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Voorskrifte aan skrywers

Ensovoort ontvang graag artikels, boek-

besprekings en skeppende skryfwerk (gedigte,

prosa en kort dramas) met die oog op publi-

kasie. Die fokus val op die Afrikaanse en

Nederlandse literatuur binne die konteks van

sowel die breë Suid-Afrikaanse as die Neder-

landse samelewings. Bydraes van sosio-

kulturele, omgewingsletterkundige, toegepaste

taalkimdige of vergelykende aard is ook ter

sake.

Ofskoon bydraes in Afrikaans, Nederlands

en Engels voorkeur kry, word bydraes in die

ander tale van Suid-Afrika ook verwelkom.

Ensovoort is geakkrediteer vir subsidie aan

universiteite en navorsingsuitsette. Bladgeld sal

verhaal word van die instansies van skrywers

van wie bydraes verskyn wat vir subsidie

kwalifiseer.

Bydraes van hoogstens 6 000 woorde moet

elektronies aan die redaksie gestuur word en in

een-en-'n-half spasiëring met Times New

Roman 12-punt lettertipe met inspringende

paragrawe en sonder 'n oop reël tussen

paragrawe getik wees. Artikels moet ook 'n

vertaling van die titel en 'n opsomming van

150 tot 200 woorde in Engels bevat.

Bydraes word deur minstens twee keurders

geëvalueer. Hoewel die keurders se verslae aan

die bydraers gestuur kan word, sal die keurders

se identiteit deurgaans vertroulik gehou word.

Alle bydraes moet reeds tydens die voor-

legging gereed wees vir publikasie en behoorlik

taalkundig versorg wees. Hoë eise word ten

opsigte van gehalte en taalkundige afgerond-

heid gestel. Die redaksie behou hom wel die reg

voor om bydraes (indien nodig) na evaluering

taalkundig te versorg, maar eerbiedig die

individualiteit van outeurs sover moontlik.

Die Harvard-metode moet vir verwysings

gebruik word. Bronverwysings in die teks moet

dus die van(ne) van die skrywers(s), jaar van

publikasie en bladsynommers tussen hakies

bevat, byvoorbeeld (Cloete, 1963:6).

Die nommers van eindnotas verskyn as

boskrifte sonder hakies en regs van enige

leestekens in die teks. Die eindnotas verskyn

aan die einde van die teks ná die bibliografie.

Volledige besonderhede van die literatuur

waarna in die teks verwys word, moet aan die

einde van die artikel onder die opskrif "Biblio-

grafie" geplaas word. Die literatuur word

alfabeties volgens die skiywers se vanne ge-

rangskik. Let op die volgende voorbeelde:

Cloete, T.T. 1963. Op die woord af: Opstelle oor die

poësie van N.P. van Wyk Louw. Johannesburg,

Port Elizabeth, Kaapstad en Bloemfontein:

Nasionale Boekhandel.

Coetser, Johannes Lodewikus. 1990. Die

geleentheidsdrama by N.E van Wyk Louw.

Pretoria: Universiteit van Suid-Afrika.

(Ongepubliseerde D.Litt. et Phil.-proefskrif.)

Faverey, Hans. 1993. Verzamelde gedichten.

Amsterdam: De Bezige Bij.

Marais, Johann Lodewyk. 2005. Die belangrikste

Afrikaanse gedig(te). [A]. Beskikbaar by:

http://www.oulitnet.co.za/ poesie/default.asp

<Geraadpleeg op 29 Junie 2007>.

Van Coller, H.P & Odendaal, B.J. 1999. George

Weideman (1947-). In: Van Coller, H.R (red.).

Perspektief en profiel: 'n Afrikaanse literatuur-

geskiedenis: Deel 2. Pretoria: J.L. van Schaik,

pp. 764-785.

Viljoen, Louise. 2003. Die digter as reisiger:

Twee gedigsiklusse van Leipoldt en Krog.

Stilet 15(1), Maart, pp. 80-100.

Menings wat in bydraes uitgespreek word, word

nie noodwendig deur die redaksie onderskiyf

nie.
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09 NALN se saak

Wat doen die Akademie? Dis die titel van 'n boekie wat professor EJ. Nienaber,

eertydse direkteur en stigter van die Nasionale Afrikaanse Letterkundige Mu-

seum en Navorsingsentrum (NALN) en voormalige voorsitter van die Suid-Afri-

kaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, jare gelede geskryf het.

Uit die teks in hierdie spesiale erfenisuitgawe van Ensovoort van O.J. Lieben-

berg, die huidige hoof van NALN, blyk hoe baie Nienaber vir die totstandko-

ming van die Sentrum gedoen het. Die titel van professor Nienaber se boekie

weerklink steeds hard en duidelik. Wat doen 'n liggaam wat soveel vir Afrikaans

beteken en beteken het aan die klaaglike situasie wat ten opsigte van die nasio-

nale bewaarplek van die Afrikaanse letterkunde ontstaan het? Dit is ook die ver-

sugting van 'n briefskrywer aan Volksblad enkele weke gelede. Die Akademie hét

iets gedoen. Die noodklok vir NALN is gelui by wyse van 'n Erfenisberaad wat

op 13 en 14 November 2007 op die kampus van die Universiteit van die Vrystaat

gehou is en waar sowat 100 verontruste verteenwoordigers van 'n verskeiden-

heid Afrikaanse organisasies, en ander belangstellendes aanwesig was.

Of die provinsiale owerheid van die Vrystaat dit nou wil ontken of nie, NALN
het jammerlik genoeg 'n politieke speelbal geword. In 'n land waar Afrikaans by

verstek hanteer word, en waar die regering keer op keer mooipraatjies oor veel-

taligheid het en hoog opgee oor die erkenning van Afrikaans as wetenskaptaal,

word in die praktyk weinig amptelik gedoen aan die behoud van Afrikaans en

dan nog minder aan die behoud van die literêre erfenis van die taal. NALN is

maar net nog 'n slagoffer.

Dit lyk of die nasionale en provinsiale owerhede verkies dat Afrikaans en sy

bykomstighede 'n stille dood sou sterf en dat g'n haan daarna kraai nie.

Afrikaans, soos enige taal, het belang daarby dat sy literêre erfenis so goed as

moontlikbewaar word en dat 'n behoorlike infrastruktuur in stand gehou word

om toegang tot daardie literêre erfenis te verskaf. Dit is bekend datNALN oor die

volledigste versameling Afrikaanse boeke, manuskripte, knipsels en artefakte van

die Afrikaanse letterkunde beskik. NALN het oor die jare uitstekend daarin ge-

slaag om 'n diens te verskaf aan 'n gevarieerde publiek: van universiteitsdosente,

studente, leeskringlede tot 'n algemeen geïnteresseerde publiek, nasionaal en

internasionaal - wat laasgenoemde betref veral afkomstig van die Dietse wêreld.

Corlietha Swart beskryf in haar bydrae NALN se trotse rekord.

'n Bewaarplek vir literêre erfstukke is eie aan enige beskaafde land. Die Ne-

derlandse Letterkundige Museum en Documentatiecentrum in Den Haag is 'n

uitstekende voorbeeld van so 'n sentrum in Nederlands. Elke land se owerheid is
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dit aan sy mense verskuldigom so iets in stand te hou en ad infinitum te bevorder.

In die woorde van Liebenberg is erfenisbewaring nie "'n opsie nie. Dis nie 'n

luukse nie. Dit is 'n noodsaaklikheid. Die altematief is 'n gemeenskap, 'n volk, 'n

nasie, 'n wêreld, wat aan kulturele en geestelike Alzheimersiekte ly."

Onder die dekmantel van gelykberegtiging plaas die provinsiale regering

van die Vrystaat, onder wie se jurisdiksie NALN val, die instelling al geruime tyd

onder druk. Die feite word beskryf in Liebenberg se artikel en in ander bydraes.

Ook die stroom persberigte wat die afgelope tyd verskyn het, getuig daarvan.

Personeel is onoordeelkundig verminder en/of herontplooi en na die Sesotho-

afdeling verskuif. Die moontlikheid van effektiewe dienslewering op nasionale

vlak aan die Suid-Afrikaanse publiekword emstig ondergrawe. Instandhouding

en ontsluiting van nuwe materiaal word ernstig belemmer. Lees ook die bydrae

van Rudi M.R. Venter. Eintlik lui die Vrystaatse boodskap aan Afrikaans by impli-

kasie dat Afrikaans maar 'n bietjie kan trustaan vir ander tale van Suid-Afrika en

van die Vrystaat in die besonder, veral seker gesien in die lig van die feit dat die

meerderheid Vrystaters Sesotho-sprekers is.

Dat die ander tale van die land - ook die Vrystaat s'n - gelykwaardige aandag

verdien en bewaarplekke vir hulle literêre erfenisse verdien, is baie waar. Die

vraag ontstaan onmiddellik of sulke bewaarplekke dan ontwikkel moet word ten

koste van 'n sentrum soos NALN wat so goed funksioneer, en gefunksioneer het,

en wat as 'n navolgenswaardige voorbeeld vir ander tale kan dien. In die woorde

van professor André P Brinkin 'n onderhoud met Martiens van Bart
(
Volksblad, 14

Julie 2007); "'n Mens bevorder gewoon in 'n veeltalige situasie nie een taal TEN

KOSTE van 'n ander nie. Jy gradeer nie alle tale af na die vlakvan die laagste nie,

maar alle tale op na die hoogste. A1 kos dit geld. [...] NALN en NELM het nog

altyd 'n lofwaardige taak verrig. Om nou een van hierdie twee kerngesonde en

onmisbare instellings dodelik te knou ten einde ánder (noodsaaklike!) verplig-

tinge te help nakom, is idioties. Dit gaan op die duur ook nie Sotho behoorlik

bevorder nie."

Die ironie van alles is dat NALN die bovermelde Sesotho-afdeling help ont-

wikkel het tot op die punt waar dit 'n operasionele werklikheid is en nou moet

NALN as instelling agtergestel word.

Dit is waar dat NALN in 'n tyd van Afrikaans-bevoorregting tot stand gekom

het. Daarnaas was dit egter ook die besieling en taalywer van indiwidue wat

belangeloos hulle lewe gewy het aan Afrikaans en alles feil gehad het vir die taal,

ongeag die rugsteun wat destyds van amptelike kant af gekom het. Die bovermel-

de professor Nienaber was so iemand.

Bestaan daar dergelike kampvegters vir die ander tale in ons land, of moet

mense kunsmatig deur die owerhede aangemoedig word om taaltrots te kweek?

Op die oog af lyk dit nie of daar sulke yweraars vir eie taal en kultuur na vore tree

nie, hoewel diesulkes vir seker bestaan. Mathews Phosa verwys in 'n bydrae tot
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die Erfenisberaad na die dokumentasie oor en van Tshivenda-skrywers wat by

die Universiteit van Venda versamel word.

Die vraag is wel wat die omvang van die korpus van literêre erfenisse is van

ander tale in ons land. Dit is dringend nodig dat iets drasties aan die bewaring

van dié korpusse gedoen moet word, maar wéér is die vraag of dit, soos in die

Vrystaat se geval, ten koste van 'n goed funksionerende instelling soos NALN
gedoen moet word?

Dit is duidelik dat NALN in 'n verknorsing verkeer. Wat is die opsies?

• Kan NALN nie maar soos sy eweknie-instelling vir Engels, die National Eng-

lish Literary Museum (NELM) in Grahamstad, 'n nasionale instelling word

nie? Dit is wat Johann Lodewyk Marais ook in sy bydrae bepleit. Dit sou

beteken dat alles in die werk gestel word om NALN as nasionale bate onder

die jurisdiksie van die nasionale regering te plaas. Dit hou verband met die

feit dat Afrikaans in Suid-Afrika 'n nasionale taal is, die moedertaal van mil-

joene sprekers, en nie 'n streektaal soos Sesotho nie. Afrikaans-moedertaal-

sprekers woon wyd verspreid in die land - van hoog in die Noorde tot ver

suid in die Kaap.

• By so 'n opsie salNALN onder nasionale beheer kom, maar tog as instelling in

Bloemfontein gesetel kan bly. Die Premier en die Vrystaat as provinsie hoef

dan nie bevrees te wees dat NALN as instelling en as prestige-instelling vir

die streek verlore sou gaan nie.

• 'n Ander opsie is dat NALN deel word van die Taalmuseum in die Paarl. Die

Taalmuseum is 'n nasionaal-gesubsidieerde instelling en die plasing vanNALN

by die Taalmuseum sou 'n logiese keuse wees. NALN hoef nie in die eerste

plek fisiek oorgeplaas te word na die Paarl nie. Dit kan dalk tegnies 'n tak van

die Taalmuseum wees en deur die algemene museumraad bestuur word. Met

so 'n stap sou die prestige van die Taalmuseum verryk word. As die Taalmu-

seum van die geleentheid gebruik sou kon maakom NALN fisiek te inkorpo-

reer, sou die Paarlse vestiging natuurlik 'n kragtige uitsaaistasie vir Afrikaans

kon word, maar met negatiewe konsekwensies vir die Vrystaat en Bloemfon-

tein.

• Indien niks van die bogenoemde kan realiseer nie, sou 'n aksie onderneem

kon word om die volledige NALN-versameling te digitaliseer. Dit sou 'n be-

langrike bewaringsaksie wees wat met finansiering (niks minder as R500 000

nie) en met toestemming van die Vrystaatse regering wat die amptelike besit-

ter van die NALN-versameling is, kon geskied. Dit sou 'n tussentydse maatreël

wees wat die huidige versameling veilig stel, maar geen waarborg verskaf ten

opsigte van die volhoubare voortbestaan vanNALN nie. Daar is 'n sterk moont-

likheid dat finansiering vir digitalisering wel verkry kan word.

• Sou daar 'n opsie van privatisering bestaan waarby die Afrikaanse gemeen-

skap die NALN-versameling vir 'n simboliese bedrag by die provinsiale



Ensovoort: ]aargang 1 3, nommer 1 ,
2009 5

regering oomeem? Die gebou waarin NALN nou gehuisves is, sou volgens 'n

pagooreenkoms vir 99 jaar by die owerheid gehuur kon word. Afrikaanse

kapitaal sou dan te hulp kon snel om die NALN-skat personeelgewys in stand

te hou. Vir hierdie opsie is waagmoed nodig!

Uiteindelik gaan alles om 'n mentaliteitsverandering in 'n land waar politiek die

botoon voer en waar die wense van die minderheid en die sprekers van minder-

heidstale van weinigbelang geag word. Watbykomend 'n verswarende effek het,

is die feit dat Afrikaans nog steeds as die taal van die onderdrukker beskou word.

Sprekers van Afrikaans sal kragte moet saamsnoer en gesamentlik 'n sterk sein

uitstuur wat inhou datNALN "vir hulle erns" is. Tegelykertyd moet daar aan die

ontvangkant bewaringsbewustheid en politieke wil gekweek word om die

skatkamer van die Afrikaanse letterkunde in stand te hou.

Wat doen die Akademie? Nienaber se vraag het ookbetrekking op die NALN-

sage. Sedert die Erfenisberaad was die verwikkelinge traag. Vanuit die Akade-

miebestuur is ernstige pogings aangewend om Phosa se aanbod van politiek

hulp en bystand te benut. Hierdie spesiale nommer van Ensovoort, uitgegee met

steun van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, dien as 'n aan-

sporing en 'n vurige wekroep van die Akademie tot die effektiewe instandhou-

ding van NALN as 'n monument vir Afrikaans. Phosa sê in sy bydrae dat die

toekoms van Afrikaans nou verweef is met die toekoms van Suid-Afrika. Dit kan

waar wees, maar dan moet NALN die kans kry om as nasionale instelling te kan

blom. Sal die Vrystaatse owerheid wil luister na doktor Phosa se oproep om

NALN se toekoms "in diens van die hele land te verseker"?

Hierdie aflewering van Ensovoort bied geen klinkklare oplossing vir die NALN-

probleem nie. Dit bevat 'n verskeidenheid interessante en bruikbare perspektiewe

wat verder ondersoek kan word. Uiteindelik het die problematiek nie net met

NALN se oorlewing te doen nie. Die prentjie is groter: Dit gaan in den brede om

erfenisbewaring in Suid-Afrika, Afrika en in die hele wêreld.

Jacques van der Elst

Hoof Uitvoerende Beampte

Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns

Desember2008



NALN in 'n enigsins breër verband

As leerling aan die Sekondêre Skool op Harrismith het ek in my matriekjaar een

Vrydag saam met die Geskiedenisklas op 'n uitstappie na die Vrystaatse Argiefbe-

waarplek in Bloemfontein gegaan. Elkeen van ons moes daardie jaar, as deel van

die leerplan, 'n werkstuk oor die 19de-eeuse grensdispute tussen die Vrystaatse

regering en die Basotho skryf. Op Harrismith was daar te min inligting oor die

onderwerp in sowel die skool- as die dorpsbiblioteek en ons is Bloemfontein toe

om navorsing oor die onderwerp te gaan doen. Dit was my heel eerste kennis-

making met 'n argief en my hand was daardie dag lam van aantekeninge maak uit

die klompie bronne wat vir ons uitgesit is.

In 1983 het ek die voorreg gehad om professor EJ. Nienaber in sy kantoor in

die Nasionale Afrikaanse Letterkundige Museum en Navorsingsentrum (NALN)

in Bloemfontein te ontmoet. Dit was 'n wonderlike ervaring om met daardie

legendariese versamelaar van boeke, manuskripte en literêre artefakte kermis te

maak. Daardie dag het ek ook die eerste keer begin bewus word van hoe ryk die

literêre skat in hierdie statige Ou Goewermentsgebou is. Daama het ekNALNby

verskillende geleenthede besoek en/of geput uit die inligtingsdiens wat hierdie

instansie aan skrywers, letterkundiges en lesers bied.

Die afgelope jare is (soms agter die skerms) 'n debat oor die voortbestaan van

NALN gevoer, wat veral sedert 2007 in intensiteit toegeneem het en waaraan

heelparty mense in die openbaar deelgeneem het. In hierdie nommer van Enso-

voort word NALN onder die loep geneem en 'n groot deel van hierdie intense

gesprek aan die orde gestel. Deur ook perspektiewe op ander bewaringsinisia-

tiewe en -uitdagings te betrek, word die gesprek oor NALN in 'n enigsins breër

verband geplaas. Verblydend is ook die wyse waarop die gesprek in die konteks

van Afrika met sy talle sosiokulturele en politieke uitdagings geplaas word.

Dit was vir Ensovoort 'n eer om hierdie spesiale nommer van die tydskrif voor

te berei en die redaksie bedank graag die Suid-Afrikaanse Akademie vir Weten-

skap en Kuns vir die vertroue wat hulle in ons gestel het om hierdie projek te

ondemeem.

Johann LodewykMarais

Hoofredakteur



NALN en die bewaring van ons erfenis

Mathews Phosa

Digter, sakeman en politikus

1. Inleiding

Ek is bly oor u geesdrif en u opregte omgee oor erfenisbewaring. Die bewa-

ring en koestering van die eie is van kritiese belang in ons land. Heel onlangs

nog het adjunk-president Phumzile Mlambo-Ngcuka 'n beroep op die tradi-

sionele leiers gedoen om te help toesien dat 'n liefde vir die eie taal en kultuur

by ons mense aangewakker word. Gelukkig is daar reeds oral tekens van so 'n

liefde vir die eiegoed by Afrikaanstaliges.

Ons rrioet probeer om dit ook te laat uitbrei na die ander taalgroepe. Vir

my is dit belangrik dat daar in Suid-Afrika 'n groot balans sal wees: 'n balans

tussen bewaring en vooruitgang, 'n balans tussen groepe se strewes en die

hele bevolking se suksesse. Vir die Vrystaat is dit lekker as die Cheetahs die

rugbybeker wen, maar vir ons almal in die land is dit heerlik as die Bokke die

Wêreldbeker verower.

In aansluiting by my eie ervarings as skrywer, as betrokkene by Afrikaanse

kunstefeeste en as sakeman wil ek graag enkele sienswyses met u deel. Dit is

taamlik persoonlike beskouings, geagte premier Marshoff, en nie voorskrifte-

likhede wat ek hier in u sitkamer aan u wil kom voorhou nie!

2. Bydrae as skrywer

Dit is 'n nasionale bate vir Afrikaanse skrywers en die hele Afrikaansbelang-

stellende gemeenskap in die land dat daar in die middel van Suid-Afrika, hier

in Bloemfontein, 'n NALN is.

Vir my, as gepubliseerde Afrikaanse digter, is dit goed om te weet dat re-

sensies, briewe, manuskripte, foto's en skrywersinligting in verband met ons

as skrywers en ons werk, by NALN bewaar word. Inligting daaruit word ook

aan die publiek beskikbaar gestel. My vrou en kinders en familie en belang-

stellende leerders en lesers hoef my dus nie self gedurig uit te vra oor my
werk nie, hulle kan hier op 'n sentrale plek geholpe raak.

Afrikaans is een van die groot skryftale in die land. Dit is belangrik dat die

Afrikaanse skrywers se vernuwende denke, hulle bepleiting van verandering

en dikwels ook hul versetskrywery êrens geregistreer word, soos dit by NALN
gebeur. Ons land is dit aan ons skxywers, denkers en skeppende mense ver-

skuldig om op hierdie manier vir hulle te sorg.

Oral in die buiteland is daar sentrale bewaarplekke wat tegelyk studiesen-

tra vir bepaalde tale is, soos hier by NALN. In Europa byvoorbeeld het Fries-
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land, met slegs ongeveer 400 000 moedertaalsprekers van Fries, 'n dokumen-

tasiesentrum vir die Friese se taal en kultuur. Gelukkig is daar ook by ander

taalgroepe in Suid-Afrika 'n hartstogtelike belangstelling in hul skrywers se

werk. By die Universiteit van Venda kyk die mense byvoorbeeld reeds na die

Tshivenda-skrywers se verskeie tipes dokumente.

Tydens 'n onlangse ondersoek, 'n sogenaamde taaloudit, wat in Februarie

2007 in die Afrikaanse taalgemeenskap uitgevoer is, het duidelik na vore ge-

kom dat Afrikaanstaliges landwyd omgee vir die bewaring en bevordering

van die Afrikaanse erfenis. In verskeie dorpe en stede is daar plaaslike bewa-

ringsprojekte en erfenisbevordering aan die gang. Dikwels hang dit saam met

skoleprojekte, toerismebevordering en die huldiging van plaaslike skrywers

en kunstenaars. (Oor die bevindings en aanbevelings van die taaloudit-onder-

soek kan gelees word in die Nasionale Forum vir Afrikaans se verslag hieroor

wat beskikbaar is by die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns.)

'n Eerste indruk wat 'n mens kan vorm, is dat 'n sentrale NALN landwyd

vrugbaar kan saamwerk met die skryferfenisbevordering wat oral in dorpe

en stede ten opsigte van Afrikaans plaasvind. Op hierdie saak moet miskien

verder ingegaan word.

3. Kunstefeeste

Een van die terreine waarop dit in die jongste tyd besonder goed met Afri-

kaans gaan, is dié van die groot kunstefeeste - die KKNK, Aardklop, die Volks

-

blad-kunstefees hier in Bloemfontein en Inniebos-kunstefees daar in my wêreld:

Nelspruit.

Dit is vir my goeie nuus dat die belangstelling in Afrikaans so groei by ons

groot kunstefeeste en ook by talle kleineres oral in die land (byvoorbeeld die

Kierieklapperfees, Cultivaria, Aalwynfees, Groot Brak-kunstefees, Rittelfees,

Bibberfees en vele meer). Maar dit hou myns insiens ook 'n moontlike gevaar

in, naamlik dat ons as Afrikaanstalige gemeenskap dalk nie genoeg aandag

aan volhoubare, deurlopende projekte gee, wat die taalgemeenskap voed en

ons wortels versterk nie. Van jaarlikse feeste alleen kan die Afrikaanse taal en

sy mense nie lewe en aanhou groei nie.

Die hoër funksies van Afrikaans, byvoorbeeld as wetenskaptaal, taal van

regspleging, die ekonomie en onderwys, behoort deurlopend aandag en steun

te kry. Afrikaans het 'n ryk gevarieerde en sterk letterkunde wat internasio-

nale aansien geniet. Die vraag is hoe hierdie status van Afrikaans as skryftaal

behou en verder uitgebou kan word. Sekerlik nie deur plekke soos NALN tot

leë murasies te laat verval nie.
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4. Samewerking oor die kuituurgrense

Ek merk met groot belangstelling dat die bewaring van die Sesotho-erfenis, in

aansluitingby die Afrikaanse erfenis, ook aandag kry tydens die erfenisbespre-

kings. Dit is 'n heerlike uitdaging: om hier, in die middel van die land, 'n tipe

werkbare model te probeer vind van hoe ons taalgemeenskappe hande kan

vat ten einde die kosbare kultuurerfenisse te bewaar. In die proses kan ons as

verskillende kultuurgroepe mekaar ook beter leer ken en vertrou.

Die toekoms van Afrikaans lê verweef met die toekoms van Suid-Afrika.

Daarom verwag 'n mens van Afrikaans om in die ware sin van die woord

nierassig, inklusief en in vriendelike verhouding met ander tale en taalgroepe

te wees. As dit nie sterk uit ons planne, ook tydens hierdie Erfenisberaad, na

vore kom nie, dan slaag ons nie die toets met die oog op die toekoms behoor-

lik nie.

5. Sakesiening

Ons as sakelui wat projekte borg en ondersteun, besef terdeë dat ons 'n plig

het ten opsigte van die uitbou van ons land se kuns, kultuur en erfenis. Groot

borge is egter versigtig en kieskeurig. Hulle ondersteun by voorkeur projekte

wat onomstrede is en 'n wye groep ondersteuners opgewonde maak. Borge

kyk ook hoeveel erkenning en advertensiewaarde hulle uit 'n projek kan kry.

Dit is daarom dat borge die kunstefeeste as 'n uiters aantreklike bemarkings-

geleentheid beskou, hoofsaaklik weens die hoëvolume-blootstelling oor 'n kort

tydperk. Vir die befondsing van erfenisbewaringsprojekte is 'n vennootskap

tussen die staat, die sakewêreld, Afrikaanse instellings en die burgerlike same-

lewing nodig. Voorbeelde van finansieel gesteunde erfenisprojekte bestaan

reeds, byvoorbeeld by die Erfenisstigting, die Woordehoek van die Afrikaanse Taal

en talle plaaslike erfenisprojekte.

Nog 'n uitdaging vir NALN op die pad vorentoe is om deurlopend uit-

stekende en daarom oortuigende projekbeplanning aan befondsers voor te lê.

Bowenal sal dit natuurlik help as 'n hooffinansier, tot dusver die Vrystaatse

regering, kan help om die toekoms van NALN in diens van die hele land te

verseker.

My seënwense aan almal met die beraadslaging op hierdie uiters belang-

rike terrein.



Inleiding tot NALN
Corlietha Swart

Universiteit van die Vrystaat

Introduction to NALN
NALN was established in 1973 as a national museum and valuable resourcefor

the whole South Africa. The ultimate goal was to collect, preserve, document,

research and communicate the total Afrikaans literary heritage. Hence its

collection of documents ofnational and international scope and relevance, as

described in the following article, covers all Afrikaans authors and publications.

Its comprehensive collection has earned the institution a distinguished national

and international research reputation over the years. However, critical issues

are threatening NALN's existence and efficiency. These issues have to be

addressed urgently by all stakeholders of the museum, as NALN is an

irreplaceable resource whose permanence must be guaranteed.

1 . Waarvoor staan "NALN"?

NALN (ook Naln) is die akrononiem vir die Nasionale Afrikaanse Letterkun-

dige Museum en Navorsingsentrum. In 'n neutedop kan die museum soos

volg omskryf word: Dis 'n museum met uitstalruimte met Afrikaanse skry-

wers, boeke en kwessies as tema, asook 'n navorsingsfasiliteit wat kan steun

op die museum se omvangryke reeks knipsels, oudiovisuele materiaal, manu-

skripte en boekeversamelings om navorsers met Afrikaanse literêre navrae

van inligting te bedien.

2. Ligging

NALN is sentraal geleë in die hartland van Suid-Afrika, in die Vrystaatprovin-

sie, in die stad Bloemfontein. NALN word gehuisves in die historiese Ou Goe-

wermentsgebou (vroeër ook genoem die Derde Raadsaal) aan die bopunt van

Maitlandstraat agter president Brand se standbeeld. Die Sesotho Letterkun-

dige Museum ('n transformasie-inisiatief van NALN) word tans (waarskynlik

tydelik) in dieselfde gebou gehuisves. Die legendariese professor EJ. Niena-

ber was die dryfkrag en inspirasie agter die totstandkoming van die Nasiona-

le Afrikaanse Letterkundige Museum en Navorsingsentrum wat op 9 Oktober

1972 in Bloemfontein ontstaan het, en op 24 Maart 1973 amptelik geopen is.
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3. NALN as museum en navorsingsentrum

NALN versamel alle kategorieë en tipes relevante materiaal en inligting wat

verband hou met die Afrikaanse letterkunde en rolspelers wat daarby betrokke

is. Die museum beskik, in hierdie stadium, oor 'n versameling museummateriaal

wat na raming meer as 'n halfmiljoen items beloop. Weens bouwerk aan die

geskiedkundige gebou om dit in sy eertydse glorie te herstel, is die uitstallings

nie op die oomblik vir die publiek toeganklik nie, maar word die versamelings

bespreek soos dit voor die aanvang van die bouwerk daar uitgesien het.

Die versameling (wat onder meer personalia van skrywers, soos lessenaars,

stoele, studeerkamermateriaal, foto's en beelde, insluit), is verreweg die groot-

ste bewaarplek van unieke en onvervangbare materiaal in verband met die

Afrikaanse letterkunde, skrywers en boeke. In baie gevalle word die materiaal

persoonlik deur skrywers aan NALN geskenk, of na die skrywers se dood

testamentêr vir ontsluiting, navorsing en uitstaldoeleindes aan NALN bemaak.

Dis 'n museum wat 'n beeld van die Afrikaanse letterkunde, in al sy fasette,

vanaf die vroegste literêre werke tot die mees onlangses, weergee. Die museum

strek so wyd as verwante kunsvorme, soos die Afrikaanse lied, musiek en

toneel. Alle boeke, manuskripte en persoonlike memorabilia van alle Afrikaanse

skrywers word hier bewaar en uitgestal. Die museum beskik ook oor 'n

gerekende kunsversameling met oorspronklike werke van beeldhouers en

kunstenaars soos Walter Battiss, Erich Mayer, J.H. Pierneef, Anna Vorster, Jo-

hannes Meintjes en selfs teken- en spotprentkunstenaars, soos T.O. Honniball

(van Oom Kaspaas-faam) en Victor Ivanoff.

NALN is dus 'n unieke, nasionale, Afrikaanse literêre skatkamer wat onder

meer ten doel het om die ewiggroeiende en omvangryke skat navorsings-,

knipsel- en dokumentasiemateriaal tot navorsers se beskikking te stel. Die

knipselafdeling beskik oor resensies en koerantartikels oor skrywers, boeke

en literêre of taalkundige aangeleenthede. Alle Afrikaanse tydskrifte (vanaf

Ons Klyntji, tot Die Brandwag, Die Huisgenoot en die mees resente vaktydskrifte)

word hier aangetref. In NALN kan ook fotomateriaal, drukkersmanuskripte,

holograafmanuskripte en boeke opgespoor word.

Vandag vorm NALN, naas talle ander instellings wat ook materiaal van

(Afrikaanse) literêre aard hanteer, die sentrale en nasionale skatkamer van die

Afrikaanse letterkunde, skrywer en boek. Dié aanspraak word gegrond op

die volgende aspekte:

• NALN se inklusiewe aard en holistiese benadering, sowel sinchronies as

diachronies gesproke;

• die feit dat NALN verreweg die grootste en omvangrykste versameling

huisves (insluitende talle kategorieë niepapiermateriaal);

• die feit dat NALN 'n vaste, deurlopende toevloei handhaaf;

• die winste van die kontekstuele samehang en interaksie van al hierdie ver-
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samelde materiaal in die NALN-versameling;

• die feit dat etlike honderde individuele skrywers en tientalle uitgewers en

uitgewershuise gedokumenteer en gereflekteer word;

• die feit dat dit alles binne 'n multidissiplinêre en komprehensiewe muse-

ummodel gedoen word; en

• die feit dat NALN, naas sy visuele museumkomponent, 'n voortdurende

stroom van sowel nasionale as internasionale navorsers, studente, leerders

en leeskringe deur middel van die navorsingsentrum en knipselafdeling

van inligting rakende Afrikaanse skrywers en boeke bedien.

4. Wie is die teikenmark wat van NALN se dienste gebruik maak?

• Navorsers van Afrikaans, beide op nasionale en internasionale vlak;

• studente van verskeie universiteite en tersiêre instellings (tydens nasionale

en internasionale kongresse moedig tersiêre instellings se taaldepartemente

gereeld besoekers aan om NALN te besoek vir navorsingsaktiwiteite);

• leerders (wat take vir portefeuljes moet uitwerk, of data vir redenaarskom-

petisies of debatte soek);

• onderwysers/fasiliteerders;

• leeskringe landwyd; en

• toergroepe wat van die museumbegeleidingsaspek gebruik maak, maar

ook toeriste uit veral Nederland, België en Suriname vanweë die noue ver-

wantskap van Afrikaans met Nederlands en Belgies/Vlaams.

5. Dienste wat oor jare deur NALN gelewer is, sluit in:

• meer as 30 elektroniese databasisse;

• 'n uitgebreide literêre inligtingsdiens (in NALN se bloeitydperk, met ge-

noeg personeel, is meer as 1 800 literêre navrae per jaar - dit impliseer on-

geveer sewe navrae per werksdag - hanteer);

• 'n gespesialiseerde navorsingsondersteuningsdiens aan gevorderde (na-

graadse) navorsers;

• die saamstel van die jaarlikse Bronnegids by die studie van die Afrikaanse taal-

en letterkunde (ook via die National Inquiry Services Centre beskikbaar);

• die saamstel van skrywerspesifieke bibliografieë;

• gereelde openbare lesings/praatjies deur vakkundiges;

• ondersteun-ing aan leeskringe landwyd;

• begeleide museumtoere deur museumkundiges;

• leerplanverwante opvoedkundige projekte;

• literêre (bus)toere;

• films en video's oor Afrikaans;



Ensovoort: jaargang 13, nommer 1, 2009 13

• skrywershuldigings, soos skrywersverwante herdenkings en verjaarsdae

en ander literêre temafunksies, soos die opening van nuwe uitstallings aan

die publiek, of die in ontvangs neem van nuwe skenkings aan NALN;

• inligting (in die media en elders) oor die nuutste publikasies in Afrikaans;

• 'n museumwinkel met aandenkings en boeke;

• "vennootskappe" met kultuurorganisasies, soos die Bloemfonteinse Skry-

wersvereniging (BSV) met gereelde byeenkomste in die NALN-ouditorium

(meer as 30 jaar), Dames Perspektief met gereelde byeenkomste in die

NALN-ouditorium (meer as 10 jaar), die Vulture Club, 'n poësieklub met

gereelde byeenkomste in NALN se Ketelkamer (ongeveer 5 jaar), enso-

voorts. Voorbeelde van projekte wat uit hierdie vennootskappe voortge-

spruit het, is onder andere:

- die BSV se jaarlikse Nasionale BSV-skryfkompetisie (vir skole en vol-

wassenes, gepubliseer en ongepubliseer) wat gedeeltelik deur NALN
geadministreer is,

- die BSV se jaarlikse Nasionale BSV-slypskool vir ontluikende skrywers,

- die BSV se maandelike Boekemark in die Toring ('n verdere BSV/NALN-

vennootskap),

- Dames Perspektief se jaarlikse Vrystaattoer in samewerking met NALN
- en die jaarlikse Taaldagvieringe (in samewerking met Dames Per-

spektief).

• die Vriende van NALN (tans dormant) behoort weer geaktiveer te word,

• die Stigting NALN-fonds wat deur die jare tientalle literêre projekte onder-

steun het,

• die Oom Lokomotief-studiefonds,

• die A.D. Keet-publikasiefonds en

• die Gerhard J. Beukes-publikasiefonds.

6. NALN se tipes versamelings

Die term versameling word dikwels gebruik wanneer verwys word na die

skrywer of literêre personasie met wie dit primêr in verband staan. Ander-

syds word die term ook gebruik met verwysing na die onderskeie tipes mate-

riaal, artefakte of items wat gehanteer word en wat elk 'n eiesoortige hante-

ringsisteem, prosesseringsmetodiek en konserveringspraktyk vereis. In hierdie

sin kan die volgende tipes versamelings uitgewys word:

6.1 Boeke

NALN beskik waarskynlik oor die volledigste versameling Afrikaanse boeke

(met die fokus op skeppende literatuur). Van boeke met 'n hoë literêre waarde,

tot ontspanningsliteratuur en randgebiede van die literatuur, soos foto- en
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strokiesverhale word versamel. Verder word daarna gestreefom minstens één

eksemplaar van elke uitgawe en druk van 'n titel in die versameling op te

neem en te bewaar. Dieselfde geld vanselfsprekend vir spesiale uitgawes, soos

skooluitgawes, grootdrukuitgawes, ensovoorts. In die geval van hardebladuit-

gawes word spesifieke aandag ook gegee aan die opbou van 'n volledige reeks

stofomslae. Alle vertalings uit ander tale in Afrikaans word versamel, terwyl

pertinente aandag daaraan gegee word om eksemplare van vertalings van

Afrikaanse tekste in ander tale te bekom.

In verskeie gevalle is beduidende versamelings boeke uit 'n skrywer of

literêre persoon se nalatenskap bekom. In die geval van D.F. Malherbe is sy

totale boekery as deel van sy volledige studeerkamer geskenk, van die pionier-

uitgewer J.L. van Schaik is sy versameling leergebonde eerste uitgawes be-

kom en in die geval van Koos Prinsloo, sy totale nagelate boekery (in aanslui-

tingby sy volledige literêre nalatenskap wat hy aan NALN toegesê het). Ook

Rob Antonissen se volledige boekery en dokumentêre nalatenskap is in 2008

aan NALN geskenk.

Hierdie versamelings boeke word as "museummateriaal" - dus versame-

laarsitems en bewaringseksemplare - beskou en word onderskei van die boeke

wat deel van die museum se interne diensbiblioteek se gebruiksvoorraad uit-

maak. NALN het nodig om met 'n ander oog na 'n boek te kyk as wat by-

voorbeeld 'n biblioteek daarna sal kyk, omdat die boek in 'n letterkundige mu-

seum die funksie van 'n museumartefak aanneem. Dit is 'n unieke, onvervang-

bare item wat onbepaald intak bewaar moet bly.

Daar behoort volledige versamelings boeke deur elke Afrikaanse skrywer

(insluitende alle vertalings van die betrokke boeke in verskillende tale, soos

André P Brink se boeke wat in vele tale vertaal is) en boeke wat oor die be-

trokke skrywer handel, in die NALN-versameling te wees.

6.2 Manuskripte

Die manuskripversameling sluit verskeie tipes dokumente in. So word alle

variante en stadia van die ontstaan van die skeppende teks versamel - van die

eerste aantekening van 'n idee of gedagte, tot die finale manuskrip wat na die

drukker gaan (of ongepubliseer bly). Verder word alle dokumente wat deur

die uitgewer en drukker, en tussen hulle en die outeur geproduseer word,

versamel, byvoorbeeld korrespondensie, kontrakte, redigering, taalkundige

versorging, illustrasies, bladuitleg, drukproewe, proefuitgawes, advertensie-

en promosiemateriaal.

'n Ander belangrike kategorie manuskripte is korrespondensie van skry-

wers en enige ander rolspelers rondom die letterkunde. Enige ander vorm

van dokumentasie kan hierby aansluit, soos tekste vir radio- en TV-aanbie-

dings, draaiboeke vir radio, TV en film, ensovoorts.
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6.3 Tydskrifte en koerante

NALN beskik oor volledige versamelings van (prakties gesproke) alle Afri-

kaanse tydskrifte wat binne konteks van die Afrikaanse letterkunde van be-

lang is. Dit sluit in al die literêre tydskrifte wat deur die jare verskyn het,

asook relevante vak- en akademiese tydskrifte, ensovoorts. Verder bevat die

versameling selfs algemene gesins-, vroue-, jeug, landbou-, godsdienstige en

dergelike tydskrifte.

Hoewel praktiese oorwegings dit onmoontlik maak om koerante so vol-

ledig te versamel, is daar, naas voorbeelde van die eerste Afrikaanse koerant,

Die Ajrikaanse Patriot, voorbeelde van die groot getalle koerante wat in Afri-

kaans verskyn (het). Sowat 110 lopende tydskrifte en koerante is geïndekseer.

6.4 Koerantknipsels

Elke berig of artikel rakende die Afrikaanse letterkunde in sy breedste defini-

sie, wat in 'n koerant of tydskrif verskyn, word in knipselvorm versamel. Dit

sluit in alle verwysings wat bio- en/of bibliografiese inligting bevat, resensies,

polemieke en enige onderwerpveld wat selfs sekondêre raakpunte met die

letterkunde het. Tans word die knipselversameling op meer as 'n kwartmil-

joen items geskat. Die Bronnegids by die studie van die Afrikaanse letterkunde en

taal word steeds jaarliks saamgestel om die voorafgaande jaar se geïndekseer-

de knipseltoevloei vir gebruikers na buite toeganklik te maak.

6.5 Oudiovisuele materiaal

Alle kategorieë oudiovisuele materiaal rakende Afrikaanse skrywers word ver-

samel. Dit sluit in tipes fotografiese rekords (insluitende persoonlike en fami-

liefoto's), films en video's, klankopnames op plaat, spoelband, kasset en CD.

6.6 Meublement en personalia

Van 'n groot aantal Afrikaanse skrywers - ruim meer as 30 in hierdie stadium

-is studeerkamer- en ander meubelstukke in die versameling opgeneem: N.E

van Wyk Louw, Ernst van Heerden, Boerneef, J. van Melle, Jochem van Brug-

gen, Mikro, Jan F.E. Celliers, C. Louis Leipoldt, Totius, J.F.W. Grosskopf, A.D.

Keet, EJ. Schoeman, Sangiro, Jan Rabie, Anna M. Louw, Eeter Snyders, Rob

Antonissen en andere. Dit kan wissel van enkele items, soos M.E.R. se skryf-

tafeltjie en stoel, of C.M. van den Heever se lessenaar, tot I.D. du Flessis se

volledige studeerkamerinhoud, of D.F. Malherbe se volledige (tot in besonder-

hede gerekonstrueerde) studeerkamer, presies soos wat dit was met sy dood

in 1969. Of Jan Rabie en Anna M. Louw se totale skryfkamers, of Feter Sny-

ders se meublement en elektroniese orrel. 'n Onlangse skenking van die Rob

Antonissen-versameling (wat tydens die Afrikaanse Letterkundevereniging

se kongres van 2008 deur Fanie Olivier simbolies aan meneer O.J. Liebenberg
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oorhandig is) sluit ook 'n klavier in met die opdrag dat die instrument vir

literêre en ander byeenkomste gebruik word.

6.7 Kunswerke

NALN beskik oor meer as 800 kunswerke, wat skilderye, bors- en ander beel-

de, sketse, ensovoorts insluit. Na die restourasie van die gebou sal die beelde-

tuin in sy eertydse glorie herstel word.

7. Samevatting

Die rede waarom daar besorgdheid oor NALN bestaan, sentreer rondom die

feit dat NALN, 'n funksionele instelling wat reeds die afgelope 36 jaar oor 'n

gevestigde nasionale en internasionale reputasie as museum en navorsing-

sentrum beskik, veral sedert 2007 verreikende en verlammende taal- en kul-

tuurpolitieke veranderinge en uitdaginge (wat vanaf provinsiale regerings-

vlak op NALN geponeer word) in die gesig staar. Dit ry onder meer NALN se

optimale funksionering (met verminderde mannekrag) in die wiele. Die uitein-

delike lotgevalle van NALN is nie net bepalend vir die ontwikkelings- en toe-

komsmoontlikhede van NALN as sodanig nie, maar van alle ander inheemse

tale, wat nog nie oor gevestigde taalmusea beskik nie, aangesien hulle ook

met die allesoorheersende aanslag van Engels in Suid-Afrika gekonfronteer

word, wat hulle hul regmatige plek ontneem. 'n Gevestigde instelling soos

NALN kan 'n leidinggewende rol in dié verband speel, mits sy optimale funk-

sionering en uitbouing nie gerysmier word nie.

Kortom: NALN bewaar waardevolle materiaal van die Afrikaanse let-

terkunde in al sy fasette vanaf die vroegste, tot die mees onlangse literêre

werke. Dis onvervangbaar. Die Afrikaanse nalatenskap moet vir die nageslag

gekoester en bewaar word. Dis ononderhandelbaar.
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Afrikaanse Letterkundige Museum'

NALN's establishment, development and transformation,

1973-2004

The article provides an overview of the establishment and development of

the National Afrikaans Literary Museum and Research Centre (NALN)

in Bloemfontein, situated in the Free State province ofSouth Africa. The

Museum was the brainchild ofProfessor P.J. Nienaber, a man ofletters,

who collected numerous books, manuscripts and literary artifacts that

formed the basis of the collection when the Museum opened its doors in

1973. Widely accepted by the Afrikaans community, the Museum

expanded and flourished. However, from a managerial point ofview and

as part ofthe Provincial Administration, its status was often challenged

and, eventually, is now being questioned. The article elaborates on the

measures that are now being taken in an attempt to render the Museum

politically acceptable, including initiatinga new Sesotho Literary

Museum. The author divides NALN's history infive periods, and also

reflects on his own experiences as head ofthe Museum since 1987.

