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This article interrogates the representation of masculine subjectivity in autobiographical 

writing. In her book Autobiography Linda Anderson (2001) argues that insofar as 
autobiography has been seen as presenting a view of the subject as universal) it has also 
underpinned the centrality of masculine modes of subjectivity. A critical reading of Joseph 

Marble)s autobiography) Ek, Joseph Daniel Marble (1999)) presents a more complex 

situation. Looking back at his youth as a gangster in a Johannesburg township in the 1 970s) 
Marble is faced inevitably with the discontinuity that exists between his position as a 
(reformed) adult narrator who recounts the story of his life as a violent teenager. This 
discontinuity in the subjectivity of the autobiographer is not surprising in the light of the 
dissemination of the masculine subject across a wide range of intertextual discourses. 
Marble)s macho-masculinity as a young gangster appears to have been constructed as a 
defence mechanism against the violence which threatened to destroy the integrity of his 
masculine subjectiVity. The young Joseph Marble harnassed violent behaviour and sexual 
prowess in his attempts to present himself as a unified masculine subject. However) it 
becomes clear that) as an abused foster child) he resorted to overcompensatory male behaviour 
in an attempt to veil the insecurities that compromised his sense of self in a hostile 

environment. 

In die eietydse Mrikaanse prosa is dit opvallend dat manlike skrywers vir wie 
manlikheid en identiteit 'n noemenswaardige skryfbelangstelling is, dikwels 
uiting gee aan 'n begrip van identiteit wat veelvoudigheid en versplintering 
vooropstel. Vir literere skrywers soos Alexander Strachan, Koos Prinsloo, Breyten 
Breytenbach en Johann de Lange is die historiese gegewe van 'n soliede, 
outonome en enkelvoudige manlike subjektiwiteit nie meer 'n vanselfs
prekendheid nie. Net soos so baie ander postmodernistiese skrywers het ook 
hulle die subjek as 'n problematiese konstruksie begin bejeen en hulle skep
tisisme uitgebrei na die geslagtelike subjek en spesifiek die manlike subjek. 

Feministiese teoretici soos Luce Irigaray (1985) en Helene Cixous (1981) het 
in die jare sewentig en tagtig 'n liggaamlike belewing van vroulikheid as 
meervoudig en nietotaliserend voorgestaan. Die ecriture feminine het egter redelik 
gou begin weerklank vind in die postmodernistiese literatuur van vroue en mans. 
As Helene Cixous in 2002 oor die outobiografie opmerk dat sy verkies om te 
verwys na 'n "autre-biografie" aangesien die "ek" volgens haar bestaan uit 'n 
veelvoud van stemme - "Ie moi est un peuple" (26) - profileer sy haarself nie 
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soseer as 'n voorstander van 'n spesifiek vroulike skryfpraktyk nie, maar eerder as 
'n geesgenoot van Montaigne. In sy essays uit die sestiende eeu het Michel de 
Montaigne naamlik reeds erkenning gegee aan die diverse aard van die self wat 
nouliks op enige stabiliteit kan aanspraak maak aangesien dit veranderlik en 
gefragmenteer is. 

In sy boek Doubling the Point gebruik J.M. Coetzee (1992: 394) in die 
verbygaan die begrip "autre-biografie" om te wys op die diskontinuiteit wat hy 
ervaar tussen sy identiteit as volwasse skrywer en sy vroeere identiteit as kind en 
student. Die jonger self word nie as die "ek" beskou nie, maar wel as 'n "hy", dit 
wil se as 'n ander. Die manlike outobiografiese self is dus nie 'n enkelvoudige 
geheel nie en net soos die bogenoemde Mrikaanse skrywers onderwerp Coetzee 
die manlike subjek gereeld aan 'n grondige en soms meedoenlose ondersoek. Die 
twee parallelle krisisoomblikke in Disgrace (1999), die seksuele molesteringsaak 
met David Lurie in die beskuldigdebank en die latere verkragting van sy dogter 
deur swart jeugdiges, vestig die aandag op 'n grimmige verskyningsvorm van 
manlike seksualiteit wat onverpoosd voortgaan om in Suid-Mrika die lewens van 
duisende vroue te verwoes. In sy outobiografiese teks Dog Heart toon Breyten 
Breytenbach (1998: 158) aan hoe die gefragmenteerde manlike subjek steeds 
betrokke kan wees by die verkragting en onderdrukking van vroue. Die gevaar 
bestaan dat die gefragmenteerde postmodernistiese manlike subjek gekaap kan 
word om op te tree in die belang van die sterk en hardnekkige diskoers van die 
gewelddadige manlike subjek in sy historiese betrokkenheid by die onder
drukking van die ander. 

Literere skrywers is dus sedert die jare tagtig en negentig betrokke by 'n soms 
intense vraagstelling oor manlike subjektiwiteit binne die denkraamwerk van die 
postmodernisme en die postkolonialisme. Manlike skrywers wie se literere werk 
aansluiting vind by die populere fiksie (byvoorbeeld Piet van Rooyen, Christiaan 
Bakkes en Dolf van Coller) toon ook dikwels 'n bewussyn van die uitdaging wat 
die postmodernisme en die feminisme stel aan manlike subjektiwiteit. Hierdie 
skrywers bemoei hulle seIde met die fragmentasie van die subjek; dit is eerder 
geweld en die dood wat uitdrukking gee aan die ongemak met die identiteit van 
die manlike karakters. Skrywers van populere sportverhale, avontuurverhale en 
speurverhale wend hulle steeds tot stereotipiese voorstellings van manlike iden
titeit en daar is feitlik nooit blyke van 'n kritiese verkenning van geslagtelike 
identiteit nie. 

