
DIE DISKOERS VAN ANTJIE KROG SE lADY ANNE (1989)

Matthys Lourens erous

Proefskrif ingelewer ter vervulling van die vereistes vir die graad

Doktor in die Lettere in die Fakulteit Lettere en Wysbegeerte aan

die Universiteit van Stellenbosch. Maart 2002.

•

Promotor: Prof Louise Viljoen



I

HANDTEKENING

Ek, die ondergetekende verklaar hiermee dat die werk in hierdie proefskrif vervat, my eie

oorspronklike werk is wat nog nie vantevore in die geheel of gedeeltelik by enige ander

universiteit ter verkryging van 'n graad voorgele is nie.

/71~
DA



OPSOMMING

Die ondersoek in hierdie studie sentreer random die diskoers in Antjie Krog se sewende

digbundel, Lady Anne (1989). Die ondersoekprableem is die vraag na die wyse waarop

die diskoers van hierdie teks georden en' geproduseer word. Foucault se teorie oor

diskoersanalise word as kritiese werktuig gebruik by die beantwoording van hierdie

vraag. Foucault (1981) omskryf diskoers onder meer as die sosiale gebruik van taal

gesitueer binne bepaalde kontekste en verbonde aan spesifieke instansies. Volgens

Foucault vertoon diskoers 'n innerlike orde of formasie wat argeologies opgediep kan

word; dit het 'n regulerende funksie wat nie net betekenis afbaken nie, maar betekenis

praduseer in die positiewe sin van die woord (Foucault, 1981). Wanneer hierdie

regulerende funksie genealogies ontleed word, blyk dit dat diskoers mag uitoefen deur die

meganismes van kennis, waarheid en self (Foucault, 1980), Diskoers artikuleer kennis

wat die self die waarheid oor die self toe-eien. Dit roep op sy beurt weer die prableem van

vryheid en politieke verset op.

Die ondersoek fokus op die volgende vraagstukke random die diskoers in Lady Anne: die

diskursiewe patrone in die teks; die beperkinge wat op die diskoers geplaas word

(Foucault, 1981); die outeursfunksie soos beskryf deur Foucault (1979); die

fiksionalisering van die lady Anne Barnard-geskiedenis aan die hand van die genealogiese

benadering (Foucault, 1970; 1972). Daar sal ook ingegaan word op die verestetisering van

die politieke diskoers in Suid-Afrika, asook op die kwessie in watter mate daar sprake is

van stemgewing aan die Ander.

Die sentrale vraagstuk wat ondersoek word, is: wat is die posisie van die wit skeppende

vrau in Suid-Afrika en hoe word hierdie posisie ingeskryf in die diskoers van die

Afrikaanse letterkunde? In samehang hiermee word gelet op kwessies soos subjektiwiteit,

beskrywing van die objek, asook die subjek se posisie met betrekking tot die tradisie

waarin sy die teks inskryf.



SUMMARY
This dissertation centers on the discourse in Antjie Krog's seventh volume of poetry,

Lady Anne (1989). The central thesis of the dissertation is to analyse the way in which the

discourse of the text under discussion is being ordered and produced. The theoretical

approach is based on Foucault's discourse analysis. Foucault (1981) defines discourse as,

among others, the social usage of language within specific contexts and as part of specific

institutions. According to Foucault, discourse has an internal order or formation which

one can reveal by way of an archaeological approach; it also has a regulatory function

which not only delineates meaning, but produces meaning in the more positive sense of

the word (Foucault, 1981). If one analyses this regulatory function by way of a

genealogical approach, it appears as if discourse exercises power over mechanisms such

as knowledge, truth and self (Foucault, 1980). Discourse articulates knowledge that the

self claims as a particular truth. This calls to mind issues such as the problem of freedom

and political resistance.

This dissertation focuses on the following issues pertaining to the discourse in Lady

Anne: the discursive patterns in the text, the limitations placed on the production of

discourse (Foucault, 1981), the author function as used by Foucault (1979), the

fictionalization of the history of Lady Anne Barnard by means of a genealogical approach

(Foucault, 1970; 1972). Another pertinent issue that will be analysed is the

aestheticisation of the political discourse in South Africa, as well as the manner in which

a voice is given to the so-called Other.

The central issue of this investigation is the following: What is the position of white

creative women in South Africa and how is this position being inscribed into the

discourse of Afrikaans literature? Concomitantly, issues such as subjectivity, the

description of the object, as well as the subject's position within the literary tradition will

be analysed.
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1

HOOFSTUKI

Inleiding

Antjie Krog se sewende digbundel, Lady Anne (1989), word allerwee gereken as een van

die belangwekkendste Afrikaanse digbundels van die tagtigerjare. Die bundel verskyn

aan die einde van die stormagtige en gewelddadige tagtigeIjare - 'n jaar voor die

belangrike politieke veranderinge wat die stand van sake in Suid-Afrika ingrypend sou

verander. Derhalwe word die bundel gepas deur Minnie (1992: 335) bestempel as 'n teks

wat "kom uit 'n land en 'n tydperk van konflik en geweld".