1. Inleiding

In die hoedanigheid waarin ek hier verslag doen, is my posisie sensitief,

ón-seker en heel waarskynlik riskant - afhangende van hoe ek my
woorde tel of nie tel nie. Onbenydenswaardig, soos die loods van 'n

vliegtuig waarvan die een enjin al klaar afgeval het en die oorblywende

een toevallig noodwendig deur dieselfde instandhoudingpaneel versien

word (om nou in 'n getransformeerde metafoor van die dag te vergly).2

Laat ek my dus, formeel, lojaal verklaar teenoor die departement en

provinsiale regering in wie se diens ek staan. Ek bevind my nie, soos

baie ander, in 'n akademiese institusionele milieu waar vryheid van

spraak en 'n individuele intellektuele en/of kreatiewe standpuntstelling

as 'n vanselfsprekende bydrae tot 'n ligsoekende debat aanvaar word

nie. Die gesprek vind per definisie op hoër niveaus plaas. Wiens brood

men eet, diens woord men spreekt. En ek plaas graag met trots en waar-

dering op die tafel dat NALN in 1973 deur die eertydse Oranje-Vry-

staatse Provinsiale Administrasie in die lewe geroep is en sedertdien

ononderbroke volledig deur hierdie provinsie - vandag die Vrystaatse

Sedert 'n onbekende datum
omstreeks 2006 het die

departement waaronder

NALN ressorteer, te wete

die Vrystaatse provinsiale

Departement van Sport,

Kuns en Kultuur, geleidelik

met die "Nasionale"-

element in NALN se naam
weggedoen (geïmpliseerd

ook met die totale nasionale

missie, wat sedert sy aan-

gekondigde stigting in 1972

eksplisiet gegeld het).

Omdat Engels die enigste

toelaatbare omgangstaal

binne die departement is,

het die naam "Afrikaans

Literary Museum" allengs

die enigste aanvaarbare

term geword. Daar is egter

nooit 'n genotuleerde besluit

of ander pertinente dekreet

oor die naamsverandering

gekommunikeer nie, en die

naamsverandering is nooit

by wyse van 'n beredene-

rende dokument geforma-

liseer nie. As sodanig is dit

nooit formeel, anders as in

die formaat van mondelinge

voorslagklappe tydens

departementele vergade-

rings waarby gewoonlik

slegs die "kurator" betrokke

was, vermeld/afgedwing

nie. Die publiek, spesifiek

NALN se skenkers-, ge-

bruikers- en ondersteuners-

publiek, is dus nooit daaroor

ingelig nie. (Sedert 2005 is

kommunikasie met die

media en na buite 'n eks-

klusiewe prerogatief van die

departementshoof en haar

departementele Manager:

Communication and

Marketing.) Derhalwe het ek

die naamsverandering net

in departement-interne

kommunikasie gehonoreer,

terwyl NALN in sy interne

aktiwiteite en interaksie en

dienslewering na buite

voortgegaan het om die

ingeburgerde naam - 'n

waardevolle handelsmerk

wat oor 35 jaar nasionaal en

internasionaal gevestig is ('n

oorweging wat nooit deur

die departement begryp en

verreken is nie) - te gebruik.

'n Week en 'n half voor die

Erfenisberaad het een van 'n
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Provinsiale Regering se Departement van Sport, Kuns en Kultuur - bedryf

en befonds word. Miljoene rand per jaar, teen huidige waarde. For better

and for worse.

Vanuit hierdie onseker posisie beperk ek dan my verwoording van skat-

pligtigheid en diepe erkentlikheid jeens u en u instellings as vergaderde

sigbare uiting van 'n kollektiewe welwillendheid teenoor NALN en sy toe-

koms - my woorde tellend - tot 'n sobere: "dankie". Maar uit die hart uit;

diep uit die hart uit.

Erfenisbewaring is nie 'n opsie nie. Dis nie 'n luukse nie. Dit is 'n nood-

saaklikheid. Die alternatief is 'n gemeenskap, 'n volk, 'n nasie, 'n wêreld,

wat aan kulturele en geestelike Altzheimersiekte ly. As die geheuefunksie

vir u as mens onontbeerlik is om normaal te funksioneer en om verrykende

lewenskwaliteit te beleef, dan is die bewaring van ons kulturele en geeste-

like erfenis - verál ons literêre erfenis - vir ons totale kulturele gemeen-

skap, vir ons land, onontbeerlik. Sela.

NALN is geen toevallige speler op die gebied van erfenisbewaring nie, en

NALN is in geen Suid-Afrikaanse terme 'n klein of selfs gemiddelde speler nie

(soos wat ek metterwoon sal illustreer). NALN is 'n kolos, wat ek altyd graag

met iets soos 'n vliegdekskip vergelyk: swaarlywig en gedrae in sy maneuvre-

ring, maar 'n versorgende en onderhoudende moederskip vol hulpbronne

wat 'n hele diverse vloot kan voorsien. En NALN kan geen tydelike speler

wees nie. Dit kán nie, want die konsep "museum" omvat en impliseer die

semantiese bepaaldheid van "permanensie". Sela.

NALN was ook, tradisioneel, geen stíl speler nie. Van sy konsepsie af, met

die aarts-yweraar Piet Nienaber aan die beuel, het NALN gedy in die grasie

van gratis publisiteit en media-aandag. Strome van seën. Deur net ons werk

met passie en oorgawe te doen, het daar deur die jare honderde der honderde

berigte in die gedrukte media verskyn, en teen die tyd wat my eie stem stilge-

raak het, het ek alleen lankal by anderkant 200 radiobydraes opgehou op-

skryf. As die staat vir al hierdie bemarking moes betaal het, sou dit astronomiese

bedrae beloop het. Maar alles was gratis.

En alles was positief. Sonder grandiose "media strategies" en "implemen-

tation plans" en "spokespersons". Bloot deur 'n idealisme verbý staatsamp-

tenaarlikheid, 'n roepingsgedrewenheid ánderkant eiebelang en verbygaande

ideologiese dienstigheid; met vuur in die broek en dikwels deur deurnag op

onse gatte te si.t en te werk! Ons het niks gedoen waaroor ons skaam hoef te

gewees het nie, so "die media" kon oor enigiets berig, en ons was in die wolke.

(Met al ons enjins aan die vlerke.) Enige publisiteit is goeie publisiteit, het

Nienaber my geleer. (Seker mits jou dade die lig kan deurstaan.) Die ergste is

om geïgnoreer te word. Sela.

Boeing 737-200-passasiers-

vliegtuig se hvee motore

tydens opstyging op die

Kaapstadse lughawe

letterlik van die vlerk

afgeval - voorheen 'n

ongehoorde verskynsel. Die

dag voor die Beraad moes
die vlieënier van 'n MD82-
passasiersvliegtuig tydens

die vlug na Kaapstad weens
tegniese probleme een van

die twee motore afskakel, na

Johannesburg terugkeer en

met net één enjin land. Dié

tipe voorvalle het allerweë

vrae laat ontstaan oor die

land se kwynende kapasitiet

om vliegtuie in stand te hou
- en of kortsigtige, té reg-

steUende verlies aan eer-

tydse kundigheid sy tol

begin eis het.
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Dog, vanweë 'n veeltal redes - sommige verwant, ander nie; sommige

moontlik georkestreer, ander nie - het ons oor die afgelope twee, drie jaar

besonder stil geword. Selfs grafstil. NALN het volkome van die radarskerms

af verdwyn. Die kolos het vergete geraak.

Toe, vroeër vanjaar, weens faktore en gebeure volkome buite ons as per-

soneel se toedoen, tref NALN weer die nuusagenda, en bars 'n verontwaar-

digde stroom van media-aandag los, wat oor maande strek, ook op die Inter-

net oorspoel en sodoende selfs internasionaal reverbireer. Dié keer, ongeluk-

kig, om totaal verkeerde redes. As mens egter sinies wil wees, kan jy sê dit

was die beste publisiteitstruuk - "publicity stunt" - wat daar ooit bedink kon

word om NALN weer onder die aandag te bring. En gelukkig is hierdie Er-

fenisberaad 'n resultaat daarvan.

Vandag, helaas, weet ons, vertroos, dat hierdie hele tumult 'n mediaver-

gryp was, 'n hersenskim, 'n misverstand, 'n lugspieëling, 'n opgeefsel. Aldus

"Die departement". Fata morgana, om Elizabeth Vermeulen se vergete titel in

die herinnering te roep. Werk die literatuur dan nie immers met die spel van

werklikheid en verdigsel nie, waarheid en leuen, realiteit en skyn-realiteit?

Waar eindig die een en waar begin die ander? En vervloei alles nie maar in T.T.

Cloete se Die waarheid gelieg nie? Ingelig/ingelieg? Dís tog die wêreld van storie-

vertel, die literatuur, nie waar nie?

Die museumwese, daarenteen, lê natuurlik baie nader aan die historio-

grafiese narratief. 'n Wêreld waar feite regeer: verifieerbaarhede, eksakthede,

registreerbare tendense en dies meer. Verál die museumwese, wat sy ganse

bestaan en bestaansreg te danke het aan die bewaring van die outentieke, die

preservering van die oorspronklike. Die perpetuering van die Ware Jakob teen-

oor die rare jakob: die ontstrengeling van waarheid en verdigsel aan die

van die tasbare oorgelewerde unikum. In die letterkundige museum moet

ons die feite rondom die fiksie dokumenteer, terwyl die fiksie rondom

die feite ontluister en selfs gedekonstrueer behoort te word. Ons moet,

as 't ware, presiseer of dit inderdaad Saartjie Baartman of dalk A.G. Visser

se tant Siena was wat "wou gaan sit, toe sit sy al!"
3 Digsel en verdigsel lê

so verraderlik na aan mekaar dat dit soms moeilik is om die kloutjie by

die oor te kry (of, soos Oubaas in 7de Laan dalk sou sê: die speen by die

oor te kry!).

Wat is die taal 'n wondersoete ding! Sela.

Teen hierdie agtergrond kom ek dan daarby om in kort begrip 'n oorsig

te gee van die ontstaan en ontwikkeling van NALN, sodat ek u dan op

'n vlugtige ekskursie kan neem langs die weë van ons transformasie-

denke en die verifieerbare telbord. En om uit die moeilikheid te bly -

my "manager" sit in die gehoor, ek kan in goeder trou aanvaar dat hy

hand

3 In die openingstoespraak by
die Beraad is daar geïnsi-

nueer dat dié bekende

versreël van Visser na

Saartjie Baartman verwys

het, en aanduidend is van 'n

pejoratiewe omgaan met 'n

ras-sensitiewe gegewe binne

en vanuit die Afrikaanse

letterkunde. Oók 'n geval

van fiksie-as-feite teenoor

feite-as-fiksie, hier as deel

van 'n nuutgegenereerde

mite deur ideologiese

toespraakskrywers wat

vanweë sy politiek-

korrektheid net met

bepaalde beroepsrisiko's

ontluister kan word en wat

dus geleidelik aksioma-

status bereik.



20 Ensovoort: iaargang 13, nommer 1, 2009

verslag sal moet lewer oor my optrede, en ek hét al 'n mondelinge waarsku-

wing teen my oor my woordryke geskrifte - gaan ek my uitsluitlik bepaal tot

die era tot ongeveer 2004, en ver wegbly van die vermeende kontensieusiteite

van onlangser tye.

Vir die doel van hierdie oorsig gaan ek NALN se geskiedenis in vyf tyd-

vakke indeel, beginnende met 'n voorgeskiedenis.

2. Voorgeskiedenis van NALN
NALN se gene kan teruggespoor word tot die vroeë 1930's, toe jong Afrikaner-

intellektuele soos doktor F.C.L. Bosman en die briljante jong UKOVS-dosent

doktor Bettie Conradie Nederlandse en vroeë Afrikaanse Africana begin ver-

samel het in 'n poging om die ontwikkeling van Afrikaans en sy vroeë let-

terkunde terug te spoor. Mentors was hulle vir die twee Nienaber-broers, Gawie

en Petrus, wat uit 'n onpretensieuse plaasagtergrond tussen Petrusburg en

Boshof gekom het, maar begeesterd met Meester Jacobs van die plaasskool op

Koedoesrant se passie vir die Afrikaanse letterkunde.

Veral toe die jong Petrus oorspronklike manuskripmateriaal soek om die

geskiedenis van die Afrikaanse Bybelvertaling vir sy magisterstudie na te vors,

daag die besef hoe kernbelangrike primêre materiaal reeds verlore geraak het.

Toe hy sy studie in Nederland voortsit en die beleëner navorsingsomgewing

van Europa ervaar, begin groei die idee om dergelike materiaal rondom die

Afrikaanse taal en letterkunde te versamel en te bewaar.

By sy terugkeer en aanstelling as lektor aan die Universiteit van die Wit-

watersrand, begin hy en Gawie toegewyd versamel, veral op vergete solders

tydens vakansie-studiereise na die Kaap. Die konsep van iets soos 'n letterkun-

dige museum word gebore, en in die veertigerjare stel Petrus uitstallings uit

sy versameling saam vir die "boekweke" wat hoofsaaklik onder die vaandel

van die Afrikaanse Skrywerskring gereël word. Die stand van die Afrikaanse

letterkunde word daardeur weerspieël.

In die jare wat kom, sou die ywergeestige doktor Nienaber - ewe bekend-

gedug om sy werksmanie, versameldrang en parate literêrhistoriese kennis as

sy onstuitbare gedrewenheid en onortodokse, koverte, soms byna subversiewe

werkwyses - verskeie instansies en persone probeer oorreed om sy idee van

'n Afrikaanse letterkundige museum 'n werklikheid te maak: Wits, uiteraard,

waar hy onder hoofskap van sy eertydse UKOVS-mentor C.M. van den Hee-

ver gewerk het; die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, uiter-

aard, waarin hy lewenslank passievol aktief was; via sy invloedryke studente-

tydgenoot en vriend doktor Piet Meyer, wat die dryfkrag agter die te stigte

Randse Afrikaanse Universiteit (tans die Universiteit van Johannesburg) was,

ensovoorts.
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Sukses kom eers met die stigting in 1969 van die Raad vir Geestesweten-

skaplike Navorsing (RGN), 'n instelling wat Nienaber sterk bepleit het en ver-

al in 1966 in sy rede as voorsitter van die Suid-Afrikaanse Akademie aangevoor

het. Volgens 'n bloudruk wat deur Nienaber uitgewerk is, vestig die RGN vyf

dokumentasiesentra: vir Taal en Letterkunde, Beeldende Kuns, Uitvoerende

Kuns, Geskiedenis en Naamkunde. Hierdie dokumentasiesentra sou ver-

sameling-gebaseer wees. As teen hierdie tyd reeds legendariese versamelaar

en kenner van veral die ouer Afrikaanse letterkunde, sekondeer die Univer-

siteit van die Witwatersrand professor Nienaber om hierdie dokumentasie-

sentra gevestig te kry. Terwyl elke sentrum 'n hoof kry - byvoorbeeld EG. du

Plessis by Taal- en Letterkunde - dien Nienaber as kurator onder hulle, maar

hy sit ook as RGN-raadslid bó hulle. Hy deurreis die land met sy private bak-

kie en samel teen 'n enorme tempo in: boeke, manuskripte, maar ook hier en

daar voorwerpe. Op dié punt skop die RGN egter vas: hulle is 'n navorsings-

liggaaam, nie 'n museum nie.

Omstreeks dieselfde tyd ontstaan daar in Bloemfontein die gedagte om 'n

Vrystaatse Skrywersbiblioteek te vestig, met 'n foto, 'n manuskripvoorbeeld,

'n stemopname en dergelike van skrywers wat 'n Vrystaatse verbintenis het.

Meneer André Cornelissen, hoof van die provinsiale Biblioteekdiens, onder-

steun deur professore Gerhard Beukes en Felix Lategan, begin diesulke skry-

wers nader. Maar telkens is die antwoord: Piet Nienaber was al hier - ek het

my goed vir Pretoria beloof.

Toe dié twee ideale dan kruis, dek dit die tafel vir die ontstaan van NALN.

Die Vrystaatse provinsiale administrasie bied akkommodasie in die destydse

Ou Goewermentsgebou aan, en professor Nienaber oortuig die RGN om 'n

beleid van desentralisasie te aanvaar waarvolgens 'n skrywer sou kon kies

aan welke sentrum hy/sy sy/haar oorspronklike materiaal wil skenk (met ko-

pieë wat na behoefte uitgeruil word). Op sý beurt bied die UOVS (tans die

UV) aan Nienaber - emeritus-professor -- 'n ereprofessoraat aan, wat NALN
ook akademies sou veranker. Organisatories sou professor Nienaber direk

onder die provinsiale sekretaris, die destydse hoof van die hele provinsiale

administrasie, ressorteer. Só kom NALN tot stand as eindresultaat van 'n lang

onderhandelingsproses waarby verskeie owerheidsinstellings, asook skenkers

en ander rolspelers betrokke was. (Om die afrangering sedertdien hier te stel:

vandag is die "hoof " van NALN as "assistant manager" 'n junior bestuurder,

met die gesagslyn bó hom "manager - senior manager - executive manager -

head of department - MEC".)

Die stigting van NALN word op 9 Oktober 1972 deur die destydse Admini-

strateur oor die radio aangekondig. Hy beklemtoon dat dit die een en enigste

museum vir die Afrikaanse letterkunde sal wees, en dat dit aan die hele land sal be-

hoort. Op 24 Maart 1973 word NALN amptelik geopen. Van die begin af is 'n
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holistiese en nie-eng benadering gevolg en is ook materiaal wat 'n verwant-

skap met die letterkunde het, in die versameling opgeneem. Weens die ver-

vlegting tussen letterkunde, musiek en toneel word afdelings vir musiek en

toneel binne 'n jaar daarna gevestig met dieselfde nasionale visie as NALN. In

daardie jare was daar 'n "kamer" vir die skryfster maar veral toneelpersoon-

likheid (professor) Anna Neethling-Pohl, en uitstallings oor Bosman di Ravel-

li, Stephen Eyssen en Charles Nel, komponiste van vroeë Afrikaanse kunslie-

dere, ensovoorts. (Kort op die hakke van NALN word die National English

Literary Museum - NELM - onder voogdyskap van die Rhodes-universiteit

in Grahamstad gevestig. En in 1975 kom die Afrikaanse Taalmuseum in die

Paarl tot stand. Albei van hulle kry die status van "verklaarde instellings" onder

beheer van eie outonome rade kragtens die nasionale wet, en word sedert-

dien onder prinsipaalskap van die destydse nasionale departement en sy voort-

setting, die nasionale Departement Kuns en Kultuur, bedryf.)

3. Die vestigingsfase, 1973-1987

Hoewel deur 'n provinsiale owerheid bedryf, word NALN van meet af aan as

'n nasionale instelling gekonsipieer. Die Administrateur stel ook 'n beheer-

raad aan (wat in 1974 tot 'n adviesraad omskep word), onder voorsitterskap

van 'n aangewese Lid van die Uitvoerende Komitee, met die provinsiale sekre-

taris ex officio as ondervoorsitter; en lede wat insluit die rektor van die UOVS,

die hoof van die Departement Afrikaans en Nederlands aan die UOVS, 'n

verteenwoordiger van die Raad vir Nasionale Gedenkwaardighede, die Vry-

staatse direkteur van Onderwys en die Vrystaatse direkteur van Biblioteek-

dienste, ensovoorts.

Daar word ook onmiddellik 'n Vriende van NALN-vereniging in die lewe

geroep, en met húlle ledegeld as eerste kapitaal word in opdrag van die Ad-

ministrateur die Stigting NALN as private fonds kragtens 'n notariële akte

van oprigting gestig, met 'n Raad van Kuratore as beheerliggaam. Kort daarna

volg die stigting van die Studiefonds: Oom Lokomotief, en toe die digter A.D.

Keet sterf, skenk sy erfgename elk 'n bedrag om die A.D. Keet-publikasie-

fonds te stig, ook met 'n eie akte. Sowel die Stigting NALN as die A.D. Keet-

publikasiefonds het hulle eie rade van kuratore gehad, wat op hulle beurt

weer met die adviesraad gekoppel was, terwyl 'n subkomitee uit StigtingNALN

se Raad van Kuratore as NALN-beurskomitee gedien het.

Terwyl veral die jonger skrywers van daardie era - veral sommige Sesti-

gers - enigsins skepties gestaan het, word NALN deur die breë Afrikaanse

kultuurgemeenskap eufories op die hande gedra, en dit is 'n tyd van sterk

uitbreiding en gulle publisiteit. In die Taalfeesjaar 1975 neem professor Nie-

naber met NALN die leiding om 'n triomfantelike Vrystaatse Taalfees te or-
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ganiseer, met die legendariese dog erkenningsku Oom Lokomotief, redakteur

van die eertydse Die Afrikaanse Patriot, wat sy laaste kwarteeu in Bloemfontein

gewoon het en hier begrawe is, as sentrale figuur. (Nienaber was natuurlik 'n

kenner van die "Vrystaatse taalbeweging" en het lank tevore 'n boek daaroor

gepubliseer; en in 1973 het hy mý gewerf om Oom Lokomotief, D.F. du Toit,

D.E seun, se bydrae as 'n MA-studie na te vors.) Dit was 'n grootskaalse fees,

kompleet met inligtingstukke, uitstalmateriaal en strookfilms wat aan skole

versprei is, 'n publisiteit- en bemarkingsopbou, 'n opstelkompetisie, kennis-

gewings wat met dagbreek saam met die melkbottels by elke huis afgelewer

is, kerkklokke wat lui, 'n skolesaamtrek, massakoordeelname, kranse wat gelê

word, 'n optog met sierwaens en 'n hoogtepunt wat deur meer as 5 000 be-

geesterdes in die Callie Human-sentrum bygewoon word, met staatspresi-

dent Nic Diederichs - verfynde intellektueel en saam met sy vrou liefhebbers

van die Afrikaanse letterkunde (ook mede-Rooidakker van Boshof en eertydse

dosent van Nienaber) - as hoofspreker.

NALN wen allengs harte. 'n Museum word 'n "volksaak". En 'n breë be-

waringsbeweging tot buite die eng grense van die letterkunde.

Na jare lange voorbereiding en 'n deeglike ondersoek in 1977 word, in

navolging van die ander provinsies, 'n provinsiale museumdiens begin 1978

deur die Vrystaat ingestel. NALN, met behoud van sy nasionale karakter en

doelstellings, word daarin as een van twee onderafdelings opgeneem. Die

ander onderafdeling, genaamd "temamuseums", word geskep om verdere

museums in die Vrystaat te ontwikkel, met temas van provinsiale en plaaslike

belang. Teenoor die organisatories ruimer maar museumkundig beter gekon-

sipieerde modelle van die ander provinsies, vestig die "arm" Vrystaat 'n sterk

gesentraliseerde model: 'n kompakte hoofkantoor waar alle vakkundige en

tegniese werk gedoen word, met "kuratore" by die museums self wat uit die

plaaslike gemeenskap kom en soms weinig meer as 'n opsigter is (in die geval

van die dorpsmuseums, deur die plaaslike munisipaliteit voorsien). Professor

Nienaber se postitel verander nou na Direkteur Museumdiens, en énkele ekstra

personeel kom by.

Verder gaan alles aan soos voorheen. As 't ware. Professor Nienaber stoom

steeds soos 'n lokomotief, sy trajek nou net groter. Op sy tipiese "hands on"

wyse bestuur hy Paul, Piet en Klaas en Annie, Sannie en Hannie met weinig

aansiens des postes as één groot span. Op 67 is hy begeesterd met nuwe uit-

dagings. (Ek self, wat in 1976 as vakkundige beampte by NALN begin het,

vorder binne vier jaar tot senior vakkundige beampte en hoof-vakkundige

beampte, en word middel 1980 tot Adjunkdirekteur: Museumdiens bevorder

- afgesien van die naams- en konfigurasieveranderinge van die pos, die pos

wat ek vandag, 27 jaar later, nóg beklee.)

In Julie 1979 word die Pellissierhuismuseum op Bethulie ingewy en in
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Oktober dieselfde jaar die Vrystaatse Voortrekkermuseum en gerestoureerde

geboortehuis van president M.T. Steyn buite Winburg. Daarna volg museums

teen 'n tempo wat in die museumwese ongekend is: op Kroonstad (April 1981),

Ficksburg (Junie 1981), Boshof (Oktober 1981), Philippolis (1982), Heilbron

(Oktober 1983), Smithfield (November 1983), Ladybrand (1985) en een vir

Welkom aangevoor. Van veel groter omvang as hierdie plattelandse museums

is die Hertzoghuismuseum (1984) en die Museum Ou Presidensie (1985), wat

veel groter eise stel en museumkundig meer gesofistikeerd benader word.

Die Vrystaatse Onderwysmuseum (1986) volg en die grondslae vir 'n Vry-

staatse Boerderymuseum word gelê.

Nienaber is egter in sy wese 'n komprehensiewe denker. Museums vir die

Vrystaat moet met 'n breë bewaringsaksie gepaardgaan. Daarvoor raak hy

betrokke by die Stigting Simon van der Stel, laat herleef die redelik dormante

Vrystaatse Tak en instigeer hy binne jare die stigting van 'n uitgebreide reeks

"bewaringskomitees" (sy eie nuwe konsep) op Vrystaatse dorpe, elk met 'n

eie bestuur en begeestering om bewarenswaardighede van plaaslike belang

te identifiseer en te behou. In 1983 organiseer hy 'n simposium oor bewaring

in die Vrystaat. Hy en sy personeel produseer verskeie publikasies in hierdie

verband, en via Stigting NALN verskaf hy finansiële steun aan 'n skrywer van

die kaliber van Karel Schoeman vir sommige van sy bewaringspublikasies.

Ook vir NALN is dit steeds 'n era van dinamiese ontwikkeling. Waar NALN
in 1977 nog maar sydelings bydra tot die Totius-eeufeesjaar wat vanuit Potchef-

stroom georkestreer word, neem professor Nienaber met sy geoliede NALN-

masjien die inisiatief om in 1978 'n huldigingsjaar vir A.G. Visser te reël. Dit is

landwyd, en haas elke Afrikaanse skool doen op die een of ander wyse mee.

NALN versprei die A.G. Visser-fotomuseumstel en 'n skyfiereeks; Nienaber

en sy kornuite lewer toesprake en lesings en praatjies; die radio, TV en die

gedrukte pers word benut; feesgeleenthede elders in die land bou op tot die

grootskaalse hooffees in Bloemfontein, met NALN se "A.G. Visser-kamer" as

die sentrum. Literêrhistories word Visser deur akademici wyd herlees en kom

daar 'n verrykende herwaardering na vore en word latere geslagte digters se

skatpligtigheid jeens sy bydrae uitgelig. NALN bereik hierin 'n volwassen-

heid en toon sy veelsydigheid as sowel bewaringsinstelling as kulturele en-

trepreneur, as sowel toeriste-attraksie as opvoedkundige hulpbron en agent,

sprekend tot 'n breë algemene gehoor en tot die literêringewyde elite.

In 1980 word die C. Louis Leipoldt-eeufees op soortgelyke, ofskoon ietwat

kleiner skaal georganiseer, en in 1981 volg die Jochem van Bruggen-eeufees

én die D.F. Malherbe-eeufees. In 1983 word die verskyning van die Afrikaanse

Bybel vyftig jaar tevore deur NALN gevier.

Laat in 1986 of vroeg in 1987 kry professor Nienaber egter 'n brief van

hoogstens 6 sentimeter-teks om hom saaklik in kennis te stel dat sy dienste
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einde Maart 1987 beëindig word. Ouderdom. Hy ís inderdaad al 77 jaar oud.

Maar daar was later ook sprake van 'n afvaardiging "uit Pretoria" wat by die

Vrystaatse administrateur sou "kom kla" het dat Nienaber "NALN sou afge-

skeep het". (Die feite moet maar vir hulleself praat.) Wat waarskynlik egter

ook 'n roi gespeel het, was dat, wanneer die beoogde museumdienskompo-

nent vir die Administrasie Volksraad ("Blanke eie sake" kragtens die 1984-

Driekamerparlement) gevestig sou word, die Vrystaat Nienaber se pos

sou moes afstaan om in Pretoria die hoof van die te stigte komponent te

akkommodeer.4 Om dus vanuit die hart van die Afrikanerdom ver- 4

denkinge teen Nienaber te ontvang, het waarskynlik die gerieflike morele

hoë grond verskaf om sy pos vakant en oorplaasbaar te kry. En al het die

abortiewe nuwe struktuur nooit gerealiseer nie, het die Vrystaat die pos

wat oorspronklik vir die hoof van NALN geskep is, verloor.

Teen daardie tyd was die hele Museumdienskomponent ook rééds

'n trappie áfgerangeer, en het dit geressorteer onder die Tak Sekreta-

riaat, waaronder komponente soos Natuurbewaring en Biblioteekdiens

ook geval het. Die Adjunk-Provinsiale Sekretaris was die hoof daarvan. 5

PJ. Nienaber, die grondlegger van NALN, vertrek sonder enige vorm

van afskeid of erkentlikheidsbetoning deur die Provinsie ('n standaard-

praktyk vir alle aftredende senior bestuurslui), en hoor die dag voor sy

vertrek van sy kollega, die Direkteur Biblioteekdiens, dat dié vanaf 1 April

1987 ook as Direkteur Museumdiens sal waarneem.

4. Tydperk van amalgamering, 1987-1994

Daar was geen aanduiding dat hierdie reëling as 'n permanente her-

strukturering bedoel was nie, en vir ruim 'n jaar daarna het meneer

Gerhard Nordier nog dokumente as "Waarnemende Direkteur Museum-

diens" onderteken. By sy laaste vergadering voor professor Nienaber se

aftrede het selfs die Kuratorium van die Stigting NALN - onder voorsit-

terskap van die verantwoordelike LUK (lid van die Uitvoerende Komitee)

- professor Nienaber se adjunk as waarnemende sekretaris aangestel, in

afwagting op die aanstelling van 'n spoedige opvolger vir Nienaber.

Nadat professor Nienaber sy kantoor ontruim het en dit skoonge-

maak is, het ek self die oggend van 1 April 1987 sowat 10 tot 15 lêers

Ironies genoeg - aangesien

die meeste van die platte-

landse museums ook temas

gehad het wat aspekte van

die niewit geskiedenis van

die omgewing uitgebeeld

het - is die meeste van die

Vrystaatse museums as

"Blanke eie sake" gekatego-

riseer. Gevolglik sou dit van

die Vrystaat se gesentrali-

seerde "armmansmodel" vir

'n museumdiens 'n hoë prys

geëis het ten opsigte van

poste wat geïdentifieer sou

word vir oorplasing na (lees:

prysgawe aan) die te stigte

nuwe komponent in Pre-

toria. Wat die tegniese detail

was, weet ek nie, maar in die

praktyk is professor Nie-

naber se pos prysgegee

sonder dat die nuwe
komponent ooit gerealiseer

het of 'n enkele museum of

funksie oorgedra is.

Die posbekleër: meneer

André Cornelissen, eertydse

Direkteur Biblioteekdiens,

wie se destydse droom van

'n Vrystaatse skrywers-

biblioteek 15 jaar tevore die

knie moes buig voor

Nienaber se dryfkrag - en

gedugte strategiese en

manipuleringsvermoëns -

by die RGN se Dokumenta-

siesentra en sy opponerende

ideaal van 'n letterkundige

museum.

geïdentifiseer wat ek gereken het 'n nuwe hoof sou moes deurwerk om hom

op die hoogte te stel van die komponent wat hy sou moes oorneem. Ek het dit

in 'n netjiese stapel links voor op die direkteur se lessenaar in kamer 11 gaan

neersit: Die Adviesraad, die Stigting NALN, die NALN-beursfonds, die A.D.

Keet-publikasiefonds, onlangse daglêers wat 'n beeld van die dag-tot-dag-

aktiwiteite gegee het, ensovoorts.
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Meneer Nordier het dié kantoor egter net gebruik om van tyd tot tyd be-

stuursvergaderings te kom hou. Nadat hy op 21 Augustus 1989 bevorder is tot

Direkteur Algemene Administrasie en Hulpdienste (waaronder 'n geamal-

gameerde Biblioteek- en Museumdiens ook sou ressorteer), het ek uiteindelik

die boodskap gekry dat hy dié stapel lêers nié sou kom raadpleeg nie, en hulle

laat terugliasseer.

Vir die museumdienskomponent - maar veral vir NALN - het hierdie proses

van integrasie by die Biblioteekdiens en die daaropvolgende onderlinge ra-

sionalisasie ingrypende en byna vernietigende gevolge ingehou.

Sedert die Biblioteekdiens in die 1950's deur die legendariese dryfgees

doktor S.H. Pellissier gestig is, is dit uitgebou tot een van die beste dienste in

die land, sowel organisatories as professioneel. Onder meneer Nordier, 'n jo-

viale mens, gerekende golfspeler en vaardige organiseerder, was daar 'n ge-

dugte span bestuurslui. Meneer Arnold Lubbe, 'n bekwame biblioteekkun-

dige en administrateur wat in dié tydvak 'n aanstelling by die Staatsbiblioteek

(meen ek) gekry het, is vir die Vrystaat behou deur hom tot dieselfde rang as

meneer Nordier te bevorder. Onder hom was daar drie dinamiese dames as

assistent-direkteure, elk met 'n uiters professionele onderbou van gekwalifi-

seerde en bekwame personeel. In ieder geval was die biblioteekwese reeds

hoogs professioneel ontwikkel en erken, met 'n onbevraagtekenbare bestaans-

reg; en met verskeie biblioteekkundeskole aan universiteite - een van hulle

aan die plaaslike universiteit. Die Biblioteekdiens het dus op geoliede wiele

geloop, met bokant hulle 'n oudhoof as adjunk-provinsiale sekretaris (me-

neer André Cornelissen) en later provinsiale sekretaris.

Ná Nienaber se vertrek kon elkeen in die Administrasie wat 'n byltjie met

hom te slyp gehad het - met sy onortodokse werkwyses het hy van baie buro-

krate vyande gemaak - maar nie opgewasse was om hom in sy dienstyd te

pak nie, hulle hou inkry. Sy koninkryk was nou oorlogsbuit.

Teenoor die Biblioteekdiens het die Museumdiens hoogstens 'n stertjie aan

die olifant geword. Die museumwese was swak ontwikkel, met min oplei-

dingsfasiliteite - géén in die sentrale deel van die land nie (nie een van ons

personeel het byvoorbeeld 'n museumkundige kwalifikasie gehad nie), die

begroting was miniskuul teenoor die Biblioteekdiens se miljoene, die perso-

neel klein, en weens die gesentraliseerde struktuur geen beroepsdiepte by

die meeste van die sogenaamde temamuseums nie. Ek is in daardie tyd as

"onbevorderbaar" bevind. (Ek het later verneem dat professor Nienaber se

outokratiese bestuurstyl onder meer as rede aangevoer is waarom daar aan-

vaar is dat ek onder hom nie die nodige ondervinding sou opgedoen het om

my ryp te maak vir bevordering nie.) Ek is eers jare daarna, in 1994, onder die

hoofskap van meneer Arnold Lubbe, van dié etiket bevry - later selfs tot op 'n

punt waar ek 'n merietebonus kon kry!
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Dit het die ruimte dus geskep dat Nienaber se koninkryk afgetakel kon

word ter versterking van 'n ander. Anders as tevore, toe elke uitbreiding of

verandering aan die struktuur deur 'n werkstudie-ondersoek voorafgegaan

is, was daar dié keer geen ondersoek nie - minstens nie een waarby ek of

Museumdiens se personeel betrek is nie. Van die stappe wat gevolg het, was

die volgende:

• Van die administratiewe seksie van sewe is drie onttrek om die nuwe gesa-

mentlike administratiewe komponent te versterk - onder wie die admini-

stratiewe beampte as seksiehoof en administratiewe steunpilaar. In die prak-

tyk moes baie van die funksies egter nog steeds deur die oorblywendes

verrig word: nou net volgens voorskrifte van "hoofkantoor", met die lei-

ding en toesighouding ter plaatse 'n vakuum.

• Alle finansiële en verkrygingsjurisdiksie is buite die invloedsfeer van die

Museumdiens/NALN gesentraliseer.

• Vir die temamuseums en tegniese komponente van Museumdiens is "koór-

dineerders" uit die produksiepersoneel aangewys. Hulle sou voortaan direk

aan rneneer Nordier rapporteer.

• ALle aktiwiteite in NALN wat met materiaal te doen het wat ook in biblio-

teke voorkom - boeke, manuskripte, knipsels en ander papiermateriaal -

is as sogenaamde "biblioteekfunksies" geïdentifiseer (sonder verrekening

van die verskil in benadering en hantering van so 'n item tussen 'n open-

bare uitleenbiblioteek en 'n letterkundige museum). Al die personeel wat

daarmee gemoeid was, insluitende diegene wat die literêre inligtingsdiens

beman het waarvoor NALN alom bekend en onontbeerlik geraak het, is

van Museumdiens/NALN se organogram na dié van Biblioteekdiens se

Afdeling Gespesialiseerde Dienste verskuif, en voortaan direk as deel van

daardie afdeling bestuur. Daardeur is 15 personeellede - 3 voltydse biblio-

tekarisse, 6 halfdag-bibliotekarisse, 3 tiksters, 2 senior administratiewe

klerke en 'n biblioteekassistent - organisatories van NALN weggesny. Ook

is 'n onheilsame kultuur van "ons" en "julle" daardeur geskep: NALN-per-

soneel en "biblioteek"-personeel (met laasgenoemde die groep wat nader

gesit het aan die water wat roer, onder 'n hoof wat naby aan die troonsaal

beweeg het).

• Hierdeur is NALN se eens uitgebreide diensstaat en gedugte span ver-

minder tot 'n skamele vyf poste wat verband gehou het met navorsing,

gids- en opvoedkundige dienste en versorging van die sogenaamde arte-

fakversameling (dit wil sê niepapiermateriaal). As hoofman oor vyf was ek

darem nog lonend in diens.

Sedert meneer Nordier se oorname by Nienaber is die NALN-adviesraad nooit

weer byeengeroep nie, en ook nie die kuratorium van die Stigting NALN, die
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NALN-beurskomitee of die kuratorium van die A.D. Keet-publikasiefonds nie.

As (waarnemende) Direkteur Museumdiens was hy ampshalwe die sekretaris

van almal. Gevolglik is geeneen van hierdie strukture ooit ingelig omtrent die

hantering van NALN nie, newwermaaind inspraak gegee of die geleentheid

gebied om die implikasies en komplikasies daarvan te hanteer. Van daardie

dag af was NALN uitgelewer aan die onbevraagtekenbare besluite van indivi-

duele burokrate.

A1 hierdie strukture het na 31 Maart 1987 dormant geword - sewe jaar

voor die einde van die óú staatkundige bedeling. Tydens een van my gesprekke

met meneer Nordier, waartydens ek die ongehanteerde kwessie van die Stig-

ting NALN en die teken van dokumente opgehaal het, het meneer Nordier

pertinent gesê hy wou "nie aan die Stigting NALN ráák nie", en dat ek moes

voortgaan om dokumente te teken kragtens die oorbruggingsbesluit van voor

professor Nienaber se aftrede. Om strukture byeen te roep waarby die verant-

woordelike LUK as politieke hoof, die rektor van die UOVS, 'n departements-

hoof van die UOVS, hoofde van ander provinsiale departemente, verteen-

woordigers van die RGN en die RNG en andere betrokke was, was gegewe

die protokol-, hiërargiese, burokratiese, finansiële en ander implikasies, uiter-

aard buite my jurisdiksie - veral nog in die lig van my drasties afgeskaalde

verantwoordelikheidsveld en statuur.

Ná meneer Nordier se bevordering in Augustus 1989 het meneer Arnold

Lubbe hoof van die Biblioteek- en Museumdiens geword. Op operasionele

vlak is die status quo min of meer gehandhaaf. Maar ek het hom meer toegank-

lik ervaar, hy het my wellewend behandel, en ek het met hom 'n baie beter

werksverhouding gehad (hoewel die versnippering van die eertydse NALN
steeds voortbestaan het). Wedersydse vertroue het gegroei, en ek het geleide-

lik weer méér verantwoordelikhede en bevoegdhede gekry. Daardeur is die

grondslag gelê vir 'n latere positiewe era vir NALN.

5. Oorgangstydperk, 1994-1996

Hierdie tydperk dek die kort fase tussen die aanbreek van 1994 se nuwe poli-

tieke bedeling en die einde van 1996, voordat die nuutgestigte Department

van Sport, Kuns, Kultuur, Wetenskap en Tegnologie in 1997 in werking getree

het.

Operasioneel, sover dit NALN aangaan, was hierdie tydvak steeds in wese

bloot 'n verlenging van die vorige.

Op die makrovlak, egter, was dit 'n tydperk van voortdurende aanpassing

by telkens veranderende prinsipaalskappe en organisasiekulture. Aanvank-

lik, in 1994, is die gekombineerde Biblioteek- en Museumdiens as die "kultuur-

been" opgeneem binne die destydse nuwe Departement van Onderwys en
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Kultuur. Minder as 'n jaar latër, vanaf 1 Februarie 1995, is die gesamentlike

komponent "opgegradeer" tot 'n direktoraatsvlak, bekend as die Direktoraat

Inligtingdienste en Erfenis, met naas die Subdirektoraat Biblioteekdiens, nou

die Subdirektoraat Museumdiens as die gedeelte wat die "erfenis" verteen-

woordig het. 'n Pos van adjunkdirekteur Museumdiens is nou weer geskep,

en is geadverteer. Onderhoude is inderdaad gevoer, maar geen aanstelling is

gemaak nie. Teen die begin van 1996 is die "kultuur"-funksie - dit wil sê hierdie

Direktoraat Inligtingdienste en Erfenis - nogeens verskuif: van die Departe-

ment van Onderwys weggeneem en oorgedra na die Departement Maatskap-

like Ontwikkeling (waar ek spottenderwyse gereken het dit as welsynsgeval

tuisgehoort het). Dit was egter ook 'n kort fase, wat tot 'n einde gekom het

met die stigting van die Department van Sport, Kuns, Kultuur, Wetenskap en

Tegnologie teen die einde van 1996, en het weinig effek op die interne werkinge

gehad.

Vir NALN het hierdie tydperk egter reeds die spoorelemente bevat van sy

selfgedrewe transformasie. Wat die grondslag vir sy "goue jare" sou lê.

Die aanbreek van die nuwe politieke bedeling het uiteraard vir 'n instel-

ling soos NALN, wat ten regte of ten onregte swaar gedra het aan die etiket

van Afrikanerdom, groot onsekerheid ingehou. Sou NALN in daardie stadium

die voordeel van 'n beheer- of adviesliggaam gehad het, sou dit seker tot vele

indringende debatte gelei het. Maar dít, helaas, was 'n luukse wat nie bestaan

het nie. Uiteindelik het dit van gewone staatsamptenare soos meneer Lubbe,

my en my koórdineerder-kollegas afgehang hóé hierdie onbekende waters

binnegevaar moes word; van vakkundige en tegniese personeel op produk-

sievlak hoe ons aan transformasie 'n sigbare gestalte kon gee.

In die aanloop tot 1994 het ek uit verskillende oorde welmenende raad

gekry: om NALN te laat oorleef, gooi oop sy deure, "neem al die tale in". Dit

was vir my egter nie 'n oplossing rúe, gewoon omdat dit moreel en prakties

nie reg sou gewees het nie.

Moreel: NALN moes oorleef omdat dit 'n bestaansreg gehad het, nie oor

slim plannetjies nie. Dit moes oorleef omdat dit 'n "national resource" was, in

belang van die hele land en al sy mense. Besluitnemers moes tot die insig en

begrip gebring word. dat Afrikaans 'n taal van Afrika is - selfs die enigste wat

na die kontinent Afika vernoem is - en dat die literêre erfenis wat in die Afri-

kaanse taalvorm vasgelê en oorgelewer is, inherent en wesenlik deel van die

gesamentlike en gemeenskaplike Suid(er)-Afrikaanse literêre erfenis is. Wat

van die Afrikaanse literêre erfenis behou of verloor sou word, sou by implika-

sie álle groeperinge binne die "reënboognasie" van destyds verryk of verarm.

Dit sou dus kosmetiese transformasie wees, oëverblindery, om NALN sim-

plisties "oop te gooi" - wat my betref 'n futiele kwasipolitieke truuk soos die

Driekamerparlement, wat teen daardie tyd al wyd gediskrediteer was.
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Prakties: Dit maak nie saak hóé goed NALN se personeel was nie, dit was

kundigheid en vaardighede wat hulle ten opsigte van spesifiek die Afrikaanse

letterkunde gehad het, in die medium Afrikaans. Sit jy 'n boek of manuskrip of

biografiese skets of wat ook al in isiZulu of isiXhosa of Sesotho of siPedi of

watter taal voor so 'n spesialis neer, is hy/sy so goed soos 'n analfabeet, want

'n mens kan jou kennis van ontsluitingsprosesse of navorsing of analise en

sintese slegs toepas indien jy die táál kan verstaan en interpreter. Die "hoe om
te . .

." sou hulle kon oordra aan iemand wat 'n ander taal magtig is, maar die

doen daarvan, die toepassing, sou deur die bemagtigde nuwe kundige ge-

doen moes word.

