede lees sien jy dis juis die teendeel. Hy 

verkies "possession" bo "passion", gebied bo plesier, behalwe die plesier van vroueruil. Die sintaksis 

in die aanhaling plaas die taal so dat dit saam met insluiting gaan, en die vrou so dat dit saam met 

uitsluiting gaan, en tog wil die subjek albei he. Die sintaksis wys dus op die in-uit-afskorting/lyn wat 

tussen vroue en diskoers is. Die vrou se rol hier is ook nie as sigself nie, maar as gedetermineerde 

waarde in die diskoers: ruilwaarde tusssen medemans. 

Ek het die hele lang gedeelte aangehaal om drie redes: 

• Om te wys hoe lrigaray verbande le tussen die rolle ·van kapitaal, vroue, grond en taal as 

eiendom. Anders as Freud se veralgemenende drif, herinner sy aan die kontekstuele belang 

waarin al hierdie eiendomme (simboliese en reele) produksie ondergaan, ingaan. Die subjek (en 

objek) word kapitaal, word oorgedetermineer as surpluswaarde. 'n Voorbeeld van 

oordeterminering op die tekstuele vlak is dat lrigaray praat van "territority'' en nie "territory" nie. 

"Territority" voeg 'n agtervoegsel aan "territory" wat dui op 'n toestand, 'n staat,'n om-te-wees. So 

aktiveer sy die simboliese waarde van grand, as staat, of as gebied om te kolonialiseer. Nie die 

grond as sigself nie, maar die paal daarom wat dit erf maak, die pis daarteen wat dit man maak. 

(Soos in D. J. Opperman se gedig Erf.) Die rol wat dit speel by die "peers", om diskursiewe 

inlywing te verdien - dit is die simboliese orde. Die lrigaray-teks is woedend omdat hierdie 

subjekdryfkrag van die man die vrou in 'n objekrol vasvang. Die noue verband tussen 

subjekvorming en markwaarde is vir hierdie studie belangrik, omdat ek in 3.2 ondersoek instel na 

die klooftussen die student se subjekvorming en haar (arbeids-)markwaarde. 

• Om te wys hoe lrigaray 'n is-gelyk-aan-teken invoeg tussen Freud die man se eie beweegredes, 

en Freud die wetenskaplike se diskursiewe mag. Dit is vir hierdie studie van epistemologiese 
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belang, omdat sy so die posisionaliteit en funksionele essensialisme beoefen wat tipies is van die 

feministiese metode. Sy herinner ons daaraan dat sy 'n vrou is. Sy herinner ons daaraan dat 

Freud as man 'n rol gespeel het in die formulering van die Freud-diskoerse, en dat geen 

wetenskap waardevry is nie. Sy skimp oak op die ongesede dog dikwels gehoorde beswaar teen 

Freud: dat hy sy probleem die wereld s'n gemaak het. lrigaray se epistemologiese posisie is die 

een wat haar bemoei met "edification", "commitment" en etiese, morele gevolge van keuses, 

terwyl Freud s'n een van "commensurability" is - onderlinge meetbaarheid. (Dit is in afdeling 1 by 

die metodologie bespreek.) 

• 'n Laaste rede hoekom ek die hele gedeelte aanhaal is om lrigaray se taaltegniek ten toon te stel, 

uit bewondering, maar oak omdat dit in 2.3.6.2 aan bod kom wanneer ek ecriture feminine 

bespreek. 

lrigaray meen Freud stel die moeder en dogter in die oedipale gesin voor as jaloers op mekaar, sodat 

dit hulle waarde gelyk stel. Wanneer hulle waarde gelyk is, is hulle "fetishized objects" en kan hulle 

uitgeruil word - vir mekaar, sodat sy begeerte aan sy/die moeder vervul kan word, of vir ander 

simboliese kommoditeite, sodat sy eie subjektiwiteit as man orent kan kom tussen ander mans en bo

op vroue. Die man se mag het dus 'n platform (vrou) en 'n gehoor (ander mans) nodig. (Dit herinner 

aan Jameson se stelling - soos hierbo - dat die kerngesin dee! is van die kapitalistiese masjinerie in 

die sin dat dit die samelewing in kleiner eenhede struktureer tot uitruilbare kommoditeite.) 

In die proses waarin mans hulle mag vir mekaar (die gehoor; die mark) opstel, word vroue oak in 

verhoudings met mekaar in gedwing deur die oedipale gesinstruktuur. Soos in 'n harem is hulle altyd 

saam en kan hulself net definieer in (hierargiese en jaloerse) verhoudings met mekaar - soos die 

afguns en tog noodgedwonge samewerking tussen twee vroue wat 'n man dee! in byvoorbeeld 

bigamie, of die wrywing tussen tienerma en dogter. lrigaray se feministiese strategie is dat vroue die 

verhouding tussen mekaar kan subverteer, om die struktuur van hierargie en jaloesie omver te werp 

met vroulike verhoudings. Later meer hieroor, nou eers terug na die oedipale gesinstruktuur. 

Naas die plesier wat Freud (soos sy die patriargale opponent noem) daaruit put om vroue uit te ruil, op 

die mark te ruil, is daar 'n ander rede hoekom hulle objekte bly in sy oedipale gesin: sodat die man se 

eie subjektiwiteit, sy eie prestasie op die mark, daarteen opgestel kan word, kan erekteer: "When will 

man give up the need or desire to drink deep in all security from his wife/mother in order to go and 

show off to his brothers and buddies the fine things he formed while suckling his nurse?" Sy wys uit 

dat die man die voedende, reproduktiewe rol in die vrou instamp, sodat sy van die produktiewe 

funksies (oak vir die mark) weggehou kan word (1985:146). Deur die produksie van die man te 

herhaal (re-produktief) is sy 'n spieel van sy subjektiwiteit, sy is 'n objek. So hou die patriargie 'n 

ekonomie in stand wat berus op die subjekverhoudings wat gestruktureer is deur binere opposisie, en 

die skeidslyn tussen die elemente daarvan: moeder/kind; vervaardiger/verbruiker; produsenVproduk. 

58 



Die skeidslyn was ook aktief toe Anna Maria van Schuurman (1607-1678), die eerste vroulike student 

van die Universiteit Utrecht, toegelaat is om klasse by te woon - mits sy agter 'n afskorting sou bly, 

haar liggaam sou wegsteek agter 'n skeiding (Vrouwenstudies, 1993:11 ). 

2.3.5.1.1 Skeidings - sigbaar en meer subtiel 

Noudat daardie sigbare maniere van skeiding tussen vrou en akademie belaglik geword het, is daar 

subtieler maniere. Hierbo het ons gesien dat 'n magdom vroulike dosente in tydelike paste aangehou 

word. Dit is 'n strukturele manier om vroulike bydraes tot die akademiese diskoers uit te sluit. Dit word 

paradoksaal buite die akademiese diskoers geplaas - studente weet dit nie. Vir jare was dit nie iets 

waaroor gepraat is nie. 