1. Seksualiteit en geweldpleging in die konstruksie van 'n 
macho-manlike identiteit 

In die lig van die vasstelling dat manlike skrywers wie se werk buite die literere 
kanon staan selde krities omgaan met manlike subjektiwiteit, is die outobiografie 
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van 'n manlike skrywer soos die voormalige bendelid Joseph Marble (1999) wat 
nouliks enige literere opleiding geniet het, myns insiens 'n belangrike toetssteen 
en 'n moontlike korrektief op 'n ondersoek na manlikheid in die literere prosa. 
Die vraag is hoe Marble hom posisioneer in die outobiografie as 'n genre wat 
onderworpe is aan twee teenstellende kragte. Volgens Philippe Lejeune (1998: 
54) het die outobiografie per definisie die funksie om die koherensie van die self 
te verseker. Hierdie konvensie in die outobiografie is gebaseer op die essen
sialistiese begrip van die self wat tydens die Romantiek ontstaan het: teen die 
einde van die agtiende eeu het die Romantici 'n begrip van die selfbegin aanhang 
waarvolgens elke individu sou beskik oor 'n verenigde, unieke self wat die 
uitdrukking is van 'n universele menslikheid. Vir outobiograwe is hierdie 
trans end en tale konsepsie van die self steeds baie aantreklik aangesien dit die 
belofte inhou van 'n onbemiddelde toegang tot die self en erkenning gee aan die 
stabiliserende heelheid van die self; die gevare en belemmerings van fragmentasie 
word sodoende afgeweer (Anderson, 2001: 5). 

Lejeune (1989: 131) erken dat ook hy soos baie outobiograwe hardnekkig glo 
aan die deursigtigheid van taal en aan die bestaan van 'n afgeronde subjek, maar 
in dieselfde asem gee hy toe dat enige poging om die waarheid oor die self te 
vertel om sodoende gestalte te gee aan die self as 'n samehangende subjek, 'n 
hersenskim is. Eakin (1989: xxi) beklemtoon dat Lejeune weI deeglik daarvan 
bewus is dat die tradisionele outobiografie berus op 'n geloof in die outonome 
self wat taal voorafgaan. Hierdie individualistiese ideologie verdoesel egter die 
feit dat sowel die self as die lewensverhaal van die self konstruksies is wat 
kultureel bepaal word. 

Die aanneemlike verwagting oor Ek, joseph Daniel Marble is dat hierdie outo
biografie van 'n man uit die werkersklas wat nie die voorreg gegun is om langer 
as nege jaar op die skoolbanke deur te bring nie, waarskynlik nie oor die literere 
sofistikasie sal beskik om die self as 'n gedesentraliseerde veelheid van stemme of 
'n kulturele konstruksie voor te stel nie. Na verwagting sal Marble se 
outobiografie uitdrukking gee aan die tradisionele Romantiese beskouing van die 
self (wat immers steeds aanwesig is in die werk van menige outobiograaf) in die 
konstruksie van 'n soliede manlike identiteit sonder die kompliserende insigte 
van onder meer Cixous (2002), Coetzee (1992) en Lejeune (1989) oor die 
onsekere status van die vertellende subjek in die outobiografiese teks. 

In hierdie ondersoek na Marble se representasie van sy manlike self word die 
genderbenadering wat gevolg word, verryk met insigte uit die literatuursosiologie 
en die genreteorie oor die outobiografie. Aangesien Marble sy outobiografie 
inklee as 'n pleidooi vir die verbetering van die sosiale omstandighede van 
pleegkinders, spesifiek binne die konteks van die jare sestig en sewentig, is dit 
nodig om ook sosiologiese en psigologiese bronne te raadpleeg oor die omstan
dighede wat die swart en gekleurde familiestrukture beinvloed. Kennis van die 
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sosiale konteks kan hier dien as 'n hulpmiddel om betekenis in die teks te ontsluit 
(Hall, 1979: 25). Uiteindelik is die vraagstelling in hierdie artikel egter gerig op 
die implikasies wat manlike subjektiwiteit en die genre van die outobiografie vir 
mekaar wedersyds inhou. 

Marble is in 1964 in die Western Kleurlinggebied (tans Westbury) in Jo
hannesburg gebore in 'n tyd toe hierdie woongebied geteister is deur die 
gewelddadige optrede van 'n aantal bendes. Joseph Marble se ongetroude rna, 
Gertrude, het haar kinders versorg met die verdienste wat sy uit drank- en 
daggahandel verkry het. Op sesjarige ouderdom word Joseph lid van die Young 
Fighters, die jeugvleuel van die berugte Spalding-bende. Hy word 'n wapendraer 
vir die volwasse bendelede aangesien die polisie nooit kinders van onwettige 
wapenbesit verdink het nie (Marble, 1999: 16; sien ook Cruywagen, 2003: 15). 