Uit die bestaande kritiek oor die bundel blyk dit dat Krog probeer om in hierdie teks 'n

bestekopname te maak van "die blanke mens se voortbestaan in hierdie land"

(Kannemeyer, 1998: 157), asook om 'n beskrywing te bied van die "innerlike geweld (die

eise van 'n huwelik, kinders, ens.) en die uiterlike verwoestende geweld van die huidige

Suid-Afrika" (Hambidge, 1989). Vi!joen (1989) sluit hierby aan en wys op die "posisie

van die wit digter in die gewelddadige apartheidsamelewing" wat in die teks ondersoek

word. Wanneer Krog oor hierdie posisie besin, maak sy van 'n interessante metafoor

gebruik, soos reeds blyk uit die titel, Lady Anne. Sy kies die historiese figuur lady Anne

Barnard en ondersoek laasgenoemde se ervarings aan die Kaap en betrek dit dan op haar

eietydse bestaan as 'n wit digter in die moderne Suid-Afrika (Van Vuuren, 1989: 45).

Deur die verbandlegging tussen die lewens van die twee vroue uit twee verskillende

tydperke wi! Krog aandui hoe die bevoorregte wit vroue in die land Jeer het en hoe hulle

kommentaar lewer op hul onmiddellike omgewing en hul interaksie met hul landgenote.

Krog maak dus van 'n historiese figuur gebruik om historiese verbande te Ie tussen die

lewe aan die Kaap in die 18de eeu en in Suid-Afrika in die 20ste eeu. Pienaar (1989)

merk op dat Krog se keuse gekritiseer behoort te word, want lady Anne Barnard word

slegs onthou vir die opelugbadplek wat sy in Kirstenbosch laat bou het. Pienaar se

aanname, tesame met die feit dat hy haar 'n "governor's wife" noem, is egter histories

onjuis, want dit is kol. C. Bird se bad. Tog meen hy dat die teks weI belangrik is,

aangesien dit vir ons aandui "that women have come far from lady Anne's times, too far
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to tum back". Hierdie opmerking is veelseggend, want dit sluit aan by die sterk

preokkupasie met gender in Lady Anne en die beskrywing van die vrou se belewenisse.

Conradie (1989) praat op sy beurt van Lady Anne as 'n verwoording van die "seksuele,

tekstuele aard van die literere bedryf'.

Viljoen (1996: 68) beskou die keuse van 'n vrou as subjek in Krog se postmoderne epos

as veelseggend, want sodoende word kommentaar gelewer op die belangrikheid van

geslagskwessies in die stryd om rassegelykheid in Suid-Afrika. Viljoen beskryf lady

Anne Barnard se perspektief as synde die van 'n "temporary inhabitant and voyeuristic

traveler" en noem ook dat sy 'n buitestaandersfiguur is wat na die kolonie kyk met 'n

klassistiese oog: lady Anne se posisie aan die Kaap word bepaal deur die feit dat sy 'n lid

is van die bevoorregte ras ('n Europeer in Afrika), dat sy van adellike afkoms is en deel

vorm van die Britse mag wat die land gekoloniseer het.

Krog se posisie in die moderne Suid-Afrika van die tagtigerjare word ook bepaal deur die

feit dat sy behoort aan die bevoorregte wit ras in die apartheidsbedeling, sy is lid van die

bevoorregte middelklas en sy maak deel uit van 'n groep wat die swartmense in Suid

Afrika gekoloniseer het, naamlik die Afrikaner - net soos wat die Afrikaners destyds deur

die Britte gekolonialiseer is. Anders as lady Anne Barnard, is Antjie "a permanent

inhabitant" van die land en voel sy genoodsaak om deel te word van die soeke na 'n

regverdige bestel in Suid-Afrika (Viljoen, 1996: 68).

As 'n aanvulling tot die bestaande kritiek oor Lady Anne gaan ek in hierdie proefskrif,

soos die titel aandui, konsentreer op die diskoers van die teks en wei aan die hand van

Michel Foucault se teorie. Foucault se diskoersanalise maak dit vir die leser moontlik om