Oat die vroulike akademikus se bydrae soms bloat ge'ignoreer word, word vervolgens ondersoek in 'n 

teks wat daarvan getuig: Heilna du Plooy (1999:147) se gedig Dom vrou, met die ondertitel 'n Betoog 

van akademiese belang. Hier word die laaste drie strafes aangehaal: 

Na'ief het ek my handskoen neergegooi, gedink: 

kies julie maar die wapentuig; 

pistole, swaarde, woorde -

soos die slim gras voor die wind 

sal ek voor julie keuse buig. 

Ek sal die spel op julie terme speel 

want dis die spel self wat my bloed laat bruis. 

Die handskoen is nooit opgetel, 

nie juis geminag nie, 

net nooit geregistreer 

as sogenaamde magtiges afstandelik 

en onnadenkend bo-oor tree. 

Dus, 

sander oorlog, 

sander stryd, 

klim ek, 

ongemoker 

maar oorwonne, 

uit hierdie kryt. 

Die betoog se eerste drie strafes (wat nie hier aangehaal is nie) verwys na geleerde mans (Arthur, 

Merlyn, Calvyn, Marx, Foucault) en is in 'n vaste rympatroon, rymelik beheersd, bedeesd. In die laaste 
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strofe word die bedeesde patroon verbreek, die vers-lengtes brokkel en die rympatroon vervaag. Dit 

verwys na die verskil tussen haar vrouediskoers en die aanvaarde diskoers, maar dui ook op die gang 

van tyd: hoe daar in die geskiedenis geen hond haar-af gemaak is deur vroue-akademici nie. Vandag, 

in die tyd van die vrye vers, vind die vrou vryheid in vers, maar is sy nog nie 'n vrye subjek in die 

studie van die vers nie. 

Hoewel die geskiedenistyd in die gedig ontvou vanaf Arthur tot by Foucault, en nou vandag, is die eie 

tyd, die tyd van die "ek" in die gedig, nie reglynig nie. Dit herinner aan die feminisme se sikliese 

ervaring van tyd en van rede, as 'n verwerping van die patriargie se lineere teleologiese tyd. Wanneer 

die verhaal vanaf die geskiedkundige verwysings na die persoonlike verwysings verskuif, is daar 

verwysing na "Te laat. .. " (retrospektief), en "nou". Daarna word geskuif na 'n tyd wat voor die "te laat" 

en die "nou" gebeur het. Dit was die tyd vooraf, toe die vroulike akademikus-ek toegetree het tot die 

akademie, naref die handskoen neergegooi het. "Na"ief" dui 'n verhouding tussen tyd en subjek aan -

'n tyd toe die subjek se jonkheid (nie noodwendig biologies nie, maar in terme van die diskoers) haar 

nog sus-en-so laat glo het. Toe die diskoers se reels nog ge"internaliseer was. 

Hierdie vooraf ek-tyd in die gedig is ook die tyd van vooruitskouing, uitsien, verwagtings: "Ek sal. .. " -

die subjek het haarself in die toekoms in verbeel. Verlede en toekoms bestaan tegelyk in die gedig, 

naamlik anders as nou. In die versreel wat met "Ek sal. .. " begin, is daar alliterasie van die s-klank, en 

dit loop oor na die volgende versreel: .§.al, §.pel, §.peel, §.pel, §.elf, brui.§.. Dit suggereer die belang wat 

die §.elf en die akademiese §.pel vir mekaar het, dat die subjek in die akademiese diskoers opgestel 

word (of sou word- sal in die verlede tyd). 

Die laaste twee strafes is in die nou, die tyd waarin die diskursiewe miskenning voltrek is. Die 

tweedelaaste strofe herhaal "nooit", en die laaste strofe hethaal "sonder''. Die tyd wat vir die 

geskiedenis dus reglynig vanaf die Middeleeue tot by Foucault kon groei in rasionalistiese triomf, het 

vir die subjek uitgeloop op nooit. Nou en nooit. In die strofe net voor die aangehaalde gedeelte word 

dit bevestig met die stelling: "ek is( ... ) 'n dubbel handvol eeue misgeplaas". 

Die tyd is die medium waarin selfrefleksie, retrospeksie en introspeksie plaasvind, waarin ook besin 

word oor die rasionele diskoers. Daarin is die vroulike subjek anders as die manlike magtige: Sy het 

"gedink", hulle tree "onnadenkend" oor en voort in die diskoers. Die refleksiewe houding word ook 

opgeneem wanneer die ek "met myself" raas (in die strofe net voor die aangehaalde een). 

Hierdie refleksiewe houding is een van die redes waarom die dosent interne gespletenheid ervaar, 

soos hierbo bespreek. (Later in hierdie studie kom ons agter dat refleksiwiteit 'n gewenste houding is 

vir literatuuronderrig in 'n postkoloniale Suid-Afrika.) 

Die ek van die gedig kom "te laat" tot die beset dat sy die gespletenheid elders in haar subjektiwiteit 

moes laat oopvou het, as sy raakgesien wou word in die akademie: "Te laat begryp ek waar my mag 

kon le:l in mooi gepunte ronde borste, I kurwes, kuite, stoute oe, skelm lag - I vergeet die brein, skuif 
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alles laer af." Die fallogosentriese diskoerservaring van fragmentasie wat van die subjek verwag was, 

was van los liggaamsdele, 'n skuif wat die brein weg van die lyf verplaas. 

Dit is egter interessant dat die dosent tussen twee soort gesplete subjektiwiteite kon kies, en nie 

tussen gespletenheid en heelheid nie. Hierdie studie wil oak nie pleisters vir die skeure aanbied nie, 

maar gesprek voer daarbinne-in. 

2.3.5.1.2 Liewer speel as oorlog maak 

Volgens die Du Plooy-gedig is die rede waarom die subjek nie tot die diskoers kon toetree nie dat sy 

haarself wou opstel in die rol van die stryd, die rol van produktiwiteit. As sy by (lrigaray se siening van) 

Freud se rol vir die vrou gebly het (as begeerlik, sensueel en liggaamlik, voortplanting en voeding) sou 

sy meer mag kon he. 

Die spel is hoe die ek beplan het om die akademiese proses te voer, en dit stem ooreen met die 

feminisme se planne vir subversiewe deelname aan die rasionele diskoers. Spel eerder as oorlog. 

Maar dit verloop nie altyd so suksesvol nie. Deurdat die akademiese vrou toetree tot die spel loop sy 

oak 'n risiko, want soms vra sy van die patriargie om haar bydrae tot die diskoers te erken. 

Daarom is daar teleurstelling, soos in die gedig uitgedruk word. Die gedig doen verslag van die paging 

om die vroulike ervaring uit te druk in 'n ander sfeer as die een wat aan haar toegeken is deur 

psigoanalise, die onbewuste. In plaas van die onbewuste, het sy as akademikus die sfeer van die 

rasionaliteit betree: " ... she abandons, even denies, the prerogative historically granted her: 

unconsciousness. She prostitutes the unconscious itself to the ever present projects and projections 

of masculine consciousness" (lrigaray, 1985:141). Die gedig is 'n voorbeeld van hoe die onbewuste 

gehoereer is om tot die bevoorregte bewuste deur te dring - sy bied haar stelling aan in die imaginere 

poetiese diskoers. Haar akademiese betoog is ge"ignoreer toe dit in die rasionele diskoers aangebied 

is. Miskien die keer nie, as dit as irrasionele skryfwerk aangebied word. 