Joseph word as sesjarige deur 'n twintigjarige vrou verlei en hy knoop kort 
hie rna 'n seksuele verhouding met 'n volwasse swart vrou, Mapoelle, aan. Na sy 
rna se vonnis tot tronkstraf plaas die welsyn vir Joseph en sy susters onder 
pleegsorg in Noordgesig, 'n kleurlingbuurt digby Soweto. Hoewel die nuwe 
orngewing hom aanvanklik verwyder van die bendekultuur word hy gereeld 
geslaan en verneder deur sy pleegouers. Op skool word hy ook gedurig beseer in 
gevegte met ander skoliere. Hy sluit aan by die Seunsbrigade, 'n Christelike 
organisasie wat volgens paramilitere beginsels georganiseer is. Sy lidrnaatskap van 
die Seunsbrigade lei opnuut tot sy betrokkenheid by bendegeweld. Op 
sestienjarige ouderdom mag hy terugkeer na sy rna se huis in Western. Hy slaag 
slegs standerd sewe en tree later in diens van Telkom. Ek, Joseph Daniel Marble 
word gewy aan die skrywer se kinder- enjeugjare en baie min word vermeld oor 
sy lewe na sy finale vervreemding van sy pleegouers, enkele jare na sy agtiende 
verjaardag. Teen 2000, na die publikasie van sy boek, maak Marble 'n bestaan 
deur motors by groot maatskappye te was (Marble & Nieuwoudt, 2000: 5). 

In sy boek stel Marble hom primer aan die leser voor as 'n pleegkind wat groot 
ontberings beleef het nadat die welsyn hom uit die sorg van sy rna verwyder het. 
Die lewens van aIle pleegkinders wereldwyd word geteleskopeer in Marble se 
lewe wanneer hy op 'n enigsins reduksionistiese wyse verklaar: "Dit is ook 'n 
storie oor al die kinders wat die he Ie wereld oor onder pleegsorg is of was" (7). As 
subjek stel Marble hom dus voor as die woordvoerder van 'n menigte ander 
subjekte wat vermoedelik dieselfde ontbering as hy moes verduur. Die vraag 
ontstaan of die gemak waarmee Marble sy ervarings universaliseer, verband hou 
met sy situasie as 'n manlike subjek wat hom, ondanks sy onbevoorregte sosio
ekonomiese posisie, steeds kan beroep op die voorreg wat mans hulle oor die 
eeue heen toegeeien het om hulle ervaring van hulle subjektiwiteit voor te stel as 
algemeen geldend. Het vroulike outobiograwe dieselfde vrymoedigheid om 
namens soveel ander subjekte te praat? Wanneer Marble homself spesifiek as 'n 
seun karakteriseer, wend hy hom tot beskrywings van sy seksuele verowerings en 
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die geweld van die bendekultuur om gestalte te gee aan 'n macho-manlike 
identiteit. 

Met verwysing na R. Brannon se navorsing identifiseer Edley en Wetherell 
(1996: 101) vier geykte kenmerke van manlikheid wat tans aan 'n intensiewe 
vraagstelling onderwerp word, maar nietemin steeds bepalend is in die skepping 
van manlike identiteit in die bree gemeenskap. Daar is eerstens "no sissy stuff' -
dit wil se die vermyding van aIle vroulike en homoseksuele gedragspatrone; 
tweedens "the big wheel" - die verwerwing van sukses, status en die vermoe om 
as broodwinner op te tree; derdens "the sturdy oak" - innerlike krag, selfvertroue 
en onafhanklikheid; en vierdens "give 'em hell" - aggressie, geweld en waag
moed. As motivering vir sy stelling dat manlikheid tans in 'n krisis verkeer, merk 
Anthony Clare (2000: 68) op dat die kenmerke wat voorheen gegeld het as die 
grondslag vir 'n ideale vorm van manlikheid - dit wil se om logies, gedissi
plineerd, beheersd, rasioneel en aggressief te wees - in die he de gestigmatiseer 
word as afurykend of onwenslik. Die kenmerke wat in die verlede vroue 
uitgesonder het as swak en minderwaardig - dit wil se om emosioneel, spontaan, 
intuYtief, ekspressief en empaties te wees - word egter toenemend beskou as 
tekenend van volwassenheid en heilsaamheid. 

Weens hulle armoede en 'n gebrek aan geleenthede kan die mans in Joseph 
Marble se gemeenskap nie reken op finansiele stabiliteit, onafhanklikheid en 'n 
suksesvolle beroepslewe as steunpunte in die konstruksie van 'n manlike 
identiteit nie. Geweld en seksualiteit - "give 'em hell" en "no sissy stuff' - word 
aangegryp as die enigste beskikbare alternatiewe in die skepping van 'n 
(ongenaakbare) manlike identiteit. Die kommer by Westerse sosiale weten
skaplikes oor die superseksuele en super-macho identiteitskeuses onder onbevoor
regte swart mans gaan dikwels gepaard met kommer oor die "ontmanliking" van 
swart mans weens rassisme en die gebrek aan geleenthede (Segal, 1997: 185). Die 
persepsie by sommige swart mans dat hulle magteloos is of "ontmanlik" word 
deur die maatskaplike bestel, lei tot oorkompensasie op byvoorbeeld seksuele 
gebied en deur aggressiewe, gewelddadige optrede. 