'n verskeidenheid tekste, uit verskillende lande en uit verskillende geskiedkundige

periodes en dissiplines te jukstaponeer om dit sodoende te kombineer tot een

gemeenskaplike studieobjek. Foucault (1972: 80) wys daarop dat hy die bestaande

opvattinge oor diskoers, wat veral konsentreer op die linguistiek, uitbrei: "I have in fact

added to its meanings: treating it sometimes as the general domain of all statements,

sometimes as an individualizable group of statements, and sometimes as a regulated
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practice that accounts for a number of statements." Dit impliseer dat alle uitinge of tekste

die een of ander vorm van betekenis bevat, dat sommige groepe uitinge saamgegroepeer

kan word op grond van 'n gemeenskaplike koherensie en dat Foucault aandag wil skenk

aan die struktuur van bepaalde uitinge, eerder as om op die betekenis van die uitinge te

konsentreer. Mills (1997: 13) dui aan dat Foucault onderskei tussen wat hy as uitinge en

wat hy as sinne beskou. Sy wys byvoorbeeld daarop dat wanneer 'n regter 'n uitspraak

maak soos, "ek vonnis jou tot drie jaar tronkstraf', dit soos volg geanaliseer kan word:

die regter is vanwee sy posisie as geYnstitusionaliseerde amptenaar van die staat in staat

om met daardie uiting die aangeklaagde te omvorm tot 'n krimineel en om 'n bepaalde

vonnis op die krimineel af te dwing. "Ek vonnis jou" is dus deel van beide die uitspraak

en 'n diskoers, aangesien die uitspraak slegs betekenis kan he binne die hofkonteks en,

sodra sekere prosedures nagekom is, ook byvoorbeeld binne die strafregkode.

Allen (2000: 211-2) gee 'n omvattende omskrywing van diskoers en dit vorm grotendeels

die vertrekpunt van hierdie studie:

In die studie van verhalende tekste verwys die konsep diskoers na die opnoem van

die gebeure sonder om aandag te skenk aan die persoon wat noodwendig die

relaas weergee. In die geval van diskoersteorie verwys diskoers na die spreker of

die outeur en die situasie waaruit daar gepraat of geskryf word. Voorts verwys

diskoers na die taal in sy sosiale of ideologiese kontekste en word aanvaar dat die

samelewing opgebou is uit herkenbare diskursiewe praktyke soos wat gebruik

word in die opvoedkunde, die regspraak of in die politiek. Taal word dus

,gekoppel aan spesifieke sosiale kontekste en dit weerspieel spesifieke kodes,

verwagtinge en ideologiese voorveronderstellings (my vertaling- MLC).

Die diskoers van Lady Anne wat ondersoek gaan word aan die hand van onder meer

Foucault se diskoersanalise, kan voorlopig soos volg geformuleer word:

Lady Anne is 'n diskoers oor die posisie van die vrou en weI uit twee historiese

periodes, te wete die agtiende en die twintigste eeu, Aan die hand van uitinge oor
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die liggaam, die gesin, seksualiteit, die taal en Afrika, word die diskoers

geproduseer. Hierdie diskoers sentreer rondom die volgende sentrale opposisies:

Europa!Afrika; Engels/Afrikaans; suiwer poetiese taal/kru, realistiese taal;

adelstand/middelstand; estetiek/politiek; Europeesgerigte manier van skryf/nuwe

manier van skryf; asook bekend/vreemd.

Wanneer Krog besluit om oor haar posisie as wit kunstenaar in die tagtigerjare te besin,

sluit sy intertekstueel aan by die dagboeke en briewe van lady Anne Barnard uit die

agtiende eeu om sodoende lig te probeer werp op die hede. Die diskoers oor die wit vrou

as kunstenaar in Suid-Afrika bevat dus in Krog se geval nie net tekste uit die hede nie,

maar ook uit die verlede en weI in die vorm van optekenings deur lady Anne Barnard.

Diskoersanalise konsentreer ook op die taal binne 'n spesifieke konteks - in die geval van

Lady Anne is dit die gebruik van die taal deur 'n vrou om sodoende oor die posisie van

die vrou te besin. Die taal reflekteer die vrou se posisie in 'n mangerigte wereld en dui

aan hoe die die hegemoniese magte probeer om enige vorm van verset te onderdruk.

Coetzee (1989) noem die Afrikaanse letterkunde "a co-determinator of Afrikaner culture

and the eventual rise of the ruling class" en dit is teen hierdie agtergrond wat Krog

probeer om die taal en die lewenservaring van die vrou los te skryf. Kendall en Wickham

(1999: 35) waarsku egter dat diskoersanalise nie net "a pure linguistic term" is nie en dat

diskoers nie net oor taal handel nie.

Foucault beskou diskoers as 'n kennisobjek en hy ontwikkel die konsep verder sodat dit

nie net met taal te doen het nie, maar eerder beskou kan word as 'n dissipline.

Laasgenoemde verwys volgens McHoul en Grace (1993: 26) nie net na dissiplines in die

sin van die wetenskap, medisyne of die sielkunde nie, maar ook na dissiplinerende

insteUings wat sosiale beheer uitoefen, soos die gevangenis, die gestig en die hospitaal.

Foucault se siening van diskoers kom dus neer op die historiese relasies tussen dissiplines

en dissiplinerende praktyke in die vorm van sosiale beheer. Die objekte wat deur die

diskoers bestudeer word, die wyse waarop die objekte ontleed word, die konsepte wat

deel uitrnaak van die unieke woordeskat van 'n dissipline en hipoteses of teoretiese

moontlikhede wat binne die dissipline bestaan, vorm die komponente van enige diskoers.
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