Terselfdertyd, hoe klein die Afrikatale se (geskrewe) letterkundes ook al

teenoor dié in Engels en Afrikaans mog gewees het, sou die volumes van al-

mal saam eenvoudig oorweldigend wees. Ná 20 jaar by NALN het ek geweet

dat ons nog skaars geraak het aan wat NALN kon en móés word. Selfs in sy

blomjare onder Nienaber was NALN nooit toereikend beman en befonds om
te doen wat daar te doen was nie. Om meteen sommer al die ander letterkundes

in die land óók te versamel, te bestudeer en te weerspieël, was 'n hersenskim

wat net deur oningeligtes voorgehou kon word.

Te meer was dit onrealisties omdat die Afrikaletterkundes, met hulle sterk

mondelinge tradisie, grotendeels 'n heel ánder kundigheid sou verg as wat

binne NALN bestaan het. (NALN het nooit eers sover kon kom om die ryk

mondelinge literêre erfenis in Afrikaans self - dink maar aan gemeenskappe

in die Noordweste se vertelskat, aan die Griekwas en andere - te dokumen-

teer nie. Dáárdie kundigheid en die tegniese infrastruktuur dáárvoor het glad

nie eers binne NALN bestaan nie.)

'n Geografiese argument téén so 'n oopgooi van NALN was dat dit geen

sin sou maak om die Vendas se literêre erfenis in Bloemfontein te kom bewaar

nie. Of die Noord-Sotho's, of the Zulu's, of die Xhosas ...

Oor die feit dat die ander taalgemeenskappe uiteindelik dieselfde fasiliteite

en voorregte moes hê as wat die Afrikaanssprekende gemeenskappe in NALN
en die Engelssprekende gemeenskappe- in NELM gehad het, het ek inder-

daad baie sterk gevoel. Maar wou dat dit langs 'n ánder weg moes geskied.

Vir my het dit sin gemaak dat NALN, wat as die resultaat van 'n historiese

verloop binne die Vrystaatse provinsiale administrasie tot stand gekom het,

sy verworwe kundigheid beskikbaar moes stel om die literêre erfenis van die

Basoeto, van wie die swaartepunt van sy spraakgemeenskap (naas dié binne

Lesotho) bi’nne die grense van die Vrystaat bestaan het, te bedien. Sou dít

suksesvol wees, dan kon die proses met 'n vólgende taalgroep se letterkunde

voortgesit word.

Die formule moes dus wees: Behou NALN se kundigheid, skep daarnaas

'n kern-infrastruktuur vir die Sesotho-letterkunde, en begin met 'n stelsel-
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rnatige proses van oordrag van kundigheid, soos jy 'n leë battery "brug" vanaf

'n volgelaaide battery.

Dit was seersekerlik 'n gerusstelling toe, na die ANC-oorwinning in 1994,

dit blyk dat die nuwe Premier van die Vrystaat, sy Terror-naam ten spyt, 'n

man was wat Afrikaans gemaklik en nogal gráág gepraat het en pertinente

versoenende en akkommoderende boodskappe na die blanke en Afrikaans-

sprekende gemeenskappe uitgestuur het. Maar nog steeds was dit 'n onsekere

pad.

Op meneer Lubbe sou vanselfsprekend 'n onus rus om sigbare transfor-

tnasie binne sy komponent te bríng. Binne hierdie gegewe sou NALN 'n sen-

sitiewe area bly en sou enige "voortgesette bevoorregting" van NALN onge-

wenste aandag trek. (Of die bevoorregting van NALN feit of fiksie was - skets

die voorafgaande oorsig werklik die profiel van só 'n bevoorregte instelling?

- was irrelevant: ideologie en polities-korrekte persepsies het dit as aksioma

gedikteer.) Hy het 'n "gentleman's agreement" voorgestel: dat, solank dit "goed

gaan", NALN nie "groot golwe" moes maak nie. LaatNALN 'n lae profiel hou,

en gaan aan met die werk agter die skerms. Hierdie twee denkrigtings het

basies die koers vir die volgende paar jaar bepaal: transformasie en 'n lae profiel.

Openbare geleenthede het vir NALN minder geraak, die publisiteit dis-

fcreet; vakkundige en tegniese poste wat vakant geraak het, is vir die volgende

sowat 13 jaar tot en met 2007 se verdere destruktiewe "restructuring" nie ge-

vul nie (enkele interne oorplasings buite rekening gelaat).

Maar aarv die illusie dat alles "goed gaan", het ons hard gewerk. NALN se

tradisionele ondersteunerspubliek moes die boodskap kry dat alles nog wel

is, maar sonder om slapende honde te laat wakker word.

Nienaber se eertydse benadering "let the dogs bark, the caravan moves

on", is vervang deur "let sleeping dogs lie". In die jare wat kom, het ek my bes

gedoen, al was dit baie gebrekkig, om uiteenlopende belangegroepe gesus te

hou, en nuwes te wen. Die hoogs relevante "liberale" en jonger skrywers,

sover terug as minstens die Sestigers, het in die Nienaber-era polities en an-

dersins nog baie afsydig gestaan teenoor hom en die konsep van NALN, hulle-

self nie as museummateriaal beskou nie. Veral was hulle in die apartheidsera

uiters lugtig om hulle met so 'n staatsinstelling te assosieer. Húlle moes veral

nog vir NALN gewen word.

Eweseer was die toenemende bydrae wat die sogenaamde swart Afrikaanse

skrywer tot die Afrikaanse letterkunde begin maak het, 'n realiteit wat vir

NALN van die allergrootste belang was. Hulle inligting en literêre tasbaar-

hede moes dringend in NALN se versamelings opgeneem word. Uitreik-aksies

om dit te fasiliteer, was van die allergrootste belang as NALN tydgenootlik

relevant wou bly in sy dokumentasie en weerspieëling van die Afrikaanse

letterkunde. Hierdie skrywers moes dus ook vir NALN gewen word.
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Tradisioneel het NALN se grootste ondersteunerspubliek egter gekom uit

'n kultureel-polities meer behoudende dog diverse gemeenskap: diegene wat

hom sedert stigting op die wieke van kulturele aanvaarding, volksgevoel, passie

vir Afrikaans en emosionele liefde vir die letterkunde gedra het. Teen 1994 het

dit die volle spektrum ingesluit van die verligte konsensussoekendes tot die

skeptiese skoorvoetendes tot die uitgesproke teenstanders van die nuwe be-

deling. Afgesien van hulle politieke voor- of afkeure, was dít die mense wat

NALN gebring het waar dit gekom het - en in die tye van groeiende minder-

beregtiging was dit steeds húlle wat NALN gedra het. Vir die politici en buro-

krate wat vir hulle loopbane moes houthak en waterput, was hierdie kategorie

waarskynlik wegdoenbaar. Maar vir NALN se oorlewing - en eties - was die

behoud van hierdie mense se ondersteuning egter van oorlewingsbelang, want

hulle het ingesluit skenkers en weldoeners, promoveerders en propageerders,

navorsers en gebruikers, mense wat besoekers en toekomstige gebruikers na

NALN gebring het: die ware "stakeholders". En NALN is 'n mensafhanklike

museum.

Hou balans tussen hierdie konflikterende groeperinge van belangheb-

bendes en teiken- en gebruikerspublieke. Plaas hulle in die één skaalbak. En

plaas in die ander skaalbak die realiteit dat NALN 'n ten volle staatsinstelling

is wat sy totale begroting uit die Provinsiale Regering ontvang. Daarom regtens

en eties moes voldoen aan die steeds uitbreidende register van regeringsprio-

riteite en programme met "milestones" wat vir 'n gespesialiseerde instelling

soos NALN binne 'n see van brood-en-botter-staatsdiensfunksies in werklik-

heid onpresteerbaar was. Hoe, per slot van rekening, presteer 'n semi-akade-

miese museum vir die Afrikaanse letterkunde in terme van sy dienslewering

aan voorheen benadeelde plaaslike gemeenskappe dwarsoor die Vrystaat (oor-

wegend nie-Afrikaanssprekend en gegewe die ideologiese stigma aan Afri-

kaans in die 1990's)? Terwyl sy kapasiteit om die basiese en noodsaaklike van

sy gespesialiseerde literêrmuseologiese lynfunksie geleidelik wegdreineer?

Positief gesien, was dit 'n uitdagende balanseertoertjie. Negatief gesien,

was dit die resep vir 'n ramp.

Toe voorstelle vir Heropbou- en Ontwikkelingsprojekte kort na die oor-

name van die nuwe regering in 1994 gevra is, het ek met Museumdiens se

breë personeel, dit wil sê ook dié NALN-personeel wat tegnies onder Biblio-

teekdiens geressorteer het, strategiese werksessies gehou. Die resultaat was

'n reeks museumverwante projekvoorstelle, waarvan één was dat NALN in-

strumenteel moes wees in die vestiging en ontwikkeling van 'n Sesotho Letter-

kundige Museum, sodat die kundigheid wat die Vrystaat oor 20 jaar in hierdie

opsig opgebou het, diensbaar gemaak kon word om vir 'n eerste Afrikataalge-

meenskap dieselfde fasiliteit te skep.

Ongelukkig het daar na daardie HOP-voorstelle nooit weer enige haan
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gekraai nie, en geen fondse is beskikbaar gestel nie. Maar die ideaal het bly

leef. En daardie handgeskrewe projekvoorstel was die kiemsel vir die Sesotho

Letterkundige Museum wat vandag wel bestaan.

6. Die goue jare: ]are van selfgedrewe transformasie, 1 996

tot ongeveer 2004

Vir die Biblioteek- en Museumdiens/Inligtingdienste en Erfenis was die eerste

twee jaar ná 1994 se ronddobber tussen departmente nie maklik nie. Hulle

was toe, soos NALN vroeër teenoor die Biblioteekdiens, die stertjie aan die

olifant. Met die vorming van die Department van Sport, Kuns, Kultuur, Weten-

skap en Tegnologie in 1996 het meneer Lubbe se komponent egter vir alle

praktiese doeleindes die hele nuwe departement uitgemaak, want 'n sportkom-

ponent het nog nie bestaan nie (en die "wetenskap en tegnologie" het net in

naam bestaan totdat dit tien jaar later amptelik geskrap is).

Met die oog op die ontwikkeling van 'n werkbare organogram vir die nuwe

departement, het meneer Lubbe 'n beplanningsproses met sy bestuursgroep

deurgevoer. Wat Erfenis (Museumdiens) betref, was die funksionering van

NALN se "biblioteekpersoneel" onder die Biblioteekdiens (Inligtingdiens)

steeds 'n realiteit. Maar die tyd en die onderlinge vertroue het 'n aangepaste

bedeling moontlik gemaak.

Onder invloed van museumkundestudie waarmee ek in daardie stadium

buitemuurs by die Tegnikon RSA besig was, en na die voorbeeld van die eer-

tydse Transvaalse Provinsiale Museumdiens se gesentraliseerde tegniese diens-

te wat alle museums in die provinsie van gespesialiseerde kundigheid bedien

het (en waar dit met hulle voordeel van skaal en professionaliteit goed gewerk

het), het ek die vorming van 'n komponent "onderafdeling museologiese onder-

steuningsdienste" voorgestaan. (NALN se "biblioteekpersoneel" sou dus nie

meer 'n integrale deel van een van die Biblioteekdiens se komponente vorm

nie, maar 'n integrale deel van die Museumdiens - hoewel hulle nie onder my
sou ressorteer nie. Dit was 'n eerste stap tot 'n ontvoogding en uiteindelike

hereniging met NALN.)

Naas hierdie klein oorwinninkie was 'n tweede belangrike verandering

die benaming van die ander twee komponente van die drieledige struktuur:

nie rrieer "NALN" en "temamuseums" nie, maar die "onderafdeling nasionale

museums" en die "onderafdeling provinsiale museums". Dít was 'n poging

om die anomalie dat 'n provinsiale museumdiens ook 'n museum bedryf het

wat in aUe ander opsigte in wese en vesel 'n nasionale instelling was - oor-

spronklike konsipiëringsbedoeling, missie, visie, doelstellings, bewese baan-

rekord oor meer as 20 jaar, persepsie onder sy gebruikerspubliek, ensovoorts

- in die makrostruktuur te verreken. Dit moes geen geheim of terloopsheid
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wees nie, maar 'n strukturele gegewe. (Daarom so ironies dat hierdie einste

nasionale karakter teen 2006 eenvoudig burokraties deur die beheerdeparte-

ment suutjies uitgeskryf en misken is en die ALM - Afrikaans Literary Muse-

um - sover dit die departementele bestuur aangegaan het, tot 'n provinsiale

instelling gereduseer is - sonder enige konsultasie of openbaarmaking. In 1996

het ek direkte toegang tot die toekomstige departementshoof gehad en was

ek deel van sy beplanningspan; hy self op die hoogte van die saak. Teen 2006

was ek/NALN vér afgerangeer en verwyderd van die ideologiese en strate-

giese magsentra in die departement, met 'n kultuurvakuum en moontlik an-

der agendas tussenin.)

'n Derde betekenisvolle progressie van die nuwe struktuur, was die verdere

samestelling van die onderafdeling nasionale museums, waarin ook die in-

terne transformasiedenke, wat die selfgedrewe transformasie van die volgende

aantal jare ten grondslag gelê het, struktureel vervat is. (En weer eens wil ek

dit pertinent kontrasteer met die naïewe, onkundige en destruktiewe kosme-

tiese "transformasie" wat in 2007 gepleeg is.)

Wat wás die interne transformasiedenke?

Namens NALN het ek die eis van transformasie volkome aanvaar - indien

die term "transformasie" nie net 'n eufemisme was vir die vernietiging van

wat bestaan het nie. As 'n mens jou lewe lank in die museumwese - van die

óú skool - geleef het, waar dit juis gaan oor die permanente bewaring van outen-

tieke dinge, dan is die blote gedagte van die beëindiging van 'n museum of sy

versamelings die on-denkbare. Dus: indien transformasie beteken het dat dit

wat in die verlede nagelaat is of nie gedoen is nie of nie genoegsaam gedoen

is nie of beter gedoen sou kon word, dan: já - hou dit wat bestaan in stand,

maar fokus daarop om die nagelate of die nuwe insigte te bedien.

Verder het ek geglo dat daar beslis ruimte bestaan het vir simboliese en/of

korter termyn-transformasieprojekte, maar ware en eerlike transformasie moes

dieper en verder gegaan het as die oppervlakkige goëltoertjies van lunches en

launches, plans en meetings, events en celebrations waarmee die nuwe kultus/

relegie van transformasie sedertdien sektaries en teen astronomiese catering-

en-transport-begrotings gedien is.

Denkend vanuit NALN se kern-tematiese velde, kundigheid en vaardig-

hede en bewese dienste- en aktiwiteite-geskiedenis, het ek gesoek na bydraes

wat NALN sou kon konsipieer wat 'n wesenlike en langtermynbydrae sou

kon lewer tot die verandering en verruiming - transformasie - van die lite-

rêre en verWante kulturele landskap in Suid-Afrika.

Binne hierdie vereistes het ek 'n drieledige transformasiestrategie vir NALN
voorgestel, wat gelyklopend en mekaar nie uitsluitend nie, geïmplementeer

sou kon word, namate die hulpbronne daarvoor beskikbaar sou wees.
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6. 1 Strategie 1 : Fokus op die sogenaamde swart Afrikaanse skrywer6 e Waar daar tans dalk vrae

Dit was die strategie wat intiem tot die wesenlike van NALN se museo-

logiese lynfunksie gespreek het: die uitbou van die versameling, as basis

vir interne én eksterne navorsing, literêre inligtingverskaffing en latere

uitstallings. Die bymekaarmaak, as 't ware, van museologiese "kapitaal",

waaruit latere projekte en dienste "gefinansier" sou kon word. Soos reeds

genoem, was die uitgangspunt en sleutel: ons gaan volstoom voort om

soos voorheen alle Afrikaanse skrywers te bedien en die versamelings

wat deur die jare opgebou is in stand te hou, maar terwyl ons dit doen,

fokus ons pertinent op die swart Afrikaanse skrywer en sy/haar groei-

ende bydrae, veral sedert die "struggle"-tydperk en in die post-apart-

heid-era.

Eers 'n terugflits. Toe ek die heel eerste keer 'n uitstalling in NALN
besigtig het - rondom die inrigting en opening in 1973 - het pertinent

die uitstalling oor Adam Small my bygebly: die foto, die bundel Kitaar

my kruis, die strookproewe van daardie bundel . . . Ook was S.V. Petersen ver-

teenwoordig. En Arthur Fula, met Jóhannie giet die beeld, 'n boek wat ek as

laerskoolkind by my ouers present gekry en met oorgawe gelees het (té naïef

om te dink dat dit enigsins noemenswaardig was dat 'n swart man 'n boek in

Afrikaans sou skryf). Ek moet dus op rekord plaas dat ek in geen stadium 'n

NALN geken het wat die niewit skrywer uitgesluit of misken het nie. Wie en

wat daar was, is van die begin af in die versameling opgeneem en gedoku-

menteer.

Maar, in 1996 was daar die behoefte aan 'n gefokusde uitreik en doku-

mentering: 'n logiese transformasiefokus. 'n Afvaardiging van NALN het vroeër

daardie jaar reeds die Tweede Swart Afrikaanse Skrywersimposium op Pater-

noster gaan bywoon, rolle films van die opkomende skrywers geneem, wyle

Patrick Petersen se weduwee opgesoek, in Worcester saam met Abraham Philips

gaari rondry dat hy plekke uitwys wat in Verdivaalde land figureer, vergeefs 'n

besoek aan die ontwykende Adam Small probeer bring. Dit was die ideale

basis om op voort te bou.

Hierdie strategie sou NALN die logiese bewaarplek gemaak het vir die

letterkundige nalatenskap van die swart Afrikaanse skrywer as individu en as

groepering (solank en in die mate wat hulle hulself so sou wou tipeer). Daar-

deur sou ditNALN toerus om met die aanbreek van die destyds so geïdealiseer-

de nuwe millennium in 'n nuwe generasie uitstallings regmatig erkenning te

gee aan die groeiende bydrae van hierdie skrywers. Die uitreikaksies en mu-

seumkundige gemeenskapsdienste wat daarmee gepaard sou gaan, sou 'n

wesenlike transformasie van NALN tot gevolg gehad het - op elke vlak en in

elke opsig van die teorie en praktyk van die letterkundige museum.

gevra word oor dié term,

was dit in 1996 'n term

waarmee die meeste niewit-

Afrikaanse skrywers, selfs 'n

aantal "wit" skrywers, hulle

graag benoem het. Dit was
'n term-van-keuse vir baie

skrywers wat hulle van die

voorafgaande bedeling wou
gedistansieer het. Vergelyk

die "Swart Afrikaanse

Skrywersimposium" van

1986, en die tweede

simposium van 1996,

waarmee talle "wit"

skrywers hulie geassosieer

het. NALN het dus bloot by

'n bewese eie voorkeur

aangeskakel.
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6.2 Strategie 2: Die ontwikkeling van 'n Nasionale Sesotho Letterkundige

Museum

Hierdie strategie het eweneens intiem verband gehou met NALN se museolo-

giese funksies. En as dit sou slaag, sou dit 'n enorme bydrae tot die transfor-

masie ten opsigte van letterkundige museums, maar daardeur ook ten op-

sigte van die museumwese in die breë op nasionale en selfs subkontinentale

vlak kon lewer. Dít sou grondliggende transformasie wees: nie kosmeties nie,

nie "window dressing" of politiek-ideologiese oëverblindery nie.

Die filosofie en motivering wat dit ten grondslag gelê het, was dié wat

reeds ten opsigte van die oorspronklike HOP-voorstel geskets is.

Die Nasionale Sesotho Letterkundige Museum moes deur NALN gekon-

sipieer en gefasiliteer word, maar moes binne enkele jare tot 'n gelykwaar-

dige suster-instelling van NALN ontwikkel, as eerste in 'n reeks. In my gees-

tesoog het ek 'n uiteindelike "konstellasie" van letterkundige museums ge-

sien wat gesamentlik die totale literêre erfenis van Suidelike Afrika sou ver-

samel, dokumenteer, bestudeer en reflekteer. En wat, gegewe die verstom-

mende taal- en literêre register, met al die ander letterkundes van Afrika, asook

met dié van die Angel-Saksiese en die Nederlandssprekende wêrelde sou kon

skakel. (In oomblikke van visioenêre meegevoerdheid het ek selfs voorspel

dat die multitalige Europese gemeenskap met sy ryk literature eendag by Suid-

Afrika sou kom kers opsteek ten opsigte van letterkundige museums ...) Uit

oortuiging was ek téén die bou van peperduur superstrukture. Ek het gevisua-

liseer dat elkeen van hierdie instellings - soos NALN - in een of twee kantore

kon begin: met idealisme, passie, toewyding en harde werk as primêre be-

groting, en resultate as primêre beloning. Organies groei. Deur onderlinge

skakeling en "networking" kon hulle op 'n konfederale basis skakel. En as die

behoefte oor tien jaar of wat ontwikkel het om in 'n groter eenheid saamge-

snoer te word, sou die superstruktuur in daardie stadium kon volg - maar

steeds met behoud van 'n groot mate van outonomie vir elke instelling om sy

betrokke letterkundegemeenskap se belange ten beste te dien, nuwe inisia-

tiewe en entrepreneurskap te optimaliseer en deur gesonde onderlinge wedy-

wering ook die ander tot nuwe hoogtes aan te spoor. Holisme-in-praktyk: die

geheel sou uiteindelik veel groter as die samestellende dele word.

Van konsepsie af sou elk van hierdie letterkundige museums min of meer

identies ontwikkel word om dieselfde museologiese stelsels, praktyke en prose-

dures te volg, en veral dieselfde IT-programmatuur te gebruik, sodat daar

effektief genetwerk kon word (iets waarvoor daar nie eers tussen NALN en

NELM voorsiening gemaak is nie - dié twee letterkundige museums het in

baie opsigte heel uiteenlopend ontwikkel). Uit eerstehandse ondervinding was

ek oortuig - en ís steeds - dat daar vir elke taal se letterkunde 'n spesialisin-

stelling ontwikkel moes word en dat elkeen geografies gevestig moes word
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waar daar 'n beduidende swaartepunt van daardie betrokke spraakgemeen-

skap woonagtig was. (Die nuwe politieke bedeling se slagspreuk dat dienste

so na as moontlik aan die gemeenskap gelewer moes word, was in hierdie

geval so voor die hand liggend: Die betrokke taalgemeenskap se storiesAet-

terkunde moes versamel en gekoester en weerspieël word daar waar dit onder

sy gemeenskap lewe en ook in terme van kulturele verryking, werkskepping,

toerisme-ontginning, ensovoorts ontgin kon word. Nie in Pretoria, Bloemfon-

tein, Grahamstad of Kaapstad nie, maar geografies so na as moontlik aan die

hart van elke gemeenskap.)

Vir die oningewyde sou dit natuurlik lyk na duplisering, maar dit is tog nie

duplisering as eerstetaalsprekende spesialistolke, -vertalers, -leksikograwe en

dies meer vir elke taal die ideaai is rde! By elkeen van hierdie instellings sou

daar dus een of meer spesialisontsluiters van literêre manuskripte wees; en

vir die ontsluiting van gepubliseerde werke/boeke, en vir oudiovisuele ver-

samelirigs, en vir ikonografiese materiaal, ensovoorts. Ook vir die ontwikkeling

van uitstallings, vir opvoedkundige dienste en uitreikaksies, vir bemarking . .

.

Oënskynlike duplisering wat spesialisasieterreine betref, maar nie wat die taal-

en kultuurmedium betref nie. Binne 'n dekade of wat sou daar dus 'n verbluf-

fende, multitalige kundigheidsbank op letterlik elke spesialisgebied binne die

letterkundige museum as instelling ontwikkel word. Gegewe die afwesigheid

van museumkunde-opleidingsfasiliteite in Suid-Afrika sou dit 'n spontane

generator van interne vakkundige opleiding en verfyning van sisteme bied.

My siening was dat die Nasionale Sesotho Letterkundige Museum die

loodsprojek moes wees, wat die bloudruk moes lewer waarvolgens letterkun-

dige museums vir al die onderskeie amptelike tale ontwikkel sou kon word.

Dit sou in fases kon geskied: die voorbereidende werk sou vanuit NALN ge-

doen kon word. Wanneer die operasionele fase bereik word, sou om pragma-

tiese oorwegings aanvanklik 'n geskikte gebou in Bloemfontein gevind word

waar daar genoeg "voete" is sodat die rnuseum effektief met sy bepaalde

teikengemeenskap kan kommunikeer, maar steeds naby aan die kundigheids-

bron binne NALN. Dan, wanneer optimale vakkundige en veral museologiese

funksionering bereik is en die nodige elektroniese infrastruktuur in plek was

om interaktiewe toegang tot databasisse, kommunikasie, opleiding/raadple-

ging, "networking" en dergelike moontlik te maak, sou finale akkommodasie

waarsfynlik in Qwaqwa gevind word, waar hierdie museum maksimaal kon

funksioneer, gedy en ook tot die plaaslike literêrkulturele, ekonomiese en ge-

meenskapslewe kon bydra. En tot die toerisme-aanbod kon toevoeg.

6.3 Strategie 3: Die ontwikkeling van 'n Nasionale Musiek- en Toneelmuseum

In so 'n te stigte rnuseum sou alle uitvoerende kunste in Suid-Afrika geak-

komrnodeer word, afgesien van genre of taalvorm. Net soos NALN moes dit
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komprehensief, inklusief en holisties gekonsipieer word. 'n Uiteindelike

benaming sou kon wees: Suid-Afrikaanse Museum vir die Uitvoerende Kunste.

Die redenasie wat dié konsep ten grondslag gelê het, was soos volg: Waar

'n letterkunde op geen wyse van die taalvorm losgemaak kan word nie, is die

uitvoerende kunste nie tot 'n taalvorm beperk nie. Kunstenaars tree in ver-

skeie taalvorme op, neem aan hibridiese werke deel, genres vervloei dikwels

en die uitvoerende kunste was oor dekades 'n voorloper wat rasse-integrasie

en verbandhoudende transformasie van die Suid-Afrikaanse samelewing be-

tref. As NALN in hierdie opsig 'n fasiliteringsrol kon speel, sou dit dus 'n

wesenlike bydrae tot die transformasie-ideaal lewer.

Die uitgangspunt was dat NALN sedert 1974 afdelings vir Afrikaanse mu-

siek en toneel ontwikkel het. Hierdie versamelings was - en ís steeds - 'n inhe-

rente en integrale deel van NALN en myns insiens regstegnies onvervreem-

baar deel van NALN se unieke besit. Maar as daar so 'n groter, inklusiewe

Suid-Afrikaanse teatermuseum tot stand sou kom, dan sou dit moontlik wees

om materiaal uit hierdie versamelings op 'n bruikleenbasis aan so 'n nuwe

instelling beskikbaar te stel. Dit sou dus 'n organiese beginpunt kon wees om

die Afrikaanse inset te verteenwoordig, terwyl die nuwe museum alle beskik-

bare hulpbronne aanwend om die vinnig verlore gaande musiek- en teater-

erfenis van die breë Suid-Afrikaanse gemeenskap na te vors, te versamel en te

bewaar.

Die realiteit was dat daar nêrens in die land 'n inisiatief bestaan het om die

7

8

NELM ontwikkel tans 'n

sterk teater-komponent,

veral wat manuskrip- en

verwante navorsings-

materiaal betref.

Buite die spektrum van

hierdie bydrae val die feit

dat in 2005 na mededeling

die destydse verantwoorde-

like LUR besluit het dat die

"musiek- en toneelmuseum"

van NALN weggevat moes
word ten gunste van sy

opdrag dat 'n (Vrystaatse)

"Music and Theatre

Museum" onder die

komponent "Provincial

Museums" ontwikkel moes

word. Na my wete is geen

ondersoek hieromtrent

land se ryk teatergeskiedenis museummatig te versamel, te bewaar en te do-

kumenteer nie. Naas die RGN se eertydse Dokumentasiesentra vir Musiek en

vir Toneel (waarvan die versamelings teen die middel negentigerjare, na 'n

dekade van opeenvolgende rasionalisasieprosesse, 'n enigsins steriele hier-

namaals in die Staatsargief gevind het), was dit slegs NALN wat tot in daar-

die stadium aandag aan die teatergeskiedenis gegee het7 - laasgenoemde

spesifiek wat die "Afrikaanse" musiek en toneel betref het, omdat dit as

verlengstukke of randgebiede van die letterkunde beskou is. (Om eerlik te

wees: op grond van Nienaber se holistiese konsipiëring het NALN van meet

af aan sterk trekke van 'n Afrikaanse en selfs Afrikaner-kultuurmuseum

vertoon in soverre dit aan die Afrikaanse woord en boek gekoppel kon word:

veelinsluitend.) Die Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven in

Antwerpen, een van die talle letterkundige museums wat hy destyds bestu-

deer het ,om 'n sjabloon vir NALN te ontwikkel, was waarskynlik hierin 'n

vormende voorbeeld: die woordverwante kunste is integraal deel van 'n

holistiese perspektief op die literêre erfenis, en dié weer integraal deel van

'n kultuurlewe. 8

My eie droom vir so 'n inklusiewe nasionale museum vir die Suid-Afri-

kaanse teatergeskiedenis was dat dit verbeeldingryk, visueel en dinamies
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moes wees - en gehuisves in 'n gebou waarin 'n aktiewe teater nog be-

dryf kon word. Vir dié doel het ek die Bloemfonteinse stadskouburg in

gedagte gehad (en later ondersoekende onderhandelings daaromtrent

gevoer).

Soortgelyk as met die Nasionale Sesotho Letterkundige Museum was

my siening dat daar nie getalm moes word totdat geld eendag beskik-

baar sou wees vir 'n volwaardige museumstigting nie, maar dat sekere

voorbereidende werk vir hierdie toekomstige museum reeds vanuit

NALN gedoen kon word.

Tot sover die idealistiese transformasievisie vir NALN.

Die eerste jaar van die nuwe Departement van Sport, Kuns, Kultuur,

Wetenskap en Tegnologie, 1996, het egter as 'n redelike fiasko verloop,

met 'n regstellende konsultante wat dit moes vestig maar nie daarvoor

opgewasse was nie. Na maande het sy "net verdwyn", met die gebruik-

like finansiële kraaines en verliese wat agtergelaat is. Die departement

het eers administratief begin funksioneer toe die LUR, meneer Webster

Mfebe, meneer Arnold Lubbe gevra het om as waarnemende departe-

mentshoof oor te neem. (Hy is later in die pos aangestel, en meneer

Mfebe het dit op demografiese gronde teenoor sy kollegas regverdig.)

Tussen Lubbe en Mfebe het daar 'n konstruktiewe werksverhouding

ontwikkel. Vanuit NALN se perspektief kan ek net met erkentlikheid en

respek van meneer Mfebe praat (hoewel ek vermoed baie krediet aan

Arnold Lubbe moet gaan vir die wyse waarop hy NALN enersyds buite

die gesigsveld gehou het, maar andersyds die dinge wat ons "reg" ge-

doen het, met oorleg bemark het). Lank, skraal, amper asketies van

voorkoms, was hierdie meneer Mfebe 'n visioenêre leier, 'n man met

groot drome - die brein agter die Mangaung Cultural Festival - Macufe

- én die Goudveldse Phakisa Formule 1-renbaan en meerdoelige sport-

kompleks wat binne enkele jare uit 'n kale stuk veld gebou is en interna-

sionaal erkenning gekry het. En al het hierdie grandiose projekte (tesa-

me met die vernietigende faksiestryd binne die Vrystaatse ANC) uitein-

delik sy kop geëis, bestaan albei vandag nog voort as monumente vir sy

kreatiwiteit, entrepreneurskap en dryfkrag. (Ongelukkig ook as bo-

demlose putte waarin miljoene verdwyn, sodat die res van die departe-

ment in 'n ewigdurende finansiële oorlewingstryd is.) Meneer Mfebe,

wat sy spore in die vakbondwese by die Welkomse goudmyne verdien het,

was 'n uiters verfynde, gekultiveerde en wellewende persoon. Iemand wat

sélf Engelse gedigte geskryf het. Dus, 'n mens met 'n aanvoeling vir die woord.

En al het hy sover ek weet kwalik of geen Afrikaans verstaan nie, kan NALN
aan hom net dank verskuldig wees. Waar hy by van ons geleenthede opgetree

het, was dit altyd met styl en waardigheid, en Arnold Lubbe het vertel hoe

gedoen nie, is die destydse

proses/besluit nie gedoku-

menteer nie en het geeneen

wat met so 'n besluit

gemoeid kon gewees het

enige betekenisvolle idee

van wat NALN se (Afrikaan-

se) musiek- en toneelbesit

behels nie. Bínne die bestek

van hierdie bydrae en binne

die konteks hierbo gestel,

behoort egter wel te val dat

enige toekomstige poging

om NALN per dekreet of

andersins te ontneem van

die uitgebreide Afrikaanse

musiek- en toneelversame-

lings wat oor 35 jaar "aan

NALN" geskenk is, met mag
en mening deur NALN se

belangegemeenskap

teengestaan behoort te

word. Dit is 'n integrale deel

van NALN se versamelings,

is in die meeste gevalle deur

die skenkers uitdruklik of by

implikasie spesifiek aan

NALN geskenk (en in enkele

gevalle testamentêr of

dokumentêr nagelaat). Dus
behoort dit nie sonder

kontraktuele onderhande-

ling met die oorspronklike

skenkers of hulle erfgename

na 'n ander museum
oorgeplaas te kan word nie.

In die meeste gevalle hou dit

in ieder geval verband met
NALN se oorspronklike

nasionale missie en het baie

daarvan nie 'n bepaald

Vrystaatse verband nie. In

die finale instansie sal

hierdie versamelings

onontbeerlik wees vir die

beplande nuwe generasie

uitstallings in NALN, wat

die Afrikaanse letterkunde

in sy wydste en inklusiefste

definisie binne multi-

artistieke konteks moet
uitbeeld en interpreteer.
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meneer Mfebe in Kaapstad tydens 'n vergadering gesê het die mense moet na

Bloemfontein kom, na NALN, om te kom kyk hóé 'n plek kan transformeer: In

die beeldetuin voor NALN, waar daar altyd net "Boere" se beelde gestaan het,

staan daar nou ook 'n borsbeeld van 'n swart man, van die komponis Ishmael

Mornpati!

Maar dit loop die historiese oorsig enigsins vooruit.

Die genoemde drie transformasiestrategieë is minstens binne die departe-

mentele burokrasie suksesvol "verkoop". Dit was waarskynlik die hooffokus

van my afspraak met meneer Lubbe op Dinsdag 26 November 1996, toe die

enigste agendapunt volgens my dagboek was: Die toekoms van NALN. Teen

April van die volgende jaar het die nuwe struktuur vir die departement vorm

begin aanneem, en is die voorgestelde transformasieplan vir NALN struktu-

reel vasgelê. Op die organogram wat daarna aanvaar is, het die komponent

Nasionale Museums bestaan uit NALN, die Nasionale Sesotho Letterkundige

Museum en die Nasionale Musiek- en Toneelmuseum, elk met - op papier - 'n

substansiële mikrostruktuur. (Geld om dit te aktiveer was daar, helaas, nooit nie.)

Toe Enoch Sontonga, komponis van "Nkosi Sikelel' iAfrika", as amptelike

tema vir 1996 se Nasionale Erfenisdagviering aangekondig is, is dié geleent-

heid benut om onder die vaandel van die "Nasionale Musiekmuseum" 'n uit-

stalling oor Sontonga in NALN in te rig. Die volgende jaar kom daar inligting

aan die lig oor 'n uiters begaafde Bloemfonteinse komponis en koorleier, Ish-

mael Mompati, wat in sy vroeë dertigs ineengestort het terwyl hy sy koor

tydens 'n kompetisie gedirigeer het, en die volgende dag beswyk het. Slegs

enkele van sy komposisies het behoue gebly - een daarvan genaamd "Man-

gaung", die Sotho-riaam vir Bloemfontein; 'n ander jare ná sy dood verban,

omdat dit as struggle-lied gebruikis. 'n Fassinerende gegewe. Veral toe NALN
onder die naam van die Nasionale Musiekmuseum 'n flambojante huldigings-

geleentheid aanbied, met ANC-LUR Mfebe as hoofspreker, die uitvoerende

burgemeester van Mangaung/Bloemfontein op die podium en die Bloemfon-

teinse Kinderkoor (met voormalige premier Mosiuoa Lekota se dogter toeval-

lig een van sy lede!) wat die lied "Mangaung" roerend uitvoer ... Mompati se

oorlewende dogters onthul die borsbeeld wat NALN se museumkunstenaar

gemaak het, in die ereposisie voor die museum. 'n Treffende uitstalling met

die titel "Songwright of Mangaung" word in NALN geopen, met onder meer

die verweerde stukke van sy vergane sandsteen-grafsteen uit die vaal vlakte

wat eens d.ie historiese Hamilton-begraafplaas was.

Anders as tien jaar later se verdoemende insinuasies dat NALN 'n wit en-

klawe is wat weier om te transformeer, geniet hierdie projek in 1997 wye en

opregte erkenning. En NALN verryk ons kollektiewe bewussyn op 'n wyse

wat volkome voldoen aan die transformasie-eise van "mutual understand-

ing" en "nation-building".
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In 1998 volg die tweede fase van die Mompati-huldiging, toe NALN 'n

granietplaket laat aanbring teen die huis in die historiese woongebied Batho

waar Mompati gewoon het, en met die hulp van 'n borg Mompati se vergete

graf in graniet en ystertralies laat opmaak en aan die familie en gemeenskap

oorhandig vir 'n tradisionele wydingplegtigheid. Trou aan die eise van kon-

sultatiewe bestuur is dit voorafgegaan deur 'n "community information ses-

sion" en die betrek van 'n "task team" verteenwoordigend van die Mompati-

familie en die Thaba Nchu-gemeenskap waar hulle woonagtig is. Die Ishmael

Mompati-uitstalling word as reisende uitstalling by die Mmabana-kultuursen-

trum op Thaba Nchu en by verskeie biblioteke vertoon. Die hele projek het

nóg die staat nóg die familie 'n sent gekos - alles met behulp van 'n borgskap

deur die firma SA Grafstene van Bloemfontein gedoen. (Enkele maande later

is die ystertralies afgesteel om vir skrootmetaal te verkwansel.)

Intussen, teen die middel van 1997, vra ek 'n gesprek met meneer Arnold

Lubbe aan. Ek het geglo dat die tyd ryp was dat NALN 'n volgende fase moes

betree. Dit was goed dat ons sedert 1994 laaggelê het met NALN. Dit het ons

laat oorleef. Agter die skerms is daar 'n magdom werk verrig. Maar ons kon

ook nie vir ewig so voortgaan nie. Ek het uitgewys dat NALN op 24 Maart

1998 die mylpaal van 25 jaar van bestaan sou bereik (as destydse student het

ek self die amptelike opening van NALN beleef), en dat ek geglo het dat dít

die sielkundige geleentheid moes bied om NALN weer na die oppervlak te

laat kom. As die bomme wou bars, dan moes hulle maar bars . .

.

Meneer Lubbe was vatbaar vir die gedagte. Met my eersvolgende in-

samelingstog na Gauteng het ek 'n paar strategiese kultuurkantore in Gau-

teng gaan besoek. Gaan sê en vra: NALN gaan weer op die voorgrond tree. Ás

dit nodig sou word om 'n reddingsboei uit te gooi, gooi hom dan asseblief uit.

Die jaar 1998 word 'n heuglike herdenkingsjaar, maar terselfdertyd ook 'n

nuwe begin. Op die eerste dag van die jaar word professor Petrus Nienaber se

borsbeeld op die sentrale podium voor die Museum geplaas, en binne dae

daarna verskyn 'n koerantberig dat NALN instrumenteel wil wees om soort-

gelyke museums vir die ander inheemse tale te vestig. 'n Duidelike agenda

om enersyds erkentlik te wees teenoor die grondleggers en hulle werk in stand

te hou; en andersyds om tydgenootlik te bly en 'n bydrae tot transformasie te

lewer.

Die NALN 25-silwerjubileumviering begin met 'n naweekreunie van oud-

personeellede, en die onthulling van 'n feesembleem en 'n spesiale feesvlag

wat aan 'n tiental vlagpale om die museum gehys word. Die Sondagmiddag

word die eerste keer 'n teetuin in die historiese boomtuin voor die museum

gehou, met musiek deur die Tabure-blaasorkes bestaande uit jong swart mu-

sici. 'n Hooffokus is die twee dae lange Saamdinkberaad NALN 2000, die be-

gin van 'n konsultasieproses met 'n breë en inklusiewe gemeenskap. Drie
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universiteite is verteenwoordig, asook die onderwysgemeenskap en leeskringe

wat gereeld van NALN se dienste gebruik maak; maar ook mense uit die plaas-

like nie-Afrikaanssprekende gemeenskap, wat NALN die eerste keer besoek

het. Oor talle aspekte is insette gelewer, waaronder die inklusiewe aard van

die museum se versamelings, die transformasiestrategieë as uitdaging, die

wenslikheid al dan nie van 'n aangepaste korporatiewe identiteit, kommuni-

kasie- en uitstalbeleid, gemeenskapsdeelname, ensovoorts.

Die hoogtepunt van die feesviering was 'n feesdinee, met professor Elize

Botha as geleentheidspreker en Antoinette Pienaar as gaskunstenaar (wat haar

"trommel met Karoostories" aan NALN toegesê het). Professor Botha het 'n

evaluering van NALN gedoen, die verwysingsveld wyer getrek na Neder-

landse leeskringe en die Boekebeurs, en tot die gevolgtrekking gekom dat

NALN "reeds sy inhoud by die eise van die tyd aangepas het" (so is in die pers

gerapporteer). Dat transformasie 'n bewysbare, konstruktiewe realiteit was.

Die res van die jaar se aktiwiteite het twee literêre bustoere deur Bloem-

fontein ingesluit (op Internasionale Museumdag en Vrouedag); 'n geleent-

heidsuitstalling vir die Oorlogsmuseum van die Boererepublieke oor die An-

glo-Boereoorlog in die Afrikaanse letterkunde, 'n opvoedkundige projek rond-

om die viering van Langenhoven se 125ste geboortedagherdenking, waarby

'n groot aantal skole uit die Mangaung-area betrek is; 'n kranslegging by die

graf van president J.H. Brand (met wie NALN se gebou noue bande het) op sy

sterfdag 110 jaar tevore; die viering van Afrikaansdag op 14 Augustus met 'n

ope dag vir skole, 'n straatmark in NALN se tuin, 'n muntlegging ten bate van

die restourasie van die Gedenkschool der Hugenoten in Dal Josafat, en die

loods van 'n Internet-webblad vir NALN. Om NALN se dekades lange diens

aan leeskringe opnuut op die voorgrond te plaas en op te skerp, is die

Leeskringdiens 2000 bekend gestel, met doktor Riana Scheepers as gasspre-

ker.

Verder is die Bloemfonteinse Skrywersvereniging (BSV) se maandelikse

"Boekemark in die Toring" aangebied (gebruikte boeke wat vir NALN aange-

bied is maar nie vir opname in die museumversamelings gekwalifiseer het

nie) en was NALN gebruiklikerwys (sedert 1979) betrokke by die BSV se jaar-

likse landwye skryfwedstryd en hulle jaarlikse slypskool vir ontluikende skry-

wers. Laasgenoemde is deur die skrywer en filmmaker Jan Scholtz aange-

bied, en het gepaardgegaan met 'n gala-aand, waartydens hy sy versameling

by NALN met 'n verdere skenking aangevul het. Omvangryke skenkings word

ontvang uit die nalatenskappe van Ernst van Heerden en Wilhelm Knobel -

twee uit die meer as 30 skenkers wat materiaal bydra, onder wie Hennie Au-

camp, George Weideman, Charl-Pierre Naudé, PG. du Plessis, Floris Brown,

Robert Pearce (oor Patrick Petersen), Erik van den Berg van Kairos uit Neder-

land, Erika Murray-Theron, Pieter Pieterse, PH. Roodt, A.A.J. van Niekerk se
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weduwee, Francis Galloway (haar navorsingsmateriaal oor Breyten Breyten-

bach), Lucia Cronjé (oor Mikro), regter Leo van den Heever (oor Toon van

den Heever) en verskeie uitgewers, onder wie Queillerie (onder meer oor

Abraham Phillips), Protea en Makro. Naas die gebruiklike periodieke toesen-

ding van manuskripmateriaal besluit Tafelberg-uitgewers om sy hele ampte-

like argief, 'n knipsel en dokumenteversameling wat sowat 18 staalkabinette

beslaan, na NALN oor te plaas. Na verdere onderhandelings word ook die

grootste deel van die boeke-argief van duisende eksemplare op die koop toe

geskenk. Die meubelwa wat dié vrag na Bloemfontein vervoer, bring ook die

kosbare nalatenskap van Arnold van Wyk uit Stellenbosch saam.

Die jaar se aktiwiteite vind neerslag in minstens 51 koerantberigte en tyd-

skrifartikels (NALN se eie nuusbrief uitgesluit) en minstens 38 radiobydraes.

AJles positief, en gratis!

Hierdie was die begin van wat ek noem: NALN se goue jare, 1998 tot 2004.

Toevailig sewe jaar. Soos die sewe vet beeste in Farao se droom?