1.1. Geweldpleging 

Dit is moontlik om 'n verband te Ie tussen die jeugdige kleurlingman, Joseph 
Marble, se neiging tot kriminele geweld en die matriargale familiesisteem wat 
dikwels voorkom in onbevoorregte swart en gekleurde gemeenskappe (Segal, 
1997: 185). In die twintigste eeu het die rassediskriminasie wat 'n integrale aspek 
was van die Suid-Mrikaanse regeringspolitiek daartoe bygedra dat die swart en 
gekleurde bevolkingsgroepe in armoede gedompel is. Die armoede het die 
instandhouding van stabiele familiestrukture ernstig gekortwiek. Dit het toe
nemend die taak van vroue geword om aIleen om te sien na hulle kinders. In haar 
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gesprekke met swart Amerikaanse bendelede het Susan Faludi (1999: 484) ook 
vasgestel dat die bendelede by herhaling die afwesigheid van 'n vaderfiguur as 'n 
rede aangee vir hulle latere betrokkenheid by bendebedrywighede. Anthony 
Clare (2000: 174) toon verder aan dat die afwesigheid van 'n vaderfiguur 
("paternal deprivation") by jong mans dikwels lei tot 'n vorm van manlikheid wat 
op protes berus: "protest masculinity, characterised by exaggerated attempts to 
prove manliness, is seen to arise from a basic fear of being feminine that 
flourishes in the abscence of male models". 

Joseph se ma, Gertrude Marble, was die enigste familielid wat deurlopend by 
sy opvoeding betrokke was. Joseph se pa wou weliswaar met sy ma in die huwelik 
tree, maar is weens sy poliogebrek deur sy toekomstige skoonpa afgekeur as 
bruidegom vir sy dogter: "My oupa George wou weet wat kan sy met so 'n 
half man doen wat nooit vir haar sal kan werk nie. Maar hy was verkeerd, want 
my vader was 'n gekwalifiseerde ketelmaker" (9). George Marble se opmerking 
dat Joseph se pa nie 'n volledige man is nie maar 'n "halfman" berus uiteraard op 
die konvensionele verwagting dat egte mans liggaamlik sterk moet wees en as 
broodwinner moet kan optree. 

Die sewentien mense wat in die Marbles se drievertrekhuisie gewoon het, was 
hoofsaaklik vroue. As kleuter het Joseph vir Patrick Adams, die man van sy tante, 
Gladys, as 'n vaderfiguur beskou (11). Patrick, 'n daggasmokkelaar, het egter sy 
vrou aangerand en hierdie onmin in die huishouding het volgens Joseph gelei tot 
bakleiery tussen Joseph en die ander kinders in die huis. Een van die mans wat 
uiteindelik vir Joseph 'n belangrike rolmodel geword het, is Desmond (Twakkie) 
Stuurman, leier van die Spalding-bende in Western. In die beskrywings van die 
veelvuldige bendegevegte in die outobiografie word Twakkie uitgesonder vir sy 
bewonderenswaardige kalmte: '''n Mens kon nie help om trots te voel as jy in sy 
teenwoordigheid was nie. Jy word dan net soos Twakkie, doodkalm. Vreesloos" 
(25). Volgens Joseph sou hy en sy maats Twakkie se teenstanders wreed vermoor 
het indien dit ooit van hulle verlang is. 

Joseph het Twakkie se vreesloosheid nagevolg in sy latere bendegevegte. Hy 
druk dit soos volg uit: "Ek se jou, ek het nie 'n bang haar op my kop gehet nie" 
(184). Naas hierdie onverskrokkenheid verkry sy ontluikende macho-manlike 
identiteit as bendelid ook gestalte deur die opsigtelike vertoon van trots en 
meerderwaardigheid. Die bors wat met trots uitgestoot word (32, 36 en 66) en 
die kop wat omhoog gehou word soos die van 'n koning (94) gee uitdrukking aan 
die vertoon en gepronk wat dikwels op straathoeke binne die bendelede se 
afgebakende terrein plaasvind en sorg vir 'n gevoel van gemeenskaplikheid by die 
individuele bendelede. Hierdie openbare vertoon is veronderstel om vrees en 
respek by die gemeenskap in te boesem (Pinnock, 1997: 36). Marble gee egter toe 
dat hierdie bravade van die "bree bors" juis moes kompenseer vir 'n 
destabiliserende vrees - "die staalvingers van vrees" (36) - vir besering en 
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vernedering deur ander seuns. Die tentoonstelling van manlikheid in die 
openbaar is ook vir Pierre Bourdieu (2001: 51-52) in sy boek Masculine 
Domination tipies van die voortdurende behoefte wat die "egte" man ervaar om 
die uitdagings aan te durf wat sy eerbaarheid en aansien sal verhoog in die 
openbare sfeer en ten aanskoue van ander mans wie se agting geld as bekragtiging 
van sy manlikheid. 

Die ouderdom van die bendelede in Suid-Afrika wissel vandag van jonger as 
dertien tot in die vyftig, maar 'n aansienlike aantal bendelede sterf voor die 
ouderdom van dertig in geweldsvoorvalle (Brits, 2003: 42). Ook Twakkie 
Stuurman, Joseph se rolmodel, sterf op twintigjarige leeftyd in 1974 wanneer hy 
deur sy vyande, die Vultures- en Fast Guns-bendes, in die hospitaal doodgekap 
word (16). 

In Ek, Joseph Daniel Marble is die geweldpleging nie beperk tot die bende
gevegte nie. Terwyl hy in pleegsorg is, is Joseph voortdurend betrokke by gevegte 
by die skool wat hy bywoon, maar hy word toenemend self die slagoffer van die 
huishoudelike geweld van sy pleegouers. Soms word hy deur individuele lede 
van sy pleegfamilie so wreed met 'n sambok geslaan dat hy beheer oor sy 
liggaamsfunksies verloor (165) en soms word hy tuis deur 'n he Ie groep mense 
aangerand. 