In psigoanalitiese diskoers lei die onderdrukking van vrouspraak in die onbewuste in tot histerie, en 

histerie vind uiting in kriptiese simptome. Noudat sy probeer saamspeel, is daar oak in die sfeer van 

die akademiese diskoers histerie. Die gedig as kriptiese simptoom in 'n akademiese betoog. Onder 

die illusie dat feminisme in ons tyd geslaag het, is daar 'n soort posthisteriese histerie. 

In 'n tyd toe die vrou gedink het haar gevangenheid in die rol van histeria sal nooit weer herhaal word 

nie, en sy haar begeef het na 'n ander sfeer van gekodifiseerde representasie (as histeria), is haar 

diskoers weer onderdruk. En dit het haar (lrigaray 1985:140) weer herinner aan daardie prehistoriese 

onderdrukking. Aangesien die spel net gespeel kon word in die patriargale kode ("the only game in 

town") het sy toegetree tot manlike kodes: "making her enter, in contempt of her sex, into 'masculine' 

games of tropes and tropisms." Haar plesier was in die spel self, maar die diskoers ontken haar 
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spesifieke plesier juis in die diskoers self. Dit ontken haar plesier deur dit bloat as ornamenteel in te 

skryf. 

Hoewel dit lyk asof daar vroue op universiteit is, asof die man die diskoers van die rede met die vrou 

deel, bly die reg van inisiatief, (hand)leiding en "in-die-rede-val" nag van haar weerhou. Nag 'n 

verbode reg is om iets van haar genot te laat hoar, want dit sal haar as subjek te veel plek in die 

diskoers gee. En die domein van die (manlik-geproduseerde) diskoers bedreig: "What she 'suffers', 

what she 'lusts for', even what she 'takes pleasure in', all take place upon another stage, in relation to 

already codified representations. Repression of speech" (lrigaray 1985:140). Daarom is die vrou se 

plek in die diskoers (en oak haar genot ten opsigte van die diskoers) eksterieurheid, eksterriorialiteit. 

Uit! .Suite! (Braidotti haal vir lrigaray aan, 1991 :252). En daarom is haar toegang tot die diskoers eintlik 

net volledig as sy by 'n sydeur- kreatiewe skryf- ingaan. 

lrigaray beskryf die manier waarop vroue se akademiese bydrae ingeperk word tot ornament as hoi 

("hollow"- 1985:140), en dit eggo die herhaling van "sander'' in die laaste strafe, wat weer eggo met 

"nooit ", deurdat albei woorde herhaal word. So is die diskoers waartoe sy toegetree het tot die spel, 

dus nie eintlik die een waartoe sy wou toetree nie. Die een waartoe sy sou toetree, is plesier in en 

genieting van die akademie, in haar spel daarmee en met die medespelers daarin. Die een waarin sy 

haar wei bevind, is 'n kryt- ontdaan van genot, hoi, leeg, sander oorlog en sander stryd. 

lrigaray se strategie daarrondom is om saam met vroue te speel. Uit lrigaray se analise van Freud het 

ons gesien hoe die patriargie die verhouding tussen vroue in die oedipale gesin onderdruk ter wille 

van die man se eie subjektiwiteit. Die kloof tussen man en vrou, tussen man as subjek en vrou as 

objek, reguleer oak die verhoudings tussen vroue. Vroue word volgens die simboliese orde van 

hierdie verhoudings nydig teenoor mekaar weens 'n oormaat aan gelykstelling tussen mekaar (op 

basis daarvan dat hulle die voorplantingsrol in gemeen het), soos Aspoestertjie se twee lelike susters. 

Hulle oe is dus op mans en die goedkeuring van die rasionele gerig is. Die gevolg is dat hulle 

rolmodelle in die akademiese diskoers, soos in die voorbeeld van die gedig, mans is. In plaas daarvan 

stel die feminisme nuwe verhoudings tussen vroue in. Revolusie is moontlik deur die spel van 

wedersydse veroordeling, afguns, verwyt wat vroue se subjekvorming reguleer, te stop. Die bande 

tussen vroue word by lrigaray, en oak by ander feministe soos Adrienne Rich en HeMme Cixous, die 

fokus, die gevierde bran van wedersydse erkenning (in Braidotti 1991 :257). lrigaray het deur haar 

hele loopbaan die verhouding tussen moeder en dogter herbesin om voorstelle te maak vir grondige 

verandering in die verhouding tussen die vrou en die simboliese orde. 

Die verhouding tussen vroue het dus nie net betrekking op hulle emosionele bande nie, maar oak op 

hulle subjekvorming in die simboliese orde. So het dit op die akademie betrekking. In daardie 

momentum is daar tans 'n opbloei van verhale en studies oar geleerde vroue in die verlede: nie net as 

rolmodelle nie, maar as 'n genealogie waarin die vrou as subjek in die simboliese orde haar eie 

diskoers kan kies. Die Nederlandse digteres Anna Roemers Visser (1583-1651) is 'n vroee voorbeeld 
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van hoe geleerde vroue rolmodelle (sander afguns) soek in ander geleerde vroue. Sy het die gedigte 

van 'n Franse digteres, Georgette de Montenay, vertaal. Daarna het sy 'n gedig aan Georgette geskryf 

wat getuig van verlange om te kommunikeer met 'n geleerde vrou: "Toen ik uw boek kreeg in de 

handl't Heefd mij zo wonderwel behaagd,/Te meer omdat het van een maagd/Geschreven was. Dat 

docht mij groot./lk wenste zulk een speelgenoot." (in Schenkeveld-Van der Dussen, 1997:24). Hoewel 

Anna nie "in't lichaam"- met Georgette kan kontak opneem nie, word die geestelike netwerk gele ter 

ondersteuning van Anna se selfbeeld as s~rywende vrou. Dit is interessant dat beide Heilna du Plooy 

en Anna Roemers Visser geleerdheid as spel beskryf, en dat beide die (miskien ongelukkige) afstand 

met die liggaam in stand hou. 

Nag 'n voorbeeld ·van so genealogiese feministiese verhouding is dat die navorsingskool vir 

vrouestudies van die Universiteit Utrecht hulself die Anna Maria van Schuurman Sentrum noem en die 

skeidslyn van die afskorting waaragter sy moes staan, herdenk (Vrouwenstudies, 1993:11 ). Hierdie 

afskorting dien as simbool van al die maniere waarop dit vir Anna Maria van Schuurmans nodig was 

om haar vroulikheid diskursief weg te steek. Uit Schenkeveld-van der Dussen (1997:25) blyk dit 

byvoorbeeld dat Anna Maria as 't ware haar kans om te studeer verwerf het deur refreinagtig te belowe 

dat sy toegewyd sou wees aan "Christelijke godvruchtigheid" en dat sy nie deur die heidense filosowe 

sou verlei word nie. Die historiese romans Pope Joan en James Miranda Barry is oak oefeninge in 

genealogiese herdenking van akademiese vroue. 