Uiteraard is hierdie bydrae nie die plek om 'n oorsig te gee van al die akti-

witeite wat in hierdie sewe jaar plaasgevind het nie. Dít sal in 'n uiteindelike

geskiedenis van NALN geboekstaaf moet word. Maar enkele hooftrekke en

tendense moet tog uitgewys word. Veral in die lig van latere beweerde ge-

brekkige transformasie, beterweterige preke - nadat die kus van die dood van

bo toegedien is - deur kitsdeskundiges wat nie 'n dag se museumkundige

kermis of ervaring het nie, maar met "hectic schedules" "manage" dat museums

"lewendig moet word", vir hulle gemeenskappe relevant moet wees en by

hulle gemeenskappe betrokke moet wees. En selfs sulke neerbuigende, goe-

dige, gekke advies dat ek moet gaan lyk wat "Cuba and other progressive

countries" doen om te leer hoe om NALN te bedryf . .

.

'n Utopia was dit steeds nog nie in 1998 nie. (Ook nog nie in 2004 nie. En

beslis nie in 2007/2008 nie!)

In 1998 het ek tegnies steeds net jurisdiksie gehad oor drie vakkundiges - op

papier het ons vier "NALN/Nasionale Museums" uitgemaak. Trouens, van die

33 poste op die goedgekeurde diensstaat vir die Afdeling Nasionale Museums

was slegs dié vier befonds en gevul: 12%. Ander personeel wat met NALN ge-

moeid was, het steeds onder die Afdeling Museologiese Ondersteuningsdienste

(die sogenaamde "biblioteekpersoneel" en die kunstenaars), en die admini-

stratiewe diens geressorteer. Die begroting was beperk, maar méér nog: die

beslissingsmag oor die aanwending van fondse het elders gelê, sodat die toe-

gewese begroting nie noodwendig aan NALN gespandeer is nie. Dit sou nog

'n lang pad wees voordat ek eers in 2002 as "verantwoordelikheidsbestuur-

der" vir enkele jare 'n beduidende mate van seggenskap oor die aanwending

van die beskikbare toegewese begroting verkry het en dit werklik volledig

volgens NALN se interne prioriteite gespandeer kon word.
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Maar wat die fragmentering van personeel betref, het die nuwe dinamiek

wat rondom NALN ontketen is, so 'n gesonde momentum geskep dat die

ons-en-huUe-verdeling begin vervaag het. Die indrukwekkende uitsette van

1998 en daarna sou inderdaad nie moontlik gewees het as dit nie was vir al-

mal se bydraes nie, afgesien van waar hulle organisatories geplaas was. NALN
het, soos van ouds, weer 'n passie geword, sodat die werk self en die bevre-

diging wat dit gebring het, die grootste beloning was. NALN het vir 'n bepalen-

de kwota van ons personeel weer 'n bestaanswyse geword, méér as net 'n

plek waar jy werk. Daar het opnuut 'n spangees en lojaliteit vlam gevat; 'n

bewuswees dat ons by 'n unieke plek werk en dat ons 'n roeping het om sy

enorme, onvervangbare versamelings behoue te laat bly, dié plek te laat oor-

leef tot verryking van komende geslagte. Ons was nie staatsamptenare nie;

ons het by NALN gewerk.

Oor die volgende aantal jare sou daar 'n gety van kreatiewe inisiatiewe en

produktiwiteit by NALN heers, wat van jaar tot jaar nuwe hoogtepunte opge-

lewer het. In 1999, 'n jaar waarin daar vanaf Augustusmaand 'n moratorium

op enige uitgawes binne die hele Vrystaatse provinsiale regering geheers het

en ons nie 'n potlood kon aankoop nie, het die personeel besluit om die kelder

waarin daar vroeër jare 'n steenkool-warmwaterketel was om die gebou se

sentrale verhittingstelsel van warm water te voorsien (later met die moderner

toevoer van die aangrensende gebou gekoppel), in 'n bruikbare ruimte te

omskep. Die historiese ketel was toe reeds verwyder en seker as skrootmetaal

verkoop, maar die aangrensende "saaltjie", waarin die steenkool geberg was,

het nog goed 'n meter diep se steenkoolas bevat. Die as het geen gebruiks-

waarde gehad nie, en niemand was bereid om dit op eie koste te kom uithaal

nie. Geld was daar nie om te betaal nie. En die skoonmakers het met die vak-

bond gedreig weens die gesondheidsrisiko's - hulle het geweier om met die

trappe af te gaan. Onder hierdie omstandighede het die senior personeel sak-

doeke voor die monde en neuse gebind, later stofmaskers opgesit, en tonne

steenkoolas met emmers na buite uitgedra. Daarna die sementvloere oor en

oor geskrop tot dit skoon was. By verfhandelaars uitskotverf gebedel en met

vindingryke verftegnieke "NALN se ketelkelder" geskep -'n alternatiewe ver-

gaderruimte met 'n unieke dungeon-atmosfeer.

In 2000, toe die omvangryke versameling van die digter-dramaturg-skry-

wer-komponis-entertainer Peter Snyders in NALN ontvang is, was hý die kuns-

tenaar wat die amptelike inwyding van die Ketelkelder 'n onvergeetlike er-

varing gémaak het. En spoedig daarna het 'n loslittige groep van alle ouder-

domme en alle rasse, die Vulture-klub, tot stand gekom wat maandeliks in die

Ketelkelder begin vergader het met 'n - dikwels impromptu - allegaartjie van

enige kunsvorm in enige styl opgedis. Kort voor lank het hulle 'n vertakking

bygekry, die Hiëna-klub, waar dit veral om storievertel gegaan het.
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Hierdie het 'n unieke tipe gemeenskapsfasiliteit geword. Intussen is voort-

gebou op die dekades lange verbintenis met die Bloemfonteinse Skrywers-

vereniging, wat maandeliks in NALN vergader het - 'n vereniging wat sedert

1969 bestaan en in 'n stadium sowat 130 betalende lede dwarsoor die land

gehad het. Nie net is die BSV se Boekemark in die Toring maandeliks inNALN
aangebied nie, maar jaarliks is aan hulle landwye Skrywers-skryfwedstryd

(met twee skoleafdelings en 'n ope afdeling vir enigeen wat nog nie teen beta-

ling gepubliseer het nie) en hulle jaarlikse Slypskool vir Ontluikende Skry-

wers ondersteuning gebied. 'n Soortgelyke simbiose het ontwikkel met 'n plaas-

like vroue-kultuurvereniging, Dames Perspektief, wat maandeliks in NALN
vergader het en saam met wie daar elke jaar in Augustus 'n luisterryke skry-

wershuldiging of soortgelyke taalprogram aangebied is.

As aanduiding van die vlak van aktiwiteite kan genoem word dat in die

jaar 2000 nie minder nie as 15 literêre en museumprogramme aangebied is

(skrywershuldigings, openings van uitstallings, boekbekendstelhngs, en dies

meer). Drie literêre bustoere is aangebied en 20 boekbesprekings is by lees-

kringe gelewer. Meer as 2 000 literêre navrae is beantwoord, sowat 130 na-

vorsers het persoonlik by NALN navorsing kom doen en 'n beraamde meer as

2 500 besoekers is ontvang, met 128 inskrywings deur buitelanders in die be-

soekersboek. Hierdie getalle gee nog geen beeld van die ontsluitings- en

ander museumkundige werk agter die skerms nie: Meer as 17 600 items is in

dié jaar aangewins, en 'n geskatte 8 000 méér is ontvang, waarvoor die kapa-

siteit om dit te prosesseer, nie bestaan het nie. Op versoek van die departe-

ment is 'n bedrag van R20 000 uit die Stigting NALN betaal om die eerste fase

van die Mangaung 2000-projek te befonds, wat die vaslê en dokumentering

van die mondelinge geskiedenis van die Bloemfonteinse swart woongebied

Mangaung ten doel gehad het.

Toe die plaaslike Media 24-dagblad Volksblad in 2001 besluit om met 'n

Bloemfonteinse Afrikaanse kunstefees te begin, het dit die geleentheid vir

NALN geskep om op konstruktiewe wyse by een van die reeks kunstefeeste

betrokke te raak. Die konsep wat voorgestel is, was dat NALN jaarliks 'n na-

sionale leeskring-indaba tydens dié fees aanbied. Om ons daarin by te staan,

is by die departementshoof, meneer Arnold Lubbe, aanbeveel dat hy mevrou

Doks Briers se dienste deeltyds beskikbaar stel. Sy was 'n kollega by die Biblio-

teekdiens, wat jare lank saam met meneer Dux van der Walt die krag agter die

destyds so bekende Welkomse Nasionale Leeskringseminaar was. In 2001 het

sy op aftrede gestaan. Met Doks se hulp is meer as 20 aanbiedings tydens die

duur van die fees voorgesit, en NALN se eerste nasionale leeskring-indaba

wás inderdaad die boekeprogram van daardie eerste Volksblad-kunsteíees. (Die

volgende jaar is sy as die hooforganiseerder van die Volksblad-kunstefees aange-

stel, en het die organisering van die leeskring-indaba by NALN berus.) As
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deel van die indaba-konsep is daar uiteindelik ook 'n "voertuig" gevind om 'n

jaarlikse RJ. Nienaber-gedenklesing in te stel. (Dit sou in die volgende vyf jaar

gelewer word deur Hannes van Zyl van NB-uitgewers, doktor RG. du Plessis,

Elmarie Rautenbach, redakteur van Insig, professor J.C. Kannemeyer en pro-

fessor Jerzy Koch.)

Na 2003 se leeskring-indaba was ek baie bewus daarvan dat ons elke jaar

dieselfde publiek bly bedien. En hoe belangrik dit ook al was, dit was nog

belangriker dat die boodskap uitgedra en uitgeleef moes word dat NALN nie

net 'n Bloemfonteinse instelling was nie, maar in alle opsigte 'n nasionale in-

stelling. As die leeskring-indaba elke jaar net in Bloemfontein aangebied sou

word, sou hierdie belangrike boodskap nie gedemonstreer word nie.

Gevolglik het ek met Dorothea van Zyl kontak gemaak, met die voorstel

dat NALN sy vierde nasionale leeskring-indaba in 2004 as deel van die Woord-

fees in Stellenbosch aanbied. Haar reaksie was gunstig, en twee aanbiedings

is as deel van die Woordfeesprogram geïnkorporeer en bemark, maar ook met

behoud van NALN se leeskring-indaba-identiteit. Tydens die indaba-sessie is

hulde gebring aan Audrey Blignault (deur haar dogter, Marié Heese), Eleanor

Baker (deur haar man, Walter Baker) en aan Anna M. Louw (deur haar skoon-

seun, profesor Wieland Gevers). Verder is NALN se Internet PLUS vir Lees-

kringe-projek bekend gestel, met Wes-Kaapse voorbeelde van die belangrik-

heid om individuele leeskringe se geskiedenis te dokumenteer. Die bywoning

was verrassend, en die terugvoer oorweldigend positief.

Meegevoer deur die euforie van hierdie sukses en deurbraak om die lees-

kring-indaba voortaan oral deur die land aan te bied, het ek met kontakper-

sone in ander sentra begin onderhandel. Uiteindelik het omstandighede ons

daartoe gelei om die vyfde leeskring-indaba aan Potchefstroom toe te sê, met

tentatief Pretoria in 2006 en die Suid- of Oos-Kaap in 2007 geskeduleer.

Vir Potchefstroom is 'n program saamgestel rondom kinder- en jeuglek-

tuur, erkenning aan die bydrae van vader Bonaventure Hinwood/Hewitt Visser

in sy 75ste jaar, en hulde aan professor Elize Botha vir haar leeftyd van diens

aan die leeskringgemeenskap . Ons sou met 'n hele NALN-kontingent in twéé

museumvoertuie na Potchefstroom afreis, en onder meer die flambojante uit-

stalling oor Afrikaanse kinder- en jeuglektuur wat vir die vorige jaar se inter-

nasionale IBBY-kongres in Kaapstad ontwikkel en uitgestal is, op Potchefstroom

gaan vertoon.

Helaas, die winde van verandering het reeds begin waai en die maer jare

het aangebreek: Ons kon nie die nodige goedkeuring kry vir die rit buite die

provinsie nie. Tot donker die vorige aand het ek nog in die LUR se wagkamer

gesit en pleit vir 'n oudiënsie. Maar vergeefs. Ek het 'n verlofvorm vir die vol-

gende dag ingevul, en alleen, met my eie motor, Potchefstroom toe gery, sodat

daardie vyfde en laaste leeskring-indaba net op 4 Maart 2005 kon plaasvind.
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Wat aandag aan NALN se transformasiestrategie nommer 1 betref, is daar

oor hierdie jare baie vermag om NALN se versameling en sy uitreikaksie na

skrywers gebalanseerd te ontwikkel. 'n Databasis van ruim meer as 100 "swart

Afrikaanse skrywers" is opgebou, en moeite is gedoen om hulle publikasies te

bekom. Die reuseskenking deur Peter Snyders van sy totale studeerkamerin-

houd toe hy in 1999 uit Gauteng terug na die Kaap verhuis het (en sy gereelde

aanvullings sedertdien) was 'n besondere deurbraak om aan die hand van 'n

ikoniese figuur NALN se behoefte oor te dra dat skrywers hulle tasbare skry-

wersverwante materiaal vir bewaring aan NALN moes skenk. By twee ge-

leenthede is die Afrikaanse Skrywersvereniging (ASV) tydens van hulle by-

eenkomste in die Huis der Nederlanden besoek en toegespreek.

In 2002 is 'n uitnodiging aan die ASV gerig om hulle algemene jaarverga-

dering in Bloemfontein te kom hou. NALN het gefasiliteer, en die Stigting

NALN het die verblyfkoste in die Op't Hof-sentrum langs die bekende Masels-

poort gedek. Sover bekend, is dit tot nog toe die enigste keer dat die ASV sy

jaarvergadering buite die Wes-Kaap gehou het. As deel van die program het

die lede NALN besoek, waar daar 'n spesiale uitstalling oor die groeiende

bydrae van die swart Afrikaanse skrywer ingerig en geopen is. Die titel daarvan

was: "'n Paternoster vir Afrikaans - die literêre landskap voor en na 1995 se

'Tweede Swart Afrikaanse Skrywersimposium' op Paternoster". LUR Webster

Mfebe was die hoofspreker by die gala-aand in NALN, en die program het die

ASV se verering van A.H.M. Scholtz ingesluit, asook die bekendstelling van

twee bundels verhale en gedigte deur lede van die ASV.

Hierdie uitreikaksies dra vandag nog vrug om NALN in staat te stel om,

wanneer die nuwe generasie uitstallings ná die voltooiing van die restourasie

van die museumgebou gekonsipieer en ingerig kan word, regmatige aandag

aan hierdie belangrike groep skrywers te gee - in sowel groep- as individuele

verband.

Wat werk aan NALN se transformasiestrategie nommer 2 betref, te wete

aanvoorwerk vir die Nasionale Sesotho Letterkundige Museum (NSLM), is 'n

magdom werk gedurende die "goue jare" vanuit en namens NALN verrig.

Sonder enige addisionele begrotingsvoorsiening of enige addisionele per-

soneelhulp. (Die eerste klerklike oorplasings het eers laat in 2005 gevolg, met

die eerste fondse om vakkundige aanstellings te doen eers in 2006.)

In 1998 reeds is 'n verkennende besoek saam met meneer Arnold Lubbe,

ander Biblioteekdienskollegas en die destydse hoof van die Bloemfonteinse

stadsbiblioteek aan Phuthaditshaba gebring om moontlike uiteindelike akkom-

modasie vir die te stigte museum te ondersoek. Verkennende gesprekke is

ook met die stadsbibliotekaris gevoer oor die moontlikheid om dié biblioteek

se Sesotho-versameling, wat talle seldsame vroeë publikasies insluit, uitein-

delik op 'n bruikleenbasis in die NSLM te laat bewaar.
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Informele konsultasiegesprekke is met verskeie rolspelers gevoer - ook deur

meneer Lubbe as waarnemende departementshoof. Aan sy bemiddelingsrol

is dit te danke dat LUR Webster Mfebe reeds in Februarie 1999 in sy begrotings-

postoespraak in die Vrystaatse Wetgewer aangekondig het dat die Vrystaatse

provinsiale regering besluit het om so 'n museum te stig.

In die NALN-nuusbrief van September 1999 het ek in 'n artikel onder die

opskrif "'n Groeiende familie van letterkundige museums? -NALN doen grond-

werk vir Sesotho Letterkundige Museum" my eie sieninge omtrent 'n uitein-

delike konstellasie van letterkundige museums vir Suid-Afrika uiteengesit.

Op 1 Desember 1999 het die nasionale Departement Kuns en Kultuur, We-

tenskap en Tegnologie in Pretoria 'n vergadering oor 'n beoogde "national

language museum" gehou. Dit was gou duidelik dat iemand daar 'n kortpad

gesien het om so 'n instelling binne maande gevestig te kry deur die bestaande

NELM, NALN en Afrikaanse Taalmuseum met 'n nuwe inklusiewe missie te

amalgameer, en hulle begrotings saam te gooi om vir die nuwe struktuur te

betaal. Ek het van NALN se kant sterk standpunt teen so 'n simplistiese bena-

dering ingeneem, en daarop gewys dat NALN buite daardie departement se

jurisdiksie geval het, en dat so 'n amalgamasie dus nie só maklik deurgevoer

sou kon word nie. Eerder het ek, toe ek hoor een van dié departement se

taalpraktisyns se hoeveelste Sesotho-roman is pas van die drukker ontvang,

hom oorreed om daardie eerste eksemplaar aan die NSLM te skenk. So is ek

terug Bloemfontein toe met die eerste tasbare skenking vir die te stigte rnu-

seum.

In sowel 1998 as 2000 is afvaardigings van Pansat ontvang en is voorleg-

gings omtrent die konsep van 'n Sesotho letterkundige museum gedoen:

"NALN's silver jubilee vision of a constellation of literary museums in South(ern)

Africa, (net)working towards a comprehensive inclusive database on the col-

lective South African literature, serving the African Renaissance Ideal". Wat

veral beklemtoon is, is die verskil tussen 'n taalmuseum en 'n letterkundige

museum.

Op 2 Maart 2001 is die eerste literêre program onder die vaandel van die

NSLM aangebied, toe 'n boek van Winston Mohapi (daardie heel eerste sken-

king) bekend gestel is. Dit is deur 'n geesdriftige en waarderende gehoor ver-

teenwoordigend van die Sesotho literêre gemeenskap uit die groter Mangaung-

gebied bygewoon - met spontane erkentlikheid teenoor NALN vir hierdie

baanbrekerswerk. Te danke aan 'n goeie volume verdere materiaal wat me-

neer Mohapi sedert sy oorspronklike skenking toegevoeg het, kon 'n insigge-

wende uitstalling oor sy loopbaan en werk by dieselfde geleentheid geopen

word.

'n Bekendstelling van 'n selfpublikasie deur 'n plaaslike skryfster het kort

daarna gevolg.
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Om die NSLM se versameling Sesotho-publikasies nog voor sy operasionele

fase op 'n gesonde voet te kry, is goedkeuring van die Vrystaatse Provinsiale

Biblioteekdiens verkry dat van elke Sesotho-titel op hulle rakke waarvan hulle

meer as een eksemplaar besit het, 'n eksemplaar na die NSLM oorgeplaas kon

word. Die te stigte museum het meteens oor 'n goeie kernboekery beskik.

In 2002 het 'n groepie NALN-personeellede wat met die voorbereidings

vir die NSLM gemoeid was, 'n kursus in "oral interviewing" by die plaaslike

kampus van die Vista-universiteit bygewoon. Dit is aangebied deur mense

van die Southern University in die Verenigde State van Amerika. As toepas-

sing van die verworwe kennis is 'n onderhoud daarna met meneer Thulo,

dosent in Sesotho aan die UV, gevoer. 'n Kopie van dié opname, tesame met 'n

transkripsie, is deur die fasiliteerder, doktor Mathilda Smith van Vista, na die

Southern University gestuur, en gunstige terugvoer is ontvang. Met 'n tweede

besoek aan Bloemfontein deur die afvaardiging van die Southern University

is NALN ook besoek, en kon hulle oor die aanvoorwerk vir die NSLM ingelig

word.

In 2003 het onderhandelinge in verband met twee uiters relevante ver-

samelings resultate gelewer. Professor J.G. Gildenhuys, eertydse hoof van die

Departement Afrikatale aan die destydse UOVS en wydgerespekteerde ken-

ner van Sesotho en sy letterkunde, het sy volledige versameling Sesotho-boeke

en -materiaal wat hy tot met sy aftrede opgebou het, aan die NSLM geskenk.

Dit het onder meer talle verhandelings en proefskrifte ingesluit, asook die

kaartkatalogus wat hy oor jare bygehou het.

Die ander versameling was die nalatenskap van sy eertydse kollega, die

skrywer en akademikus doktor J.J. Moiloa. Hy was nie net die eerste swart

dosent wat aan die plaaslike universiteit in die Departement Afrikatale aange-

stel is nie, maar trouens die eerste swart persoon wat aan dié universiteit in 'n

akademiese pos aangestel is. Belangriker egter is die feit dat hy meer as 50

publikasies in Sesotho gelewer het: van skeppende werk in verskeie genres,

tot skoolhandboeke en woordelyste. Ná sy dood sowat tien jaar tevore het sy

volledige nalatenskap onaangeraak in sy studeerkamer behoue gebly. Vroeg

in 2003 is hierdie volledige studeerkamer na die NSLM oorgedra, insluitende

sy lessenaar, boekrak, tikmasjien, die sertifikate en dergelike teen die mure,

ander persoonlike besittings en sy onvervangbare versameling manuskrip-

en dokumentêre materiaal.

By 'n glansryke geleentheid is hierdie twee versamelings amptelik in

ontvangs geneem en is uitstallings oor dié twee persoonlikhede in die voor-

portaal van NALN geopen. Teen die muur van die voorportaal was ook in

groot bewoording in drie tale - Afrikaans, Sesotho en Engels - die boodskap

aan besoekers dat NALN die vestiging van die Nasionale Sesotho Letterkun-

dige Museum fasiliteer.
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In 2004 is 'n uitgebreide konsep-besigheidsplan vir die NSLM opgestel, vir

gebruik deur die toenmalige hoof van die departement tydens haar besoek

aan België met die oog op die verkryging van Vlaamse fondse. Na verneem is,

is die dokument goed ontvang, maar die Vlaamse geld is helaas aan ander

projekte van die departement toegesê.

In opvolging van hierdie suksesse is onderhandelinge met verskeie ander

Sesotho-skrywers aangeknoop. Vergesel van meneer Mathene Mahanke (wat

in 2006, toe vakkundige poste eers deur die departement befonds kon word,

as die eerste hoof van die NSLM aangestel sou word) is die skrywer K.ED.

Maphalla in Phuthaditshaba besoek, en het hy sy volledige versameling toegesê.

Aandag aan NALN se transformasiestrategie nommer 3, die visie van 'n

inklusiewe Suid-Afrikaanse Musiek- en Toneelmuseum, het grootliks op die

ys gebly vanweë die noodsaak van geskikte akkommodasie vir so 'n grootse

onderneming, en die vanselfsprekende hoë finansiële eise wat dit sou stel. As

daar tot en met 2006 nie fondse was om selfs die noodsaaklikste poste by die

hoëprioriteit-NSLM te befonds nie, was 'n omvattende teatermuseum buite

die bereik van die Vrystaat. Formele onderhandelings is wel in 1999 met die

plaaslike owerheid aangeknoop oor die toekomstige beskikbaarstelling van

die Bloemfonteinse stadskouburg vir dié doel, maar daarby het dit gebly.

Teen die agtergrond van hierdie sketsmatige oorsig van NALN se "goue

jare" word sy verdere geskiedenis tans nog geskryf. Ons weet reeds hoe Farao

se droom van die sewe vet beeste daar uitgesien het. En ons het reeds 'n aan-

duiding van die kondisie van die maer beeste wat uit die Nyl opgestyg het.

Die vraag is net hóéveel van hulle daar gaan wees, en wat daar gaan oorbly

nadat hulle die vettes opgeëet het.

Maar daar wás al 'n dag, 'n paar jaar gelede, toe ek vir iemand gesê het:

"Net 'n deus ex machina - menende 'n goddelike ingryping - kan ons red." En

met dagbreek die volgende oggend het ek op die koerant se voorblad gelees

dat daar 'n paleisrewolusie was . . . NALN blý 'n geloofsdaad.

7. Toekomsperspektief

Ek het NALN oor 'n tydperk van 32 jaar eerstehands en van binne-uit meege-

maak: hoogtepunte, laagtepunte, goue jare, donker jare. Ekkan die versekering

gee dat dit 'n nasionale skat van onbesonge proporsies is, spesifiek in sy oor-

spronklike nasionale konsipiëring en per definisie as 'n moderne, dog klassieke

museurn. Verder is dit 'n instelling met internasionale relevansie binne die

konteks van die Afrikaanse diaspora en 'n wêreldwye Nederlandssprekende

gemeenskap van tientalle miljoene mense.

Maar, terwyl ek u oortuig van NALN se reeds bewese en verifieerbare

prestasies, kan ek ook die stelling maak dat ek nie dirtk dat NALN selfs in sy
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hoogtepuntjare al ooit meer as 40% of wat van sy potensiaal bereik het nie.

Daarvoor het te veel verbeeldingryke ontwikkelings en projekte deur die jare

skipbreuk gely weens 'n gebrek aan fondse, 'n gebrek aan personeel, 'n ge-

brek aan "kapasiteit", en bo alles 'n gebrek aan visie en 'n vermoë tot denke in

die spektakulêre dimensie. (Nienaber het in sý tyd - die jare '70, '80 - al gesê

hy wil 'n boek skryf met die titel Wat kón gewees het! Dit sou 'n boek wees oor

al sy afgekeurde voorleggings.)

Maar ek sê ook daar is nog 'n verdere 60% wat gerealiseer kan word:

• Die funksies wat sedert April 2007 (die eensydige en ononderhandelde

"restructuring") tot stilstand gekom het, moet hervat word.

• Die diens aan skole moet van nuuts af opgebou word. Leerplan-gefokusde

leerstofontwikkeling bied eindelose moontlikhede, met 'n toepassings-

waarde selfs in vakke ánders as die taal en letterkunde.

• Die diens aan leeskringe en die dormante leeskring-databasisprojek moet

hervat en uitgebou word. Met Afrikaanssprekende gemeenskappe dees-

dae oral ter wêreld is die gedagte aan leeskringe binne sulke gemeenskap-

pe nie vergesog nie - met NALN wat hulle kan ondersteun en bedien.

• Die Internet PLUS-projek, wat weens gebrekkige kapasiteit nie gerealiseer

het nie, moet deurgevoer word. NALN beskik oor tientalle unieke databa-

sisse wat interaktief op die Internet toeganklik gestel moet word.

• Die digitalisering van NALN se unieke versamelings, waaronder gepubli-

seerde boeke (waar anders word elke druk en uitgawe van 'n titel bewaar

om te vergelyk?), manuskripte, skrywers- en uitgewersargiewe, boekomslae

en illustrasies in boeke, resensies en artikels uit koerante en tydskrifte van

die vroegste tot die huidige, die eertydse Bibliografie van Afrikaanse boeke en

die Bronnegids by die studie van die Afrikaanse taal en letterkunde, ens.

• 'n Nuwe generasie uitstallings moet gekonsipieer, ontwikkel en gebou word.

'n Visuele en andersoortige "literatuurgeskiedenis", aangebied aan die hand

van outentieke tasbaarhede, interaktief waar wenslik, wat ook vir die literêr

minder ingewyde - naas die literêre fynproewer - 'n "edu-tainment"-er-

varing kan gee van die Afrikaanse letterkunde, waarby sekere wêreld- en

landsgebeure geïntegreer is, maar ook verwante kunsvorme soos die mu-

siek en toneellewe. Dít is 'n beeld wat slégs NALN sal kan bied.

• Mini-NALNs (senu-eindpunte) by bevriende ander museums, biblioteke,

opvoedkundige sentra, ensovoorts, in die land waar wisseluitstallings ver-

toon kan word en terminale beskikbaar is om op NALN se elektroniese

databasisse in te gaan.

• 'n Virtuele NALN, waardeur die Internetbesoeker letterlik deur uitstallings

kan beweeg - sommiges spesiaal vir die Internetmedium ontwikkel, maar

ander ook asof stappende deur die werklike NALN.
• Binne die volgende 10 tot 20, 30 jaar gaan daar weinig aandag aan die
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onderrig van Afrikaanse letterkunde aan universiteite en ander instellings

vir hoër onderrig gegee word. (Wil enigiemand 'n raaiskoot waag wat die

situasie in laer- en hoërskole gaan wees?) My visie? Dat NALN op geserti-

fiseerde vlak kursusse oor die Afrikaanse letterkunde ontwikkel en aan-

bied, van laerskool tot naskools (en ook buiteskools soos vir kultuur-

verenigings, leeskringe, vakansieskole/kampe), om 'n bydrae te lewer om
'n literêrhistoriese sin en basiese verwysingsraamwerk ten opsigte van die

Afrikaanse letterkunde te bevorder.

• Die ontwikkeling van (gesindikeerde) radioprogramme oor en rondom die

Afrikaanse letterkunde, met boekvoorlesings, besprekings en literêre ge-

sprekke wat wêreldwyd toeganklik is. (Die potgooi-era maak klaar tegnies

soveel moontlikhede oop.)

• Inskakeling by die toerismebedryf, met die ontwikkeling van doelgemaakte

pakkette vir toeriste uit verskillende lande en wêrelddele, byvoorbeeld

raakpunte tussen die Afrikaanse letterkunde en Frankryk, die Franstalige

wêreld en die Franse letterkunde - wat 'n Franse toeris sal interesseer en

vir hom/haar 'n relevansie aan die Afrikaanse letterkunde sal verleen.

8. Ter afsluiting

Vergun my om by herhaling my waardering uit te spreek teenoor almal wat

NALN deur al die jare op welke wyse ook al ondersteun het. En veral teenoor

almal wat die afgelope tyd op welke wyse ook al in NALN se belang opgetree

het - deur ontsteltenis te registreer, deur briewe en ander bydraes te skryf,

deur "getuigskrifte" op rekord te plaas, deur versoekskrifte te teken, deur aan

besprekings deel te neem, deur geldige kritiek te formuleer, deur na eerlike

oplossings te soek, deur welmenende raad te gee. In die besonder is ek dank

verskuldig aan die organisasies en individue wat die leiding geneem het om

die amorfe emosionele ontsteltenis om te skakel in 'n gestruktureerde proses

van feitegebaseerde gesprekvoering en konsultasie om werkbare oplossings

te vind.

As my eie afwesigheid en stilte in al hierdie gebeure vreemd voorkom - ek

het sedert 1998 van elke denkbare mediageleentheid gebruik gemaak om

NALN te bemark en om juis te práát - dan moet dit gesien word in die lig van

my oortuiging dat dit in hierdie stadium belangriker is om stil te bly as om uit

NALN verwyder te word (vóór die April 2007-"restructuring" ís ek in 'n de-

partementele vergadering al goedig deur die departementshoof gewaarsku:

"You know, we can move you to Sport . . ."). 'n Pion ís 'n pion. En jy offer hom

maklik op in die ideologiese skaakspel . .

.

En oor wat sedert 2005 met en in NALN gebeur het, sal 'n boek geskryf kan

word ... 'n donker boek.
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Die implikasies van NALN se herstrukturering

• Die personeel wat met ingang 1 April 2007 uit NALN ge-

"redepioy" is, het ’n kumulatiewe toepaslike dienstydperk

en ervaring van ongeveer 180 jaar verteenwoordig.

• Van die 10 vakkundiges wat betrokke was by die instand-

houding en prosessering van die enorme versamelings, is

vyf oornag verwyder.

• Van die twee oorblywende museumkunstenaars - eens was

daar vier - is één verwyder (die ander beëindig haar diens

aan die einde van 2008).

• Van die vier senior administratiewe personeellede is twee

weggeneem.

• Van die interne IT-komitee se vyf lede het slegs die as-

sistentdirekteur by NALN agtergebly. (NALN funksioneer

by wyse van sy IT-infrastruktuur, waarop in ’n stadium meer

as 50 databasisse met unieke inligting bedryf is.)

• Die mense wat direk en indirek as gevolg van die 2007-

"restructuring” die Vrystaatse provinsiale regering se diens

permanent verlaat het, sal teen einde 2008 ’n kumulatiewe

dienstydperk van ongeveer 140 jaar verteenwoordig. Nog

ander soek elders ’n heenkome of oorweeg uittrede.

• Die departement het as die rede vir die “restructuring” in

die media aangegee: Om veelvaardigheid onder personeel

te bevorder en ook ander kulture en tale te bedien.



Om 'n nuwe NALN te verbeel: Die institusionele rol van

Ietterkundemuseums/argiewe as bron vir boekstudie en

uitgewery-ondersoek in Suid-Afrika

Rudi M.R. Venter

Universiteit van die Vrystaat

Imagining a new NALN: The institutional role of literary museums/

archives as source for research into book and publishing studies in

South Africa

The diversity ofa multicultural and multilingual society poses a unicfue

challenge to institutions aimed at the preservation ofliterary heritage, espe-

cially literary tnuseums and archives. The heritage of the eleven indigenous

literary traditions in South Africa is currently preserved in decentralised

separate collections throughout the country. The preservation ofcultural

heritage was high on the social responsibilities agenda in 2007. Opposed to

these positive developments, controversy about the injudicious restructuring

of the Afrïkaans literary museum (NALN, Bloemfontein) steered a politicised

public and academic debate about the ineffective management of institutions

ofcultural and literary heritage.

The survival andfurther development ofthese institutions are imperative

for their role as sources in envisaged research projects into aspects of book and

publishing studies in South Africa (focusing on all indigenous literary tradi-

tions). This article sketches this role and provides an overview of challenges and

possible solutionsfor the effective management ofliterary heritage in a multi-

lingual society - specifically focusing on NALN. The organisational and

management policies ofthe successful national literary museums in the Nether-

lands (the national Dutch literary museum, The Hague) and Belgium (the

national Flemish literary museum, Antwerp) serves as a benchmarkfor a

comparative analysis - in order to indicate guidelines for future strategic

planningfor NALN.

1 . Inleiding en kontekstualisering

Die doel van hierdie artikel is om die rol van letterkundemuseums en -ar-

giewe as kulturele instellings, en die funksie daarvan as bronne vir boekstudie

en uitgewery-ondersoek, oorsigtelik te belig. Dit sal geskied teen die agter-

grond van die unieke multikulturele en multitalige konteks van die Suid-Afri-

kaanse samelewing. Die artikel sal geensins poog om volledig te wees ten

opsigte van die stand van alle Suid-Afrikaanse letterkundemuseums/argiewe

nie - die fokus val spesifiek op 'n standbeskrywing van die Nasionale Afri-
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kaanse Letterkundige Museum en Navorsingsentrum (NALN). Ten slotte word

oorhoofse riglyne vir toekomstige strategiese beplanning vir NALN uiteenge-

sit deur die instelling te vergelyk met soortgelyke susterinstellings in Neder-

land (die Letterkundige Museum, Den Haag) en België (die AMVC-Letteren-

huis, Antwerpen).

Sedert die begin van demokrasie in 1994 kan die Suid-Afrikaanse uitgewe-

rybedryf beskou word as 'n kulturele bedryf wat in die proses van transfor-

masie verkeer. Gedurende die afgelope dekade en 'n half moes die bedryf

transformeer vanuit die konteks van kolonialisme en apartheid (waarbinne

dit vasgevang was) tot die nuwe arena van post-apartheid-demokrasie waar-

binne dit tans verkeer (kyk Galloway & Venter, 2005:52-53 en 2006:55). Hierdie

transformasieproses het 'n wydlopende impak op die gemeenskap gehad, op

beide mikro- en makrovlak, en buiten die politieke stelsel is ook die ekono-

miese, opvoedkundige en sosiale sisteme van die samelewing daardeur geraak.

Die oorgang na demokrasie het die regering voor twee uitdagings te staan

gebring: eerstens, die noodsaak vir institusionele transformasie en die instel-

ling van nuwe beleide wat ooreenstem met die demokratiese grondwet; en

tweedens, die noodsaak om die erfenis van apartheid te bestuur terwyl die

land geïntegreer moes word binne 'n voortdurend veranderende globale

omgewing. Sedert 1994 het die regering hom beywer om die sosiale erfenisse

van apartheid reg te stel en om 'n nuwe, demokratiese gemeenskap, gebaseer

op gelykheid, nierassisme en nieseksisme, te vestig. Nuwe beleid is in plek

gestel met die doel om die lewenskwaliteit van alle Suid-Afrikaners te bevor-

der (South Africa, 2008:ii). Gedurende die eerste aantal jare van demokrasie is

'n nuwe grondwet ontwerp (dit het in 1996 in werking getree) en 'n nuwe

wetsraamwerk is ingestel (gemiddeld 90 nuwe wette per jaar gedurende die

eerste tien jaar van demokrasie) (South Africa, 2008:ii). Die voormalige verde-

ling van die land in vier provinsies en verskeie tuislande is in nege provinsies

herorganiseer. Die nege Afrikatale (dit is isiZulu, isiXhosa, siSwati and isiNde-

bele - die Nguni-taalgroep - en Sepedi, Sesotho, en Setswana - die Sotho-

taalgroep - asook Xitsonga and Tshivenda) is bygevoeg by die voormalige

slegs twee amptelike tale (Afrikaans en Engels) om die huidige elf amptelike

tale te vorm. Die aantal moedertaalsprekers in die onderskeie provinsies wis-

sel, met die gevolg dat die geografiese verspreiding oneweredig is (Statistics

South Africa, 2008).

Die genoemde institusionele transformasie het direkte implikasies vir die

uitgeesisteem ingehou en ook 'n invloed gehad op ander instellings in die

literêre veld, soos letterkundemuseums en -argiewe. Tydens die vorige bede-

ling het Afrikaans en Engels voordeel getrek uit staatsondersteuning in terme

van voorgeskrewe skoolboeke en aankope deur provinsiale biblioteekdiens-

te. In die nuwe demokratiese bedeling moes dié deel van die uitgewerybe-
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dryf wat voorheen bevoordeel was, transformeer op die basis van ekonomiese

realiteite en suiwer besigheidsbeginsels, sonder die voordelige politieke sen-

timente van die verlede (Venter, 2006:192-217, 592-593). Die uitdaging om
boeke as ontspanningsleesstof in alle tale uit te gee en om 'n boekleeskultuur,

maar veral 'n boekkoopkultuur te ontwikkel, is nog lank nie voldoende aange-

spreek nie (SABDC, 2007). Die impak van transformasie op literêre instellings,

soos NALN, blyk duidelik uit die res van hierdie artikel.

2. Boekstudie en uitgewery-ondersoek in Suid-Afrika

Boekstudie en uitgewery-ondersoek is nie 'n gevestigde navorsingsterrein in

Suid-Afrika nie. Die terrein is oor die afgelope aantal jare deur 'n klein groep

geïnteresseerde plaaslike navorsers bevorder deur middel van deelname aan

plaaslike en internasionale kongresse, die inisiëring van inter-institusionele

navorsingsprojekte (insluitend twee fokusgroep-projekte wat deur die Na-

sionale Navorsingstigting [NRF] ondersteun is) en die samestelling van fokus-

nommers van akademiese tydskrifte (kyk byvoorbeeld die inleidende artikels

tot die fokusnommers van onderskeidelik die South African Historical Journal

en Innovation, Hofmeyr & Kriel, 2006:1-19 en Hofmeyr & Dick, 2007:1-23).

Tans word daar gewerk aan transnasionale navorsingprojekte (onder meer

oor die boekhandel en verspreiding van skoolboeke tussen Brittanje, Bengale

[Indië] en die Kaapkolonie in die 19de eeu) en beplan aan verder spannavor-

sing waardeur lig gewerp sal word op aspekte van gedeelde boek- (en uitgee-)

geskiedenis in al die tale en literêre tradisies van Suid(er)-Afrika.

Die geskiedenis van druk en uitgee in Suid-Afrika is tot nou toe slegs op

fragmentariese wyse aangespreek en die literatuur hieroor lê verspreid in 'n

verskeidenheid bronne. Daar bestaan geen gekonsolideerde bron ('n geskie-

denis van die boek in Suid-Afrika) oor hierdie belangwekkende kulturele be-

dryf nie, anders as elders in die wêreld waar daar tans aan multivolumes van

nasionale geskiedenisse gewerk word (kyk byvoorbeeld Barnard, McKenzie

& Ball, 2002 en Lyons & Arnold et al, 2001). Hierdie publikasies toon patrone

en tendense deur middel van empiriese navorsing aan - in terme van byvoor-

beeld produsenteprofiele (die grootte en omvang van die uitgeelandskap,

soorte uitgewerye, eienaarskap en redaksionele beleid) en produksieprofiele

(die groei, daling en volhoubaarheid van verskeie produksiekategorieë en die

hoeveelheid titels wat per jaar, per produksiekategorie en per taalgroep uitge-

gee word). Die jaarlikse bedryfsopname waardeur die aard en omvang van

die plaaslike boekuitgewery- en boekhandelbedrywe gekarteer word, uitge-

voer deur die Program Uitgewerswese aan die Universiteit van Pretoria, in

opdrag van die Uitgeweryvereniging (PASA) en die Boekhandelaarsvereni-

ging (SABA), karteer die bedryf op deurlopende wyse en is pionierswerk op



Ensovoort: jaargamg 13, nommer 1, 2009 57

die gebied van plaaslike uitgewery-ondersoek (kyk Galloway, Venter & Struik,

2007 en Struik, Venter & Galloway, 2007 vir die nuutste inligting beskikbaar).

Wat die kartering van spesifíeke produksiekategorieë betref, is die produksie

van fiksie 'n uitsondering: Daar bestaan veel meer empiriese navorsing oor

hierdie produksiekategorie as oor enige ander kategorie (kyk byvoorbeeld

Venter, 2006 se kartering van die impak van transformasie op die produksie

van Afrikaanse fiksie).

Helize van Vuuren toon die veranderinge in die teorie en uitvoering van

Suid-Afrikaanse iiteratuurhistoriografie aan. Sy argumenteer dat "South Afri-

can literary study and historiography became increasingly compartmental-

ized, according to the languages used by the different communities [and] this

development, institutionalised at universities by different departments of Afri-

kaans, English, Zulu, Xhosa, etc, coincides roughly with the socio-political

development in the country: one of 'separate development'" (Van Vuuren,

1994a:10). Sy toon vervolgens aan dat meer inklusiewe benaderings sedert

die laat 1970's gevolg is, byvoorbeeld histories-materialisties, organies, polisiste-

mies en komparatisties; maar die term "'South African literature' has become

something of a misnomer in literary circles, as it was mostly used by South

African English scholars, to refer to their own particular local brand of litera-

ture in contrast to the metropolitan, British and/or American trunk of the tree"

(Van Vuuren, 1994b:268).

Daar bestaan nie 'n omvattende, inklusiewe oorsig of geskiedenis van al

die literatuursisteme van Suid-Afrika nie, en tot dusver is daar ook nie 'n duide-

like aanduiding dat daar aan so 'n toekomstige spannavorsingsprojek beplan

word nie. Afsonderlike (gedeeltelik-inklusiewe) "geskiedenisse" van die ver-

skeie literêre velde bestaan naas mekaar in die Suid-Afrikaanse literêre sisteem

(byvoorbeeld die.geskiedenisse van die Suid-Afrikaanse Engelse letterkunde

deur Van Wyk Smith, 1990 en Chapman, 2003; die geskiedenisse van die Afri-

kaanse letterkunde deur Kannemeyer, 2005 en Van Coller et al, 2006; en die

geskiedenis van die letterkundes in die Afrikatale deur Ntuli & Swanepoel,

1993). Hierdie geskiedenisse poog egter nie om die uitgeegeskiedenis of uit-

geelandskap van die toepaslike letterkundes in die verskeie tale op 'n sistema-

tiese en volhoubare wyse te rekonstrueer nie. Inteendeel, 'n wesenskenmerk

van hierdie literatuurgeskiedenisse is die selektiewe beligting van slegs fasette

van die "materiële faktore" wat 'n rol speel in boekproduksie en die politiek

van uitgee in Suid-Afrika (kyk byvoorbeeld Kannemeyer, 1978:273; 1983:243-

244 en 2005:125, 274, 557-558). Wanneer verwysings na aspekte van uitgee of

uitgewerye wel voorkom, is dit so selektief dat dit onmoontlik is om die breër

konteks van boekgeskiedenis of uitgeegeskiedenis daaruit te rekonstrueer.

Bibliografiese, finansiële en ander kwantitatiewe data en statistiese patro-

ne kan moontlik nuwe lig werp op die verhouding tussen die verskeie literêre
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velde in Suid-Afrika en kan moontlik dien as vars, nuwe vertrekpunte om die

"storie" van Suid-Afrikaanse letterkunde te vertel. Voorbeelde van sulke ver-

trekpunte sluit aspekte soos die volgende in: Hoekom het 'n produksiekate-

gorie soos die liefdesroman (as ontspanningsfiksie), wat 'n ekonomies lewens-

vatbare en dinamiese produksiekategorie is, in Afrikaans ontstaan, maar nie

in plaaslike Engels of Afrikatale nie? Hoe verskil die produksiepatrone van

prosa, poësie en drama in terme van publikasies in die onderskeie tale? Wat-

ter produsente/uitgewerye was betrokke by die produksie van fiksie in onder-

skeidelik Afrikaans, Engels en Afrikatale en wie het 'n substansiële bydrae

gelewer? Hoe vergelyk die outeursprofiel in verskeie produksiekategorieë en

in verskeie tale (in terme van ouderdom, gender, swart bemagtiging, verdien-

ste uit tantieme en die verhouding debutante teenoor gevestigde skrywers)?