Die kwesbaarheid van sy liggaam en sy stryd om die integriteit van sy liggaam 
te handhaaf, lei daartoe dat hy op tipies oorkompenserende manier gestalte gee 
aan sy liggaam as 'n bolwerk teen die vyandige gedrag van ander mense. Joseph 
gryp byvoorbeeld die geleentheid aan om bokslesse te neem sodat hy beter 
daartoe in staat sal wees om weerstand te bied teen die afknouery wat hy van 
Mark, sy pleegouers se seun, moet verduur (130). Boks word egter aan Joseph 
voorgestel as 'n sport vir egte mans wat hulle nie tot aggressiewe geweld hoef te 
wend nie. Die vaderlike Les Appolis vermaan Joseph nadat hy sy teenstanders 
herhaaldelik op 'n moedswillige manier beseer het: "Joseph, mens boks nie om 
ander persone seer te maak nie. Boks is 'n sport vir manne. Nie om geweld te 
gebruik nie" (156). Te midde van die voortdurende gewelddadige aanslae wat 
Joseph moet afweer, is dit vir hom baie moeilik om aansluiting te vind by die 
boksers se geraffineerde siening van manlikheid en beheersde geweld. Nie al die 
moontlike alternatiewe in die vorming van 'n manlike identiteit staan tot Joseph 
se beskikking nie - as onbevoorregte pleegkind moet hy telkens terugval op 
genadelose geweldpleging om sy oorlewing in 'n ongenaakbare omgewing te 
verseker. Die luukse van die manlike gedragskode wat met die beheersde geweld 
van boks geassosieer word, is nie vir hom toeganklik nie. Dit is eers wanneer sy 
arbeidsvermoe as tiener vir werkgewers aantreklik word dat hy hom in 'n posisie 
bevind om 'n meer sosiaal aanvaarbare manlike identiteit op te bou. 

Die grootste vernedering ervaar hy egter wanneer Ounooi, die suster van sy 
pleegmoeder, hom dwing om met vroueklere in die openbaar te verskyn (113, 
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157). Ounooi sou dan op straat haar vriende voorkeer met die volgende 
spottende woorde oor Joseph: "Hoe lyk die cherry? Wat dink julIe van haar?" 
(113). Vir 'n seun wat gesteld is op die openbare beskerming en vertoon van sy 
manlike eer is hierdie straf 'n dramatisering van die ontmanliking waarteen hy 
hom voortdurend in sy vyandige omgewing verset met sy oorkompenserende 
macho-gedragskodes. Die funksie van die protes wat sy manlikheid bepaal (Clare, 
2000: 174), is juis om hom te distansieer van die vroulike gedragspatrone wat die 
toon aangee in die matriargale gesinstruktuur waarin hy hom bevind. 

Namate Joseph vervreemd raak van die bendelewe omdat hy besefhet "dat dit 
nie reg was nie omdat so baie mense gesneuwel het" (173) en omdat sy 
arbeidsvermoe as tiener meer werd is as toe hy 'njong kind was, bied werk en die 
vroulike ruimte van sy pleegmoeder se huis toenemend 'n ontsnaproete uit die 
destruktiewe rituele van die bendekultuur. Wanneer sy trawante van die 
Hursthill Brothers-bende hom eendag versoek om deel te neem aan 'n weer
wraakaanval op 'n ander bende is die sestienjarige Joseph se reaksie dat hy eers 
die sak met klere wat hy by hom gehad het by sy pleegouers se huis moes gaan 
besorg waarna hy by hulle sou aansluit. Hierna volg die volgende veelseggende 
woorde in die outobiografie: "Ongelukkig het my pleegmoeder my werk gegee 
toe ek by die huis kom, en ek kon toe nie saamgaan nie" (187). Indien Joseph 
hierdie rede aan sy bendemaats genoem het, sou hulle hom waarskynlik uitgejou 
het as lafhartig. Joseph heg egter steeds minder belang aan die manlike bravade 
en vertoon van die bendekultuur en spits hom steeds meer toe op die brood
winnersrol - vergelyk Brannon se "big wheel" wat verbind word met sukses en 
die vermoe om as broodwinner op te tree (Edley & Wetherell, 1996: 101) - as 'n 
alternatief vir die geweld waaromheen hy in die verlede sy manlike identiteit 
gekonstrueer het. Hy word die koster van 'n kerk en begin om tuinwerk te doen. 
Die geld wat hy met sy werk verdien, gee vir hom groter onafhanklikheid (196). 

1.2. Seksualiteit 

N aas geweldpleging is seksuele prestasie 'n kernelement van die jeugdige Joseph 
Marble se pogings om 'n soliede manlike identiteit te skep. As volwasse verteller 
handhaaf Marble 'n ambivalente perspektief op sy seksuele inisiasie en menige 
seksuele ervarings met volwasse vroue toe hy nouliks ses jaar oud was. Hy vertel 
meestal van sy seksuele ervarings met trots en selfVoldaanheid en stel homself 
voor as 'njong Don Juan. Sy sogenaamde verowerings van vroue op 'n baiejong 
leeftyd word in diens gestel van sy konstruksie van 'n sterk macho-manlike self 
Hy ondervang die leser se waarskynlike ongeloof met die volgende uitdagende 
woorde: "op sesjarige ouderdom het ek presies geweet wat om saam met 'n vrou 
te doen, en as jy iets te se het, dan moet jy maar die welsyn bel" (19). Sy 
energieke soektog na seksmaats as kind word verwoord as 'n manlike strewe al 
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kan hy as jong kind nouliks aanspraak maak op die status van 'n volwasse man. 
Hy se: '']a, 'n man weet nooit watjy kan raakloop nie" (17; my kursivering). 