2.3.5.2 Die tweede brug: Kreatiewe skryfwerk 

Kreatiewe skryfwerk in die vorm van ecriture feminine is 'n tweede manier van verset teen die 

rasionalistiese diskoers van die patriargie, en dit val dikwels saam met die genealogiese herdenking 

van geleerde vroue. So gebruik Anna Roemers die medium van poesie om kontak te maak met 

Georgette de Montenay. Op dieselfde wyse is daar 'n saamval van feministiese genealogie en 

kreatiewe skryfwerk in die historiese romans Pope Joan van Donna Woolfolk Cross (1998) en James 

Miranda Barry (1999) van Patricia Duncker. 

Die. fallogosentriese diskoers het 'n tradisie van skeiding, byvoorbeeld in die biner gestruktureerde 

denkraamwerke wat Derrida uitgewys het. Feministe soos Braidotti (1991) val veral die skeiding tussen 

liggaam en gees, natuur en kultuur, vrou en man aan. Aanvalle kan op die epistemologiese front 

geloods word, soos in die geval van Braidotti se rigoreuse teorie. Maar uit 'n ander hoek is poesie en 

ander vorme van verbeeldingryke en kreatiewe skryfwerk miskien 'n meer suksesvolle aanvalstaktiek 

omdat dit die band tussen gees en liggaam, die eenheid tussen dink en wees, uitdruk. Vir my is die 

mees bevredigende strategie die een wat die akademiese diskoers en poetiese diskoers soomloos 

saamstik, soos lrigaray hierbo. Vervolgens kyk ons na verskillende vroueskrywers se 

oorbruggingspogings. 
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2.3.5.2.1 Mengel kreatiewe en teoretiese skryfwerk 

In Pope Joan gebruik Woolfolk Cross die verbeelding om die Katolieke Kerk se bewering dat daar 

geen vroulike pous was nie, te bevraagteken. Die verbeeldingryke verhaal speel af in die negende eeu. 

Dit speel met die moontlikheid dat 'n vrou haarself as man kon vermom ter wille daarvan dat sy skoal 

toe mag gaan. Uiteindelik het hierdie vrou (fiktief of histories) so goed gevaar as geleerde en geregtige 

dat sy pous geword het, met die monnikke-dekmantel nag oar haar. 

Nadat die kreatiewe verbeelding Woolfolk Cross in staat gestel het om die geleentheid in die 

simboliese orde te kry om die "onmoontlike" te ondersoek, keer sy terug na die diskoers van 

geskiedkundige feite in 'n "Author's Note" aan die einde. Hier bevraagteken sy die Katolieke Kerk se 

ontkenning dat daar ooit 'n vroulike pous was, deur te fokus op diskontinu"iteite: sy verwys na legendes 

wat bats met kerkgeskiedenis, na redes om te glo dat feite onderdruk is in die kerklike briewe en 

kronieke, na kontradiksies en skielike veranderings in die amptelike geskiedenis (1998:412 e.v.). Sy 

gebruik dus beide kreatiewe vryheid (in die verhaal) en rasionele logika ("Author's Note"). Maar sy hou 

die twee apart. Daar is dus oak hier 'n kloof tussen diskoerse van die subjek. 

Dis moeilik om die kloof te vermy. Want vroue wat dit waag om die diskursiewe ruimte van rasionele 

logika binne te dring, vind hulle geklem tussen die twee kante van die opposisie tusseri vrou en rede, 

die opposisie wat oorgelewer is uit die Westerse kultuur (Braidotti, 1991 :179). In hierdie opposisie kom 

baie skeppende werk tot stand teen die voorgeskrewe reels in: nuwe teoretiese begrippe, nuwe soorte 

diskoers en tekstualiteit. Deur van hierdie persoonlike bronne gebruik te maak, herinner vroulike 

akademiese diskoers ons dat aile akademiese werk kontekstueel geplaas, gekleurd en "toegepas" is. 

Die ecriture feminine wat ons hierbo raakgeloop het in die aanhaling van lrigaray is 'n voorbeeld van 

hoe die twee diskoerse wat by Woolfolk Cross nag geskei is, meng. Oak die werk van Rich en Cixous 

maak sulke kruisings van genres tussen teoretiese fiksie en fiktiewe teorie. Marianne de Jong 

(2000:154) meng eweneens kreatiewe narratief en kultuurkritiek in Twee Toeriste - 'n anekdotiese 

bespiegeling. Net soos wat Heilna du Plooy se gedig se ondertitel aangedui het dat dit hier om 

akademiese belang gaan, dat die betoog die diskoerse van poesie en akademie by mekaar wil laat 

aansluit, doen hierdie ondertitel dit oak: as anekdote is dit 'n verhaal; as bespiegeling is dit werk van 

die rede, spekulasie. Die woorde bespiegeling en spekulasie herinner aan spieel. (Ek hanteer spieel 

hier as as 'n verteenwoordiger van die rasionalisme, soos Rorty (1980:357) oak doen: "The notion that 

our chief task is to mirror accurately, in our own Glassy Essence, the universe around us ... ") lrigaray 

maak oak so verbinding tussen spieel en rasionalisme: "die spieelspel van die geskiedenis van die 

rede" (lrigaray in Braidotti 1991:120).) 

Die De Jong teks is 'n mengeling van die diskoerse van kreatiewe vryheid en akademiese teorie. Maar 

die uitgewers het dit gekategoriseer as "Storie". Want dit sou ongemaklik in hulle inhoudsopgawe pas 
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as dit nie kon vaskleef aan een van die twee kante van die kloof nie: teorie of fiksie, "redaksioneel" of 

"storie". Hierdie "storie" sal later bespreek word. 

Om in die akademiese diskoers plek te kry vir vroue se spesifieke seksuele en tekstuele genot en 

politiek, wil lrigaray (1985) vroulike verskil probeer uitskryf en versimboliseer. Vir lrigaray (1985) 

bestaan vroulike verskil in die akademiese diskoers nog nie (genoeg nie) -

verskil tussen vroue, 

verskil tussen verskillende vroue se konsep van hoe hulle van mans verskil, 

verskil tussen vroue se konsep en mans se konsep van hoe hulle van mans verskil, 

hoe hulle verskil van hoe mans hulle sien, 

hoe hulle diskoers van mans s'n verskil. 

"Die feministen hebben zich in hun kritiek ontwikkeld in de richting van een niet-dialektische opvatting 

van de alteriteit, waarin de positieve verschillen bevestigd worden zodat er nieuwe parameters kunnen 

worden opgesteld voor de definitie van de vrouwelijke subjectiviteit" (Braidotti 1991 :274). 

Hierdie strewe na positiewe verskil hou vir hierdie studie verband met postkolonialisme se behoefte 

aan verskil in die lig van globalisasie en van die regering se oor-dieselfde-kam-skeer-benadering in 

die Witskrif vir Onderwys. Hierdie onderwerpe word ondersoek in afdeling 3. Om verskil op te roep is 

kenmerkend van diskursiewe bewegings wat probeer bevry en bemagtig, ook die postkolonialisme. 

Die byna histeriese herhaling van verskil dui juis op die heersende diskoers se gebrek aan 

woordeskat om verskillende verskille te erken - verskil hoort in die alma! saam as die ander, die objek, 

en skynheilige pluralisme hou dit so. 