Hoe verskil patrone in terme van die mark vir fiksie in die verskeie tale en

produksiekategorieë? (kyk Galloway, 2004:115-116 vir meer inligting hieroor).

Uitgeestatistiek, wat afgelei word uit argivale bronne en deur middel van

argivale empiriese navorsing, kan as nuwe, innoverende vertrekpunte dien

vir navorsing oor die produksie, verspreiding en verbruik van boeke as kul-

turele produkte - veral in die konteks van 'n multitalige en multikulturele

land soos Suid-Afrika. Dit kan die boublok vorm van die ontwykende basis

vir 'n breër, inklusiewe, Suid-Afrikaanse boek- en uitgeegeskiedenis (Gallo-

way, 2004:116). Die behoud en voortdurende ontwikkeling van letterkunde-

museums en -argiewe as primêre instellings vir die bewaring van literêre en

kulturele erfenis is van uiterste noodsaaklikheid omdat dit dien as bronne vir

beoogde, toekomstige navorsing oor aspekte van boekgeskiedenis in Suid-

Afrika (wat fokus op alle inheemse literêre tradisies). Hierdie projekte is bloot

nie moontlik sonder plekke vir die bewaring van literêre en kulturele erfenis

wat professioneel bestuur word nie.

3. Die beskikbaarheid van argivale literêre bronne in Suid-Afrika

Die konteks van transformasie waarin die plaaslike boekuitgewerybedryf tans

verkeer, en wat hierbo geskets is, stel unieke uitdagings vir navorsing oor boek-

studie en uitgewery-ondersoek. Die diversiteit wat verband hou met 'n multi-

kulturele en multitalige gemeenskap, gekombineer met die konteks van 'n

groot geografiese land waarin moedertaalsprekers oneweredig deur die pro-

vinsies versprei is en die verskeie literêre tradisies elkeen 'n unieke ontwik-

kelingsgaríg vertoon, kompliseer die uitdagings vir instellings wat gerig is op

die bewaring van literêre erfenis -beide die heterogene doelgroep en die groot

geografiese area skep talle logistieke probleme. Die literêre erfenis van die elf

inheemse literêre tradisies word tans bewaar in gedesentraliseerde versa-

melings, versprei oor die land - en die vlakke van sofistikasie, in terme van
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professionele bewaring, ontsluiting en beskikbaarmaking van hierdie ver-

samelings, wissel.

Die Afrikaanse en Engelse literêre erfenis is in 'n bevoorregte posisie deur

die bestaan van toegespitste, ontwikkelde en gevestigde versamelings: die

Nasionale Afrikaanse Letterkundige Museum (NALN in Bloemfontein, Vry-

staat) en die Engelse letterkundemuseum (NELM in Grahamstad, Oos-Kaap)

wat beide ook belangrike argiewe van uitgewerye bewaar, die David Philip-

argief by NELM en die Taurus-argief en HAUM-Literêr-argief by NALN (kyk

onderskeidelik Venter, 2007a en Hacksley, 2007a vir voorbeelde van uitgewery-

ondersoek wat met behulp van dié navorsingsbronne voltooi is). Ironies ge-

noeg het institusionele dokumentasie en literatuurnavorsing oor al die literêre

tradisies gedurende die apartheidsbestel gedy.

Wat institusionele literatuurnavorsing, afgesien van navorsing deur univer-

siteite, betref, sal die 1980's stellig onthou word as die dekade van SENSAL.

Die Sentrum vir Suid-Afrikaanse Letterkundenavorsing (SENSAL) was 'n afde-

ling van die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing (RGN). SENSAL het 'n

navorsingsprogram vir die deurlopende dokumentering van al die Suid-Afri-

kaanse literatuursisteme gedryf (kyk Malan et al, 1983; 1984 en 2007 vir 'n

opsomming van SENSAL se bedrywighede) en die resultate daarvan is gepub-

liseer in 'n oorkoepelende literatuursisteembeskrywing in die literêre jaaroor-

sigreeks SA Literature/Literatuur (Galloway et al., 1982, 1983, 1985, 1987, 1989

en Galloway & Steenberg, 1993). In dié jaaroorsigte verskyn samevattings van

die resepsie van fiksiepublikasies van die bepaalde jaar, asook onder meer

oorsigtelike produksiedata oor die aantal titels, aantal outeurs en ander kwan-

titatiewe en kwalitatiewe aanduidings van die uitgeesisteem (soos oor pole-

mieke, sensuur, literêre pryse, verenigings, kongresse en literêre gebeure) en

indekse van literêre tydskrifte. Daarmee ontstaan 'n bron van (ook) statistiese

data vir fiksiepublikasies en 'n moniteringsbron van die dinamiese literatuur-

sisteme in die formaat van 'n lopende ensiklopedie. Die reeks van ses dele

beslaan ongelukkig slegs die dokumentering van die periode 1980-1985 en

loop daarna met die uitfasering van INTAK deur die RGN, in die vroeë 1990' s,

tot 'n einde. As SENSAL vandag bestaan het, was dit die ideale instelling waar-

binne navorsing oor boekstudie en uitgewery-ondersoek onderneem kon word.

Gespesialiseerde letterkundemuseums/-argiewe vir die onderskeie Afri-

katale ontwikkel baie stadig. Die kanons van hierdie letterkundes verskil ook

in terme van grootte en vlakke van belangrikheid of meriete.

Ander argiewe/versamelings word gehuisves by universiteite, byvoorbeeld

die Centre for African Literature aan die Universiteit van Suid-Afrika; die spe-

siale versameling in die J.S. Gericke-biblioteek aan die Universiteit van Stellen-

bosch; die André E Brink-, Etienne Leroux- en die Ingrid Winterbach-versame-

lings by die Departement Afrikaans en Nederlands, Duits en Frans aan die
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Universiteit van die Vrystaat en die Centre for African Literary Studies aan

die Universiteit van KwaZulu-Natal. Laasgenoemde beywer hom vir die be-

waring en uitbreiding van die versameling ten einde die grootste biblioteek

van Afrikaletterkunde op die kontinent te vorm. Die Staatsargief in Pretoria

bewaar die argief van die voormalige SENSAL (die versameling is egter nie

ontsluit nie) en die argief van die voormalige Suid-Afrikaanse Publikasieraad

word deur die Staatsargief in Kaapstad bewaar (die embargo op dié ver-

sameling is onlangs gelig en die versameling is ontsluit).

'n Ander groot uitdaging vir huidige en toekomstige navorsingsprojekte

oor uitgewery-ondersoek (beide histories en eietyds van aard), is die waarde

en belangrikheid wat plaaslike uitgewerye heg aan die praktyk van argive-

ring en bewaring van dokumente en rekords. Van die groot uitgewerye doen

wel die moeite om hul dokumente te bewaar, alhoewel dit nie noodwendig op

wetenskaplike wyse professioneel ontsluit en intak gehou word nie. Dikwels

word hierdie bewaring deur toegewyde personeel behartig, alhoewel hulle

soms geen opleiding in argivering het nie. Die tekort aan tyd, personeel en

spasie sorg dat die argivering van rekords 'n enorme uitdagings is vir plaas-

like uitgewerye. Geen plaaslike uitgewery het die luukse van 'n professionele

argief soos byvoorbeeld gevind word by die hoofkantoor van Oxford Univer-

sity Press in Oxford nie. Die tekort aan spesialiste, opgelei in die nodige vaar-

dighede van museumkunde, argivering en kuratorskap, word erken deur die

Minister van Kuns en Kultuur (Jordan, 2008). Die regering fokus egter op die

instandhouding van die Staatsargiewe en ondersteun nie enige private of kor-

poratiewe versamelings nie.

Sommige uitgewerye beskou die bewaring van hul rekords geensins as

noodsaaklik nie. Die voormalige, belangrike uitgewery Perskor se totale ar-

gief is byvoorbeeld vernietig - 'n onmeetbare verlies vir verdere navorsing

oor hierdie uitgewery se rol en impak op die uitgeelandskap. Die Suid-Afri-

kaanse boekhistorikus, Peter McDonald, wat klasgee aan die St Hugh's Col-

lege, Universiteit van Oxford, beskryf die probleem as volg: "I know only too

well how many gaps there are in the record, particularly in the field of pub-

lishing history where the loss of publishers' archives, through neglect or de-

liberate, commercially motivated suppression, leaves huge holes in our un-

derstanding of the past. France is, I believe, one of the few countries in which

it is illegal to destroy business records because they are regarded as a part of

the cultural life and memory of the nation" (McDonald, 2007). Anders as in

Europese lande, soos byvoorbeeld Frankryk, dwing die Wet op Nasionale Ar-

giewe van Suid-Afrika (Wet 43 van 1996 - Suid-Afrika, 1996) nie plaaslike uit-

gewerye om rekords te bewaar nie.

Die Wet op Pliglewering (Wet 54 van 1997 - Suid-Afrika, 1997) verplig alle

Suid-Afrikaanse uitgewerye om: (i) 'n voorgeskrewe aantal eksemplare ('n
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maksimum van vyf eksemplare); (ii) van elke dokument wat in Suid-Afrika

uitgegee word en bedoel is om vrylik beskikbaar te wees aan die publiek (het-

sy deur verkope van die publikasie of die gratis verspreiding daarvan); (iii) of

van dokumente wat in die buiteland geproduseer is vir 'n Suid-Afrikaanse

uitgewery; (iv) of vir die Suid-Afrikaanse mark aangepas is en ingevoer word

en bedoel is vir verspreiding in Suid-Afrika; (v) by die voorgeskrewe ampte-

like pligleweringsbiblioteke in te handig; (vi) binne 'n periode van veertien

dae nadat die dokument uitgegee is (Suid-Afrika, 1997). Pliglewering is egter

slegs van toepassing op die bewaring van nuwe titels wat deur uitgewerye

uitgegee word (as deel van die nasionale erfenis van die land) en sluit nie

besigheidsrekords in nie. Pliglewering, as bewaringsmeganisme, word ook

deur verskeie uitdagings begrens wat die doeltreffendheid daarvan betref (kyk

Penzhorn, 2007 vir meer inligting hieroor).

Ten spyte van verskeie logistieke uitdagings was die bewaring van kul-

turele erfenis hoog op die agenda van Suid-Afrika se sosiale verantwoorde-

likhede in 2007, soos blyk uit die volgende:

• Die land het opgetree as die gasheer van die agste vergadering van die

International Advisory Committee van UNESCO se Memory of the World-

program (UNESCO, 2007 en National Archives, 2007).

• 'n Koalisie vir Kulturele Diversiteit is gestig, gerig op die optimalisering

van die land se deelname aan UNESCO se Convention for Cultural Diver-

sity (SACCD, 2008).

• Die voormalige president, Thabo Mbeki, het persoonlik die Timboektoe-

manuskripprojek geïnisieer, een van die eerste NEPAD-programme vir

kulturele samewerking, wat die restourasie van die antieke manuskripte

en die bou van 'n nuwe biblioteek en argief in Mali behels (Centre for De-

velopment and the Environment, 2008).

4. Die stand van sake rondom die Nasionale Afrikaanse Letterkundige

Museum en Navorsingsentrum (NALN)

Teenoor bogenoemde positiewe ontwikkeling, is 2007 gekenmerk deur die

kontroversie wat losgebars het rondom die onoordeelkundige herstrukture-

ring van die Nasionale Afrikaanse Letterkundige Museum en Navorsingsen-

trum (NALN), en wat aanleiding gegee het tot 'n (gedeeltelik) verpolitiseerde

openbare en akademiese debat oor die oneffektiewe bestuur van kulturele

instellings wat gemoeid is met die bewaring van literêre erfenis (Van Coller,

2007:8; Van Bart, 2007:14; Steyn, 2007:10). Die herstrukturering is voorafge-

gaan deur 'n vaardigheidsoudit en die verskuiwing van personeel vanafNALN
na die nuwe, ontwikkelende Sesotho-museum (Dlodlo, 2007:9). Ongelukkig-

heid het gespruit uit die feit dat hierdie personeel vakspesialiste (biblioteka-
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risse) is in die Afrikaanse letterkunde en oor geen skryf-, lees- of praatvaar-

dighede in Sesotho beskik nie. Die onoordeelkundige herstrukturering het

daartoe gelei dat die ongelukkige personeel in 'n doodloopstraat beland het

wat onderhandelinge met die Vrystaatse Departement van Kuns en Kultuur

betref en besluit het om te bedank (Cloete, 2007a:ll) - 'n onmeetbare verlies

aan menslike hulpbronne en korporatiewe geheue van die instelling en van

die versameling. Om die saak verder te kompliseer, vind daar die afgelope

aantal jare restourasie plaas van die gebou waarin NALN gehuisves word, die

Ou Goewermentsgebou (Steyn, 2007:10). Intussen is die versamelings opge-

breek vir die restourasieproses. Geen materiaal is dus in die tussentyd vir na-

vorsers beskikbaar nie en dit is 'n onbeantwoorde vraag hoe die oorblywende

personeel die nuwe uitstallings sal oprig en die versameling in stand sal kan

hou (Venter, 2007b).

Na verskeie onsuksesvolle interne onderhandelinge (tussen die bestuur

en personeel van NALN en die Vrystaatse Departement van Kuns en Kultuur),

is die toekoms van NALN in die media bespreek (Gericke, 2007a:l en 2007b:3;

Fourie, 2007a:l en 2007b:12). Venter (2007b) het 'n miniseminaar op die elek-

troniese webruimte LitNet georganiseer waaraan verskeie plaaslike en inter-

nasionale navorsers en kenners van argivale navorsing of institusies soos let-

terkunde museums (byvoorbeeld Van Dijck & Stuyck, 2007 van die AMVC-

Letterenhuis in Antwerpen, België) deelgeneem het.

Navorsers en letterkundiges (soos Hambidge, 2007; Botha, 2007; Van Vuu-

ren, 2007 en Jansen, 2007) gee getuigskrifte van die goeie diens wat hulle by

NALN ontvang het, vertel van die kundige en besonder hulpvaardige per-

soneel. Die noodsaaklikheid van NALN vir edisiewetenskap-navorsing (Ham-

bidge, 2007), teksanalise (Van Vuuren, 2007) en boekstudie (Galloway, 2007 en

McDonald, 2007) word beklemtoon. Coetzee (2007) herinner ons aan die byna

magiese vooraf-kennis waaroor die skrywer beskik wanneer hy verwys na

die passasie in Ingrid Winterbach se Die boek van toeval en toeverlaat waar die

hoofkarakter help om Afrikaanse boeke in die museum uit te dun om rakruimte

te maak. Voormalige en toekomstige skenkers (Knobel, 2007 en Botha, 2007) is

vol lof vir NALN, maar spreek ook hul bedenkinge oor toekomstige sken-

kings uit. Riana Scheepers (2007) vertel in 'n brief aan Rachelle Sempe, LUR

van die Departement van Sport, Kuns en Kultuur Vrystaatse Provinsiale

Regering, hoe sy onderrigmateriaal uit NALN benut vir opheffingswerk. Wil-

lem Fransman (2007), voorsitter van die Afrikaanse Skrywersvereniging, ge-

tuig van die band wat tussen NALN en swart Afrikaanse skrywers bestaan en

die opheffingswerk wat mamma Gladys in samewerking met NALN in die

townships van Bloemfontein verrig.

Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, tesame met vyftien

ander kultuurorganisasies (onder andere die Nasionale Forum vir Afrikaans,
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die Afrikanerbond, die Dameskring, AfriForum, die ATKV, die FAK, die Voor-

trekkermonument en Erfenisstigting, die Nasionale Taalliggaam vir Afrikaans,

Die Voortrekkers, die Vriende van Afrikaans, die Bloemfonteinse Skrywers-

vereniging, Dames Perspektief, die Nasionale Vrouemonumentkomitee, die

Genootskap Nederland-Suid-Afrika en die Skool vir Tale van die Noordwes-

universiteit) het in Junie 2007 'n verklaring uitgereik waarin hulle oplossings

voorstel
(
Volksblad, 2007:11). Daarna het samesprekings tussen Jacques van der

Elst, H.R van Coller (onderskeidelik Hoof-uitvoerende Beampte en Voorsitter

van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns) en Rachelle Sempe

(LUR van die Vrystaatse Departement van Sport, Kuns en Kultuur) en Beatrice

Marshoff (Premier van die Vrystaat) plaasgevind.

In November 2007 is die saak in detail bespreek gedurende 'n een-dag-er-

fenisberaad wat deur die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns

georganiseer is (waarvan verskeie bydraes in hierdie nommer van Ensovoort

verskyn). Tydens die Erfenisberaad is 'n versoekskrif, onderteken deur 4 200

lede van die publiek wat die voortbestaan van NALN bepleit, deur Roy Jankiel-

sohn (leier van die Demokratiese Alliansie in die Vrystaat) aan die Suid-Afri-

kaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns oorhandig. Die uitkoms van die Erfe-

nisberaad was dat 'n taakspan saamgestel is wat hom sou beywer vir verdere

onderhandelinge met die Vrystaatse Departement van Kuns en Kultuur (Cloete,

2007b:2 en 2007c:2). Die verdere uitkoms van hierdie proses is tans onduidelik.

Tydens die tweejaarlikse kongres van die Afrikaanse Letterkundevereni-

ging, wat plaasgevind het in Bloemfontein in September 2008, het Van der

Elst gerapporteer dat daar intussen onderhandel is om fondse uit die korpo-

ratiewe sektor (die Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging) te bekom om die

inhoud van NALN se versameling te digitaliseer. So 'n oplossing is myns in-

siens egter slegs 'n korttermynoplossing as die grootte en omvang van die

versameling in gedagte gehou word, en kan nie beskou word as 'n strategies-

begronde langtermynoplossing vir die toekomstige instandhouding en ver-

dere uitbreiding van die versameling in sy totaliteit, en die optimale funksio-

nering van 'n letterkundemuseum/argief nie.

5. Strategiese beplanning vir 'n nuwe NALN
Die situasie waarin NALN tans verkeer, bring 'n aantal gekompliseerde vraag-

stukke na die oppervlak: oor die institusionele posisie van die argief, die be-

fondsingstruktuur waardeur dit onderhou word, die status daarvan as "na-

sionale" hulpbron, en die simboliese waarde van die instelling in terme van

die verhouding tot die grondwetlike waarborge aangaande Suid-Afrika as 'n

multitalige en multikulturele gemeenskap. McDonald (2007) som die situasie

op deur die volgende vrae te stel:
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• Is it desirable, given the demands of the past and the prospects for the

future, to continue to have separate archives or museums for each of South

Africa's languages?

• Is it desirable to have disparate funding arrangements for these various

institutions, some sustained from the centre, others from the regions?

• Is it right, given the constitutional guarantees, for any such institution to

be privatised?

• Is it possible intellectually, practically and financially to conceive of a fu-

ture in which a single, centrally funded literary archive, covering all South

Africa's languages and perhaps linked in some way to the National Li-

brary, might be created?

Dit is uitdagende vrae wat McDonald stel, sonder eenvoudige antwoorde.

Maar dit is die soort vrae wat beantwoord sal moet word om verder op strate-

giese vlak rondom die toekoms van NALN en die posisie daarvan as een lite-

rêre instelling binne die breër Suid-Afrikaanse konteks te beplan. Kortliks ge-

stel: NALN se toekoms hang af van die herposisionering daarvan binne 'n

breër inklusiewe plan rondom die bewaring van al die plaaslike literêre tradisies

(kyk byvoorbeeld die bydrae van Willemse, 2007 tot die Erfenisberaad). Die

nasionale Departement van Kuns en Kultuur is na bewering besig om onder-

soek in te stel na die ontwikkeling van 'n oorkoepelende argief vir alle Suid-

Afrikaanse literêre tradisies - maar tot dusver is dit slegs 'n konsep en die

lewensvatbaarheid daarvan is onseker. Die huidige onsekere tyd wat die

ontplooiing van die land se politiek, die instelling van 'n nuwe kabinet en

nuwe ministers (na die komende algemene verkiesing in 2009) aanbetref, is

ook nie bevorderlik vir die langtermynbeplanning rondom die instelling se

toekoms nie.

Alhoewel Suid-Afrika, wat gesofistikeerde argivale wetgewing en beleid

aanbetref, nog nie vergelyk met byvoorbeeld Europese lande nie, is die situa-

sie wat hom tans rondom NALN afspeel nie enigsins uniek nie. Dit gaan by

name oor die wêreldwye kommersialisering van kulturele bedrywe en die

gepaardgaande stryd om oorlewing. Die motto van UNESCO se Memory of

the World-program stel die problematiek as volg: "Documentary heritage re-

flects the diversity of languages, peoples and cultures. It is the mirror of the

world and its memory. But this memory is fragile. Every day, irreplaceable

parts of this memory disappear for ever" (UNESCO, 2007). Die International

Council on Archives (ICA-)-kongres wat in 2004 plaasgevind het en deur 2 000

kongresgangers uit 116 lande bygewoon is, is gewy aan debat rondom die

wêreld se dokumentêre erfenis en hoe dit meer doeltreffend bewaar kan word.

'n Aspek wat direk verband hou met die regering se huiwering om doel-

treffende beleid vir bewaring daar te stel en te bestuur, is die befondsing van
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kulturele instellings. In die verlede is hierdie soort bewaring beskou as deel

van die regering se sosiale verantwoordelikheid. Sedertdien het die situasie

volgens Archie Dick (200 7), 'n kenner van argivale navorsing, inligtingsetiek

en leserstudie en betrokke by die bestuur van die Suid-Afrikaanse Biblioteek-

vereniging en die Internasionale Federasie vir Biblioteekverenigings (IFLA),

as volg verander: "The concern is that these national treasures [soos NALN]

now have to prove their value to a new breed of managers captivated by pri-

vatisation, re-engineering and other capitalist-oriented attacks on the public

sphere. [...] Perhaps the time has come for South Africans to ask what should

be done about all our cultural heritage institutions to stop this madness." Die

klem het dus verskuif vanaf 'n fokus op sosiale verantwoordelikheid na 'n

fokus op die ekonomiese waarde van kulturele instellings.

Peter Lor (2007), voormalige hoof van die Nasionale Biblioteek en sekre-

taris-generaal van IFLA, sluit by Dick aan: "Wêreldwyd stel regerings steeds

meer belang in die ekonomiese betekenis van kulturele 'industrieë'. Dit geld

ook vir die Suid-Afrikaanse Departement van Kuns en Kultuur." Lor (2007)

vra strategiese vrae oor die "draagvlak" van NALN:

• Wie is die doelgroep?

• Hoeveel mense word daadwerklik deur NALN gehelp en geraak? Wie is

hulle?

• Wat dra NALN by tot onderwys?

• Wat is die ekonomiese betekenis van NALN? Hoeveel word bygedra tot

Bloemfontein se ekonomie deur navorsers en andere wat die stad besoek

om NALN se bronne te raadpleeg?

• Floeveel word tot die nasionale produk bygedra deur die skryf en uitgee

van boeke, artikels, verhandelinge en toneelstukke met behulp van bron-

nemateriaal wat NALN beskikbaar gestel het?

Lor is nie bloot moedswillig met hierdie vrae nie, maar vermaan diegene wat

bekommerd is oor die voortsetting van 'n optimaal funksionerende NALN
dat daar met harde feite strategies te werk gegaan moet word. Hy verwys na.

'n studie wat die British Library (2005) onderneem het om feite in te samel

waarmee sy voortbestaan verdedig kan word. Deur gebruik te maak van die

metodologie van kontingente waardebepaling is vasgestel dat die waarde van

die British Library £363 miljoen per jaar beloop, waarvan £304 miljoen indi-

rekte waarde en £59 miljoen direkte waarde is. Dus, vir elke £1 openbare be-

fondsing wat die biblioteek ontvang, dra dit £4,40 tot die Britse ekonomie by.

Indien die British Library dus nie sou bestaan nie, sou die Britse ekonomie

£280 miljoen aan ekonomiese waarde per jaar verloor het. Soortgelyke gege-

wens oor die ekonomiese draagvlak van NALN behoort dringend bymekaarge-

maak te word.
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Die diskoers rondom die uitdagings en geleenthede van literêre argiewe/

museums en hulle rol in navorsing oor boekstudie en uitgewery-ondersoek,

behoort dus geposisioneer te word binne die heersende globale diskoers oor

die bewaring van kulturele erfenis en die wêreldwye veranderde tendense

oor kulturele bedrywe en hul volhoubaarheid.

6. Vergelyking tussen NALN, die Letterkundige Museum (Den Haag) en die

AMVC-Letterenhuis (Antwerpen) - maatstawwe vir strategiese beplanning

Ter voorbereiding van die verwesenliking van professor Petrus (RJ.) Niena-

ber, pionier boekwetenskaplike, se ideaal vir die totstandkoming van 'n doku-

mentasiesentrum (wat in 1973 sou vergestalt in die stigting van NALN) be-

soek hy in die vroeë 1960's die Nederlands Letterkundige Museum en Docu-

mentasiecentrum in Den Haag en die Archief en Museum voor het Vlaamse

Cultuurleven in Antwerpen (Smit, 1985). In 2006 het die outeur van hierdie

artikel die voorreg gehad om ook hierdie twee instellings te besoek en hy was

aangenaam verras deur die professionaliteit en toeganklikheid van die uit-

stallings en die omvang en gehalte van die navorsing wat deur die instellings

self geproduseer én gepubliseer word.

Myns insiens kan hierdie twee instellings as voorbeeld dien van interna-

sionale letterkundige museums ('n baie spesifieke soort literêre instelling wat

meer is as 'n blote argief, museum, navorsing- of dokumentasiesentrum) wat

uitstekend funksioneer en kan dit as 'n maatstaf benut word vir strategiese be-

planning vir 'n nuwe NALN. Die meegaande vergelykende tabelle is gegrond

op interne dokumentasie van die instellings wat goedgunstiglik ter insae ver-

skaf is deur Anton Korteweg, direkteur van die Letterkundige Museum, Leen

van Dijck, direkteur van die Letterenhuis en O.J. Liebenberg, kurator en ad-

junkdirekteur van NALN (Letterkundige Museum, 2005 en 2007; AMVC-Let-

terenhuis, 2006 en 2007; NALN, 2001). Hierdie susterinstellings van NALN in

die Lae Lande smaak nie noodwendig outomaties die gerief en voordeel van

organisatoriese voorspoed nie, selfs nie in eerstewêreldlande soos Nederland

en België nie, waar 'n hoë premie op kulturele instellings geplaas word. Hulle

moet ook beding vir die subsidie en ander hulpbronne wat hul ontvang, ge-

grond op deeglike wetenskaplike navorsing, insluitend 'n SWOT-analise en 'n

beleidsplan met gestelde uitkomste en kriteria vir die meting daarvan. In hierdie

laaste afdeling van die artikel word enkele vergelykings uit die tabelle toegelig.

Die doelstellings van die drie instellings stem ongeveer met mekaar ooreen.

Dit gaan oor die inwinning, ontsluiting, bewaring en beskikbaarstelling van

die versameling en die balans tussen museum en navorsingsinstelling. Die

Letterkundige Museum en Letterenhuis onderneem albei egter ook sélf na-

vorsing en beskik oor lopende publikasieprogramme waardeur hierdie na-
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vorsing gepubliseer word, terwyl NALN hoofsaaklik 'n ondersteuningsdiens

aan eksterne navorsers lewer. Dit is juis hierdie aspek wat die ekonomiese

waarde van die Letterkundige Museum en Letterenhuis verhoog. Die Letteren-

huis het die bykomende doelstelling dat dit doelgerig te werk gaan om die

bewustheid by rolspelers in die literêre veld te verhoog oor die kulturele

waarde van die erfgoed wat hul produseer en hul argiewe. Die Letterenhuis

speel ook 'n koórdinerende rol met die instandhouding en verdere ontwik-

keling van die Agrippa-databasis waarby rekords van alle literêre erfgoed in-

gesluit word, ook dit wat elders en in private versamelings bewaar word. NALN
kan 'n belangrike rol speel in die totstandkoming van 'n omvattende databa-

sis waarby ook versamelings wat byvoorbeeld aan universiteite gehuisves word

en private versamelings ingesluit en omskryf word. So 'n projek vra natuurlik

vir addisionele befondsing.

Wat aanwinste en argief betref, is dit duidelik dat dit 'n praktyk by al drie

instellings is dat bepaalde agterstande in die ontsluiting van nuwe aanwinste

bestaan. 'n Letterkundemuseum is altyd 'n argief in wording. Die Letterkun-

dige Museum en Letterenhuis, anders as NALN, is egter verseker van genoeg-

same kundige personeel wat die agterstand binne afsienbare tyd sal kan weg-

werk. Literêre erfgoed word aan 'n instelling toevertrou in die vertroue dat (of

met die voorbehoud dat) dit professioneel bewaar en vinnig genoeg ontsluit en

beskikbaar gemaak sal word. Die Letterkundige Museum en Letterenhuis meld

albei dat dit 'n voortdurende uitdaging is om voornemende skenkers tot sken-

king oor te haal. Hier te lande is goeie werk deur NALN gedoen, maar die on-

langse gebeure voorspel 'n onrus by bestaande en voornemende skenkers - die

potensiële skade in hierdie verband kan moeilik bepaal en beredder word.

Die Letterkundige Museum en Letterenhuis se permanente uitstallings is

onlangs hersien om dit visueel kontemporêr en relevant te hou en duisende

euro's word aan die ontwerp daarvan gespandeer, uitgevoer deur professionele

ontwerpagentskappe. Terwyl restourasiewerkbinnekort by die Letterkundige

Museum begin, word tydelike uitstallings elders gehuisves en weer eens word

hersieningbeplan. Met die restourasiewerk aan NALN is geen uitstallings tans

toeganklik nie en daar word gereken dat die publiek eers oor twee jaar weer

toegang tot die uitstallings sal hê. Die nuwe uitstallings van NALN sal met

groot sorg beplan moet word. Liebenberg, kurator en adjunkdirekteur van

NALN, koester kreatiewe idees hieroor om die relevansie vir die breë Suid-

Afrikaanse gemeenskap te verseker. 'n Moontlike oplossing om koste te be-

spaar, is om met departemente Interieurontwerp en Inligtingsontwerp aan

tersiêre instellings saam te werk.

Wat besoekers en benutting van die argief betref, moet in gedagte gehou word

dat die Letterkundige Museum en Letterenhuis hoofsaaklik met 'n homogene

doelgroep te kampe het. NALN staan voor die addisionele uitdaging dat die



68 Ensovoort: jaargang 1 3, nommer 1 , 2009

doelgroep heterogeen is, gekompliseer deur die konteks van 'n multikulturele

en multitalige samelewing. Terselfdertyd bied dit 'n uitdaging om te streef na

kreatiewe oplossings om die museum en navorsingsentrum nog meer binne

die bereik van andertaliges en ander kulture te bring.

Die Letterkundige Museum word erken as nasionale museum en as so-

danig deur die sentrale Nederlandse regering befonds. Hulle ontvang egter

ook bykomende bydraes van derde partye en genereer ook self addisionele

inkomste. Steeds het hierdie instelling in 2006 'n bedryfsverlies gely. Die Let-

terenhuis het 'n tweeledige befondsingsmodel: die Stad Antwerpen erken die

instelling as stedelike museum en as sodanig befonds dit die museumfunk-

sies en dienslewering aan die publiek (insluitend die gebou en instandhou-

ding), terwyl die sentrale Vlaamse regering hierdie instelling vir 'n bepaalde

periode erken as 'n kulturele tema-argief met betrekking tot literêre erfgoed

en as sodanig die argieffunksies befonds. In die geval van NALN word dit die

afgelope 34 jaar deur die Departement van Sport, Kuns en Kultuur, van die

Vrystaatse Provinsiale Regering gefinansier; terwyl die National English Lit-

erary Museum (NELM) erken word as nasionale kulturele instelling, beskerm

word volgens die Wet op Kulturele Instellings (Wet 119 van 1998 - Suid-Afri-

ka, 1998) en as sodanigbefonds word deur die sentrale Departement van Kuns

en Kultuur (kyk Hacksley, 2007b). Die ideale oplossing vir NALN sal wees om

dit ingelyf te kry by Skedule 1 van die genoemde wet, maar te beding vir 'n

befondsingsmodel waarvolgens die Vrystaatse regering, in ruil vir die pres-

tige dat dié nasionale bate tot die provinsie behoort, steeds kan bydra deur

byvoorbeeld die instandhouding en beskikbaarstelling van die gebou. Afri-

kaanse sakepersone en kultuurinstellings (soos die ATKV, Naspers en die

Nederlandse Taalunie/Ambassade) behoort ook genader te word vir addisionele

fondse waarmee spesifieke projekte geloods kan word, in ruil vir seggenskap

op 'n onafhanklike beheerraad van NALN.

'n Vergelyking van die menslike hulpbronne van die drie instellings toon

duidelik dat NALN nie met die huidige toedeling van personeel sal kan voort-

gaan om die dienste te lewer wat dit tot onlangs gelewer het nie. Die verlies

aan kundigheid deur die verplasing van personeel en die personeellede wat

besluit het om uit diens te tree, is egter besonder kommerwekkend, veral

wanneer in ag geneem word dat daar min opleiding van persone vir hierdie

vaardighede in Suid-Afrika bestaan. Dit is 'n ope vraag wie met genoegsame

kennis die nuwe uitstallings gaan inrig. By die Letterenhuis word nagraadse

studenté op 'n gereelde grondslag deur middel van internskappe opgelei. 'n

Soortgelyke vennootskap met departemente Geskiedenis/Museumkunde en

Inligtingkunde behoort gevorm te word.

NALN het 'n goeie rekord wat die aktiwiteite van die instelling betref, al-

hoewel die meerderheid daarvan geografies tot die Vrystaat as primêre bedie-
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ningsgebied beperk bly. Daar behoort in die toekoms egter ook meer aandag

gegee te word aan nasionale aktiwiteite, deur byvoorbeeld:

• die reeds genoernde indekseringsprojek van gedesentraliseerde ver-

samelings van literêre erfgoed;

• 'n rol te speel in die totstandkoming van geografies-gebaseerde letterkun-

dernuseums met sentra oor die hele land versprei - waardeur kulturele

samehorigheid en interafhanklikheid bevorder word en die definisie van

"ons" erfenis uitgebrei kan word;

• nouer saam te werk met byvoorbeeld die Suid-Afrikaanse Akademie vir

Wetenskap en Kuns om literêre pryse by NALN te oorhandig waardeur

prestige aan die instelling verleen kan word; en

• samewerking met die Boekontwikkelingsraad van Suid-Afrika (BDCSA)

en die Sentrum vir die Boek waardeur spesifiek geletterdheids- en ander

ontwikkelingsprojekte geloods kan word.

'n Aspek wat met die aktiwiteite saamhang, is die uitgee van publikasies en die

generering van navorsingsuitsette wat direk bydra tot die ekonomiese drakrag

van 'n letterkundemuseum. 'n Waardebepaling behoort gedoen te word van

NALN se bydrae tot die inkomste van publikasies en subsidie verdien uit

gepubliseerde navorsing oor die afgelope vyf jaar. Die wetenskaplike literêr-

historiese tydskrif Zacht Lazuijd (waaraan die Letterkundige Museum en Letteren-

huis saamwerk), die professionele nuusbriewe en nuustydskrifte (soos Zuur-

vrij
)
en die publikasieprogramme wat deur albei instellings in stand gehou

word, dien as voorbeeld. Daar bestaan ook noue samewerking tussen hierdie

instellings en navorsingsentrums soos die Huygens-instituut, die Louis Paul

Boon-documentatiecentrum en verskeie universiteite waarvolgens nagraadse

studente die argiewe intens benut. Dit lei tot publikasies: uitgewerygeskiede-

nisse, teksedisie uitgawes, bibliografieë en biografieë.

Tans bestaan daar 'n tekort aan werklik empiriese, historiese en argivale

navorsing in die Afrikaanse literatuurwetenskap. Departemente Afrikaans be-

hoort nagraadse programme in samewerking met NALN te inisieer wat tot

benutting van die versameling vir navorsingsuitsette kan lei. J.C. Kannemey-

er se kursus in Dokumentasiekunde aan die Universiteit van Stellenbosch het

reeds die uitkomste hiervan geïllustreer (kyk byvoorbeeld Kannemeyer et al.,

2004:7-10) en behoort as voorbeeld nagestreef te word. 'n Letterkunde muse-

um kan ook nie bestaan sonder 'n nuusbrief en 'n optimaal funksionerende

webwerf (verkieslik met elektroniese toegang tot die databasis van die ver-

sameling) nie.
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7. Gevolgtrekking

Meer as 'n jaar nadat NALN in 'n bestaanstryd gedompel is, bestaan daar

steeds nie duidelike oplossings vir die probleme nie. Transformasie is meestal

'n pynlike proses, terselfdertyd bied dit die moontlikheid om te besin, vir die

toekoms te beplan en bagasie af te skud. NALN is tans afgebreek, letterlik: Die

versameling is in bokse gepak as gevolg van die restourasiewerk aan die ge-

bou. Dit bied die geleentheid om 'n totaal nuwe NALN te "verbeel", die mis-

sie, visie en doelwitte te hersien, te besluit oor die fokus, die balans tussen

museum/uitstalling en navorsingsentrum, 'n strategie en 'n beleidsplan vir

medium- en langtermynbeplanning uit te werk. Die aangestelde taakspan sal

deur middel van deurlopende strategiese beplanning oplossings moet vind,

verder met die regering moet onderhandel en ook private en korporatiewe

beleggers moet nader vir addisionele fondse. Mag hierdie uitgawe van Enso -

voort as rigtingwyser meehelp aan die toekomstige bewaring van die ryk, diver-

se kulturele erfenis van Suid-Afrika.
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Vergelykende tabel: Letterkundige Museum/AMVC-Letterenhuis/NALN
(Met vergunning van Anton Korteweg/Leen van Dijk/Otto Liebenberg - © Rudi M.R. Venter)

Letterkundige Museum (Den Haag) AMVC-Letterenhuis (Antwerpen)

Gestig in 1953 (Kinderboekmuseum open in 1994).

Gehuisves in die gebou van die Koninklijke Bibliotheek

in Den Haag (sommige versamelings word opgebou en

in stand gehou in samewerking met die KB)

Gestig in 1933 as Museum van de Vlaamsche Letterkunde,

sedert 1945 Archief en Museum voor het Vlaamse

Cultuurleven en sedert 2002 Letterenhuis.

Gehuisves in gebou wat behoort aan die Stad Antwerpen,

Minderbroedersstraat 22

Doelstellings

• Eerstens, die inwinning, bewaring en beskikbaarstelling

van so ’n volledig as moontlike versameling manuskripte

en ander dokumente (visuele en oudiovisuele materiaal)

binne die omvang van die versameling

• Tweedens, die uitstalling van belangrike dokumente in

die versameling in permanente of tydelike uitstallings.

• Derdens, dienslewering aan navorsers (intern en ekstern)

en publikasie van navorsing

Doelstellings

• Verhoog bewustheid by rolspelers in die literêre veld

(skrywers, vertalers, redakteurs, uitgewers, ens.) van

die kulturele waarde van die erfgoed wat hul produseer

en hul argiewe

• Inwinning, professionele ontsluiting en bewaring van

nuwe aanwinste

• Beskikbaarstelling van argief/versameling aan navorsers

en die breë publiek

• Koordineer ’n netwerk van besitters van erfgoed

(bv. ontsluiting van private versamelings en insluiting by

die databasis Agrippa II)

Versameling

• 6 000outeurs

• 1 200 000 briewe

• 220 000 manuskripte

• 65 000 foto’s (waarvan 43 000 gedigitaliseer)

• 2 500 skilderye en tekeninge, meestal portrette

• + 800 000 koerantberigte

• Huisves ook argiewe van belangrike Nederlandse

uitgewerye

Versameling

• 2 000 000 briewe en handskrifte

• 1 30 000 foto’s

• 35 000 skyfies

• 7 500 000 knipsels en dokumente

• 5 800 m2
totale oppervlakte (ingesluit depots en

ander stoorruimte)

• Huisves ook argiewe van belangrike Belgiese uitgewerye

(onderandere Uitgeverij Manteau)

• Agrippa databasis: 56 221 dossiers, 406 418 briewe,

13 688 handskrifte, 24 211 foto’s, ens.

Aanwinste

• Ongeveer 200 m in 2006

Aanwinste

• Ongeveer 110 m perjaar

• 69 skenkings in 2005 (geskatte waarde 102 700 euro)

Argief

• 1 025 m geregistreerde dokumente

• 630 m onverwerkte dokumente

Argief

• 3 000 m verwerkte dokumente

• 1 800 m onverwerkte dokumente

Uitstallings

• Permanente volwasse uitstalling, Gaan waarde woorden

gaan, geopen in 1997 (nie meerchronologies ensiklopedies

nie, maar volgens temas, dateer vanaf 1750 tot hede)

• Permanente kinderboekuitstalli.ng (400 m 2

)

Uitstallings word totaal herontwerp in 2007

• 5 tydelike uitstallings:

1. Imme Dros & Harrie Geelen;

2. Gerard Reve;

3. Beelde van skrywers;

4. Godfried Bomans;

5. Carry Slee, J. Slauerhoff en Herman de Man

Uitstallings

• Permanente uitstalling, 200jaar Vlaamse letteren,

geopen in 2004 (810 m2

)

• 6 tydelike uitstallings:

1 . E-POS II (eksperimentele projek, samewerking tussen

Vlaamse en Suid-Afrikaanse skrywers en kunstenaars);

2. 75 jaar Letterenhuis in 2008;

3. Verre horizonten Schrijvers zonder grenzen;

4. Jeroen Brouwers;

5. Godfried Bomans;

6. Eindelijk! Lanoye genaaid, gebonden & in leer
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NALN (Bloemfontein)

Gestíg in 1973.

Gehuisves in die Ou Goewermentsgebou, Bloemfontein

Doelstellings

•
’n Komprehensiewe versamelíngsgebaseerde letterkundige

museum wat op holistiese wyse die versameling uitbou

en in stand hou en beskikbaar stel aan die breë publiek

op ’n toeganklike wyse

• Uítvoer van museumkundige funksies van versameling,

bewaring, ontsluiting, navorsing, opvoeding en kommunikasie

• Bevordering van erfenisbewussyn by gemeenskap

• Ontwikkeling van nasionale en internasionale skakeling

Versameling

• Meer as 500 000 individuele items

• 84 000 Afrikaanse boeke, 1 00 000 eksemplare

• 500 m manuskripte (ook argiewe van uitgewerye)

• Meer as 800 skilderye, borsbeelde en ander kunswerke

• 200 000 knipsels

• 8 000 gepubliseerde outeurs

• Tydskrifte en vakblaaie (dateer oor 1 25 jaar)

• Oudiovisuele materiaal, tekstielware en ’n

verskeidenheid museumartefakte

• Databasis met 30 jaar se katalogisering

Aanwinste

• Ongeveer 4 000 items (agterstand met ontsluiting)

• Ongeveer 3 000 boeke

• Gereelde insamelingsreise onderneem

Argief (Jaarverslag 2000)

• 8 631 knipsels ontsluit

• Agterstand met ontsluiting weens beperkte vermoë

Uitstallings

• 70 uitstalling met Afrikaanse temas

• 40 uitstallingsvertrekke (uitstallings tans opgepak

en ontruim vir restourasie van gebou)

• Geen tydelike uitstallings
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Letterkundige Museum (Den Haag) AMVC-Letterenhuis (Antwerpen)

Besoekers

• 28 035 in 2006 (verdriedubbel in afgelope 1 0 jaar)

• 60% groepe (skoolbesoeke)

• 750 kinders tydens 108 kinderpartytjies

Besoekers

• 6 775 in 2005 (besoek museum)
• 4 340 individue

• 82 groepe (waaronder 41 skoolgroepe = 1 137 leerlinge)

• 2 558 deelnemers aan lesings/simposia

Benutting van argief (Geraadpleeg in 2006)

• 617 dokumente, 393 knipsels,

• 1 36 visuele skilderye/afbeeldings,

• 25 oudiovisuele rekords

Benutting van argief

• 997 besoekers aan leessaal

• 2 580 dossiers geraadpleeg

• 1 5 skriftelike, e-pos, telefoniese navrae per dag beantwoord

Befondsing/Finansies

• Inkomste 2006 3, 1 miljoen euro

Subsidie 2,7 miljoen euro

Derdeparty bydraes 318 112 euro

Direkte inkomste (self-gegenereer) 113 043 euro

• Uitgawes 2006 3, 1 miljoen euro

Salarisse 1 ,5 miljoen euro

Huuren instandhouding 671 116euro

Ontwerp en uitstalling 231 380 euro

Aktiwiteite 718 716euro

Befondsing/Finansies

• Sedert 1 997 ressorteer die AMVC-Letterenhuis as

stedelike museum onder die Stad Antwerpen, wat dan

ook die dienslewering aan die publiek befonds

(insluitend die gebou en museumfunksies)

• Die argieffunksies (ontsluiting, instandhouding en

beskikbaarstelling) word befonds deur die

sentrale Vlaamse regering

• Vir die periode 2004-2007 word die AMVC-
Letterenhuis erken as ’n kulturele tema-argief en as

sodanige deurdie Vlaamse regering befonds

Menslike hulpbronne

• 50 permanente werknemers

Menslike hulpbronne

• 26 permanente werknemers (Internskappe aan

nagraadse studente in bv. museumkunde)

Aktiwiteite Aktiwiteite

• Voorlesingsdeurouteurs

• Werkswinkels vir onderwysers

• Programme vir leeskringe

• Opvoedkundige programme vir leerders

• Oorhandiging van literêre pryse (bv. P.C. Hooft-prys,

Gouden Penseel en ander belangrike pryse)

• Optrede deur die skrywers van die Boekenweekgeschenk

tydens die Boekenweek

• Stichting Vrienden van het Letterkundig Museum
• Jaarlikse Vriendendag

• Jaarlikse museum-naweek
• De week van de poëzie

• Simposium oor skrywers se “oérboeke” saam met

toonaangewende boekwetenskaplikes

• Diploma toekenning Vakopleiding Boekenbranch

• Werkswinkelooranalfabetisme

• Werk mee aan die Metamorfoze-konserveringsprojek,

’n nasionale digitaliseringsprojek vir bewaring

van papier erfgoed

Voorlesings en optredes deur outeurs

Werkswinkels vir onderwysers

Opvoedkundige programme vir leerders

Betrokke byjaarlikse Erfgoeddag (22 Mei)

Voortgesette uitbouing en instandhouding van die

Agrippa databasis, wat die volledige versameling van

die Letterenhuis bevat, asook rekords van ver-

samelings van ander instellings en private versamelings
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NALN (Bloemfontein)

Besoekers (Jaarverslag 2000)

• Geskatte 2 500 tot 3 000 besoekers in 2000

(slegs ongeveer 850 teken besoekersboek, 128 internasionale besoekers)

Benutting van argief (Jaarverslag 2000)

• 1 30 navorsers in leessaal

• 2 000 navrae van verskeie gebruikers beantwoord

Befondsing/Finansies

• Die Departement van Sport, Kuns en Kultuur van die

Vrystaatse Provinsiale Regering finansier NALN

volledig oor die afgelope 34 jaar (in teenstelling

word NELM befonds deur die Nasionale

Departement van Kuns en Kultuur)

Menslike hulpbronne

• Oorafgelope lOjaar:

1 persoon vir katalogisering en versorging van boeke

1 persoon vir indeksering van knipsels

1 persoon werk met foto's en opdatering van skrywersgegewens

1 persoon werk met meubels en museum-artefakte

1 persoon werk met musiek- en toneelversameling

• Teen Maart 1987 28 personeellede, verskeie poste was vakant oor

afgelope 1 5 jaar, maar nie gevul nie (oorspronklik 2 persone vir elk van

bogenoemde). As gevolg van onlangse herontplooiing van personeel, word

al bogenoemde poste verloor. Ook die museumkunstenaaren 3

administratiewe beamptes (insluitend IT-kundiges) is verplaas.