By enkele geleenthede verwys hy na sy kontak met volwasse vroue as "[g] oed 
wat ek graag wil vergeet" (106) en hy ontwikkel 'n intense gevoel van haat 
teenoor die agtentwintigjarige Ounooi wat hom seksueel misbruik en manipuleer 
om slegs haar eie behoeftes te bevredig (108). In Ek, Joseph Daniel Marble (71) en 
ook in 'n personderhoud (Marble & Nieuwoudt, 2000: 5) maak Marble die 
opmerking dat hy "vroeg ryp en vroeg vrot" was. 

Marble beskou egter nooit openlik sy seksuele ervarings met volwasse vroue as 
voorvalle van seksuele molestering nie. Hoewel daar oenskynlik weinig tekens is 
van 'n psigologiese repressie van sy pynlike ervarings is dit moontlik dat Marble, 
soos elders in sy outobiografie, kompenseer vir hierdie aanslag op die integriteit 
van sy ontluikende subjektiwiteit met die konstruksie van 'n skynbaar volledig 
outonome, hipermanlike identiteit wat heel moontlik neerkom op 'n vorm van 
ontkenning. Sy verslag van sy seksuele aktiwiteite herinner in sommige opsigte 
aan Zackie Achmat se memorie "My childhood as an adult molester" (Achmat, 
1994) waarin die jeugdige verteller hom juis nie as 'n slagoffer van seksuele 
molestering voorstel nie, maar as die inisieerder van seksuele kontak met 
volwassenes. 

In Marble se teks word dit verder duidelik dat Marble sy verhouding met die 
volwasse vrou Mapoelle ten dele ervaar het as 'n manier om sy skeiding van sy 
rna tydens haar tronkstraf te verwerk. Kort na sy rna se gevangeneming koester 
Joseph nog die hoop dat sy sal terugkeer huis toe. Hy kom byvoorbeeld eendag 
huis toe met die verwagting om sy rna in haar kamer aan te tref. Hy kom egter af 
op Mapoelle, sy oom se vriendin wat pas haar intrek in sy rna se kamer geneem 
het. Marble beskryf die toneel soos volg: 

Sonder huiwering stoot ek die kamerdeur oop en skielik versteen ek. Hier 
voor my staan en speel 'n lieflike toneel hom af. Ek kon nie eers 'n woord 
uiter nie. My oom Boy se vriendin staan naak en was. Dit lyk nie of enigiets 
haar steur nie. Haar lieflike pruime staan penorent [ ... ]. Ons kyk mekaar 
lank in die oe. Ons is bewus van mekaar" (54). 

Kort na hierdie voorval slaap Joseph een nag saam met Mapoelle in sy rna se bed, 
'n ervaring wat hy soos volg opsom: "Mapoelle het oornag 'n seun in 'n man 
verander" (57). 

Marble beskryf sy "verowering" van Mapoelle deur gebruik te maak van 
geykte strategiee waardeur mans hulle seksuele begeerlikheid vir vroue formu
leer. Hy wys byvoorbeeld daarop dat hy as jong kind reeds onder die vroulike 
geslag bekend was vir die aansienlike grootte van sy geslagsorgaan: "die meisie
kinders in ons straat wou altyd saam met my pophuis speel en ek was altyd die 
pa - hulle het van die groot ding gehou" (57). Onder die volwasse vroue in sy 
woonbuurt het Joseph glo die reputasie opgebou dat hy tydens seksuele verkeer 
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"lank vat en nie moeg word nie" (57). Volgens Marble is dit sy groot geslags
orgaan en seksuele stamina wat Mapoelle se begeerte vir hom aangewakker het. 
By Mapoelle wil die onvolwasse Joseph enersyds die troostende moederliefde 
vind wat hy pas verloor het met sy rna se gevangeneming; andersyds skep sy vir 
hom die "geleentheid" om 'n vroegrype manlike seksuele identiteit aan te neem 
as 'n verdedigingsmeganisme teen die ontwrigting wat sy rna se verwydering deur 
die polisie veroorsaak het. 

Die verwantskap tussen moederliefde en seksuele lief de by die jong Joseph 
blyk ook uit sy liefde vir die welsynswerker, juffrou Piljani, wat uiteindelik 
besluit om die Marble-kinders onder pleegsorg te plaas. Die moederlike 
ontferming wat Joseph van die welsynswerker ontvang, wek lief de in hom op wat 
hy, na sy seksuele ervarings met Mapoelle en ander volwasse vroue, onmiddellik 
as 'n seksuele hunkering inklee. Wanneer juffrou Piljani op Joseph se seksuele 
toenadering reageer deur hom daarop te wys dat sy net so oud soos sy rna is, 
aanvaar Joseph haar sonder huiwering soos sy "eie moeder" (76). In hierdie geval 
hoef hy hom nie tot die erotiese liefde te wend om sy behoefte aan moederliefde 
te bevredig nie. Hy kan juffrou Piljani se ontferming sonder meer as moeder
liefde aanvaar. As volwasse verteller is Joseph Marble dankbaar dat die welsyns
werker hom tydelik kon stuit in sy vroegrype seksuele gedrag: "Gelukkig het sy al 
klaar 'n verslag oor my opgetrek met behulp van ons bure en vriende, en ek kan 
sien sy weet wat in my gedagte omgaan wanneer sy oorkant my sit en haar bene 
oormekaar kruis" (76). Die ambivalensie van die volwasse verteller oor sy 
vroegrype seksualiteit kom hier na yore: hoewel die volwasse Marble sy seksuele 
verowerings as kind dikwels met manlike trots bejeen, vereenselwig hy hom hier 
met die welsynswerker se veroordeling van seks tussen kinders en volwassenes. 