Ten spyte van al die oenskynlike emansipasie van vroue, is dit wat geemansipeer is, nie eintlik 

vroulike verskil nie, maar die vroulike reg om soos 'n man te wees. Volgens lrigaray (1985:134) het 

emansipasie dus gelei na hom(m)ologasie. Ons sien dit as Anna Roemers Visser geklassifiseer word 

deur Vondel as "geen maagd, noch van't geslacht der vrouwen" (Schenkeveld-van der Dussen 

1997:6) - asof 'n vrou wat skryf nie meer vrou kan wees nie, en eintlik 'n soort man word. Selfs na De 

Beauvoir, Adrienne Rich, die eerste en die tweede golf van vrouebewegings, is daar in die 

akademiese diskoers nag steeds vir die vrou net plek as 'n man. So baie van feminisme se 

emansipasie-ideale is om dieselfde sosiale, politieke en ekonomiese regte te he as 'n man. Die 

gevaar van street na gelykheid is dat jy skik volgens dieselfde gevestigde reels. En die gevaar van 

street na verskil is dat jy in essensialisme vasval, dat die vroulike veilig buite die (manlike) diskoers 

bly, op die rak. Dit is byvoorbeeld nie genoeg dat 'n vrou oak 'n dominee word nie. Genoeg sou wees: 

simboliese erkennings vir die verhouding van beide geslagte tot die goddelike, vir beide se opvatting 

van die goddelike. Die Christelike godsbeeld is byvoorbeeld monogeslagtelik. 'n Nuwe simboliese 

sisteem vir en deur vroue is denkbaar (Braidotti 1991, lrigaray 1985). 

Maar dis moeilik. Hoe leer 'n dosent hierdie nuwe simboliese vaardighede vir 'n student aan? Ecriture 

feminine sou daardie rol kon vervul. Maar my kritiek teen die verkondiging van ecriture feminine as 
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bevrydingswapen, is dat ek nag nie gesien het hoe iemand dit aanleer nie - net hoe iemand (wat 

miskien "toevallig" daarop afgekom het), dit afleer onder druk van 'n ander diskursiewe hegemonie, 

onder die in-druk dat (akademiese) diskoers netjies en sistematies moet wees. 

Daarom kyk ek vervolgens na tegnieke waarmee subversiewe skryfwerk vir studente onderrig kan 

word. Stuart Parker (1997) beskryf tekstuele dekonstruksie in literatuuronderrig uitgebreid. Hy sien dit 

as 'n postmoderne metode om diskursiewe hegemonie aan te val. Hier volg 'n keuse uit Parker en 

lrigaray se beskrywings van dekonstruktiewe, kreatiewe skryfwerk wat die onbewuste en die bewuste, 

die rasionalistiese en die postmoderne mengel. Ons begin dus hier om feministiese kritiek op die 

akademie te verbind met ander kritieke op die akademie, soos Parker se kritiek op tegniese 

rasionalisme in die onderrig. Die kloof tussen man en vrou word dus in 2.3.6.3 uitgebrei na die kloof 

tussen realisme-gebonde en postmodernistiese dosente (soos Parker die twee onderskei 1997:145). 

In die volgende afdeling (3.2) word die kloof verder uitgebrei om aan te sluit by die hipotese dat daar 

'n kloof is tussen die akademie en die arbeidsmark. Maar eers 'n ondersoek na die onderrigbaarheid 

van die metodologie van ecriture feminine. 

2.3.6 Onderrig in brugbou 

Kan studente geleer word om die diskursiewe klowe te oorbrug, om oar die gragte wat hulle uit sekere 

diskoerse hou (hier: uit die akademiese), te spring? Is ecriture feminine haalbaar en herhaalbaar? 

Vir 'n opposisionele opvoeder soos Parker (1997:145) is dit 'n doelstelling van literatuuronderrig om 

studente toe te rus met die dekonstruktiewe strategiee waarmee hulle realisme se inhibisies kan 

afgooi en kreatief kan skryf. Hy wil die kloof tussen literatuur en teorie oorbrug, net soos hierbo 

aangedui is dat ecriture feminine dit oorbrug. Die rede vir die oorbruggingsideaal by Parker (1997:147) 

is dat daar naas die rasionele metode, oak ander geldige diskursiewe metodes is. Rasionalisme 

manipuleer feite, en postmodernisme skep nuwe feite (Parker 1997:147). Waar rasionalisme daarmee 

konsensus bereik, glo Parker die postmodernis kan oorreding bereik. Parker se keuse om die 

epistemologie van bewysbaarheid en "commensurability" (Rorty) eenkant te laat en te kies vir 'n 

epistemologie wat gaan oar keuse, merk hom as een van die denkers wat 'n soortgelyke 

metodologiese orientasie het as wat in die eerste afdeling van hierdie studie gestel is. 

Net soos die skrywers van ecriture feminine, bele Parker baie hoop in die bevrydende potensiaal van 

skryfstyl: 

"The postmodern deviation from a philosophy of demonstration to one of persuasion 

collapses the rigid distinction between reason and rhetoric, truth. and consensus. Thus 

licensed, and in contrast to the plodding realist, the postmodernist will make extravagant 

leaps, cavalier gestures, resting on nothing more solid than the hope that she or he might 

entrance through the sheer flourish of style." (1997:146, hy kursiveer). 
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Die aanhaling wys ooreenstemmende temas tussen Parker en lrigaray uit: 

• Die gebruik van 'n woord soos "entrance" so dubbelsinnig (ingang/verruk) herinner aan die 

feministe se tema van in/uit, dat die akademie deur sommige subjekte as eksklusief ervaar word. 

• Die geloof in die subversiewe krag van gebare ("gestures") , wat wys op die insig dat ook 

oenskynlik marginale diskursiewe keuses deel kan wees van die groter hegemoniese geheel van 

die simboliese orde. 

• Die ervaring van 'n rigiede onderskeid, of soos ek dit noem: 'n kloof, in die akademie. Hier le die 

skeidslyn tussen "reason and rhetoric, truth and consensus". 

• Agterdog jeens konsensus, jeens die valse bewussyn/illusie dat 'n westerse individualiteit binne 

konsensus moontlik is. Daarenteen word die subjek (na Parker se mening) self diskursief gemaak, 

en dit word liggaamlik voorgestel: 'n onsekere, miskien rukkerige dans: ("leaps", "gestures", 

"flourish", "nothing ( ... ) solid"). Hierdie agterdog word later verder uitgewerk wanneer hierdie 

studie fokus op 'n groot konsensusfaktor in Suid-Afrikaanse konteks: die regering se rol in die 

hoer onderwys as 'n voorbeeld van die magspel tussen verskillende ideologiese apparate. 

(afdeling 3.4). 

• Die aggressiewe neerhalende manier waarop die opponent beskryf word: "the plodding realist." 

• 'n Sin van die einde van 'n era: deviation, collapse, nothing, sheer. 'n Sin dat die diskursiewe 

wereld soos ons hom ken aan't verbrokkel is. 