Aktiwiteite (Jaarverslag 2000)

16 letterkundige en aanverwante programme, boek-

bekendstellings en herdenkingsgeleenthede aangebied:

• Uitreikingsbesoek aan Afrikaanse Skrywersvereniging

(fokus op dokumentering van swart Afrikaanse skrywers)

• 20 boekpraatjies/besprekings gelewer by leeskringe

• 3 boektoere aangebied

• Betrokke by BSV se jaarlikse skryfwedstryd

• Betrokke by BSV se slypskool vir aspirant skrywers

• BetrokkebyATKV-opstelwedstryd

• VLU-werkswinkel oor kreatiewe skryfwerk

• Mangaung 2000-projek (mondelinge vertellings opgeteken)

• Anglo-Boereoorlog en Afrikaanse Letterkunde-projek

• P.J. Nienaber 90-huldiging

• I.D. du Plessis-huldiging

• “Pret met poësie’-program

• Betrokke by en verskaf materiaal vir Volksblad-fees

• Vriende van NALN-vereniging
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Letterkundige Museum (Den Haag) AMVC-Letterenhuis (Antwerpen)

Publikasies

• Nuusbrief Goede papieren - verskyn 2x

(inligting oor nuwe aanwinste en tentoonstellings en

toeligting van besonderse rekords in die versameling)

• Wetenskaplike literêrhistoriese tydskrif Zacht Lawijd,

verskyn 4x (in samewerking met die AMVC-Letterenhuis)

• Verskeie boeke en katalogusse (3 in 2006)

• 45 boeke/tydskrifartikels in 2006 gegrond op raadpleging

van die versamelings

• Elektroniese nuusbrief (versprei na 4 000 gebruikers)

• Volledig funksionerende webwerf

(120 172 besoekers tydens 2006)

• Schrijvers in Beeld, video/DVD-reeks oor skrywers

• Achter het Boek-reeks

• Schrijversprentenboek-reeks (reeds 48 nommers in die reeks)

• Byhou van databasis van literêre pryse, wenners en

beoordelaars (sedert 1990)

Publikasies

• Nuustydskrif Zuurvrij - verskyn 2x (berig oor nuwe

aanwinste en toeligting van interessante rekords in die

versameling, “erfgoed verhale”)

• Wetenskaplike literêrhistoriese tydskrif Zacht Lawijd,

verskyn 4x (in samewerking met die Letterkundige Museum)
• Verskeie boeke en katalogusse

• Reeks van AMVC-publikasies, wetenskaplike studies

gegrond op die versameling van die AMVC-Letterenhuis,

onderander oor:

- die ontstaansgeskiedenis van Karel van de Woestijne

se poësie;

- die ontstaan en beginjare van die Nieuw Vlaams

Tijdschrift (in samewerking met die Centrum voor

Teksteditie en Bronnenstudie van de Koninklijke

Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde);

- literatuur tydens die Vlaamse Beweging (1890-1940)

- bundeling van twee simposia oor edisiewetenskap

(reeds 10 nommers in die reeks)
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NALN (Bloemfontein)

Publikasies

• Nie meer 'n gereelde, opgedateerde nuusbrief •

Webwerf wel bereikbaar, maar nie funksioneel en opgedateer nie

• Publisiteit in 2000: 107 koerantberigte, 28 radiobydraes,

2 TV-insetsels

• Statistiek kom kort oor die ekonomiese waarde van publikasies

wat uitgegee is op grond van die raadpleging van die

versameling, byvoorbeeld:

- J.C. Kannemeyer se biografieë

- J.C. Steyn se biografieë

- Kannemeyer se literatuurgeskiedenis

- Perspektief & profiel

- Petrovna Metelerkamp se Ingrid Jonker-biografie

- Publikasies deur Amanda Botha

- Publikasies deur Protea Boekhuis

- Venter se Produksie Databasis van Afrikaanse Fiksie (PDAF)



Die wetlike posisie van museums in Suid-Afrika

Gerard de Kamper

1. Inleiding

Die posisie van kultuurinstellings en -goedere in Suid-Afrika word deur hoof-

saaklik vier wette gereguleer:

• Die Wet op Kulturele Instellings, Wet 119 van 1998

• Die Wet op Nasionale Erfenishulpbronne, Wet 25 van 1999

• Die Tweede Wysigingswetsontwerp op Kulturele Wette, Wet 69 van 2001

• Die Wet op die Nasionale Argiewe van Suid-Afrika, Wet 43 van 1996

A1 hierdie wette het in meerdere of mindere mate 'n impak op die Nasionale

Afrikaanse Letterkundige Museum en Navorsingsentrum (NALN) en die hui-

dige probleme rondom die voortbestaan daarvan. Dit is daarom nodig om na

die relevante bepalings van hierdie wette te gaan kyk ten einde NALN se

posisie te evalueer.

2. Die Wet op Kulturele Instellings, Wet 1 1 9 van 1 998

Hierdie wet is slegs van toepassing op daardie entiteite wat spesifiek in die

Staatskoerant deur die Minister van Kuns en Kultuur as kulturele instel-

lings verklaar is.
1 Sulke instellings kan egter ook weer tot niet verklaar

of ontbind word deur 'n afkondiging in die Staatskoerant. 2 Wanneer 'n

kulturele instelling tot niet gemaak word, word die eiendom en artifak-

te van die instelling egter nog steeds in 'n mate deur die wet beskerm

deurdat dit bepaal dat die Minister oor die lot van beide die roerende

en onroerende bates moet besluit. 3 Die praktiese implikasie hiervan is

egter dat die lot van die items heeltemal in die hande van die Minister

geplaas word en dat hy na goeddunke daarmee kan handel.

Die wet bepaal verder ook dat die Minister enige item wat aan die

Staat geskenk of bemaak is (dit sluit in enige items wat aan museums uit die

vorige bedeling behoort) aan enige kulturele instelling kan toevertrou. 4 Dit

geld ongeag of die items aan die munisipale, provinsiale of die nasionale

regering behoort.

In die lig van bogenoemde bespreking kan ons dus sê dat die bepalings

van die Wet op Kulturele Instellings 'n tweeledige, vername impak op NALN
se posisie het. Eerstens is NALN nie volgens die wet 'n kulturele instelling

nie, aangesien dit nooit as sodanig in die Staatskoerant afgekondig is nie. Twee-

dens kan NALN se roerende eiendom, met ander woorde die versameling,

1 Artikel 3 van die Wet op

Kulturele Instellings.

2 Artikel 14 van die Wet op

Kulturele Instellings.

3 Artikel 14(6) van die Wet op
Kulturele Instellings.

4 Artikel 10(1) van die Wet op
Kulturele Instellings.
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deur die Minister na enige ander kulturele instelling oorgedra word. Alhoe-

wel die Minister by magte is om 'n versameling in sy bestaande vorm tot niet

te maak as hy dit so sou besluit, bepaal die betrokke wet verder dat geen kul-

turele instelling waaraan die versameling deur die Minister toevertrou

word enige van die items mag verkoop of vernietig nie.
5 “

Dit moet wel hier genoem word dat die Minister in terme van die

Tweede Wysigingswetsontwerp op Kulturele Wette deur verklaarde kul-

turele instellings genader kan word om toestemming te verkry om van items

te mag ontslae raak, sonder dat hulle elke keer eers die Minister se toestem-

ming hoef te verkry. Die Minister se bevoegdhede word in hierdie verband

dus afgewentel na die kulturele instelling - selfs indien die Minister die aan-

soek goedkeur.

Artikel 10(2) van die Wet op
Kulturele Instellings.

3. Die Wet op Nasionale Erfenishuipbronne, Wet 25 van 1999

Die Wet op Nasionale Erfenishulpbronne reguleer items en versamelings

soos dié wat NALN het (items wat nasionale erfenis is). Die wet bepaal
6 Artikel l(h)(vii) van die Wet

dat daar twee tipes nasionale erfenis is, naamlik (1) dokumente en (2) op Nasionale Erfenishulp-

ander items wat beskou word as kultuurgoedere omdat dit van spe- „
kronne '

& r 7 Wet 43 van 1996.

siale waarde vir huidige of toekomstige generasies is.
6 Die wet bepaal

verder dat in die geval van dokumente, die bepalings van die Wet op

die Nasionale Argiewe van Suid Afrika 7 ook gevolg moet word aangesien dit

addisionele bepalings bevat oor die beskerming van dokumente wat nie geld

ten opsigte van ander kultuurgoedere nie.

Wanneer sal iets dan beskou word as nasionale erfenis? In die geval van

items anders as dokumente, bepaal die wet dat 'n objektiewe toets gebruik

moet word ten einde die versameling en sy items se waarde vir huidige en

toekomstige generasies asook die kultuurhistoriese belang daarvan te bepaal.

Dit is belangrik dat individuele items op eie meriete beoordeel moet word en

dat die uiteindelike waardebepaling goed gemotiveer kan word. 'n Hele ver-

sameling kan nie bloot uit die staanspoor as belangrik geklassifiseer word nie.

Dokumente is nasionale erfenis indien dit publieke rekords is of as dit

niepublieke rekords is wat voldoen aan bogenoemde objektiewe toets soos

vir ander items voorgeskryf word. Die Wet op die Nasionale Argiewe van

Suid-Afrika bepaal verder dat dit verbode is om publieke of niepublieke

rekords wat in die beheer van 'n regeringsentiteit is, te vernietig. 8 8 Artikel 16(1) van die Wet op

die Nasionale Argiewe van

Suid-Afrika.

4. Wat is NALN se posisie dus?

Die Minister van Kuns en Kultuur het die finale sê oor wat met sowel NALN
as sy voorwerpe sal gebeur. As daar net na die instelling gel<yk sou word, is
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dit hoogs onwaarskynlik dat die Minister NALN binnekort as 'n kulturele in-

stelling sal verklaar.

Die tweede vraag is dan: Wat van die versameling? Aangesien die Minister

met die items kan handel soos wat hy goed dink, sou die vrees kan ontstaan

dat die Minister die items tot niet sal laat maak of dat die instelling waarna dit

verskuif word dit sou kon doen. Die bepalings van die Wet op Nasionale Erfe-

nishulpbronne besweer egter albei hierdie vrese. Hierdie wet sou, indien die

voorwerpe in NALN die objektiewe toets vir nasionale erfenis slaag, die voor-

werpe teen vernietiging beskerm, hetsy deur die Minister of die Instelling.

Die items sou alleen verkoop kon word aan iemand binne die grense van Suid-

Afrika en die items sou ná die verkoop ook nie deur die eienaar uit die land

geneem mag word nie. Die Wet op die Nasionale Argiewe maak dit egter nog

moeiliker om selfs so 'n verkoopstransaksie aan te gaan aangesien so 'n ver-

sameling dan direk onder die beskerming van die Nasionale Argivaris sou

val.

Die slotsom is dus dat die Suid-Afrikaanse wetgewing nie NALN as 'n in-

stelling beskerm nie, maar wel die versamelings van items wat op die oomblik

aan NALN behoort of toevertrou is. Die voortbestaan van NALN as 'n instel-

ling in sy huidige vorm is egter in die hande van die Minister.



'n Leerstoel vir Afrikaanse kultuurgoed?

George Weideman

1 . Agtergrond

Die aanslag op Afrikaans tref wyd (skole, universiteite, museums, taaltrots).

Daar sal hard gewerk moet word om Afrikaanse kultuurgoed 'n regmatige

plek binne die breë Suid-Afrikaanse samelewing te gee en om trots en respek

te genereer. Suiwer literêrhistories gesien, verdien Afrikaans so 'n plek, maar

dan nie in isolasie nie.

Uit navrae blyk dit dat die (huidige) versameling Afrikaanse kultuurgoed

by NALN tans nie noodwendig in gevaar is nie. Bewaring het egter die kon-

stante betrokkenheid van ervare personeel nodig.

Wat wel duidelik is, is dat die - dalk ongrondwetlike - rondskuif van per-

soneel tot (interne) ongelukkigheid gelei het; mense wat met hart en siel vir

die bewaring van die Afrikaanse letterkunde gewerk het, het hulle skielik op

terreine bevind waar hul jare lange ondervinding nie benut kan word nie;

almeteens is hulle in situasies waar tipiese burokrasie en die onderlinge on-

min wat uit burokratiese mededinging spruit, die oorhand kry. Soos een kor-

respondent skryf: "NALN was vir my nooit net nog 'n werk nie, maar 'n le-

wenswyse en 'n passie. Die afgelope ses maande het my net vreeslik ontnugter

- vanaf ons bestuur se kant asook vanaf kollegas se kant." Dit gaan hier oor

afgradering van poste sonder dat daar behoorlike onderhandelinge of pos-

evaluering plaasgevind het. Bloot dié manier van doen kan 'n mens nie opti-

misties stem oor die toekoms van die Afrikaanse versameling by NALN nie.

Dis ook waarskynlik dat die huidige restourasiewerk van etlike miljoene aan

die (hoof-)gebou nie ter wille van Afrikaans geskied nie. Anders gestel, by

wyse van 'n aanhaling uit 'n brief van 'n NALN-werknemer: "Die bestuur

vertel heeltyd van al die geld wat aan NALN bestee word, maar die geld word

nie aan NALN as sulks bestee nie, maar om die gebou te restoureer. Geen geld

word aan NALN as instansie bestee nie."

2. Befondsing

Dit bring 'n mens dan ook by die vernaamste kwessie wat enige bewarings-

aksie in verband met Afrikaans aangaan. Geld. Sonder die steun van (etlike)

kapitaalkragtige instansies sal Afrikaans nie oorleef nie. Hier dink 'n mens

aan privaat maatskappye en die media.

Dit lyk egter onwaarskynlik dat dié organisasies hul steun aan die bewa-

ring van 'n taal in isolasie sal gee. Dit sluit dan 'n "gebou" soos NALN in;
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afgesien van al die politieke implikasies wat dit inhou. ('n Vraag: Wat het van

die Dagbreek-trust geword?)

3. Leerstoel vir Afrikaanse kultuurgoed

Kan 'n akademies-wetenskaplike oplossing die antwoord wees? Dit mag loon

om die moontlikheid van 7

n leerstoel vir Afrikaanse kultuurgoed te onder-

soek - verkieslik sentraal genoeg dat dit die huidige NALN (en kleiner mu-

seums) op 'n praktiese wyse kan benut en in stand kan help hou. Soortgelyke

leerstoele (byvoorbeeld die SASOL-leerstoel) bestaan tog reeds. In dié ver-

band is die Universiteit van die Vrystaat 'n sterk moontlikheid.

Tot dusver is genoem dat die Afrikaanse kultuurerfenis nie in isolasie be-

waar en bestudeer moet word nie. Dit lê juis in die aard van Afrikaans dat

taal- en kulturele beïnvloeding die taal op verskeie vlakke help vorm het. In

dié opsig het die Universiteit van die Vrystaat en die Noordwes-universiteit

met hul "Griekwa-studies" alreeds enorm bygedra om die aard van (weder-

sydse) beïnvloeding bloot te lê. Verskeie studies (om maar een te noem: die

verskynsel van die waterslang-mite) slaan brúe tussen kulture. Daar is die

verhale uit Sesotho en die oorvertellings deur onder meer Minnie Postma wat

dalk wag op verdere ondersoek - en ontginning ('n mens kan jou voorstel dat

'n koerant soos Volksblad begin met 'n uitdaging om sulke volksverhale weder-

syds bekend te stel). Natuurlik is dit dán van belang om nie die intrinsieke en

die gedokumenteerde van 'n kultuurerfenis bloot ter wille van die vergelyking

opsy te skuif nie.

4. Kultuurerfenis as prettige besit

Die skepping van 'n akademiese leerstoel en die idee van "pret" mag op die

oog af onversoenbaar lyk. Tog het die vroegste optekeninge van Afrikaanse

kultuurgoed dikwels met groot pret gepaardgegaan. 'n Voorbeeld is die gees-

driftige wyse waarop koerant- en tydskriflesers vroeër meegedoen het aan

die versameling van interessante staaltjies, folklore, raakvat-woorde en -uit-

drukkings, en dies rrieer. (Die werk van A.J. Coetzee kan seker as voorbeeld

dien.) Dit was een van Jan Spies se gi-oot drome om 'n "instituut vir mitologie"

êrens gevestig te kry; so iets is al haalbaar binne 'n Leerstoel vir Afrikaanse

Kultuurgoed. Behoorlike studie kan nog gedoen word oor die (verstommende

aantal) digters wat van vroeg af "strydgedigte" in/vir Afrikaans geskryf het . .

.

Die saambestudering van kultuurverwante dinge behoort minstens polities

aanvaarbaar te wees!

Ons leef egter in 'n wêreld met vele ander uitdagings as bloot die politieke.

Teen die agtergrond van die wetenskaplike feit dat moedertaalonderrig essen-
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sieel is - maar ook teen die agtergrond van 'n radikaal veranderde kultuur-

leefwêreld - kan daar nie meer "outyds" gedink word waar dit taal en kinders

en jongmense aangaan nie. Met behulp van interdepartementele beplanning

(die genoemde leerstoel in samewerking met opvoedkunde, byvoorbeeld)

behoort kurrikulering geheel en al hersien te word; kan opwindende projekte

via die media aangepak word (vergelyk maar die moontlikheid om eerste-

jaars en matrieks in 'n soort Groot Diktee teen mekaar te laat deelneem, uiter-

aard gepaardgaande met aanloklike pryse). En wat van uitdagende leespro-

jekte? Daar is tans talle "kleiner" projekte (redenaarskompetisies, vasvra-

byeenkomste, ensovoorts), maar 'n mens kry die indruk dit trek uiters min

aandag.

Indien ons glo in 'n lewende taal - Afrikaans - sal ons sowel beursies as

waagmoedige beplanning moet bybring.

Ek hoop my gedagtes hieroor stimuleer bespreking.

November 2007



'n Blik op erfenisbewaring

]ohann Lodewyk Marais

Universiteit van Pretoria

A perspective on heritage conservation

This article discusses the challenges ofheritage conservation for Afrikaans

literature. Reference is made to thefamous lihrary of Alexandria (Egypt), which

inter alia had the patronage ofCleopatra the Great. It was burnt down in

642 AD by an army under Amr ibn al 'Aasad. In 2002, the Bibliotheca Alexan-

drina was opened to “replace" and honour its predecessor. In recent years

initiatives were also taken to help to preserve the antique manuscripts in the

Ahmed Baba Institutefor Higher Education and Islamic Research in Timbuktu

(Mali), while the Karen Blixen Museum near Nairobi introduces thousands of

visitors (including Kenyan citizens) to thisfamous Danish writer every year. In

South Africa the Human Sciences Research Council phased out research on

South African literature and got rid of manuscripts in its possession. However,

various archives in South Africa still preserve their manuscripts. The collection,

preservation and utilisation ofthese resources are important and can contribute

to the prestige and pride ofa nation.

I

Ek is uitgenooi om oor enkele fasette van die stand van erfenisbewaring in

Suid-Afrika te praat. Die uitnodiging spruit waarskynlik uit my opmerkings

op 19 Junie 2007 tydens die byeenkoms van die Suid-Afrikaanse Akademie vir

Wetenskap en Kuns in Pretoria waar "'n Reddingsplan vir NALN" bespreek

is. Ek het dié dag onder meer gesê dat dit belangrik is om tydens hierdie ge-

sprekke nie net aandag aan die Nasionale Afrikaanse Letterkundige Museum

en Navorsingsentrum (NALN) te gee nie, maar om in 'n breër verband na die

bewaring van letterkundige skatte te kyk.

Die doel met my kursoriese opmerkings was om die aandag daarop te ves-

tig dat van die kwessies wat vir NALN geld, in meerdere of mindere mate ook

vir ander bewaringsaksies geld of dat soortgelyke gebeure as dié by NALN
hulle in die verlede voltrek het sonder dat die Afrikaanse gemeenskap hulle

eintlik daaraan gesteur het. Ek verwys byvoorbeeld na die Raad vir Geestes-

wetenskaplike Navorsing (RGN) se eertydse Sentrum vir Suid-Afrikaanse Let-

terkundenavorsing (SENSAL) waar besluite geneem is wat sowel die benut-

ting as die bewaring van letterkundige dokumente beïnvloed het.

Vandag gaan ek inderdaad dieper op enkele fasette van erfenisbewaring

in Suid-Afrika in. Ek maak egter nie op volledigheid aanspraak nie, dit wil sê
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dis nie 'n soort RGN-oorsig oor 'n bepaalde kwessie soos wat 'n doktor Karel

Prinsloo dit ten opsigte van sê nou maar taalbeplanning sou doen nie! Vir my

benadering en uit die aard van my belangstellings gaan ek my nie tot die

Suid-Afrikaanse konteks beperk nie (al moet ek sodoende 'n mate van "patrio-

tisme" inboet). My oogmerk is om die uitdagings van erfenisbewaring vir die

Afrikaanse literatuur toe te lig. My waarnemings doen ek as 'n skrywer, let-

terkundige en die afgelope aantal jare ook as geskiedenisstudent. Soos tydens

die vorige byeenkoms verteenwoordig ek geen organisasie nie en behoort ek

tot geen intellektuele of taalaktivistiese moran ('n hegte broederskap van die

Maasai en Samburu in Oos-Afrika ná besnydenis) nie, maar hoop dat my op-

merkings 'n bydrae tot hierdie gesprek sal lewer.

II

'n Filosofiedosent aan die Universiteit van Pretoria het op 'n keer in ons eerste-

jaarklas 'n verhaal oor die ondergang van die antieke biblioteek van Alexan-

drië in Egipte vertel. Dit bly my steeds by en ek wil my bydrae daarmee begin.

Dié biblioteek, 'n deel van die groter Movaeíov, het in die derde eeu voor

Christus in Egipte in die regeertyd van Ptolemeus II ontstaan. Die Movaeíov

het 'n tuiste gebied aan musiek en poësie, maar het ook oor 'n groot versameling

kunswerke, en literêre en wetenskaplike geskrifte beskik, en aan ons die woord

"museum" besorg.

Presies hoeveel geskrifte in die biblioteek was, is vandag onbekend. On-

langse opgrawings bewys wel die biblioteek was 'n belangrike sentrum vir

navorsing en geleerdheid, wat in verskeie geboue naby die Movaeíov gehuis-

ves was. Volgens oorlewering het Ptolemeus III sover gegaan om te bepaal

dat besoekers aan dié hawestad alle boeke, perkamentrolle en ander geskrifte

in hulle besit moes oorhandig om deur die amptelike skribente oorgeskryf

te word. Soms was die teks so waardevol dat die biblioteek besluit het om
die oorspronklike werk te hou en net 'n kopie aan die vorige eienaar terug

te gee. Met hierdie aanwinste uit "skeepsbiblioteke" en die aankoop vanbyko-

mende materiaal in die gebiede om die Middellandse See het die biblioteek

vinnig uitgebrei.

Marcus Antonius sou ook aan Cleopatra die Grote meer as 200 000 perka-

mentrolle vir die biblioteek skenk, sodat die biblioteek met sy 700 000 perka-

mentrolle in haar regeertyd sy gelyke selfs nie in Europa geken het nie (kyk

Foreman, 1999:46 en 49).

My dramatiese filosofiedosent het vertel dat die biblioteek van Alexandrië

vernietig is toe 'n leër onder leiding van Amr ibn al 'Aas die stad in 642 na

Christus aangeval het. Volgens verskillende weergawes deur geskiedkundi-

ges het die bevelvoerder aan die kalief Umar gevra wat om met die geskrifte
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in die biblioteek te maak, waarop hy (aangehaal in Wikipedia, 2009) die vol-

gende antwoord gekry het:

They will either contradict the Koran, in which case they are heresy, or they

will agree with it, in which case they are superfluous.

Vervolgens is die geskrifte verbrand om, soos die oorlewering dit wil hê, bad-

water vir die soldate warm te maak.

Oor die waarheid van hierdie verhaal is daar vandag meningsverskil. Ge-

skiedkundiges wat die geskiedenis van die biblioteek nagegaan het, noem

ook drie vroeëre geleenthede toe die biblioteek ten minste gedeeltelik deur

brand vernietig is. Hoe ook al, teen die agtste eeu het die biblioteek van Alexan-

drië sy invloed verloor. Daar is byvoorbeeld geen aanduidings dat die biblio-

teek 'n rol in die Islamitiese wêreld gespeel het of selfs net gedeeltelik in die

biblioteek van die Al-Azhar-moskee en later in die steeds bestaande versame-

ling van die Universiteit van Kaïro opgeneem is nie (Anonymous, 2009b).

My filosofiedosent se verhaal oor die vernietiging van die biblioteek van

Alexandrië het weliswaar my verbeelding aangegryp en my met 'n gevoel van

groot verlies van kosbare intellektuele skatte gelaat. Toe dit enkele jare gelede

bekend geword het dat 'n inisiatief van die Universiteit van Alexandrië, met

die steun van die Egiptiese president Hosni Mubarak en UNESCO, daartoe

gaan lei dat 'n nuwe Bibliotheca Alexandrina by Alexandrië aan die kus van

die Middellandse See opgerig gaan word, was ek dadelik nuuskierig. Dit het

sewe jaar geduur voordat die indrukwekkende gebou ten bedrae van US$212

miljoen en met heelwat steun van Arabiese lande op 16 Oktober 2002 geopen

is. Die ontwerp is deur die Noorweegse argiteksfirma Snohetta gedoen. Die

vernaamste kenmerk van die gebou waarin die biblioteek gehuisves word, is

"its circular, tilting form; rising from the ground to reveal massive stone walls

carved with alphabetic inscriptions. Covered by a light roof allowing the build-

ing to open toward the Mediterranean sea" (Anonymous, 2009a). Vir my is die

totstandkoming van die Bibliotheca Alexandrina met onder meer rakruimte

vir agt miljoen boeke en wat gou unieke skenkings ontvang het 'n opwin-

dende gebeurtenis.

III

Afrika het met verloop van tyd ook ander belangrike manuskripversamelings

opgebou. Hierdie dekade is daar tewens begin met 'n inisiatief waarby Suid-

Afrika ten nouste betrokke is wat my net so opgewonde maak soos die her-

lewing van die Bibliotheca Alexandrina. Ek praat van die ooreenkoms tussen

die regerings van Suid-Afrika en Mali wat in 2002 onderteken is om die an-



Ensovoort: jaargang 1 3, nommer 1 ,
2009 89

tieke manuskripte in die Ahmed Baba-instituut vir Hoër Onderwys en Islami-

tiese Navorsing in Timboektoe aan die Nigerrivier in daardie Wes-Afrikaanse

land te help bewaar (Department of Foreign Affairs, 2005).

Timboektoe was lankbekend as 'n sentrum vir navorsing op die gebied van

die wiskunde, sterrekunde, chemie, medisyne, weerkunde en godsdiens. So-

wat 18 000 Arabiese tekste op delikate papier wat uit die dertiende eeu dateer,

het behoue gebly, baie in privaat versamelings in geboue en wonings van mod-

der en hout. In die tyd toe Mali 'n belangrike trans-Sahara-handelsroete (onder

meer danksy die goud-, sout- en slawehandel) was, het talle kunstenaars,

digters, akademici, politici en godgeleerdes daarheen gegaan. Die nagedagtenis

aan Timboektoe se ekonomiese, intellektuele en geestelike glorie het voort-

bestaan lank nadat die handelsroete oor land veral as gevolg van Europese

skeepsvaart langs die Weskus van Afrika hoofsaaklik net maar nog nomade

met soutblokke op hulle kamele bedien het (kyk Jeppie & Diagne, 2008).

'n Insamelingsdinee vir die trustfonds wat deur die Ontwikkelingsbank

van Suider-Afrika bestuur gaan word, is op 1 Oktober 2005 vir Suid-Afrikaanse

besighede en privaat skenkers gehou. Die fonds beoog om die manuskripte in

die Ahmed Baba-instituut te bewaar, 'n nuwe gebou vir die versameling op te

rig en die bestudering van die versameling te bevorder. In sy toespraak by die

dinee het president Thabo Mbeki (Department of Foreign Affairs, 2005: 2) onder

meer die volgende oor die versameling gesê:

These manuscripts debunk the myth that the tradition in Africa was always

and only an oral tradition. The manuscripts point to the significance of the

written tradition - a tradition that long predates the arrival of European col-

onisers on the soil of Africa.

Die Timboektoe-manuskripte, wat toerisme na Mali reeds 'n hupstoot gegee

het, het in Suid-Afrika 'n hoë status aangesien dit die eerste amptelike kultuur-

projek is van die Nuwe Vennootskap vir Afrika-ontwikkeling (of NEPAD), die

sosio-ekonomiese herlewingsplan van die Afrika-unie. Die manuskripte is ook

'n Suid-Afrikaanse Presidensiële projek wat deur die Presidensie en die De-

partement van Kuns en Kultuur deur die Nasionale Argief in Pretoria gekoor-

dineer word. 'n Beraamde R36 miljoen is nodig vir hierdie projek wat oor vyf

jaar sal strek.

IV

Natuurlik is daar ook in ander Afrikalande belangrike manuskripversamelings,

mondelinge oorleweringe en ander literêre skatte. Vir sommige van hierdie

lande is die bewaring van hierdie erfenis 'n hoë prioriteit, terwyl ander veel
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meer kan doen om hulle erfenis te bewaar en ook as 'n opvoedkundige en

toerismebate te ontwikkel.

Baie besoekers aan Kenia is bekend met die Karen Blixen-museum buite

die hoofstad Nairobi, waar die beroemde Deense skrywer van onder meer

Out of Africa (1937) van 1917 tot 1931 gewoon en met koffie geboer het. Die

huis is reeds sedert 1985 oop vir die publiek en bykans 50 000 Keniane en

besoekers van dwarsoor die wêreld gaan jaarliks daarheen. Buitelanders word

waarskynlik aangetrek deur die intellektuele charisma van dié skrywer en die

mite wat die rolprent Out ofAfrica (1985), met Meryl Streep en Robert Redford

in die hoofrolle, van die skryfster en haar minnaar Denys Finch Hatton help

skep het. Toe ek tydens 'n besoek aan dié huismuseum aan die gids, Rose-

mary Aguta, vra of en hoeveel Keniane die huis besoek, het sy soos volg geant-

woord: "There are many, because she was kind to the people who worked for

her." Karen Blixen se nagedagtenis as 'n simpatieke werkgewer vir sowat 600

werkers op haar koffieplaas het bly voortbestaan.

Die Karen Blixen-museum het oor die jare baie ondersteuning van die

Deense regering gekry, wat die huis en die grond waarop dit staan aan die

regering en mense van Kenia geskenk het. Die Deense regering het ook byge-

dra tot die publikasie van 'n uitstekende handleiding deur Tove Hussein (2005).

Dit is te verstane dat 'n swak ekonomie talle Afrikalande noop om beskik-

bare geld eerder aan lewensnoodsaaklike projekte as aan die ontwikkeling

van museums en argiewe te bestee. Heel dikwels bly sulke instellings welis-

waar nog voortbestaan, maar noodsaaklike navorsingswerk en ontsluitings-

aktiwiteite word afgeskeep en selfs gestaak. Tydens 'n besoek aan Bulawayo

in Zimbabwe was ek beïndruk met hoe netjies die Natural History Museum

met sy asemrowende dioramas van die land se natuurlewe in stand gehou

word. Die natuurkundige navorsing wat vroeër in dieselfde museum gedoen

is en Zimbabwe met figure soos F.W. Fitzsimons en Reay H.N. Smithers aan

die voorpunt laat staan het, is egter afgeskaal.

V
Maar hoe lyk die situasie in Suid-Afrika ten opsigte van erfenisbewaring? Ek

sal slegs enkele fasette aanraak en in die lig van my eie ervaring begin by die

destydse SENSAL waar ek van 1983 tot 1990 'n navorser was. Die rede daar-

voor is dat daar tot dusver min gedoen is om 'n bestekopname te maak van

SENSAL se rol veral gedurende die 1980's, en om sekere fasette van die instel-

ling se bestaan krities te beskou.

Toe SENSAL in 1981 met doktor Charles Malan as hoof tot stand gekom

het, het die Sentrum weliswaar 'n voorloper gehad. Dit was die Dokumen-

tasiesentrum vir Afrikaans, wat in 1970 binne die Instituut vir Taal, Lettere en
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Kuns onder leiding van professor EJ. Nienaber geskep is en hoofde soos dok-

tore EG. du Flessis en Firow Bekker aan die roer gehad het. Frofessor Niena-

ber se privaat versameling Afrikaanse boeke het aanvanklik die ruggraat van

die Instituut gevorm, terwyl hy ook 'n Bibliografie van Afrikaanse boeke en 'n

Bronnegids by die studie van die Afrikaanse taal en letterkunde opgestel het om die

wêreld van die Afrikaanse boek te karteer. Professor Nienaber het egter groter

planne gehad en NALN in 1973 in die hartjie van Bloemfontein tot stand ge-

bring om as museum met uitstalruimte en as navorsingsentrum vir die Afri-

kaanse letterkunde te dien.

Veral onder doktor Du Plessis se leiding het die Instituut vir Taal, Lettere

en Kuns 'n redelike profiel as bewaringsinstelling vir die Afrikaanse literatuur

gehad. Sedert die stigting van SENSAL onder doktor Malan het die navor-

singsprofiel egter enorm vergroot en is geywer om 'n leidende inset te lewer

tot die stimulering en koórdinering ('n geliefde SENSAL-oriëntasie waarvoor

iemand soos professor Merwe Scholtz geen ooghare gehad het nie) van veral

literêrsosiologiese navorsing oor die Suid-Afrikaanse literature. Waar SENSAL

nie self oor die kapasiteit beskik het om hierdie navorsing te doen nie, is van

kundiges buite die Sentrum gebruik gemaak. 'n Ambisieuse én suksesvolle uit-

vloeisel van hierdie inset was die reeks van ses literêre jaaroorsigte, getiteld SA

literature/literatuur, saamgestel deur doktor Francis Galloway.

Benewens vir literêrsosiologiese navorsing is ook ruimte geskep vir die be-

studering van progressiewe Sestigerskrywers soos Etienne Leroux (kyk Malan

en Van Coller, 1983), Bartho Smit, en Breyten Breytenbach (kyk Galloway, 1990).

Gedurende hierdie jare was daar bjwoorbeeld publikasies oor die esoteriese

Leroux, waaraan 'n hand vol "uitgelese kenners" eksklusief meegewerk het,

wat tot die hemelhoë kanonisering van dié skrywer se werk gedurende die

1980's bygedra het. (Toe die Universiteit van die Vrystaat enkele jare gelede 'n

seminaar oor Leroux aangebied het, is die vraag gestel of hy intussen vergete

geraak het.)

Op 1 Oktober 1990 het SENSAL ophou bestaan en 'n jaar later is die

dokumentasie wat intussen in die Suid-Afrikaanse Sentrum vir Kunste-inligting

(SASKI) bewaar is na die Staatsargief oorgeplaas, waar dit sedertdien geen

verdere aandag gekry het nie. In hierdie tyd het formele navorsing oor die

Suid-Afrikaanse letterkunde en die befondsing daarvoor in die RGN tot 'n

einde gekom. Die einde van SENSAL, waaroor géén literêre haan gekraai het

nie, het gekom toe doktor Tjaart van der Walt president van die RGN was en

die organisasie te midde van snelle politieke hervorming en die meegaande

navorsingstendensies 'n dramatiese koersaanpassing gemaak het.

Van die ideale tydens die RGN se herstrukturering was om groter legitimi-

teit te verkry (in daardie jare bykans 'n onbereikbare ideaal) deur navorsing

te doen wat deur kliënte van buite befonds word. Terloops, indien genoeg
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geld vir letterkundige navorsing van buite die RGN beskikbaar was, sou dit

moontlik gewees het om hierdie navorsing voort te sit. Weliswaar sou kunste-

navorsing wat nie 'n sterk dimensie van gemeenskapsbetrokkenheid gehad

het nie (iets soos doktor Gerard Hagg se kunstesentrums) voortaan met groot

wantroue bejeën word.

Hierdie agtergrond is myns insiens belangrik wanneer na besluite gekyk

word wat by SENSAL (en die RGN) ten opsigte van erfenisbewaring geneem

is. In die lig van die groot klem wat op navorsing van 'n literêrsosiologiese

aard gelê is, het SENSAL gou afskeid geneem van 'n navorser soos me. Rothea

Olivier (iemand wat vergelykbaar is met NALN se me. Erika Terblanche), wat

vir die aanwins en hantering van die dokumenteversameling verantwoordelik

was. Me. Olivier (1983) se verhandeling oor onder andere die skryfster M.E.R.

(onder studieleiding van professor Elize Botha) en haar boek oor Jochem van

Bruggen is as uit pas met die nuwe rigting in SENSAL beskou, terwyl die oorbly-

wende deel van die Nienaber-boekery as van min waarde beskou is.

Gedurende my tyd is min navorsing oor die dokumente in SENSAL se besit

gedoen en skenkings (soos dié van Bartho Smit, Henk Rall en Koos Prinsloo)

kon nie meer tot hulle reg kom nie. Buite SENSAL is min opleiding aan stu-

dente gegee om hulle voor te berei om argivale navorsing te doen en talle

verhandelings en proefskrifte is gekenmerk deur blootstelling aan nuwe teore-

tiese benaderings (onthou dit was 'n era van paradigmawisseling) en pogings

om dit op aanvaarbare tydgenootlike skrywers se werk "toe te pas". Dat figure

soos professore Nienaber en Jacques P Malan (laasgenoemde die hoofredak-

teur van die vierdelige Suid-Afrikaanse Musiekensiklopedie) minder aanvaarbaar

geword het en mettertyd binne die RGN as dinosourusse uit die verlede be-

skou is, was 'n logiese gevolg van hierdie aanpassings.

Boeke met Nienaber se ex libris voorin en Africana-boeke wat kort vante-

vore nog onder spesiale omstandighede bewaar is, het mettertyd vir R1 stuk

op die RGN se uitverkopingstafel beland. Dit wat ons in Karel Schoeman se

Afskeid en vertrek (1990) en Ingrid Winterbach se Die boek van toeval en toeverlaat

(2005) oor die devaluasie van biblioteekversamelings gelees het, het in die wêreld

daarbuite gestalte gevind. Dit wat binne enkele dekades tot stand gebring is,

is "laat sterf ", om J.C. Steyn se woorde in die gedig "Vrede" in Die grammatika

van liefhê (1975) te gebruik. Dit is beslis nie net die nuwe regering wat vir hierdie

tendens verantwoordelik was nie.

VI

Hoe is dit egter deesdae gesteld met erfenisbewaring in soverre dit die Afri-

kaanse literatuur aangaan? Weer eens gaan ek nie probeer om 'n volledige

oorsig te bied nie, maar my opmerkings oor NALN tot my samevatting beperk.
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Een van die versamelings waarmee ek redelik vertroud is, is dié wat veral

gedurende die 1990's deur UNISA se Argief in Pretoria tot stand gebring is.

Hierdie argief beskik oor uitstekende bewaringsfasiliteite, en baie van my eie

dokumente en lêers oor SENSAL is in hierdie versameling opgeneem. Tans

beslaan die geordende deel van die versameling sowat 45 kartonhouers, maar

skenkings wat gedurende hierdie dekade gemaak is (ook die dokumente wat

op SENSAL betrekking het), is nog nie georden nie. Volgens meneer Robert

Pearce (2007), onder wie die Argief ressorteer, het dieselfde lot ook skenkings

deur ander skrywers en letterkundiges te beurt geval. Die verlies aan kundig-

heid (in UNISA se geval onder andere die vroeë dood van me. Marietjie van

der Walt) het saam met die stel van nuwe prioriteite tot hierdie situasie byge-

dra.

Ander versamelings waar Afrikaanse manuskripte en boeke bewaar word,

is byvoorbeeld dié by die Universiteit van Stellenbosch (onder meer doku-

mente van C.J. Langenhoven, die Louw-broers en D.J. Opperman), die Uni-

versiteit van Johannesburg (Van Wyk Louw se boekery en dokumente van

Eugêne N. Marais), die Universiteit van die Vrystaat (onder meer Leroux, André

R Brink en Ingrid Winterbach), die Universiteit van Kaapstad (onder meer C.

Louis Leipoldt en Marthinus Versfeld), die National English Literary Museum

(NELM; onder meer Ingrid Jonker) en die PoëzieCentrum in Gent in België

(waar die Ernst van Heerden-versameling Afrikaanse digbundels beskikbaar

is). My lysie is nie volledig nie, maar toon aan dat sleutelversamelings nie net

by NALN gehuisves word nie. Van hierdie versamelings word goed onder-

hou, maar dikwels word nuwe aanwinste nie gou ontsluit nie. Dus word die

materiaal nie sonder moeite aan navorsers beskikbaar gestel nie en word min

gedoen om die versamelings aan moontlike gebruikers bekend te stel. Wat

veral ook duidelik is, is dat omvattende navorsing oor 'n skrywer meermale

besoeke aan verskillende bewaarplekke noodsaak.

VII

Tydens die miniseminaar oor NALN, wat doktor Rudi M.R. Venter kundig en

deeglik op LitNet ingelei het, is aandag aan talle kwessies in verband met NALN
gegee. Dit is nie nodig om die debat op te som nie, maar ek wil in die lig van

my voorafgaande bespreking 'n aantal aanbevelings maak:

• NALN verdien om, soos NELM, sy befondsing van die Nasionale Departe-

ment van Kuns en Kultuur te kry, soos onder andere doktor Malcolm Hacks-

ley, die direkteur van NELM, tydens die miniseminaar voorgestel het

(Hacksley, 2007). Dit lyk nie asof daar in die verlede binne NALN oorwe-

ging aan hierdie kwessie gegee is nie.

• 'n Instelling soos NALN is 'n nasionale bate as deel van 'n netwerk van
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bewaarplekke, maar dit is ook belangrik dat so 'n instelling nie net deur

Afrikaanssprekendes as deel van die erfenisbronne van die Suid-Afrikaanse

nasie gesien word nie. Dit kan ook gesond wees om 'n bewussyn te ont-

wikkel van hoe dié geheue en 'n beter begrip van sowel ons koloniale as

postkoloniale eras 'n bydrae tot die ideale van die Afrika-renaissance kan

lewer.

• Veel groter benutting van boeke en manuskripte soos dié in NALN is no-

dig, en die literêre gemeenskap en opvoedkundige instellings moet 'n gene-

rasie studente help voorberei om argivale navorsing te doen. (In die lig

van die maklike bekombaarheid van boekbesprekings wat sedert 1978 deur

SA Media op die Internet beskikbaar is, is NALN se koerantknipseldiens

van resente publikasies waarskynlik nie onontbeerlik nie.)

• Groter samewerking tussen bewaringsinstansies, ook met dié buite ons

landsgrense, is nodig om kundigheid uit te ruil en by te dra tot die bekend-

stelling van 'n instelling soos NALN. Dit kan ook 'n bydrae lewer tot die

stimulering van literêre toerisme, 'n grootliks verwaarloosde bevorderings-

moontlikheid van die Afrikaanse literatuur. Ook samewerking tussen NALN
en opvoedkundige instellings in Bloemfontein en elders lyk voor die hand

liggend.