Dit is moontlik om te redeneer dat die tweedeling tussen die manlike subjek 
as jeugdige protagonis en die volwasse manlike subjek as verteller voltrek word 
wanneer die jongJoseph Marble sy identifikasie met sy moeder laat vaar. Na haar 
vrylating uit die tronk is dit voorlopig nog duidelik dat Joseph se voortgesette 
Oidipale lief de vir sy rna, Gertrude, steeds deur haar in stand gehou word. Sy 
belowe haar seun: "As ons ons eie plek kry, dan is jy my man. Jy is die baas van 
ons huis, ek sweer" (166; sien ook 206). Solank Gertrude die illusie by Joseph laat 
voortduur dat hy die funksie van 'n eggenoot in haar lewe vervul, is sy rna 
bepalend in die ontwikkeling van sy subjektiwiteit. 

Die Oidipale band met sy rna word egter verbreek wanneer Gertrude na haar 
vrylating weer eens swanger word - Joseph is kennelik nie vir lank na haar 
vrylating die enigste "man" in sy rna se lewe nie. Joseph se teleurstelling oor sy 
rna se "ontrou" lei gaandeweg tot 'n vervreemding tussen rna en seun. Marble 
begin die hoofstuk getitel "'n Nuwe jaar, 'n nuwe lewe" , die voorlaaste hoofstuk 
in die outobiografie, met enkele opmerkings oor sy rna se versuim om met die 
hulp van die welsyn behoorlik na haar kinders om te sien: "Sy het nooit gegaan 
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vir hulp nie. Sy was te trots. Of te lui om haarself te help. Ek het selfs geglo dat sy 
nie genoeg omgee vir ons nie" (211). Na hierdie vasstelling dat sy rna nie genoeg 
lief de vir hom as een van haar kinders gehad het nie, begin Marble met 'n verslag 
van sy toetrede tot die arbeidsmark en sy daaropvolgende huwelik, twee 
gebeurtenisse wat die begin van sy selfstandigheid inlui. 

2. Diskontinuiteit en "outobiokopie": implikasies vir die 
outobiografiese manlike subjek 

J.M. Coetzee en Helene Cixous se verwante opvattings oor die autre-biografie is 
myns insiens ook van toepassing op Ek,joseph Daniel Marble. Soos reeds aangedui, 
bestaan daar 'n diskontinulteit tussen die stem van die volwasse self en die stem 
van die self as jeugdige protagonis in die outobiografie. Mineke Schipper (1991: 
19) merk op dat hierdie alteriteit tussen die ouer verteller en die jonger 
protagonis 'n wesensverskynsel van die outobiografie is: "tussen onderwerp en 
lijdend voorwerp van de autobiografie, de auteur ik en de hoofdpersoon ik, ligt 
onbereikbaar wat voorbij is: ik is altijd anders". In sy voorwoord en nawoord dui 
die volwasse Marble aan dat geweld en veelvuldige seksuele verowerings nie 
meer deel vorm van sy identiteit as 'n verantwoordelike vader, eggenoot en 
broodwinner nie. En in 'n onderhoud verklaar hy dat sy boek gaan oor "die ou 
Joseph": "Dis 'n waarskuwing aan ander mense wat by bendes betrokke is" 
(Marble & Nieuwoudt, 2000: 5). 

Die breuk met die "ou Joseph", die gewelddadige bendelid, vind plaas 
wanneer die adolessente Joseph na die breuk met sy rna daartoe in staat is om 
afstand te neem van 'n manlike identiteit wat sentreer rondom geweldpleging en 
seksuele prestasie. Die volwasse verteller konstrueer sy nuwe manlike identiteit 
rondom die ideaal van die verantwoordelike gesinsman en broodwinner -
vergelyk Brannon se metafore van die "sturdy oak" en die "big wheel" (Edley & 
Wetherell, 1996: 101). Marble se outobiografie as 'n moontlike kans op sukses 
word in diens gestel van hierdie nuwe ideaal van manlikheid. Hy benader sy 
outobiografie dan ook as 'n geleentheid om groter finansiele onafhanklikheid vir 
homself en vir sy familie te verwerf en spreek die hoop uit dat "die boek een van 
die blitsverkopers van die wheld sal wees" (7). Hy het inspirasie geput uit 
Nelson Mandela se outobiografie Long Walk to Freedom en gehoop dat hy net soos 
Mandela sou "geld maak uit sy storie" (Marble & Rautenbach, 2000: 1). Marble 
hoop dat sy outobiografie sy familie tot stigting sal wees sodat hulle, nie net deur 
die moontlike finansiele sukses van die boek nie, maar ook in reaksie op die 
vermanende en inspirerende boodskap uit sy eie lewe sal ingryp om self 'n einde 
te maak aan hulle armoedige omstandighede. Hy wil sy familie "help om 
hulleself te kan help, omdat hul nog in armoede lewe" (215). 
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Die manlike subjek wat uiteindelik in Ek, Joseph Daniel Marble aan die leser 
geopenbaar word, is nie 'n enkelvoudige en onveranderlike gegewe nie. Weens 
die diskontinuiteit tussen die volwasse verteller en die jeugdige protagonis 
ontstaan daar 'n veelstemmigheid in die teks wat verder gekompliseer word 
wanneer 'n mens bewus word van die uiteenlopende diskoerse waarbinne Marble 
se teks gesitueer is. Jerome Bruner (2001: 36) merk tereg op dat die skepping van 
'n self in 'n outobiografie in 'n hoe mate afhanklik is van die simboliese sisteem 
waarbinne die self funksioneer. Philippe Lejeune (1998: 13-16) maak verder die 
stelling dat die outobiografie altyd 'n "outobiokopie" is, dit wil se 'n teks wat 
altyd reeds 'n kopie is van ander bestaande tekste, onvermydelik die resultaat van 
intertekstualiteit. Die oorspronklikheid van die self en sy of haar lewe word in 
werklikheid slegs 'n kode namate die self waargeneem word as 'n intertekstuele 
konstruksie. 