Met hierdie vlugtige skandering is Parker se "geloofwaardigheid" tussen feministe "gewaarborg": laat 

hom in, hy ken die wagwoorde. Hy is een van die "fires and mirrors" waarvan lrigaray praat as sy 

verwys na ander bevraagtekenings wat reeds in rasionalisme woel: " .. where we expect to find the 

opaque and silent matrix of a logos immutable in the certainty of its own light, fires and mirrors are 

beginning to radiate, sapping the evidence of reason at its basel" (144). Lyk na 'n hartlike 

verwelkoming, getuie die uitroepteken. Let ook op nog 'n gemeenskaplike faktor tussen Parker en 

lrigaray: wantroue in "evidence" as 'n rasionalistiese metodologie. 

Soos lrigaray se strategie van ecriture feminine, stel Parker 'n strategie voor van "'anything goes' 

abandon". Die uitinge wat nie vir die heersende diskoers aanvaarbaar is, word volgens hom nie 

verwerp omdat dit vals of irrasioneel is nie, maar omdat dit nie konsensus verwerf nie. Daarom meen 

Parker (1997:147) moet studente geleer word om konsensus te verwerf, om te oortuig, om retories te 

werk te gaan - selfs al beteken dit lae houe soos om die opponent te verneder. (Persoonlik hoop ek 

om my van daardie lae houe te weerhou.) 

2.3.6.1 Lees 

Parker (1997:147) bied aan studente waardevolle en subversiewe leesstrategiee, maar nie 

skryfstrategiee nie. Hy maak dus nie regtig 'n bydrae oor hoe die student haar ingeskryfdheid 

("inscription") in die simboliese orde kan oorskryf nie, net kan oorlees. Realiseer die klem op 

leestegnieke genoeg van studente se potensiaal om agense (aktiewe subjekte) te wees? Het Parker 
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nie gedink studente gaan ooit in 'n posisie wees waarin hulle self tekste spruit nie - aktief en nie net 

reaktief nie? Laat ons nietemin kyk na hierdie waardevolle en subversiewe leesstrategiee. (Soos dit 

dikwels gaan met doelstellings vir onderrig, pas hulle gemaklik in 'n formaat wat die imperatiewe vorm 

en 'n puntsgewyse lys gebruik, nie noodwendig outokraties nie, maar soos 'n gids): 

• Maak gebruik van die opponent se wapens: eise van opregtheid, outonomie, die indruk dat die 

rasionalisme die wet maak. 

• Moet geen teks as immuun teen dekonstruksie beskou nie: takel verskillende soorte tekste, ook 

uit die diskursiewe sistema van die opvoeding, politiek, godsdiens, die regering, navorsing ... 

verklarings, beleidsdokumente, witskrifte. Beskou aile stallings, praktyke en posisies as tekste wat 

jy kan lees. 

• Bevraagteken en herbeskryf die verhouding tussen die klaskamerteks en die subteks van die 

sosiale, politieke en kulturele agtergrond (hier vermoed Parker 'n wereld buite die akademie -

meer hieroor in 3.2). 

• Vervreem die teks: vestig die aandag op dit wat dikwels as gewoon, alledaags, roetine, banaal 

beskou word, ook die selfvoldaanheid waarmee onderrig waarde-oorwegings en magsposisies 

aanbied in 'n diskoers van normaalheid en neutraliteit. 

• Lees 'n opvoedkundige teks (soos 'n studiegids of witskrif) se doelstellings as 'n storie. Kyk na 

hoe die studiegids aannames maak van kennis en waarheid. En soek maniere waarop die waarde 

en implikasies van daardie storie verander kan word deur die herinskryf ("re-inscription") daarvan 

in ander stories, verpak die storie in ander stories, of verander die verhouding waarin die storie 

verpak is in ander stories. 

• Lees, gebruik en dekonstrueer teorie. Want daarmee kan jy "name-dropping" doen: "name

dropping theory to employ its image of authority selectively." (Parker 1997:149). Een van sy lae 

houe? Van ons almal? 

• Lees om agter te kom hoe 'n teks sy effek bereik. 

• Wys hoe 'n teks rus op kontradiksie en paradoks en afhanklik is van bivalensie. Wys die teks se 

onderdrukte supplements, en hoe die teks dit nodig het om bote bly. 

• ldentifiseer die hierargiee in die teks se konsepte en keer dit om, verplaas dit. 

• Belig en beklemtoon die marginale. 

• Mislees die teks sodat jy kan moeilikheid maak daarmee. Maak geheime snitte in die teks -

retoriese dade van subversie en sabotasie. (Dit beskou ek nou weer nie as 'n lae hou nie. Dit 

illustreer 'n volgende punt van sy pedagogie:) 

• Wees bewus van jou eie persoonlike waardes en etiek en besluit self op die rol wat hulle gaan 

speel in jou leer. 

• Spoor na (bespeur) hoe die teks sy eie oorsprong konstrueer, en laat differance daarin lostrek. 

• Wys hoe die teks voorkeur gee aan die metafoor van spraak en die metafisika van 

teenwoordigheid. 

• Le die implikasies van die teks se sentrale metafore bloot. 
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• Laat die teks se harde onderskeide tussen die letterlike en.sy eie figuurlike platval. 

• Toon intertekstuele spel aan- by watter ander tekste skaar die teks hom? 

Sulke dekonstruktiewe leer-lees-onderrig sal 'n dubbelsinnige beweging behels: Bevestiging, maar 

oak dekonstruksie; die positiewe bekragtiging van 'n stelling of 'n styl, maar oak die negering van die 

aansprake wat dit maak op 'n grondigheid, 'n waarheid grater die ander s'n (Parker i 997:1 43): 

2.3.6.2 Skryf. 

Hoe kan die radikale dosent die student bemagtig om haarself te skryf? Net soos by Parker, is 

herinskrywing, herinskripsie 'n tema by lrigaray. Sy bied weerstand teen die manier waarop die 

manlike diskoers haar diskoers inskryf sodat dit die spesifiekheid van haar plesier ontken " ... by 

inscribing it as the hollow, the intaglio, the negative, even as the censured other of its phallic 

assertions." {1985:140). Parker gebruik oak herinskripsie as 'n taktiek teen die tradisie in met die 

tradisie se eie wapens: 'He-inscription imposes a new reading on a text to enable it to be re

contextualized as part of another or as containing and partly explaining others which become its sub

texts or text-fragments" (Parker 1997:147). 

Net soos wat die student by Parker nie eintlik self tekste skryf nie, maar net tekste her-inskryf, is dit 

oak nie regtig die student wat skryf nie, maar die dosent of die kurrikulum wat in die student in skryf: 

"Consequently the students and children of postmodernity will have a more assertive, robust, creative 

disposition written into them through their education. In contrast to traditionally passive, 

discovery/acquisition models of learning, in which the learner comes to know the text, postmodern 

learning involves coming to control the text" (Parker 1997: 148). Daardie "extravagant leaps, cavalier 

gestures, sheer flourish of style" wat kreatiewe skryf kan bied teen die diskursiewe hegemonie word 

dus nie regtig volbring by Parker nie, omdat die student nie self die pen leer bemeester nie. 

lrigaray kom nader aan pogings om te beskryf hoe om te skryf. Sy is minder optimisties as Parker dat 

'n mens werklik los kan kom van logosentrisme. Sy wil daarenteen juis nuwe paaie oopmaak binne-in 

hierdie logos wat aan haar die rol van 'n gekastreerde of prostituut toeken. Daarom ontketen sy 

revolusionere ondervraging. Waar Parker dit doen deur te lees, eien lrigaray vir haarself (en haar 

saak) skryf op. Maar hoe doen jy dit? vra sy haarself af nag voor ek kan (1985;142). Die 

rasionalistiese woordeskat tot haar beskikking is magteloos om alles uit te druk wat histeries-latent 

vaagweg hang, pols, skree in haar kamer. En buitendien kan sy hierdie rasionalistiese woordeskat net 

mimeer, maak asof sy 'n akademikus is, maak asof sy dieselfde bedoel met die woorde, maak asof sy 

'n spreekbeurt het. Daarom moet sy die reels van hierdie onderdrukkende woordeskat breek om haar 

se te se, en dit is ecriture feminine (lrigaray 1985:142): 

• Draai alles om, agterstevoor, onderstebo. 