• Die gevaar bestaan dat 'n debat soos hierdie gekaap kan word deur regse

of neoregse taalaktiviste wat onder meer in hulle kommunikasie met die

buiteland ongenuanseerde standpunte die wêreld instuur en min daartoe

bydra om begrip vir regmatige pleidooie vir die erkenning van meertalig-

heid in Suid-Afrika te bevorder. Vir 'n groot deel van die Afrikaanse ge-

meenskap wat deel wil wees van die soeke na oplossings in 'n land en

kontinent wat voor groot uitdagings te staan kom, is dit heel dikwels bloot

'n verleentheid.

VIII

My hoop is dat gesprekke soos hierdie sal bydra om ons met nuwe oë na

erfenisbewaring te laat kyk. Dit is belangrik om moeite te doen om die kul-

turele erfenis van die wêreld te bewaar, soos my voorbeelde behoort te illu-

streer. Bewaringsaksies kan skouspelagtig wees, soos dié wat gespruit het uit

die visie van Frangois Mitterand, 'n voormalige Franse president, met die bou

van Parys se Bibliothêque Nationale de France. Die biblioteek is in 1995 in-

gewy, en bevat elke boek en tydskrif wat sedert 1537 in Frans gepubliseer is

(Anonymous, 2009d). Met hierdie kolossale en moderne projek het Mitterand

'n grootse argitektoniese nalatenskap vir hom en sy tyd geskep. Die bewarings-

aksie kan ook minder skouspelagtig wees, soos dié van een van die eienaars

van 'n oorgelewerde Arabiese manuskrip in Timboektoe, wat 'n stryd teen die



Ensovoort: jaargang 1 3, nommer 1 ,
2009 95

opdringerige sand van die Sahara voer deur voortdurend sand van die blaaie

van sy boek weg te blaas. Of iemand wat nie oor die vermoë beskik om sy of

haar gedagtes neer te skryf nie wat 'n wonderlike storie êrens in die groot

Afrikaanse nag aan belangstellendes oorvertel. Ja, die versameling, bewaring

en benutting van dié skatte is belangrik en kan baie tot die prestige en trots

van 'n nasie bydra. Regdenkende mense behoort hulle op die een of ander

manier daarmee besig te hou.

Bibliografie

Anonymous. 2009a. Alexandria Library. [A]. Available at: groups.yahoo.com/group/

talkinaboutarchitecture/message/3596 - 115k <Accessed on 19 May 2009>.

Anonymous. 2009b. The Bibliotheca Alexandrina, [A]. Available at: http://www.bibalex.org/

English/Overview/overview.htm <Accessed on 14 May 2009 >.

Anonymous. 2009c. Bibliotheca Alexandrina (Library of Alexandria). [A]. Available at: www.
travelegypt.com/siteinfo/BibliothecaAlexandrina.htm - 14k <Accessed on 19 May 2009 >.

Anonymous. 2009d. Francois Mitterand Public Library. [A]. Available at: http://www.about

parisvacations.com/visit-paris/public-library-paris.html <Accessed on 14May 2009 >.

Blixen, Karen. 1954 (1937). Out ofAfrica. London: Penguin.

Department of Foreign Affairs. 2005. Address of the President of South Africa, Thabo Mbeki,

at the SA-Mali Timbuktu Project Fundraising Dinner, City of Tswane, 1 October, pp. 1-4.

[A]. Available at: http://www.dfa.gov.za/docs/speeches/2005/mbekl001.htm <Accessed on

14 May 2009 >.

Foreman, Laura. 1999. Cleopatra's palace: In search ofa legend. New York and Toronto: Discovery

Books.

Galloway, Francis. 1990. Breyten Breytenbach as openbare figuur. Pretoria: HAUM-Literêr.

Hacksley, Malcolm. 2007b. NALN as ongeëwenaarde nasionale kultuurskat. Bydrae tot Wat word

van ons argief?-miniseminaar. [A]. Beskikbaar by: http://www.litnet.co.za/cgi-bin/

giga.cgi?cmd=cause_dir_news_item&cause_id= 1270&news_id=14270&cat_id=166

<Geraadpleeg op 13 November 2008 >.

Hussein, Tove. 2005. The Karen Blixen Museum: Nairobi. S.l.

Jeppie, Shamil and Diagne, Soulejmane Bachir. 2008. The meanings ofTimbuktu. Cape Town:

HSRC Press.

Malan, Charles & Van Coller, H.E (reds.). 1983. Bronnnegids: Etienne Leroux: 'n Gids tot

navorsing oor Etienne Leroux se werke. Pretoria, Kaapstad en Johannesburg: Academica.

(SENSAL-publikasie nr. 5.)

Olivier, D.M. 1983. Die skool van M.E.R. in die prosa van die vernuwing. Pretoria: Univer-

siteit van Pretoria. (Ongepubliseerde MA-verhandeling.)

Pearce, Robert. 2007. Persoonlike mededeling aan Johann Lodewyk Marais. 6 November.

Karel Schoeman. 1990. Afskeid en vertrek. Kaapstad en Pretoria: Human & Rousseau.

Steyn, J.C. 1975. Die grammatika van liefhê. Kaapstad: Tafelberg.

Wikipedia. 2009. Library of Alexandria. [A]. Available at: http://en.wikipedia.org/wiki/Library

of Alexandria <Accessed on 14May 2009>.

Winterbach, Ingrid. 2005. Die boek van toeval en toeverlaat. Kaapstad en Johannesburg: Human
& Rousseau.



'n Historiese blik op bewaring
Fransjohan Pretorius

Universiteit van Pretoria

The historian's view on conservation

By citing some examples from Afrikaner history the author supports several

viewpoints that were raised at a conference at the Rand Afrikaans University

(University ofJohannesburg) in June 2002, held by the South African Histori-

cal Association in cooperation with the University ofFort Hare on the theme

"Heritage creation and research: The restructuring ofhistorical studies in

southern Africa".

At the conference Patrick Ngulube emphasised the importance for historians

to remain valuable clients ofarchives, because historical knowledge depends on

documentary evidence. Denver Webb was quoted as saying that heritage

institutions (whichfor our purposes may include NALN) are "dynamic and

accountable public institutions which both shape and manifest consciousness,

identities and understanding of communities and individuals in relation to

their natural, historical and cultural environments, through collection, docu-

mentation, conservation, research and educational programmes that are

responsive to the needs ofsociety". The author is in agreement with G. Ritchie

who believes that it is the specific responsibility of South Africa's heritage

institutions to develop collections, to preserve them and to make them accessi-

ble. In the case ofNALN the staffshould have a thorough knowledge and

understanding ofAfrikaans literature.

Ek wil graag met 'n eenvoudige beeld begin wat baie van u waarskynlik ken.

Dis 'n apokriewe verhaaltjie wat hom meer as 50 jaar gelede op die hoofpad

tussen Johannesburg en Bloemfontein sou afgespeel het. Daar was nog nie 'n

snelweg nie, net 'n smal ou teerpad. 'n Ywerige jongman het die lang pad per

fiets aangedurf. Net buite Kroonstad vind hy egter dat die pad voor hom vurk.

Die probleem was egter dat die padpredikant (of padteken) uitgeruk was, en

daar eenkant gelê het. Moet hy nou links of regs na Bloemfontein? Ná 'n bie-

tjie kopkrap was sy oplossing om die padteken weer staan te maak sodat die

een rigtingwyser na Johannesburg wys - die pad waarvandaan hy gekom

het. Sodoende kon hy rekonstrueer watter pad hy moet neem.

In hierdie insident is daar vir ons 'n belangrike les: As ons nie weet waar

ons vandaan kom nie, sal ons nie die pad vorentoe kan bepaal nie. Met ander

woorde, aangepas vir my bydrae: Sonder bewaring is ons rigtingloos.

'n Tweede beeld wat ek graag gebruik, is dié van die Belgiese historikus
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Henri Pirenne. Goeie geskiedskrywing, het hy gesê, staan op twee pi-

lare - deeglike navorsing en 'n goeie verbeelding. 1 As daar dus nie be-

waring van dokumente is nie, gaan ons nie goeie navorsing kan doen

nie, en gaan ons goeie verbeelding ons niks help om die verlede meer

getrou te rekonstrueer en te verstaan nie.

In Junie 2002 het die Suid-Afrikaanse Historiese Genootskap, in

samewerking met die Universiteit van Fort Hare, 'n konferensie by die

Randse Afrikaanse Universiteit (tans die Universiteit van Johannesburg) aange-

bied oor die tema "Erfenisskepping en navorsing: Die herstrukturering van

historiese studies in Suidelike Afrika". Vir my bydrae het dit uiteraard belang-

rike insigte verskaf, waarvan ek dankbaar gebruik gemaak het.

Ek vereenselwig my graag met die uitspraak wat Patrick Ngulube van die

Universiteit van KwaZulu-Natal by die konferensie gemaak het. Ngulube het

'n meestersgraad in Inligtingkunde van die Universiteit van Addis Abeba, en

hy was veertien jaar lank werksaam in die Nasionale Argief van Zimbabwe.

In Ngulube (2002:563) se referaat, "Future of the past: Access to public archives

in southern Africa and challenges to historical research", doen hy 'n beroep

op historici om meer betrokke te raak by die werksaamhede van argiewe ter

wille van die bewaring, ontsluiting en toegang tot dokumentêre gegewens.

Hy verklaar: "It is important [...] that [...] historians and their students re-

main valuable clients of archives, for one major reason. Historical knowledge

depends on documentary evidence."

Nou waar kom hierdie gebruik van argiewe, en vir hierdie gesprek, 'n in-

stelling soos NALN, vandaan? Voor die einde van die 18de eeu is toegang tot

argiewe streng beheer en beperk. Dit was uitsluitlik toeganklik vir navorsers

wat amptelik aangestel is om oor historiese gebeure te skryf van die skeppers

van daardie argiewe. Dit was veral handig by regskwessies. Die filosowe van

die Verligting in die laat 18de eeu met hul kritiese inslag en uiteindelik die

Franse Revolusie het egter oor 'n lang tydperk daarvoor gesorg dat openbare

argiewe vir navorsers toeganklik gemaak word. 'n Filosoof soos Jean-Jacques

Rousseau het beklemtoon dat mense die reg het om diegene wat hulle regeer,

te kontroleer. Voltaire het beklemtoon dat mense kritiek mag uitspreek, en

dus die reg tot kennis het. Hulle het geglo dat goeie regering en verantwoord-

baarheid in groot mate afhang van die inligting wat in die openbare argiewe

beskikbaar is. Die gevolg was die eerste argiefwet, naamlik die Deklarasie van

Argiefregte, op 25 Junie 1794, dit wil sê in die radikale fase van die Franse

Revolusie, waarvolgens burgers (let op: burgers en nie meer onderdane nie)

vrye toegang tot openbare argiewe sou hê. Vir die eerste keer in die geskie-

denis is die staat se verantwoordelikheid om vir die dokumente van die ver-

lede te sorg, formeel erken. Dit verklaar waarom die meeste regerings open-

bare argiewe as instrumente beskou om regeringsdoeltreffendheid te verbeter

1 Daarom dat Pirenne

(1939:21) met die skryf van

sy geskiedenis van Europa

in Duitse aanhouding in

1917 (gedurende die Eerste

Wêreldoorlog) sy spyt

uitspreek dat hy alleen is

met sy gedagtes, sonder

dokumente.
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en terselfdertyd die nasionale herinneringe en kulturele erfenis te bewaar.

Geen wonder nie, verklaar Ngulube, dat Suid-Afrika se Nasionale Argiefwet,

No. 43 van 1996, voorsiening maak vir behoorlike bestuur, bewaring en be-

nutting van dokumente van regeringsinstellings. Toegang tot inligting is nie

meer beperk tot enkele navorsers nie, maar het 'n demokratiese reg vir alle

burgers geword (kyk Ngulube, 2002:566-568).

Die woord "dokument" is afkomstig van die Latynse woord documentum,

wat "bewys" beteken. Aan die einde van die 19de eeu het twee Franse historici,

C.V. Langlois en C. Seignobos (1925:17), 'n rigtinggewende uitspraak oor na-

vorsing gemaak. Vertaal in Afrikaans het dit gelui: "Daar is geen plaasvervanger

vir dokumente nie. Geen dokumente, geen geskiedenis nie." Met ander

woorde, as daar nie dokumente oor 'n gebeurtenis of tydperk in die verlede

bestaan nie, kan die geskiedenis daarvan nie geskryf word nie. Dit sê amper:

As daar nie dokumente daaroor bestaan nie, hét dit nie 'n geskiedenis nie.

In 'n sekere sin geld Langlois en Seignobos se uitspraak nog - "geen doku-

mente, geen geskiedenis nie". Ngulube haal Greg Bradsher, die direkteur van

die sogenaamde Holocaust Era Assets Records Project vir die Amerikaanse

regering, aan. Bradsher se oogmerk was om toegang te verkry tot die post-

1922-era in die Vatikaan in Rome. Daarom was Bradsher se standpunt: "You

can't have history without the records of the past, and those records are in the

archives. Unless you can get to that history, you can't really find out what

justice needs to be done." Bradsher (aangehaal in Ngulube, 2002:563) het voort-

gegaan: "It is evident that the ability of humankind to reconstruct most histori-

cal events largely depends on access to primary sources like archives."

Ek wil vir u 'n belangrike voorbeeld gee: Egipte. Egipte het 'n lang tydperk

van hoë beskawing ervaar, van minstens 3000 voor Christus tot omstreeks

1100 voor Christus. Daarna het die Egiptiese beskawing gestagneer en stadig-

aan agteruitgegaan, totdat dit teen 300 voor Christus in die Griekse wêreld

opgeneem is en in die eerste eeu voor Christus deel van die Romeinse wêreld

geword het. Daarna het dit 'n al hoe kleiner rol in die Westerse beskawings-

geskiedenis gespeel - soveel so dat die kennis van sy glorietydperke verlore

gegaan het. Geleerdes het verleer om die Egiptiese hiërogliewe te lees, en

sodoende het die Egiptiese geskiedenis letterlik 'n geslote boek geword. Dit

was eers in die naweë van die Verligting van die 18de eeu, die ontdekking van

die Rosettasteen in 1799 en die gevolglike ontsyfering van hiërogliewe in 1822

dat die geskiedenis van Egipte opnuut ontdek kon word. Argeoloë en historici

kon inspring en die geskiedenis van Egipte weer rekonstrueer, letterlik doku-

ment vir dokument, soos dit in papirusrolle en teen tempelmure en in graf-

tombes openbaar geword het. 'n Kennisontploffing oor die Egiptiese geskie-

denis het sedertdien plaasgevind. U is bekend met Howard Carter se ontdek-

king van Toetankamen se graftombe in 1922 en die vloed van kennis wat sedert-
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dien in die Vallei van die Konings ontgin is. Wel, toe ek in 1967 'n eerstejaar-

student was, was een van ons belangrike aanbevole boeke die werk Ancient

times: A history of the early world van James H. Breasted. Dit het vir die eerste

keer in 1916 verskyn, ses jaar voor die ontdekking van Toetankamen se

graftombe. U kan uself indink hoe onvolledig daardie werk steeds teen 1967

was! Die beeld wat argeoloë en historici in 1967 van die Egiptiese geskiedenis

gehad het, is skraler en totaal anders as die beeld daarvan vandag. Sonder die

ontsyfering van die Rosettasteen se hiërogliewe sou ons maar nie veel meer

van die Egiptiese geskiedenis geweet het as van Stonehenge in Engeland nie.

Maar terug na Langlois en Seignobos se opmerking: "Geen dokumente,

geen geskiedenis nie." Sedert die sestigerjare van die 20ste eeu word dit as 'n

onvolledige opmerking beskou. Soos wat daar ná die Tweede Wêreldoorlog

"ontdek" is dat voorkoloniale Afrika ook 'n geskiedenis het, wel sonder skrif,

het die waarde van mondelinge oorlewering sterk na vore gekom. Dit was

veral deur die toedoen van 'n nuwe spesie: die sosiale antropoloog. En so kon

daar, saam met die argeologie, die geskiedenis van die samelewings van Afri-

ka voor die koms van die wit man gerekonstrueer word.

Die Afrikaner was toenemend minder ingestel op mondelinge oorlewe-

ring. By hom het die mondelinge oorlewering vroeg in die 19de eeu 'n skrifte-

like oorlewering geword. Neem byvoorbeeld die bekende lotgevalle van Piet

en sy seun Dirkie Uys, wat in April 1838 saam met 'n twaalftal ander Voor-

trekkers deur Dingane se impi's by Italeni in 'n hinderlaag gelok is. Hoe dink

u het Dirkie en Piet se einde en Dirkie se heldemoed die Afrikaner se geskie-

denisboeke gehaal? Uit die duim gesuig? Nee, die laaste man wat daarin ge-

slaag het om te ontkom, was toevallig 'n voorsaat van my - Jan Meyer. Hy (in

De Wet, 1959:81 en 85) het uitgekom om die verhaal te kon vertel. Wel, ek

hoop hy het dit nie uit sy duim gesuig nie! En reeds nege jaar later, in 1847, het

dit al ietwat kripties in druk verskyn met die publikasie van U.G. Lauts (1847:53)

se geskiedenis van die Afrikaner, getiteld De Kaapsche landverhuizers of Neer-

lands afstammelinge in Zuid-Afrika. In 1877 het dit meer vastrapplek gekry in

die eerste geskiedenisboek in Afrikaans deur S.J. du Toit (1877:162), naamlik

Die geskiedenis van ons land in die taal van ons volk.

Mondelinge oorlewering bestaan dus wel in die geskiedenis van die Afri-

kaner, maar soos wat die Afrikaner in die loop van die 19de eeu geletterd

geraak het, en in die 20ste eeu verstedelik het, het mondelinge oorlewering in

die sand geloop. Kan u voorbeelde gee van mondelinge oorleweringe van

gebeure twee geslagte gelede wat histories nuttig en nuut is? Dalk het u by u

moeder gehoor, wat weer van haar moeder gehoor het, hoe sy en haar susters

saam met haar ouma-hulle gedurende die Anglo-Boereoorlog in die Oos-Vry-

staatse grotte weggekruip het om die konsentrasiekampe vry te spring? Maar

dis geen nuwe inligting nie; dit bevestig net wat ons reeds weet. Of dalk kan
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u moeder u vertel van haar moeder-hulle se beproewing in die konsentra-

siekampe? Is die inligting regtig nuut vir die historikus? Ek twyfel. Ons is nie

meer 'n bevolkingsgroep wat op mondelinge oorlewering steun nie. Wat nog

van gebeure drie geslagte terug, of met die vestiging van u voorsate aan die

Kaap in die 17de eeu?

By die genoemde konferensie van die Suid-Afrikaanse Historiese Genoot-

skap in samewerking met die Universiteit van Fort Hare in Junie 2002 is daar

by uitstek gewys op die verwantskap tussen geskiedenis as dissipline en his-

toriese bewussyn, soos wat dit gestalte vind in die optrede van mense, die

oprigting van monumente, en bewaringspraktyke. Daaruit het die belangrike

rol van bewaringsinstellings soos argiewe en biblioteke (en by implikasie dus

ook NALN) duidelik geblyk. Gabrielle Ritchie (2002:512) van die Nasionale

Biblioteek in Kaapstad het Denver Webb oor hierdie rol aangehaal: Volgens

Webb is bewaringsinstellings "dynamic and accountable public institutions

which both shape and manifest consciousness, identities and understanding

of communities and individuals in relation to their natural, historical and cul-

tural environments, through collection, documentation, conservation, research

and educational programmes that are responsive to the needs of society."

L. Dempsey (aangehaal deur Ritchie, 2002:513) het dit so gestel: "Collections

contain the memory of peoples, communities, institutions and individuals,

the scientific and cultural heritage, and the products [...] of our imagination,

craft and learning. They join us to our ancestors and are our legacy to future

generations."

Soos die Nasionale Biblioteek kan NALN beskou word as 'n onderdeel van

UNESCO se bewaringsnetwerk, as deel van UNESCO se Memory of the World-

program wat in 1992 geloods is met die spesifieke doel om die wêreld se do-

kumentêre erfenis deur bewaring en toeganklikheid te beskerm. Die afsonder-

like en gekombineerde rykdom van die versamelings by NALN verteenwoor-

dig 'n ryk bron waaruit nuwe geskiedenisse gebou en nuwe verhale geskryf

kan word.

Bewaring bevat vir die historikus drie kern-diensareas, naamlik versame-

lings (dit wil sê wat versamel word), bewaring (dit wil sê om te verseker dat

dit behoorlik vir die nageslag bewaar word) en toeganklikheid (dit wil sê hoe

en aan wie die versamelings beskikbaar gestel word). Ritchie (2002:511) stel

dit trouens duidelik wanneer sy verklaar: "It is the specific responsibility of

South Africa's heritage institutions to develop collections, to preserve such

collections and to make these collections accessible."

Vroeg in my akademiese loopbaan het ek met verwondering kennis ge-

neem van die genot wat oorspronklike manuskripte kan bring. Dit was met

my eersfe besoek aan die British Museum in Londen in Januarie 1972. Om
presies te wees - ek het in my toerdagboek gaan naslaan - 31 Januarie 1972.
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Behalwe die Rosettasteen, wat op permanente basis daar uitgestal word, was

daar in tydelike bruikleen 'n aantal oorspronklike manuskripte van die Britse

Manuskripversameling. Een daarvan was die Magna Carta van 1215, wat ko-

ning John met die Engelse baronne onderteken het, wat beskou kan word as

die beginpunt van die Britse parlement en die beginsel van geen aanhouding

sonder verhoor - een van drie oorspronklike kopieë; ook die herinneringe

van Edward Gibbon, oopgemaak op die bladsy waar hy skryf: "It was at Rome,

on the 15th of October, 1764, as I sat musing amid the ruins of the Capitol,

while the bare-footed fryars were singing vespers in the Temple of Jupiter,

that the idea of writing the decline and fall of the city first started to my mind."

Die belangrikheid van Gibbon se Decline and fall of the Roman empire (1776-

1788) kan skaars oorbeklemtoon word.

Ons moet met waardering kennis neem van J. van der Vyver (aangehaal in

Ritchie, 2002:527-528) se referaat by 'n kongres van die Instituut van Geregtig-

heid en Versoening aan die Universiteit van Wes-Kaap in Bellville in 2001. Die

titel van sy referaat was "Cultural identity as a constitutional right in South

Africa". Hierin maak hy spesifiek gewag van die reg op kulturele selfbeskik-

king binne geïdentifiseerde gemeenskappe, wat 'n konstitusionele reg is. Die

opeis van die Afrikaner se reg om sy kulturele erfenis uit te leef en te bewaar,

moet asseblief nie verwar word met enige strewe om apartheid voort te sit

nie. Dit is nie dieselfde strewe nie. Dit is 'n natuurlike behoefte in 'n multikul-

turele samelewing.

By die bogenoemde RAU-konferensie oor erfenisskepping en navorsing

het Seán Morrow (2002:446-456), van die Education Policy Research Pro-

gramme van die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, 'n pleidooi ge-

lewer dat die Universiteit van Fort Hare in Transkei vanweë sy uitgebreide

versamelings geskik is om 'n simbool te wees van die prestasies van swart

mense. Hierdie versamelings behels 'n groot galery van Suid-Afrikaanse skone

kunste deur swart kunstenaars, 'n museum met 'n unieke versameling hoof-

saaklik Suid-Afrikaanse kralewerk, met grasartikels, weefwerk, metaalwerk,

die dokumente wat Fort Hare se geskiedenis weerspieël, die dokumente van

'n aantal belangrike Suid-Afrikaanse letterkundige en politieke figure soos A.P

Jordan en Lionel Forman, en die merkwaardige argiewe van vooraanstaande

bevrydingsbewegings soos die ANC, die PAC en AZAPO.

As Fort Hare dit vir swart erfenis kan wees - mág wees - kan en mág NALN
mos dit vir Afrikaans wees? Veral as ek die missie lees van die Departement

van Kuns, Kultuur, Wetenskap en Tegi\ologie (DACST) in 2000, toe daar nog

één departement vir kuns en wetenskap was, en dit sê: "To realise the full

potential of arts, culture, science and technology in social and economic de-

velopment, in nurturing creativity and innovation, and promoting the diverse

heritage of our nation."
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Die studie van die Afrikanergeskiedenis en Afrikaanse letterkunde lyk in

die nuwe Suid-Afrika op die oog af oudmodies, uitgedien, en veral polities

niekorrek. Maar dit hoef nie te wees nie! Dit kan ook vir die breër Suid-Afri-

kaanse gemeenskap verklarings vir die Afrikaner se handel en denke bied. As

die historikus met behulp van die bestaande dokumente die Afrikaner se op-

trede of psige probeer bepaal, is dit nie om dit te vergoelik nie, maar om dit te

probeer verklaar. Ek wil die voorbeeld van Gustav S. Preller noem. Teen die

einde van die Anglo-Boereoorlog, in Januarie 1902, is Preller krygsgevange

geneem. Sy aangrypende oorlogsdagboek, wat ek tans met die oog op publi-

kasie annoteer, vertel van sy bitterheid oor die Britse verskroeideaardebeleid

en die lyding van Boerevroue en -kinders in die veld en in die konsentra-

siekampe. Hierdie emosionele ervarings verklaar sy Afrikanernasionalisme

ná die Anglo-Boereoorlog, en sy subjektiewe geskiedskrywing oor Piet Retief,

Andries Pretorius, Jack Hindon en Daniël Erasmus. N.P van Wyk Louw se

Lojale verset en ander werke kan net nie-Afrikaanssprekendes se moontlike

vooropgestelde idees oor die Afrikaner verwar. Die bewaring van sodanige

werke en dokumente daaroor is noodsaaklik.

Ons moet ook saam met die Nederlander F.F.J. Schouten (aangehaal deur

Verhoef, 2002:391) besef dat die historiese realiteit nie staties is nie, maar dina-

mies. Dit wil sê: wat vandag vir ons belangrik is, kan oormóre minder belang-

rik wees, of van geen belang nie. Waar Afrikaans twintig jaar gelede eksklu-

sief was of probeer hou is, het die pleidooi vir inklusiwiteit mettertyd sterker

geword. Waar die Afrikanerhistorikus veertig jaar gelede die Kompanjiestyd-

perk vanuit die perspektief van die blanke kolonis bekyk het, is 'n onderwerp

soos slawerny en die lot van die slawe vandag aan die orde. Onderwerpe

binne gewilde temas het verander. So het ek my sedert die tagtigerjare van

die vorige eeu (!) in die lewe op kommando tydens die Anglo-Boereoorlog

verdiep. Hiermee het ek nie meer gekyk na die veldslag en die held nie, maar

die ervaring van die gewone burger. En die wonderlike is dat ons dikwels nog

dieselfde dokument as vantevore gebruik - ons lees dit net anders. Aspekte

wat ons tevore misgekyk het, word skielik belangrik in dieselfde dokument

wat 'n veldslag beskryf. Vantevore sou ons ons vasstaar teen Deneys Reitz se

beskrywing van sy gevegte. Vroeër sou ons konsentreer op sy vertelling van

die aanval op Ladysmith op 9 November 1899 en 6 Januarie 1900. Ons sou die

wapenfeite daaruit vir ons geskiedskrywing neem. Nou lees ons in dieselfde

dokument dat met die aanval op 9 November slegs sowat 50 uit 300 man van

die Pretoria-kommando tot die aanval oorgegaan het - die res het in die laer

agtergebly. Op 6 Januarie by Platrand was dit darem bykans die helfte (kyk

Reitz, 1929:49-50 en 63)! So kom ons tot ontdekkings oor 'n gebrek aan dissi-

pline by die Boeremagte. 'n Minder mooi prentjie, maar 'n akkurater prentjie.

Die historiese realiteit is nie staties nie - dit is inderdaad dinamies.
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Teen hierdie tyd behoort die noodsaaklikheid van bewaring van ons er-

fenis nie meer 'n debatspunt te wees nie. Of is dit nog? Hoe dit ook al sy, die

korisepresolusie wat al in 1977 vir die Algemene Konferensie van UNESCO

deur 'n deskundige konsultasiegroep van UNESCO-lede opgestel is, het die

feit onderstreep dat argiewe die basiese bron vir die geskiedenis van die mens-

dom is en ook die ideale middel om nasionale bewussyn en identiteit te ont-

wikkel (kyk Gut in Ngulube, 2002:563).

Ek weet nie of NALN in die liggaam ESARBICA verteenwoordig is nie -

Executive Board of the East and Southern African Regional Branch of the In-

ternational Council ori Archives. Dit sou nuttig wees. Soos sy moederliggaam,

die International Council on Archives, is een van ESARBICA se belangrikste

doelwitte: "To proinote the more frequent use of archive repositories and ef-

fective and impartial study of archival documents by making their contents

more widely known and by encouraging greater ease of access to archive re-

positories" (International Council on Archives in Ngulube, 2002:564).

Uiteindelik sal die bevordering van historiese navorsing en die reg om in-

gelig te wees, grootliks afliang van die toeganklikheid van inligting of doku-

mente. In die geval van NALN sal argivarisse en personeel 'n deeglike kennis

van die Afrikaanse letterkunde moet hê om dit te verwesenlik. Want indien

dokumente nie geprosesseer word nie, sal hulle ontoeganklik bly. Dus is nie

alleen bewaring nie, maar ook toeganklikheid vir die historikus noodsaaklik.

Gevaarligte brand. Patrick Ngulube wys daarop dat in Suid-Afrika agter-

stande van ongeprosesseerde dokumente sonder selfs die mees basiese vind-

middels in die jaar 2000 soveel as 8 877 lineêre meter beloop het. In Zimbabwe

was materiaal wat in die 1980' s na die nasionale argief oorgedra is, teen 2002

nog nie geprosesseer nie. Agterstande is nie net tot Afrika beperk nie. In die

Verenigde Koninkryk het die Royal Commission on Historical Manuscripts in

1999 bevind dat daar ook agterstande is. Ngulube (2002:575-576 en 582) besluit

trouens: "It is evident that access to archives facilitates efficient research and

the documentation of the past. The future of historical research in southern

Africa will largely depend on formulating strategies that are going to facilitate

access to public archival records while giving due regard to the legitimate

interests of the state and individuals."

Sela. Of wil ons aan historiese en kulturele amnesie ly?
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NALN, kultuurskatte en gemeenskaplikheid 1
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NALN, cultural treasures and commonality

This article was initially presented in November 2007 at the Heritage Summit

held by the Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns (South African

Academyfor Science and Art) in Bloemfontein. This meeting was held in

response to the internal policy changes at the National Afrikaans Literary

Museum and Research Centre (NALN). This article addresses the particular-

ism of ethnic Afrikaans cultural identity and the commonality ofan evolving

national identity. Without denying the experience of particularism, the article

argues that institutions like NALN should be developed as part ofan overarch-

ing, decentralised South African literary museum where South African commo-

nality is recognised and fostered. An underlying question in the article is: How

do we create institutons that allow us to overcome our colonial and apartheid

past?

Vir Elize Botha

I

Ek dra hierdie artikel op aan professor Elize Botha, 'n gewaardeerde kollega,

'n voormalige voorsitter van die Akademie vir Wetenskap en Kuns, een van

my voorgangers as hoofredakteur van Tydskrif vir Letterkunde, om maar enkele

van haar talle leiersrolle te noem. Oor die jare wat ons mekaar geken het, het

ons dikwels ontmoet, dikwels oor sake van die dag besin en ja, dikwels ver-

skil. Sy was 'n meelewende, ingeligte, kritiese en meesal 'n prikkelende

gespreksgenoot. Ek het geen twyfel dat sy innemend sou verskil met

van die uitsprake wat in hierdie artikel geopper word nie. 2

Die Erfenisberaad volg op die gebeurde en gerugte rondom interne

beleidsaanpassings en personeelverskuiwings by die Nasionale Afri-

kaanse Letterkundige Museum en Navorsingsentrum (NALN). NALN
is nie aan my onbekend nie. In die verlede het ek dikwels in die sen-

trum se leeskamer navorsing gedoen of dokumente per pos aangevra.

Die personeel het altyd flink op my versoeke gereageer. Ek het selfs oor

die jare al 'n paar skenkings aan NALN gedoen. Ek staan dus nie onver-

skillig teenoor die instelling nie. Toe die organiseerders my 'n paar weke

voor die Erfenisberaad genader het, het ek aangedui dat ek bitter min van die

woelinge weet. Wat ek wel van die situasie weet, is gebaseer op berigte wat ek

Die artikel word geplaas op

versoek van die hoof-

redakteur van Ensovoort en

is as voordrag gelewer

tydens die Erfenisberaad.

Hierdie publikasie is 'n

verwerking van die

toespraak wat op die e-

tydskrif, LitNet, verskyn het.

Professor Elize Botha (76)

het twee dae na die

voordrag op 16 November
2007 in Pretoria gesterf.
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sedert April 2007 van tyd tot tyd in die Afrikaanse koerante gelees het. Om my
dus oor detailsake uit te spreek, sal grens aan die arrogante, want ek weet

gewoon net te min. Om uitsprake te maak oor interne beleidskwessies, sal my
skuldig maak aan beterweterigheid.

Ons gesprek vind plaas in die konteks van die grondige verandering wat

ons land en sy instellings die afgelope twee dekades beleef. Van die kernvrae

van hierdie aanpassings is: Wie is ons? Wie of wat wil ons wees? Wat moet ons

doen om daardie toekoms te bereik? Hierdie is nie net vrae oor identiteit nie,

maar ook vrae oor sosiale waardes. Dikwels word hierdie vrae in ons konteks

vertolk as 'n spanning tussen partikularisme en gemeenskaplikheid: die nouer

omskrewe "ons" teenoor 'n omvattender "ons" en veral 'n spanning tussen

etniese Afrikaanse kulturele uitdrukkings en 'n wordende nasionale identi-

teit. Om die saak só te sien, suggereer 'n konstante antagonistiese dualisme.

Ek wil aanvoer, sonder om uitgebreid die saak te beding, dat hierdie spanning

nie die enigste manier is om ons sosiale en kulturele diversiteit te hanteer nie.

Dit is vir my 'n basiese aanname dat Suid-Afrika gedefinieer word deur sy

diversiteit net soos die land se volkslied bestaan in sy musikale disjunksie en

sy veeltaligheid.

II

Ter voorbereiding van hierdie voordrag het ek doelbewus nie weer enige van

die berigte oor die woelinge om NALN wat in die voorafgaande paar maande

verskyn het, geraadpleeg nie. Die rede daarvoor was dat ek sover moontlik

onbevange en veralgemenend wou skryf - dus nie noodwendig afgespits op

die besonderhede van 'n besonder drukkende saak nie. Tog is daar één oor-

heersende indruk uit my lees van die aanvanklike nuusberigte wat ek wil

aanraak. In talle van die berigte het ek 'n ondertoon van beleg, van oorle-

wingsangs en van 'n gemeenskap in krisis gelees. Verskeie samesweringsteo-

rieë is deur artikel-, rubriek- en briefskrywers ontwikkel waarin hierdie bepaal-

de kwessie vertolk is as 'n teken - nog eens - van die huidige staat se stryd

téén die Afrikaner. In soms oordrewe reaksies is die woelinge om NALN ge-

stel op 'n kontinuum, as voortsetting van plaasaanvalle, die verhoogde mis-

daadvlakke, die "uitskuif van die Afrikaner", en die oorname van "ons kos-

baarhede" deur vreemdes. Laat dit vir ons duidelik wees: Dié soort oorreaksie

beduiwel 'n ingeligte gesprek. NALN is in dié kampanje afgekamp en begren-

del as 'n ehg etniese saak eerder as deel van 'n oorkoepelende Suid-Afrikaanse

saak. Dié soort benadering stook die vure van diegene wat NALN slegs as 'n

Afrikaner-kampie wil sien, wat dit wil isoleer as 'n instelling van beperkte

omvang met weinig impak op ons nasionale psige.

Ek hoor dikwels in die openbare debat hierdie melancholie gepaardgaande
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met 'n nostalgiese teruggryp na 'n verlede toe dit vermoedelik beter gegaan

het. As buitestander skep hierdie beriggewers en meningsvormers vir my -

en ek dink vir die meeste ingeligte Suid-Afrikaners - 'n onaantreklike beeld

van 'n alewig-ontevrede, alewig-verontregte, alewig-beleërde, alewig-temende

gemeenskap. Met elke geskil eis diegene dat regeringslui en -amptenare hulle

van allerlei spesiale "versekeringe" moet voorsien of openbare knievalle in

die rigting van "rekonsiliasie" en "versoening" moet maak.

As Afrikaanssprekende deel ek nie die oorlewingsangs wat ek telkens by

monde van selfaangestelde Afrikaanse en Afrikanerleiers hoor nie. Terselfder-

tyd ontken ek nie dat in sommige situasies die antagonieë van die verlede ons

huidige beleidsomgewing befoeter nie, maar ons kan nie elke liewe kwessie

vereng tot 'n aanval op die Afrikaner - of op dit wat hy as sy eiendom beskou

nie. Ons sit midde-in 'n herskikkings- en veranderingstyd waar grondige aan-

passings gemaak word - en gemaak moet word. Maar in plaas van onttrek-

king, inwaartse migrasie, droefgeestige samesweringsteorieë, versoenings-

honger en die onophoudelike gekla moet ons met alle Suid-Afrikaners krea-

tief saamdink en -werk om in hierdie land te leef, nie ter wille van 'n isoleren-

de etniese gemeenskap nie, maar ter wille van ons gemeenskaplike voort-

bestaan as Suid-Afrikaners.

Ons leef met 'n dubbele bewustheid - om W.E.B. du Bois, die formi-

dabele vroeg-20ste eeuse Amerikaanse intellektueel, buite konteks aan

te haal. 3 Ons ontspring uit verskillende agtergronde, ons beleef verskil-

lende geskiedenisse, ons het met verskillende lewenspaaie hierdie punt

in ons bestaan as Suid-Afrikaners bereik. Mark Gevisser (2007: 49) for-

muleer in sy biografie, Thabo Mbeki: The dream deferred, die volgende

karakterisering van Suid-Afrikaners: "Being South African has meant,

always, the perpetual negotiation of frontiers, the marking of territo-

ries, us and them, the known and the unknown, the safe and the fear-

ful." Tog moet daar 'n punt wees waar die setlaar, om met die Ugandese

politieke wetenskaplike, Mahmood Mamdani, te praat, 'n keuse maak

om 'n burger te word, om onbevange Afrikaan en Suid-Afrikaner te

wees. Vir derduisende Suid-Afrikaners het daardie proses reeds plaas-

gevind; tog word in sommige gevalle nog, ten spyte van uitsprake tot

die teendeel, naarstiglik geklou aan die eiendomlikheid van separatis-

me en eie sake.

III

In die openbare debat staan ek dikwels verstom oor die gebrek aan

insig wat meningsvormers demonstreer in waarom ons ons in 'n tyd

van aanpassing en verandering bevind. Uit hierdie oorde is die be-

3 Du Bois (1990:7-15) se

oorspronklike begrip van

dubbele bewustheid (double

consciousness) verwys na

wanvoorstelling van swart

belewing deur wit stereo-

tipering; rassisme wat swart

mense uit 'n dominante wit

maatskappy uitsluit en die

inteme konflik van swart

mense in die Verenigde

State van Amerika om
gelyktydig 'n swart mens en

'n Amerikaner te wees: "One
ever feels his two-ness, - an

American, a Negro; two

souls, two thoughts, two

unreconciled strivings; two

warring ideals in one dark

body, whose dogged

strength alone keeps it from

being torn asunder" (8-9).

Vir ons doeleindes is veral sy

toekomsvisie ter sake:

"Work, culture, liberty, - all

these we need, not singly

but together, not succes-

sively but together, each

growing and aiding each,

and all striving toward that

vaster ideal [...], the ideal of

human brotherhood [...]"

(14).
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skuldigings maklik dat hier wéér 'n slag van ons weggeneem word. Ons ver-

geet te maklik ons geskiedenis. Neem maar my vakgebied - die Afrikaanse

letterkunde. Ek kan nie my vakgebied met insig bedryf as ek nie 'n begrip het

vir die sosiale en politieke faktore, konteks of die institusionele steun wat die

Afrikaanse letterkunde die afgelope eeu of wat te beurt geval het nie. Ek kan

nie Afrikaanse museums en monumente werklik na waarde skat as ek nie ook

daardie ánder museum vir Afrikaans - die Hector Pieterson-museum in Or-

lando-Wes, Soweto - in die gesprek bybring nie. Ek kry 'n nog groter insig in

hierdie historiese prosesse wanneer ek onthou dat Sesotho- en isiZulu-orto-

grafieë omstreeks dieselfde tyd en selfs vroeër as Afrikaans gevestig is. Maar

kyk wat het met die Sesotho- en isiZulu-letterkundes gebeur. En kyk wat het

met die Afrikaanse letterkunde gebeur. Wat boekpublikasie in Afrika betref, is tot

redelik onlangs meer boeke in Afrikaans gepubliseer as in Afrikatale met dermil-

joene sprekers soos Kiswahili en Yoruba terwyl in vergelyking die Sesotho- en

isiZulu-letterkundes piepklein gebly het. Soortgelyke prosesse van onderont-

wikkeling kan natuurlik gevind word op talle samelewingsgebiede in ons land.

By die lees van Gevisser se indrukwekkende biografie het ek weer soos destyds

met Charles van Onselen se The seed is mine, onder die indruk gekom van hoe

koloniale en apartheidsregerings vir dekades aktief die ontwikkeling van 'n

swart middelklas ondermyn en swart mense doelbewus pagters en hout-

hakkers gehou het.

Maar ons kan nie net hierdie geskiedenis bly ophaal en voortdurend her-

bedink nie. Ons moet ook iets daaraan doen. Die aard van verandering neem

soms dimensies aan wat ons nie vooruit kan beplan nie. Ek neem weer 'n voor-

beeld uit my eie vakomgewing. 'n Paar jaar gelede is ek genader om die hoof-

redakteurskap van Tydskrif vir Letterkunde oor te neem. Dit is die oudste Afri-

kaanse (en waarskynlik oudste Suid-Afrikaanse en Afrika) letterkundige tyd-

skrif wat al 70 jaar lank in verskeie gedaantes bestaan - in alle opsigte dus 'n

Afrikaanse en Afrikaner-kultuurskat. Met my oorname het die tydskrif vir nage-

noeg 'n jaar nie verskyn nie - en algehele sluiting was 'n besliste moontlikheid.

(Daar was talle redes vir hierdie toestand, maar 'n bepalende faktor was die

skerp afname in die artikelpublikasie van 'n krimpende korps van gevestigde

Afrikaanse letterkundenavorsers. Vandag is die situasie natuurlik beroerder:

Ek sal verbaas wees as daar meer as 30 gevestigde Afrikaanse letterkundena-

vorsers aan Suid-Afrikaanse universiteite bedrywig is. Hierdie groepie moet

terloops vyf akademiese letterkundige tydskrifte in stand hou en bedien.)

Ons moes Tydskrif vir Letterkunde weer staan maak - nie net ter wille van

oorlewing nie, maar op so 'n wyse dat dit kreatief kon voortbestaan. Die tyd

was reg vir totale herposisionering. Ons het Tydskrifvir Letterkunde aangepas

tot 'n meertalige "tydskrif vir Afrikaletterkunde" (in die kontinentale sin van

die woord) - 'n fokus wat Afrikaanse letterkunde moes posisioneer as 'n Afri-
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kaletterkunde naas ander Afrikaletterkundes. Die strategie was tot dusver gro-

tendeels suksesvol, maar daar is natuurlik geen langtermynwaarborge nie.

Daar is ook 'n strategiese rede vir hierdie besluit. Tot redelik onlangs - so

onlangs as 1998 - was daar geen noemenswaardige verwysing na Afrikaanse

letterkunde in die belangrikste Afrikaletterkundehandboeke of verwysings-

tekste nie. Trouens, talle Afrikaletterkundige vakgenote het in die verlede die

Afrikaanse letterkunde beskou as 'n aberrasie, 'n oorblyfsel van 'n koloniale

wêreld. Hul grootste medewerkers aan hierdie algehele uitsluiting was Afri-

kaanse literatore: Dit moet ook gestel word dat plaaslike letterkundiges oor

die dekades weinig gedoen het om die Afrikaanse letterkundige bedryf aktief

as deel van ons kontinentale letterkunde te bevorder; vir hulle was in hoof-

saak die Europese verbintenis van ons dubbele bewustheid bevorderbaar.

Tydskrifvir Letterkunde kan gewis nie vergelyk word met die veranderings-

druk wat NALN of soortgelyke instellings beleef nie, maar ek wil dink dat die

onderliggende vraagstelling dieselfde bly: Hoe pas ons aan? Hoe leef ons krea-

tief in die toekoms? Pleks van tob oor hoe ons die verlede kan beskerm, moet

ons eerder vra: Hoe verbeel ons die toekoms? Op alle vlakke van ons same-

lewing is daar mense wat kreatief verandering leef - ten spyte daarvan dat

daar geen versekering is dat sulke inisiatiewe vrugte sal afwerp nie.