• Laat radikale konvulsies deur die taal sidder, laat die frustrasie, die krisis, die impotensie van wat 

jou lyf nie gese kry nie daarin uitbars ... 
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• en dra dit dan terug, voer die lawa weer in die logosentrum in. 

• Le jou vinger op daardie oop ruimtes in diskoers wat herinner aan die plekke waar jy uitgesluit is, 

want hulle stilte weef die uitsluitende kohesie van die diskoers. Hulle stilte verseker dat die 

gevestigde vorme artikuleer en koherente uitbrei. 

• Herskryf die stiltes uiteenwykend en afwykend, op plekke waar hulle allermins verwag word, sodat 

jy die logiese raamwerk van die skrywer-leser kan dekonstrueer en hom van sy verstand af kan 

dryf, sy visie kan versteur. 

• Gooi sintaksis en sy kontinurteit omver "by suspending its eternally teleological order, by snipping 

the wires, cutting the current, breaking the circuits, switching the connections by modifying 

continuity, alternation, frequency, intensity." 

• Kom met verassingsaanvalle: Maak dit onmoontlik om te voorspel van waar af, wanneer en 

hoekom iets aangaan, verbygaan, verder gaan, teruggaan. Nie deurdat die eenderse al hoe meer 

ingewikkeld word nie (nie deur die rasionele dinge al moeiliker te stel nie) maar deur die anderse 

te laat uitbars in die rasionele taal. Sodat dit onmoontlik word om 'n enkele oorsprong van rede en 

stellings te veronderstel. 

• Bevraagteken woorde as die verpakking waarmee die subjek (die manlike diskoers) die vrou 

aantrek - aantrek in die sin van lok, en oak in die sin van omhul: moenie jou aandag laat aftrek en 

jou vlam laat verduister deur juweelwoorde nie. (Parker (1997) het oak verwys na verpakkings - is 

hierdie metafoor 'n oorblyfsel van die onderskeid tussen die verskynsel en die essensie, die 

bobou en die onderbou, die signifiant en signifie, die bewuste en onbewuste?) 

• Praat in raaisels, wenke, skimpe, vergelykings, verwysings. AI beteken dit mense kan jou nie 

verstaan nie, hulle het in elk geval nag nooit nie. Hulle kan net sowel bewus word daarvan dat 

hulle jou nie verstaan nie. Nou kan gesprek begin deurdat hulle se: "Verskoon my, ek verstaan 

nie." 

AI is hierdie versteurings van taal anargies, vereis dit nag steeds geduldige presisie. Aile modusse 

van representasie en rasionele spekulasie word nie hiermee laat vaar nie. Sy stel nie voor dat 'n mens 

in 'n diskursiewe vakuum moet skryf nie, maar bou kankeragtig voort op die rasionele diskoers se eie 

matriks: 'n spel van Jig en vuur en kleur met die juwele, spieels en grotlampe wat in die rasionele 

diskoers te werk gaan, 'n vuurwerkontploffing in die matriks van die diskoers se bedrading. 

Maak dit ecriture feminine enigsins duideliker, haalbaarder, herhaalbaarder? Ek dink nie so nie. Die 

beskrywing van die feministiese skryfstyl kan nie net so na die onderrigsituasie oorgeplaas word nie. 

Dit is nie 'n metodologie of 'n "resep" nie. (Dit het dit seker oak nie probeer wees nie.) Dit dui aan in 

water ri.gting 'n onderri.gter kan gaan soek na 'n werkswyse, maar dit laat mistifiserend baie oar aan 

die eie kreatiewe talent. lrigaray skryf uit die posisie van iemand wat reeds gelees word, en van 

iemand wat reeds die aanvaarde diskoers kan besig. Ons students aan die ander kant... 

Beide Parker en lrigaray maak dit duidelik dat daar op twee vlakke beweeg moet word: die aanvaarde 

diskoers moet beheers word, en dit moet gesubverteer word. Hulle versuim egter om hulle raad vir 
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skryf op albei vlakke te rig. Dit is 'n voorbeeld van daardie onderdrukte supplemente waarop hulle 

tekste hulself bohou, 'n voorbeeld van daardie "blanks in discourse which recalls her exclusion." 

Deurdat hulle vergeet dat hulle reeds ingewydes in die diskoers is, sluit hule die studente uit wat nag 

nie eers die aanvaarde diskursiewe patrone kan vleg nie. 

Hulle dra oak nie werklik daartoe by om te wys hoe om te werk te gaan by die aanleer van 'n 

subversiewe diskoers nie. Die aanleer van die rasionele diskoers is wei 'n doelstelling in die meeste 

bestaande literatuurkursusse, weliswaar nie altyd in. eksplisiete doelstelling nie. Die aanleer van 

subversiewe diskoerse is minder maklik, daar is minder oefening daarin in die instituut van 

literatuuronderrig. Seide lrigaray en Parker wys in. die rigting van kreatiewe skryf as subversiewe 

diskoers. Maar dit is nie so eenvoudig nie. Die doseer en aanleer van kreatiewe uitinge is 'n mynveld 

van versteekte mag en manipulasie. 'n Voormalige kunsstudent van Potchefstroom meen (anoniem) 

in hierdie verband dat studente wat die dosent se prentjies naskilder beter vaar as ander. In die 

kreatiewe onderrig is daar dus geen outomatiese waarborg dat subjekvorming vry sal wees van 

hegemonie nie. Of die taalkunste hierdie slagysters kan verbystap omdat hulle woorde het waarmee 

hulle dit kan bevraagteken, of die Amerikaanse opbloei in skryfkursusse lig op die vraagstuk kan werp, 

en of plaaslike skryfskole soos die ATKV-skryfskool in Potchefstroom subversiwiteit kan 

akkommodeer ... is drie vrae aan die hand waarvan die haalbaarheid en herhaalbaarheid van ecriture 

feminine ondersoek kan word in 'n ander studie, nie in hierdie een nie. Voorlopig kan ons net waak 

teen 'n mistifiserende verafgoding van die kreatiwiteit, want dit is oak 'n magsdiskoers. 

Vir die doel van onderrig is Spivak {1987) se ondervinding met studente waardevol, omdat dit meer 

fokus op hoe studente prakties met diskursiewe hegemonie kan omgaan, en minder op teorie. Dit dien 

as 'n brug in die kloof wat Parker en lrigaray se verduidelikings van subversiewe diskoers skep: nie 

die kloof tussen moderne en postmoderne onderrig {by Parker) of tussen man- en vroutaal {by 

lrigaray) nie, maar tussen dosent en student, tussen teorie en praktyk. 

Spivak {1987:96} dra beduidend by tot 'n beg rip van hoe subversiewe diskoers werk. Eers leer sy haar 

studente om te skryf in die heersende helder styl van rasionalisme, terwyl hulle bewus gemaak word 

van die bepalings en beperkings van die styl as 'n konteks. Hierdie eerste stap is nodig, want 

daarmee leer hulle die diskoerselemente beheers, en leer hulle om ander diskursiewe kontekste te 

identifiseer en die woordeskat daarvan te mimeer, ingeval hulle nodig kry om hulself daarin hoorbaar 

te maak. Tweed ens laat sy die studente vernuwende skryfmaniere probeer. Sy laat studente mekaar 

se pogings daartoe lees en bespreek. So maak sy van 'n studenteleser 'n gelyke, dit is 'n bemagtigde 

posisie vir die student. Sy moedig studente oak aan om te skryf as private individue en as openbare 

individue; deel van die eksklusiewe literatuurroom, en deel van die massa. 

Spivak {1987) neem hiermee in ag dat die student · se diskursiewe bemagtiging afspeel in die 

verhouding tussen die private en die openbare - soos Jameson hierbo gewys het dat die private 

ruimte in die kerngesin gestruktureer is vir genormaliseerde toegang tot die openbare simboliese 
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orde. Sy neem hiermee oak in ag dat daar 'n wereld buite die akademie is, dat studente van elders af 

kom en elders heen gaan. 

• Kom: Sy neem in ag dat studente (vera! in postkoloniale kontekste) soms uit die bloute uit in die 

akademiese kontekssop beland, en geen agtergrond het van die geskiedenis van die stryd teen 

rasionalisme nie. Hulle het dus nie vryheid daarvan nodig sander dat hulle die bande daarvan 

gehad (en die onmiskenbare voordele daarvan) het nie. 

• Gaan: Sy neem in ag dat studente hulle in ander kontekste as die akademiese konteks gaan 

bevind. Hoewel die hegemoniese diskoers wyer strek as net die akademie, en die studente in 'n 

sekere sin nie daarvan "vry" kan wees soos ek hierbo se nie, is die gevaar dat die subvertering so 

teoreties gedoen word dat dit 'n storm in die akademiese teekoppie bly. Parker verwys ekstensief 

na die wereld buite die klaskamer, maar die student se rol daarin bly een van lees. Dit is 

weliswaar krities lees, maar dit bied weinig geleenthede en tegnieke waarmee die lesende student 

die bevindings kan toepas in die praktyk waarin sy haar miskien gaan bevind (behalwe vir die 

opvoedingspraktyk). 

Spivak laat meer as Parker en lrigaray toe dat studente diskoers in eie hande en monde neem deur 

hulle te laat oefen, en deur hulle mekaar se werk te laat lees. Dit is moontlik in groepwerk, soos reeds 

aanbeveel is in afdeling 3.2. 

Spivak se tweebeenbenadering is van die min wat erken dat daar moontlik nag 'n kloof bestaan: die 

kloof tussen die arbeidsmark en die akademie. In 'n volgende afdeling brei hierdie studie uit op die 

moontlikheid dat daar 'n kloof tussen die akademie en die arbeidsmark is. 

2.4. Slot 

In afdeling 2 is die Cartesiaanse tradisie se politieke onbewuste waarin wete en wese saamval met 

psigoanalise en feminisme ondersoek om te sien hoe dit bydra tot 'n bepaalde soort subjekvorming. 

Ons het hier dus meer gekyk na die private as na die open bare sfeer van subjekvorming. 

In afdeling 2.2 is daardie private sfeer in verband gebring met subjekvorming binne die akademie as 

magsveld (2.2.1 en 2). Die radikale dosent se dekonstruktiewe posisie is voorgestel as strategie 

(2.2.3) en die gevare van die subjek se geworteldheid in so 'n po.sisionaliteit is beskryf as skynheilige 

pluralisme en essensialisme (2.2.4). 

In afdeling 2.3 is die akademiese magsveld beskryf as 'n kerngesin en as sulks 'n private sfeer van 

subjekvorming (2.3.1 en 2). Klowe is ge'identifiseer as 'n troop daarin en die dosent en student se 

verskillende response op die kloof is ondersoek aan die hand van hulle onderskeie dinamikas in die 

akademiese kerngesin (2.3.3 en 4). Nag 'n kloof is beskryf: tussen mans en vroue in die akademie 

(2.3.5) en maniere is gevind om dit te oorbrug: Vroulike verhoudings en kreatiewe skryfwerk. Dit is 

omgesit in voorstelle vir literatuuronderrig in vera! lees- en skryfvaardighede (2.3.6). 
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Die voorstelle wat afdeling 2.2 en 2.3 vir literatuuronderrig aanbied, is kortliks: 

• Die radikale dosent kan die magmasjinerie van die akademie dekonstrueer deur dit enersyds te 

ekspliseer in die klas, en deur andersyds selfkrities bewus te wees van haar eie posisionaliteit as 

'n diener en bediener van die stelsel. 

• Oppas vir essensialisme oor die eie identiteit en posisionaliteit - moenie tevrede wees met die 

skynheilige rol van kampvegter vir polities korrekte pluralisme nie. 

• Groepwerk as onderrigmetode gee vir studente oefening in diskursiewe vaardighede en stel ook 

hulle eie posisionaliteite bloot aan die van ander en aan die onreduseerbare verskil tussen die self 

en die ander. 

• Studente kan mekaar se skryfwerk lees en bespreek. So word die studenteleser bemagtig in 'n 

minder onderhorige posisie as die bevoorregte dosentleser. 

• Die diskursiewe vaardighede van lees en skryf help om brOe te bou oor klowe waarop die 

magstruktuur berus. Studente nioet daarom verskillende diskoerse en style leer bemeester: 

rasionalisme, maar ook diskoerse daarteen. So leer studente om die heersende diskoers te 

beheers, en om ander diskoerse raak te sien en te gebruik. Studente moet ook vernuwende 

skryfmaniere probeer om 'n eie stem te ontwikkel. So leer hulle om te skryf in die private sowel as 

die openbare sfere, om die intieme sowel as die algemene te se. 

Hierdie doelstelling om ook as openbare skrywer te ontwikkel, neem in ag dat daar 'n wereld buite die 

akademie is waarin studente hulle weg sal moet vind. Afdeling 3 verskuif die fokus van die private 

sfeer van subjekvorming (afdeling 2) na breer openbare kontekste. Om die verband tussen die self en 

die buitewereld, tussen die akademiese kerngesin en die ander ideologiese apparate, te verstaan, 

bied Althusser 'n teoretiese agtergrond. Hy verryk vera! die psigoanalise se eng fokus op die individu 

deur subjekvorming as 'n ideologiese saak van die maatskappy as geheel te beskryf. 
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