IV

Dit is gemene saak dat argivale instellings soos biblioteke of ander bewaarplek-

ke nie los staan van die idees van hul tyd nie. Dit is in hierdie ruimtes dat ons

'n sin kry van heersende tendense. Dit wat bewaar word en die wyse waarop

dit bewaar word, gee vorm en betekenis aan ons kennis van die intellektuele

en sosiale omgewing. 'n Hele paar jaar gelede tydens my eerste besoek aan

Ghana het ek die Nasionale Museum in Accra besoek. Die museum is gewy

aan Wes-Afrikaanse etnografiese uitstallings en bring prekoloniale artefakte

byeen van die gebied wat voorheen as die Goue Kus bekend gestaan het. Na

'n betaling van die duur dagfooi en 'n kamerapermit het ek daarna uitgesien

om 'n insig in die Ghanese psige te kry. 'n Vertrek naasliggende aan die praal-

graf van die eerste Ghanese president, Kwame Nkrumah, bevat onder meer

die uitstalling van enkele meubelstukke, 'n kledingstuk of wat, 'n paar verwaar-

looste boekeksemplare en in kru plastiekomslae: foto's van voormalige presi-

dente. Die museumgids het teen 'n verdere fooitjie die verhaal van Nkrumah

vertel. Toe ek vra of gewone Ghanese die geboue besoek, was sy antwoord

sonder enige ironie: "Nie eintlik nie; dis net oorsese mense wat kom kyk. Ons

ken ons geskiedenis en het nie museums nodig nie." Wat ek by die museum

gekry het, was 'n stowwerige uitstalling sonder enige noemenswaardige be-

skrywings wat die uitstallings in konteks kon plaas. 'n Stoflap en 'n bietjie
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liefdevolle versorging sou grootliks kon bydra tot die besoeker se waardering.

Ek was bedruk toe ek daar weggegaan het. Sien die gewone Ghanees regtig

waarde in dié afgeskeepte museum of is dit maar net nog 'n toeriste-aantrek-

likheid: inherent eksoties en sinies afgestem op die toeristefooi? Is dit dan vir

die gewone Ghanees betekenisloos? As dié indruk van vervreemding waar is,

wat is dit dan wat die gewone Ghanees as vergestalting en draers van hul

intellektuele, geskiedkundige of kulturele waardes ag? En waar is dit?

Vra ons dieselfde vraag in vandag se Suid-Afrika is daar 'n soortgelyke

bedruktheid wat my oorval. In die verlede is kulturele instellings geskep wat

dit vir ons moeilik maak om ons gemeenskaplikheid as Suid-Afrikaners te

herken. Van ons bestaande bewaarinstellings reproduseer die sosiale en ideo-

logiese aannames van ons verlede. Die waardes van separatisme, afsonder-

like ontwikkeling, afsonderlike kultuurgroepe en apartheid bly diep gevestig

in hierdie aparte instellings. Praat besoekers van "Suid-Afrikaanse letterkunde"

bedoel hulle eintlik daarmee letterkunde gepleeg deur Engelsskrywende Suid-

Afrikaanse skrywers. Vir talle in ons land - ingeligte beleidmakers en kundiges

- staan NALN byvoorbeeld in die teken van 'n verbygegane era - 'n vertoon-

stuk van witheid, nog 'n bewaarplek van Afrikaner-nasionalisme of 'n om-

heinde afvalterrein van die Afrikaanse letterkunde. Dit kan geïgnoreer word

of mense kan onverskillig daarteenoor staan. Ek stem kennelik nie saam met

sulke ongeërgdheid nie, want selfs in hul politieke en kulturele spesifisiteit

het sulke instellings inherente waarde en dra dit by tot ons ontwikkelende

Suid-Afrikaansheid

.

Tog bly daar vir my 'n wesenlike vraag: Hoe skep ons instellings wat dit vir

ons moontlik maak om ons koloniale en apartheidsverlede te oorstyg? Hoe

verbeel ons die toekoms? Ons toekoms kan net nie 'n eenvoudige, onproble-

matiese voortsetting en reproduksie van die verlede wees nie. As ons aan die

gedagte gehoor wil gee, behoort NALN myns insiens bevorder te word as

deel van 'n oorkoepelende Suid-Afrikaanse literêre bewaarplek - desnoods

gedesentraliseer. Dit beteken die erkenning van ons gemeenskaplikheid, want

die bydrae van elke kreatiewe Suid-Afrikaner sal op hierdie wyse erken word

en elke konstituente taal- of kultuurgemeenskap se bydrae tot ons Suid-Afri-

kaansheid sal voorop staan. Dit is in sy bydrae tot ons gemeenskaplikheid dat

NALN se toekomstige heil lê.

Ek moet beken dat my ideale Suid-Afrikaanse letterkundige museum dit

moontlik sal maak dat ek Mazizi Kunene se boekery, sy manuskripte en mon-

delinge isiZulu-opnames en -transkripsies naas dié van N.P van Wyk Louw,

Sol Plaatje of H.I.E. Dhlomo se aantekeningboeke kan besigtig; dat ek naas

Ansuyah R. Singh se vergete manuskripte ook die Morawiese briefskrywers

kan ontdek of dat ek Nadine Gordimer se duisternis Engelse bokslêers naas

die ajami-tekste in Arabiese skrif kan deurblaai; dat ek naas mondelinge Tshi-
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venda-vertellings die oustories van Jan Spies kan beluister; dat ek die bronne-

materiaal van stoere gay of feministiese skrywers naas stoere nasionalistiese

skr^rwers van watter geur ook al sal kan deurblaai. My ideale kenners - as

individue en as deel van spanne - sal oor die spektrum bekend wees met die

Suid-Afrikaanse letterkunde; hulle sal in die toekoms verskillende letterkun-

dige tradisies met gesag na waarde kan skat en hulle sal met gemak ons tale-

verskeidenheid kan hanteer. Anders as vandag sal almal sonder huiwering uit

alle oorde kan protesteer dat die geringste aantasting van enige deel van ons

versameling ons almal raak. My innige hoop is dat ons toekoms berus op ons

doelbewuste skepping van so 'n gemeenskaplikheid.

V

Die vorming van 'n nasionale identiteit of nasionale identiteite is nooit afge-

handel nie, maar bly voortdurende skeppings - dit bly in proses. Wat ons

nasionale identiteit sou wees, durf nie alleenlik bepaal word deur vandag se

heersende modes nie. (In ideale omstandighede sou ek 'n armlengtebeleid

voorstel waar die regering die begroting voorsien, maar sy hande van beleids-

kwessies afhou, sodat ons bewaarplekke as deurlopende instellings kan gedy

sonder die tydige en ontydige intervensie van politici.) Net soos dit wat be-

waringswaardig is, nie bepaal kan word deur die hegemonie van 'n bepaalde

sosiale orde, 'n bepaalde politieke party of 'n bepaalde intellektuele oriëntasie

nie. Trouens, ons grootste uitdaging is om inderdaad daardie artefakte, prak-

tyke, stories en ander geestesgoedere te beskerm en te bewaar wat nie in ons

hoofstroom tot uiting kom nie. Dit is 'n opdrag wat ons as Suid-Afrikaners of

Afrikane nie altyd behoorlik nakom nie. Ons het dikwels oortuigende redes

waarom geestesgoedere nie versamel kan word nie: Dit is té duur, dit is té

obskuur ... Daar is altyd 'n té . . . en soms is dit gewoon dat ons nie waarde heg

aan ons geestesgoedere nie; dit terwyl instellings buite Suid-Afrika juis insig

het in die noodsaak vir bewaring. Die bewaring van kulturele goedere moet

juis gemeet word aan die mate waartoe individuele en gemeenskapspraktyke

deel gemaak word van ons gemeenskaplike prestasie. Elke bewaaraksie is 'n

bydrae tot die beskerming van ons tydsmoment in die lang verloop van die

geskiedenis van die mensdom. Dink maar aan die sonderlinge verhaal van

die Amerikaanse antropoloog Jean Camoroff wat tydens 'n navorsingbesoek

in 1969 in Botswana rondgevra het vir "ou papiere" en toe 'n bondel handge-

skrewe papiere gegee is; 'n teks wat in 1973 gepubliseer as The Boer War diary

ofSol. T. Plaatje (Kunene, 2004:302).

Maar as Suid-Afrikaners en as Afrikane het ons nie altyd hierdie saak met

die nodige erns hanteer nie; dikwels het ons ook hierdie skatpligtigheid nie

behoorlik nagekom nie. 'n Hele paar jaar gelede tydens 'n besoek aan die
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Universiteit van Texas in Austin, Texas, Verenigde State van Amerika wys Bernth

Lindfors, een van die groot versamelaars van Afrikaletterkunde, vir my 'n

handgeskrewe manuskrip. Ek praat onder korreksie, maar ek meen dit was

Amos Tutuola se The palm-wine drinkard (om sy volle titel te gee: The palm-wine

drinkard and his dead palm tapster in the dead's town). Lindfors vertel hoe die

oorspronklike manuskrip destyds vir 'n geruime tyd beskikbaar was. Hy het

verwag dat 'n Nigeriese universiteit of ten minste 'n ander Afrika-universiteit

sou belang stel in hierdie eksentrieke Nigeriese skrywer se sonderlinge manu-

skrip. Tog was nie een sodanige instelling of 'n Afrika-museum geïnteresseerd

nie. Eers nadat hy - Lindfors - die manuskrip bekom en deel van sy groei-

ende Afrikaletterkunde-versameling gemaak het, is hy uit dieselfde oorde be-

skuldig dat hy Afrika se geestesgoedere afrokkel en uitsmokkel Amerika toe.

Dit gebeur egter nie net in Nigerië nie; dit gebeur ook met ons Suid-Afrikaanse

geestesgoedere. Hoe dikwels is oorspronklike Suid-Afrikaanse manuskripte

nie geredelik in Amerikaanse of Europese bewaarinstellings beskikbaar nie,

terwyl ons nie eens van die bestaan daarvan weet nie. Die gevaar bestaan dus

dat indien ons nie behoorlike bewaarplekke vir ons geestes- en kultuurgoedere

skep nie, ons meer versamelings sal verloor as wat ons reeds verloor het.

Gedrewe versamelaars soos EJ. Nienaber is dun gesaai en sulke versame-

laars is in alle Suid-Afrikaanse tale nodig. Professor Lindfors is reg: As Afri-

kane is dit ons verantwoordelikheid om ons geestesgoedere te beskerm en

die moeite te doen om geskikte bewaarinstellings te skep. Geld is altyd 'n

hindernis, maar waar daar 'n wil is, moet daar 'n weg wees. Om dit nie te

beskerm nie, is hoogs onverantwoordelik: Ons verraai ons plig teenoor ons-

self, ons deeltjie van die mensdom aan die suidpunt van Afrika en die totale

geskiedenis van menslike bestaan. As oorsese instellings of individue waarde

aan plaaslike geestesgoedere en materiaal heg, dit versamel en aankoop en

dan in oorsese versamelings opneem, kan ons nie agterna kla nie. Die tyd is

haas verby dat ons koloniale of kapitalistiese stropery die skuld kan gee; net

soos die tyd vir altyd verby is dat ons kennis van onsself, soos in premoderne

samelewings, afhanklik is van die insigte en geheue van die wandelende, ensi-

klopediese storieverteller, die wyse, singende griot. As bewaarder van kennis

het die mens ongelukkig een onoorkombare tekortkoming: Hy of sy kan dood-

gaan. En soos die vermaarde Malinese skrywer, Amadou Hampaté Bá, in 1960

gesê het: "En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothêque qui brúle" (In

Afrika, wanneer 'n ou mens sterf, is dit 'n biblioteek wat afbrand). Dit mag nie

die lot van ons geestesgoedere wees nie.
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VI

Ten besluite: museums, biblioteke en ander bewaarplekke is institusionele

vorme van herinnering en onthou. Sulke instellings verteenwoordig narra-

tiewe vorme vir die strukturering van kennis. Ons keuses vir openbare be-

skikbaarstelling of uitstalling verteenwoordig heersende waardes net soos dit

die konstruering van sosiale verhoudings en verbandlegging in daardie ver-

houdings suggereer. In Suid-Afrika moet ons sorg dra dat ons instellings die

verwikkeldheid en diversiteit van ons samelewing ten toon stel. Hoe verbeel

ons ons toekoms? Ons moet ons oog hou op die uitbou van 'n oop nasionale

identiteit waarin al die geledinge van ons land teregkom, eerder as om in

partikulêre identiteite terug te trek.
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VOC-versameling in Kaapstadse Argiefbewaarplek
Helena Liebenberg

1. Inleidend

Die outentíeke geskiedkundige materiaal wat in die Argiefbewaarplek in Roe-

landstraat, Kaapstad, gehuisves word, vorm die bakermat van argivale inligting

in Suid-Afrika, aangesien dit die uiters kosbare en onvervangbare VOC-ver-

sameling (onder meer dokumente en kaarte) insluit. Hierdie versameling dien

as primêre bron van onskatbare waarde vir die bestudering van die Kaapkolo-

nie as versamelpunt van mense uit die Weste, die Ooste en Afrika, hetsy as

amptenare, vryburgers, slawe, bannelinge of inheemses.

Benewens dokumentasie tydens die VOC-bewind (1651-1795) word mate-

riaal wat dateer uit die eerste Engelse besetting (1795-1803), die Bataafse tyd-

perk (1803-1806), die tweede Engelse besetting vanaf 1806 en daarna, asook

inligting wat strek oor die meer onlangse verlede, in die Kaapstadse Argiefbe-

waarplek gehuisves.

Die Argief-rekords wat ongeveer 40 kilometer raklengte beslaan, word aan-

gevul deur foto- en privaat versamelings van besondere geskiedkundige waarde.

2. VOC-erfenis en UNESCO
Die Nederlandse Nationaal Archief het in Augustus 2003 in Gdansk, Pole, die

VOC-rekords benoem vir insluiting by die Memory of the World Register van

UNESCO, kulturele afdeling van die Verenigde Nasies. Dit was gegrond op

die besorgdheid oor die toestand van die VOC-dokumente wat dwarsoor die

wêreld versprei is, insluitend Suid-Afrika, hoewel daar oor die algemeen rede-

like tevredenheid daaroor uitgespreek is.

Na afloop van die Internatíonal Council on Archives-kongres wat in Augus-

tus 2004 in Wene gehou is, is bekend gemaak dat Nederland se VOC-versa-

meling deel word van hierdie register. Sodoende is erkenning verleen aan die

VOC-rekords wat in die Kaapstadse Argief asook op ander plekke gehuisves

word, onder meer die Nasionale Argief in Djakarta, die Tamil Nadu-argief in

Chennai (voorheen Madras, Indië), die Nasionale Argief in Colombo en die

Natíonaal Archief in Den Haag, as synde van belang vir die mensdom. Dit het

tot gevolg dat die versamelings voordeel trek uit programme wat gerig is op

bewaring, restourasie en toenemende toeganklikmaking van die inligting met

behulp van moderne inligtings- en kommunikasietegnologieë.

Aangesien die Kaapse rekords deel is van hierdie wêrelderfenis is daar

besluit om in 2005 'n funksie aan te bied in die Kaapstadse Argief waar die
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oorgrote meerderheid van die VOC-argiewe gehuisves word. Toe die Suid-

Afrikaanse minister van Kuns en Kultuur, doktor Pallo Jordan, gevra is om 'n

datum vir hierdie geleentheid te kies, het hy 6 April van dié jaar voorgestel

"to coincide with the arrival of Jan van Riebeeck in South Africa on 6 April

1652".

As gevolg van hierdie toekenning staan die Kaapstadse Argief onder 'n

streng verpligting en verantwoordelikheid om hierdie - ons gesamentlike -

erfenis te bewaar én beskikbaar te stel aan wie dit ook al wil gebruik. Daar is

reeds met behulp van befondsing deur die Nederlandse regering gehoor ge-

gee aan die toeganklikmaking van inligting met die deurvoer van twee tran-

skripsieprojekte, naamlik TANAP (Resolusies van die Politieke Raad van die

Kaap de Goede Hoop) en TEPC (Transcription of Estate Papers at the Cape of

Good Hope) wat onderskeideLik in 2001-2003 en 2004-2008 plaasgevind het

(http://www.tanap.net). Met die voltooiing van eersgenoemde projek is

voldoen aan die doelwit van sowel die TANAP- as die Memory of the World-

program. Laasgenoemde projek het weer volkome aangesluit by 'n ander

UNESCO-projek, naamlik die Slave Trade Archives-projek asookby die plaas-

like Nasionale Argief van Suid-Afrika se Slave Route-projek.

3. Kaapstadse Argiefbewaarplek

Die argiewe van die VOC-administrasie aan die Kaap de Goede Hoop dek 144

jaar van Nederlandse bewind aan die suidpunt van Afrika en bestaan uit drie

afsonderlike afdelings: die argief van die Politieke Raad, dié van die Raad van

Justitie en dié van die Weeskamer, wat in die Kaapstadse Argiefbewaarplek

bewaar word. Sowel die argief van die Weeskamer as dié van die Raad van

Justitie is baie omvangryk, hoewel daar aansienlike leemtes in laasgenoemde

reeks bestaan. Die uiters waardevolle argiewe van die landdros-en-heemraad-

distrikte van Stellenbosch, Swellendam en Graaff-Reinet is volledige admini-

stratiewe rekords wat alle aspekte van die Kaapse samelewing op die platte-

land uitbeeld. Die oorgrote hoeveelheid VOC-dokumente wat handel oor die

landadministratie (grondverdeling/-toewysing) word steeds in die kantoor van

die landmeter-generaal in Kaapstad gelruisves.

Die argief in Kaapstad is waarskynlik die bes bewaarde van enige admini-

strasie in die sogenaamde VOC-oktrooigebied. Aangesien die Kaap, soos Cey-

lon, 'n gebied was waar koloniste hulle gevestig het, stem die Kaapstadse Ar-

gief in 'n groot mate ooreen met dié in Colombo. Die inhoud is uiters goed

georganiseer. Die kort inventaris wat in 1918 deur Graham Botha opgestel is,

gee 'n goeie aanduiding van die ordeningstruktuur wat gebruik is.

Die inhoud van die Politieke Raad (amptelike VOC-regeringsliggaam aan

die Kaap) handel oor alle sake wat deur hierdie Raad bespreek is en waaroor
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daar besluite geneem is. Op Saterdag, 30 Desember 1651 het die skeepsraad

wat ook die Breë Raad genoem isr die eerste Resolusies ("besluite") aan boord

die Drommedaris geneem. Die Raad het bestaan uit Jan van Riebeeck as voor-

sitter en die skippers en offisiere van al drie skepe as lede. Dié Resolusies was

die begin van die wetgewende en grondwetlike Nederlandse gesag in Suid-

Afrika. Op die laaste bladsy van die laaste band waarin die Resolusies van die

Politieke Raad versamel is, verskyn die in Engels en Nederlands geskrewe

voorwaardes vir die Engelse oorname wat op 16 September 1795 in die Kas-

teel onderteken is.

Die dokumente bestaan verder uit 'n reeks van sowel gewone as geheime

resolusies met reekse bylaes, reekse inkomende en uitgaande briewe, 'n reeks

dagregisters, 'n reeks verslae oor diplomatieke missies en ekspedisies asook

skeepsjoernale, registers van kommissies en instruksies, monsterrolle, peti-

sies en verskeie reekse siviele sake wat voor die hof gedien het. Daar is ook 'n

groot aantal ander reekse, waarvan die meeste gekenmerk word deur 'n groter

of kleiner hoeveelheid ontbrekende materiaal.

Die argief van die Politieke Raad bevat ook 'n aantal losstaande bande en

dokumente wat oor ander vestigings in die oktrooigebied handel. Min doku-

mente wat oor boekhouding handel, het egter bewaar gebly. Daar is 'n paar

oorblywende stukke uit ander liggame by die argief van die Politieke Raad

gevoeg.

Die Kaapse VOC-kaarteversameling is van besondere belang en waarde.

Twee kundiges van die Nationaal Archief in Den Haag het onder meer die

Kaapstadse Argief asook die Kasteel onlangs besoek om materiaal te versamel

vir die saamstel van 'n kaartatlas met Kaap de Goede Hoop, Mauritius en

Madagaskar as tematiese eenheid. Dit is die laaste kaartatlas in 'n pragreeks

wat deur die Nederlandse Argiefwese gepubliseer word. Hulle het klaarblyk-

lik groot sukses behaal in hul soektog omdat hulle in die Kaapstadse Argief-

bewaarplek afgekom het op unieke kaarte van groot geskiedkundige waarde.

Dit is blykbaar ook die eerste keer dat die prosedure in die Kaapstadse Argief

gevolg is om volledige afmetings van die oorspronklike kaarte te bepaal met

die oog op insluiting in die kaartatlas.

4. Slotgedagtes

Net soos wat die VOC-versameling in Kaapstad deel vorm van 'n wêrelderfe-

nis, so vorm die NALN-versameling in Bloemfontein deel van 'n Afrikaans-

erfenis in diens van onder meer die sprekers, bewaarders en navorsers van

die taal, plaaslik en wêreldwyd, vir die hede en die toekoms. Soos die geval

met die VOC-versameling, beskik NALN ook oor haas onvervangbare literêre

dokumentasie, onder meer oorspronklike handskrifte, eerste uitgawes, fotover-
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samelings, uitstallingseenhede en 'n unieke knipselversameling oor die Afri-

kaanse letterkunde en kultuur. Dieselfde verantwoordelikheid wat vanuit

owerheidsweë teenoor die Kaapse VOC-versameling bestaan, geld ook ten

opsigte van NALN waar die betrokke provinsiale owerheid verplig is om die

organisasie in stand te hou en uit te bou; om bergruimte, befondsing en per-

soneel te voorsien; en om bestaande en toekomstige materiaal digitaal beskik-

baar te stel aan wie dit ook al nodig het.
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A healing journey: The case of Freedom Park

This article introduces aspects ofhealingand reconciliation as contained in the,

as yet, incomplete Freedom Park on Salvokop, Pretoria. Its location places it in a

historically laden landscape: the Union Buildings on Meintjeskop to the north-

east and the Voortrekker Monument on Schanskop to the west. As such, it is a

proclamation ofpower over the British colonial power ofthe 1930s as repre-

sented by the Union Buildings and Afrikaner nationalism as represented by

the Voortrekker Monument.

However, preserving the Union Buildings and the Voortrekker Monument

reflects a conciliatory stance. Therefore Freedom Park's placement can also be

read as a proclamation of reconciliation or healing. In addition, the message of

healing is conveyed through the spiral path and its stations along the way (such

as the sacred lake), which symbolise a journey that ends in a cathartic exper-

ience. This is reinforced by the symbolic reenactment ofa Zulu healing ceremo-

ny and the use ofother symbols (such as the darkforest) at the stations along

the path, echoing life's trials.

The central thrust of this article is that visiting Freedom Park can be

experienced as ajourney ofhealing.

"Healing is not achieved by standing and watching: one has to be engaged

and involved and move through space and time. Healing is action driven,

and Freedom Park fosters this in its intentions and layout."

Allan John Munro (2006)

1 . Introduction

Freedom Park on Salvokop in Pretoria was initiated in response to the birth of

the new democracy in South Africa; it also reflects the recommendation of the

Truth and Reconciliation Commission, which called for the preservation of

the memory of the eight historic conflicts in South Africa, namely genocide,

slavery, the pre-colonial wars, the wars of resistance, the struggle for libera-

tion, the Anglo-Boer War (1899-1902) and the First and Second World Wars

(Radebe, 2004:12). Furthermore, Freedom Park's cleansing rituals are seen to

free the souls of fallen heroes and heroines, including those from neigh-

1 Extract from an unpublished bouring countries, who lost their lives in the struggle for human rights
research report by Annette

Pretorius (2006). and freedom (Radebe, 2004:12).
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Although Petje's (2004:3) statement that Freedom Park comprises the "broad

representation of the entire South African story" is very ambitious, Freedom

Park undoubtediy enriches the history of South Africa. It also promotes na-

tion-building and nation-healing, the more so because the Voortrekker Monu-

ment and the Union Buildings, symbolic of Afrikaner and British statements of

power, were preserved. The iinkbetween nation-building and reconciliation is

also evident in the Freedom Park Trust's celebration of peace and diversity

during the National Day of Reconciliation on 16 December 2003 at the Union

Buildings (Thousands celebrate nation-building and reconciliation, 2004:6).

Apart from capturing our history, Freedom Park also celebrates African

culture and introduces South Africans to it. The Garden of Remembrance, for

instance, "provides a place where Africans can communicate with their ances-

tors, and a home where they can find healing for past pains" (African cosmol-

ogy, 2004:10). However, John Nkwana, Corporate Services Manager at Free-

dom Park, maintains that "it must have a deep meaning not only for South

Africans, but for all citizens of the world" (Corporate services . . . creating op-

portunity through delivery, 2004:13).

Another role of Freedom Park is to be noted in the remark that "we are

giving ourselves a chance to address issues of the present and future and com-

mitting our generation to handing over an intact, non-racial, and non-sexist,

democratic, prosperous and powerful nation to all who come after us" (Cele-

brating ten years of freedom, 2004:15).

The Freedom Park project also responds to the notion of the African Ren-

aissance in that it is envisaged as celebrating African culture in all its facets.

2. Origins and history of Freedom Park

Freedom Park has its origins in a plea by women who wished to honour the

memory of relatives who had lost their lives during the Apartheid years.

According to Mdanda (2005), after a task team had investigated the matter,

and also following the recommendations of the Truth and Reconciliation Com-

mission, the concept of Freedom Park was born. It was launched by President

Thabo Mbeki in 2002 and is part of the Presidential Legacy Project, which

supports the initiation and construction of commemorative projects that cel-

ebrate the new democracy and the history of those people who were ignored

under the previous dispensation (Mdanda, 2005). As such, it received parlia-

mentary approval, as well as seed money from the Department of Arts and

Culture for the development of the memorial site. Coombes (2004:303-304)

points out that Freedom Park was conceptualised as a central monument of

the new democracy and commemorates South Africa's indigenous cultural

and historical inheritance.
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The Freedom Park Trust began its task in April 2001. Its core business was

"to construct all structures of the national heritage site and to manage the

process of cleansing and healing both in South Africa and in the neighbouring

states" (Corporate services ... creating opportunity through delivery, 2004:13).

The Trust was commissioned by the government to develop the memorial site

and to hand it over to the government who would, in turn, hand it over to the

people of South Africa. Freedom Park was to be completed in three phases

over a ten-year period (Radebe, 2004:12).

The first phase, the construction of the Garden of Remembrance
(
isivivane

)

of 25 000 square meter, was completed in March 2004. It was handed over by

Doctor Wally Serote (CEO of the Freedom Park Trust) to President Mbeki on 8

March 2004, who handed it over to the South African nation on 10 April 2004

to coincide with the tenth anniversary of our democracy (First phase hand-

over, 2004:8). This was followed by the construction of the memorial
(
sikhum

-

buto), which is still under construction. The second phase (2007-2009) will see

the building of a museum
(
hlapo), archives and a lake (tiva). The third phase

will consist of business-related activities and the provision of infrastructure

(First phase handover, 2004:8).

3. Aim with Freedom Park

The aim with Freedom Park is to celebrate "freedom and humanity [while

promoting and introducing African] civilisation and culture [to the world] [...].

It seeks to showcase African history and heritage as bearers of our traditions

and values [. . .] its organising principles are [largely] based on African philoso-

phy, African indigenous knowledge and African Renaissance [...]. Nation-

building is thus perceived from the perspective of rebirth and a regeneration

of a nation within the African milieu" (Vision for the architectural design brief

[for Freedom Park], 2004:7).

The Freedom Park art competition brief echoed this, stating that the art

works should first "relate to and engage with [...] African philosophy, indige-

nous knowledge systems, nation-building, African renaissance, African kin-

ship, pan Africanism, language policy and environmental principles" and sec-

ond "[relate to the] [...] conflict events [...] [such as] pre-colonial wars, geno-

cide, slavery, wars of resistance, Anglo-Boer War, First World War, Second World

War and liberation struggle" (National celebration, 2004:20).

In the quest to capture African symbolism and philosophy, consultants and

advisory panels have been co-opted. For example, an Indigenous Knowledge

and History Panel advises on the design of the Freedom Park museum (Cor-

porate services ... creating opportunity through delivery, 2004:13) and tradi-

tional healers were consulted about the cleansing and healing ceremonies.
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which resulted, for instance, in the cleansing ceremony held in Maputo on 13

and 14 February 2004 for South Africans who had died in Mozambique dur-

ing the struggle years.

4. Location of Freedom Park

As noted earlier, Freedom Park is on Salvokop and adjacent to the Voortrekker

Monument on Schanskop, slightly north-east of it. Freedom Park also over-

looks the Union Buildings on Meintjeskop to the north and Fort Klapperkop

on Klapperkop to the east (Vision for the architectural design brief [for Free-

dom Park], 2004:7). As these sites represent the colonial and apartheid past,

Freedom Park's positioning is strategic, negotiating the colonial and apart-

heid past. These monuments and hills (names dating from the Anglo-Boer

War: for example "Salvo" meaning a barrage of gun shots) relate the history of

Pretoria very eloquently and illustrate the similarities in the reasoning of the

groups who conquered the area. However, the retention of the old monu-

ments facilitates reconciliation. (Though some monuments have been removed

under the post-1994 dispensation, for example, the 150-year memorial of the

Great Trek at Standerton in the Lekwa municipality has been removed by

order of the mayor Queen Radebe-Khumalo and the decision was supported

by the ANC (Viljoen, 2007)).

The Freedom Park terrain encompasses a large portion of Salvokop: ap-

proximately 52 hectares. Its commemorative features consist mainly of the

Garden of Remembrance, a museum and a memorial. The supporting infra-

structure includes offices, an information centre, an auditorium, a resource

library focusing mainly on South African history and its eight conflicts, and

parking space. A presidential guest house overlooking the Pretoria/Tshwane

CBD and the Union Buildings will also be erected (Prinsloo, 2004:4).

The Garden of Remembrance consists of a sacred spiral path from west to

east through a forest, a ring road, a final resting place (:isivivane)
with a facility

for washing hands, terraces, a cave/tunnel
(
mveredzo), a meeting place

(
isikhum

-

buto), a sacred lake
(
tiva

)
visible from the southern spiral path, sculptures, in-

digenous flora, and so on. The supporting and services infrastructure at this

stage of the development consists mainly of parking space, internal roads, an

ablution block and an information kiosk (Vision for the architectural design

brief [for Freedom Park], 2004:11). Rock quarried in the vicinity is used exten-

sively in the buildings and pathways. People living close by provided labour

and received appropriate skills training (Prinsloo, 2004:4).

The concept of Freedom Park stems from traditional healing ceremonies,

particularly those performed in the Zulu culture after an unnatural death when,

in order to assuage or appease powerful forces, rituals were performed. In the
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Zulu healing ceremony, an animal is ritually slaughtered, preceded by sym-

bolic preparations (Berglund, 1976:44-^6). Although the layout and symbol-

ism of Freedom Park are not explicitly stated to be based on the Zulu ceremony,

it seems that visitors to the Park are meant to undergo some symbolic cathar-

tic experience culminating in healing.

Conceptually and symbolically, the isivivane (final resting place) is a "con-

templative space devoted to commemorate memories of the heroes and hero-

ines of South African history" (First phase handover, 2004:8). The isivivane also

constitutes "a sacred space where all nine provinces [of South Africa] are rep-

resented by nine boulders each from the provinces that they represent and

laid carefully on soil taken from sacred places in the relevant provinces" (Prins-

loo, 2004:4). In addition, trees from each of the nine provinces have been plant-

ed there. The Freedom Park Trust also acquired boulders from neighbouring

countries that had housed freedom fighters, such as Botswana, Mozambique,

Angola, Lesotho and Swaziland. Each province provided the names of their

freedom fighters, who were to find a symbolic burial ground in the isivivane

(Celebrating ten years of freedom, 2004:15).

5. Symbolism of the first-phase structure

Freedom Park makes use of symbols and concepts that are part of an African

philosophy and have significant meaning in an African context (Vision for the

architectural design brief [for Freedom Park], 2004:7). Freedom Park, there-

fore, represents communality, a sense of belonging and national unity.

One of the most important principles represented at Freedom Park is ubuntu.

According to Ruther (1994:1), the term loosely means: One is a person through

other people. As the Vision for the architectural design brief [for Freedom

Park] (2004) points out, the tenets of African philosophy that are shared by the

people of sub-Saharan Africa are celebrated in sayings with similar meaning

such as Umumtu, ngabantu (isiZulu), Motho, kemotho kabatho (Sesotho), Muthu,

ndimuthu, ngavathu (Tshivenda), Umuntu muntu pa Bantu (Bemba, Zambia),

Omuntu nomuntu ahabwaBantu (Rukiga, Uganda) and Munhu, munhu, nevanhu

(Shona, Zimbabwe), which are inscribed on the plaque that was planted at

the top of Salvokop.

According to Anderson (1991:4), to create a national identity, we need a

shared social and cultural concept, as well as cultural artifacts that will be

adopted by all and command a deep emotional legitimacy. At Freedom Park,

ubuntu fulfils both these needs.

The symbols used at Freedom Park are (mostly) taken from the African

context. Furthermore, topographical features such as the lake, the forest, the

hill and the landscape themselves can be interpreted as symbols in this con-
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text (Cirlot, 1988:179). Moreover, many of the symbols possess an appeal and

meaning with which most people across the world can associate. Cirlot's

A dictionary ofsymbols (1988) is the main source for the interpretation of these

symbols below.

• A landscape is "an analogy [of the mind] whereby the landscape is adopt-

ed by the spirit in consequence of the inner bond linking the character of

the scene with the spirit of the observer himself" (Cirlot, 1988:177). To in-

terpret the Freedom Park landscape, one should ask questions such as: Is

the spiral path uphill? What is the park's orientation to the north-south

and east-west axis? (Cirlot, 1988:179).

• The symbol of journeying is physically experienced at Freedom Park along

the pathways and through the dark forest, arriving at the Garden of Re-

membrance and later seeing the sacred lake, whose journey is symbolic of

a spiritual journey (African Cosmology, 2004:10), as well as of "the journey

to, and the sacrifice made for, freedom in South Africa" (First phase hand-

over, 2004:8).

• The isivivane (final resting place) is approached from the foot of the hill,

from the east and through a dense, dark forest where burning incense

(smoke) hides one from the enemy. When one emerges from the forest, the

isivivane is visible, symbolising light or escape from a cluttered environ-

ment (First phase handover, 2004:8).

• The inner circle in the isivivane is accentuated by the circle of boulders

from South Africa's nine provinces, as well as the boulders from neigh-

bouring countries. In the core is a fine spray. This feature represents a bur-

ial site where generation upon generation has been laid to rest. "It brings

back home the spirits of those who were not accorded proper burials - it's

a way of healing for their families" (African cosmology, 2004:10-11).

• The journey as symbol is significant, not only for Africans, but also for

western and eastern people. According to Cirlot (1988:164), "[f]rom the spiri-

tual point of view, the journey is never merely a passage through space,

but rather an expression of the urgent desire for discovery and change that

underlies the actual movement and experience of travelling". Cirlot (1988:

165) further explains: "[T]he true Journey is neither acquiescence nor es-

cape - it is evolution. For this reason Guénon has suggested that ordeals of

initiation frequently take the form of 'symbolic journeys' representing a

quest that starts in the darkness [forest] of the profane world (or of the

unconscious [...]) and gropes towards the light. Such ordeals or trials-like

the stages in a journey - are rites of purification."

• Along the spiral route, visitors will probably undergo an initiation into

African culture and the (South) African historical heritage. They will pro-

ceed through the darkness of the forest into the light and arrive at the
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Garden of Remembrance. The isivivane invites visitors to wash their hands,

which is a cleansing, purifying ritual. Then the journey continues with a

view on the lake and the Voortrekker Monument, the latter reminding

onlookers of the past (Cirlot, 1988:165).

• The journey is not primarily retrospective; it rather looks ahead (thus em-

bodying the nation-building purpose of Freedom Park) and provides the

nation with an icon that points to "issues of the present and future" (Se-

rote, as quoted in Celebrating ten years of freedom, 2004:15).

• Following the spiral path, one walks through a forest, which is a widely

recognised symbol in many cultures, associated with female aspects and

the unconscious. The dense growth of the trees results in darkness, point-

ing to the fading of consciousness and the dangers of darkness (Cirlot,

1988:112). Therefore, the person undertaking the journey enters the unfa-

miliar world of the subconscious.

• The lake is also widely recognised as a symbol in many cultures. Some-

times it symbolises the "transition between life and death" (Cirlot, 1988:175).

The lake's reflective surface also points to "self-contemplation, conscious-

ness and revelation" (Cirlot, 1988:175). Because the lake is visible from the

Garden of Remembrance, its symbolic features reinforce the reflectivity of

the Garden of Remembrance.

• The spiral (of the spiral path or sacred path) signifies, among other things,

a dance of healing and prayer. Spiral dances bring people into a trance,

transporting them away from reality and heightening the effectiveness of

healing and prayer (Cirlot, 1988:306).

• The cave/tunnel signifies a state of being inside and enfolded. The cave is

often seen as a place to meet the ancestors (Cirlot, 1988:40).

• The boulders in the isivivane reminds one of stone, a "symbol of being, of

cohesion and harmonious reconciliation with self ". Its hardness and dura-

bility suggest the opposite of biological things that change, decay and die,

as well as the opposite of dust, sand and stone splinters, which point to

disintegration, the whole stone symbolising unity and strength (Cirlot,

1988:313). In the isivivane or final resting place the boulders become a sad

reminder of the impermanence and fragility of life, but comfort the on-

looker because of their permanence.

6. Second-phase structures

The erection of the museum, memorial, moshate (presidential guest house) and

office block constitutes the second phase of the construction of Freedom Park.

An international architectural competition, accredited by the International

Union of Architects, was held in the search for designs. However, although
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four hundred proposals were received and five were short-listed, no proposal

was accepted and only three second prizes were awarded. Local architects

were later invited to propose ideas (Prinsloo, 2004:5).

The museum will house a general history area and a commemorative area.

The general history area will contribute to conjectures about the earliest hu-

man settlement in South Africa and to the debate on whether humanity has

its beginnings in South Aírica. The commemorative area will reflect on the

eight historic South African conflicts (Radebe, 2004:12). In this, Freedom Park

establishes a link with the concept of "'struggle' and conflict as a guiding prin-

ciple in legitimising claims to nationhood" (Freschi, 2005), a principle that of-

ten seems to settle into the antithesis of conqueror and loser. Marschall (2005:19)

supports the notion of "struggle" for liberation as a "foundation" (basic) myth

in the South African context.

The experts who are the members of the Indigenous Knowledge and His-

tory Panel advise on the accuracy of the depiction of the eight historic con-

flicts (Corporate services ... creating opportunity through delivery, 2004:13).

These conflicts all had as their aim the attainment of freedom. The 1492 con-

flict between the Portuguese and the Khoi is the first to be depicted. The Afri-

kaner's attainment of freedom from the British is another conflict, as is the

struggle for liberation against the apartheid regime. The conflicts resulted in

some victims losing their lives and others being traumatised. The Garden of

Remembrance, therefore, offers all victims and all South Africans an opportu-

nity to "find peace and healing", so as to "create a common patriotism and [. .
.]

nation-building" (Tutu, 2004:17). However, for Freedom Park to afford a chance

of peace and healing to as large a number of South Africans the names of the

SANDF soldiers should have been included as a gesture of reconciliation (Claas-

sen, 2007b:6).

The eight historic conflicts will not be discussed in detail here. Suffice it to

say that the struggle for liberation is the most recent conflict commemorated

at Freedom Park and many people who were affected by it are still alive. Free-

dom Park could therefore be a monument to their memories. The struggle for

liberation also informs to a large degree the initial concept of Freedom Park,

its symbols and cleansing rituals.

7. Language

Language constitutes a key aspect of Freedom Park, as language featured

strongly in the struggle for liberation, with 16 June 1976 seeing the Soweto

uprising of black youth against the obligatory use of Afrikaans in their schools,

which seriously compromised their sense of identity. In the same way, the

Afrikaner's struggle to be acknowledged was partly played out through their
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language, the use of which was restricted after the Anglo-Boer War. In particu-

lar, "Winternag", a poem by Eugêne N. Marais (1871-1936) published in Land

en Volk on 23 June 1905, was held up as proof that the language, and by impli-

cation the Afrikaner, could achieve excellence. This accorded the conquered

Afrikaner nation some self-respect and identity (Marais, 2005:16). Hence the

importance of language in nation-building cannot be overemphasised (Ander-

son, 1991:4). Indeed, public art and the accompanying text in all South Afri-

ca's official languages make for an ideal combination to build a nation and to

create unity in diversity.

8. Journey incomplete

The post-apartheid government shunned the tendency of new regimes born

from oppression to remove all monuments erected by their oppressors (though

some were removed). Freedom Park was therefore to promote reconciliation.

This found expression on 16 December 2003 when "[three] Freedom Park Board

of Trustee members, Ms Lulli Callinicos, Professor Willie Esterhuyse and Ms

Helen Sebidi, joined Mister Hennie de Wet who later that morning attended

the Nation-building and Reconciliation Ceremony at the Union Buildings"

(Thousands celebrate nation-building and reconciliation, 2004:6).

However, Freedom Park seems to revert to the same traps of nation-build-

ing, memory and struggle (Freschi, 2005) that characterise the previous dis-

pensation: Those who took part in the struggle for freedom - the freedom

fighters - are viewed as having sole right to the land, because they have paid

for it with their blood and suffering. Almost the same rhetoric was used by the

Afrikaner Nationalists when they were establishing themselves after the hu-

miliation of the Anglo-Boer War: Their Voortrekker ancestors had paid for the

land through blood and suffering and therefore the Afrikaner would enjoy

sole right to the land. As such, Afrikaner Nationalist ideology is replicated by

African National Congress ideology. Indeed, the Wall of Names (unveiled by

President Mbeki in 2006) does not include the names of South African De-

fence Force (SADF) soldiers who were killed in the Angolan border war, al-

though the names of Cuban soldiers are included (Unbiased monument un-

veiled, 2007).

This exclusion sparked opposition early in 2007. A committee comprising

AfriForum (the labour union Solidariteit's human rights watchdog), Steve

Hofmeyr (Afrikaans singer) and representatives of Freedom Park was con-

vened to discuss the possible inclusion of the names of SADF soldiers on the

wall. According to Mister Kallie Kriel, CEO of AfriForum, Freedom Park "can

only make a very necessary contribution to reconciliation in the country if a

balanced view of historical events is portrayed" (Claassen, 2007a; author's trans-
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lation). Kriel further voiced the opinion that "if the Freedom Park Trust does

not reconsider its one-sided representation of the struggle history, it means

that more than R700m of tax payers' money is used for a monument to retri-

bution, instead of a monument to reconciliation" (Claassen, 2007a; author's

translation). Freedom Park was therefore asked by this committee in writing

to acknowledge the victims of motor car bombs and landmines, and that soft

targets were attacked by the freedom fighters.

The CHO of Freedom Park, Wally Serote, voiced a contrasting view: Free-

dom Park aspires to be "a site of reconciliation and nation building, as well as

a monument to heroes who died in the struggle for freedom" (Ismael, 2007).

Since the SADF soldiers opposed freedom and humane principles, they were

not considered for inclusion from the start (Claassen, 2007a).

More recently (August 2007) representatives from the Afrikaner milieu met

with Doctor Serote to try to find a way to change the perception that the

Afrikaner is not welcome at Freedom Park and therefore does not feel part of

post-apartheid South Africa. The group included Doctor Frits Kok (previous

CEO of the ATKV), Doctor Isak Burger (religious leader), Professor Annette

Combrink (rector of the North-West University, Potchefstroom Campus) and

Ms Ruda Landman. Doctor Serote contested the view that the Afrikaner is not

represented at Freedom Park because "the names of thousands of Afrikaners

who died in the Anglo-Boer (South African) War are included in the Wall of

Names" (Claassen, 2007b:6; author's translation).

To build a monument that explicitly aspires to reconcile and build the na-

tion is commendable. However, the discord between the interest groups de-

scribed above makes the realisation of a noble ideal impossible. Doctor Serote

counters this with the opinion that South Africa is made up of contradictions

and that the most important issue is "how to resolve the contradictions that

make up South Africa" (Ismael, 2007). Nevertheless, he acknowledges that

every South African must feel included in the history of the country to achieve

the ideal of a shared national identity.

In conclusion, the Freedom Park wall and its exclusion of the names of

SADF soldiers can be seen as part of a wider problem regarding reconcilia-

tion. Reconciliation between South Africa's citizens is necessary to achieve

the ideal of a shared national identity and this is where the concept of ubuntu

(already included in the park) comes in. Ubuntu means "I am because we are."

It encompasses compassion, forgiveness, responsibility, honesty, self-control,

common humanity, care, love and perseverance (Jordaan, 2007). If ubuntu can

be brought to bear on all interest groups involved in Freedom Park, visiting

this monument can indeed become a healing journey for our nation.
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9. Conclusion

At this stage, Freedom Park is still being developed. However, it is already

promoting insight into South African and African culture, heritage and tradi-

tion among, for instance, South Africa's newly appointed international repre-

sentatives (ambassadors and high commissioners). Such insight is part of Free-

dom Park's marketing strategy, the vision of which, according to Yonah Seleti,

is to "transform it into the country's leading heritage site" (cited in Nthite,

2005:7).

Since national cohesion (collective identity formation) is one of the intended

functions of Freedom Park (National celebration, 2004:7), the discourses about

Freedom Park as mechanism to build national cohesion are conducted through

reflection on and commemoration of the conflicts of the past.

The role of the patron of Freedom Park, in this case the government, can be

seen as prescriptive. Freedom Park was conceived to celebrate the new de-

mocracy and preserve the history of people ignored under the previous

dispensation. The government's influence on the function of Freedom Park

lies in the fact that it can prescribe what will be commemorated and how

history will be represented. This seems to be the prerogative of the patron

and is unavoidable. However, the responsible patron in a democracy must

ensure that the commemoration is in the public interest, even though a democ-

ratic government has a mandate to make decisions on behalf of the electorate.
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