Joseph Marble begin sy teks met 'n verwysing na die Waarheid- en 
Versoeningskommissie, 'n intertekstuele netwerk wat belangrike implikasies het 
vir 'n goeie begrip van die selfrepresentasie van die outobiografiese subjek. 
Marble verklaar dat die vergifnis wat 'n oogmerk was van die Waarheid- en 
Versoeningskommissie ook sy teks sal bepaal: "in die nuwe Suid-Mrika met sy 
Waarheid- en Versoeningskommissie moet ons maar vergewe wat in die verlede 
gebeur het" (7). 

Nuttall en Michael (2000: 289) merk op dat die merkbare oplewing in die 
outobiografie as genre in die jare negentig in Suid-Mrika gestimuleer is deur die 
Waarheid- en Versoeningskommissie en verder simptomaties is van die groter 
ontspanning en kakofonie van stemme wat die nuwe bestel na die einde van 
apartheid tot gevolg gehad het. Teenoor die pogings van outobiograwe in die jare 
tagtig om genesing en vryheid te projekteer op die nasie van die toekoms, stel 
Nuttall en Michael (2000: 308) die outobiografiee van die jare negentig wat met 
die koms van die nuwe veelrassige demokrasie eerder toegespits is op 'n 
ondersoek van die verlede. In die jare negentig word genesing en vryheid 
nagestreef in 'n herbesoek aan die trauma van die apartheidsverlede met die doel 
om dit te begrawe sodat vergifnis maar nie vergetelheid nie, 'n sentrale beginsel 
van die Waarheid- en Versoeningskommissie, bereik kan word. H.P. van Coller 
(1997 en 2002) het ook by herhaling daarop gewys dat die Mrikaanse literatuur in 
die jare negentig gekenmerk is deur 'n kritiese ondersoek van die verlede wat nie 
onverwant is aan die bedrywighede van die Waarheid- en Versoeningskommissie 
nie. 

In Ek, Joseph Daniel Marble weerhou Joseph Marble hom daarvan om hom 
voor te stel as 'n slagoffer van die trauma van die apartheidsverlede. Sy be
trokkenheid by die Soweto-opstand van 1976 word byvoorbeeld nie gerepresen
teer as die optrede van 'n oortuigde anti-apartheidsaktivis nie. Dit is nie soseer uit 
beginsel dat Joseph begin deelneem aan die protesoptrede nie maar eerder 
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vanwee die ongemotiveerde optrede van die polisie: "Party van die polisiemanne 
het onnodig traangas na ons geslinger. [ ... J Toe besluit ons dat ons nou tog klaar 
betrek was deur die polisie. Daar was nou geen ander uitweg as om ook klip te 
gooi nie" (123). 

Dit is sekerlik moontlik om Marble se verslag oor sy traumatiese jeug as 'n 
vorm van getuienis te beskou van die ontbering wat baie mense van kleur weens 
apartheid moes deurmaak. Vir Marble is sy poging om aansluiting by die 
Waarheid- en Versoeningskommissie te vind, egter primer gerig op die kleiner 
kring van sy eie familie. Hy wil die atmosfeer van openhartige ondersoek, ver
gifnis en versoening wat die politieke klimaat van die jare negentig bepaal het, laat 
ahventel na sy familielewe en na homself. Hy probeer om "die reine waarheid" 
(7) bloot te Ie in 'n klaarblyklike poging om sowel sy misstappe as sy ontbering as 
jeugdige te beskryf sodat hy homself kan vergewe en ook versoening en vergifnis 
met sy familie kan bewerkstellig. Marble se beklemtoning van sy individuele 
ervarings tydens die apartheidsperiode stem enigsins ooreen met die tendensie in 
die jare negentig by outobiograwe om voorkeur te gee aan hulle individuele 
ervarings bo die diskoers van gemeenskaplikheid en verbondenheid wat die 
outobiografiese tekste van die jare tagtig gekenmerk het (sien Nuttall en Michael, 
2000: 299). 

Dit is verder moontlik dat Joseph Marble hom daarvan weerhou om met 'n 
gekonsolideerde stem namens die slagoffers van apartheid te praat weens 'n 
gevoel van marginalisering: die Waarheid- en Versoeningskommissie het immers 
groter prominensie aan die betrokkenheid van swart en wit mense by die 
apartheidsgeskiedenis gegee. Vir 'n gekleurde werker vanuit 'n arm agtergrond 
soos Marble is dit in die lig van hierdie omstandighede nie vanselfsprekend dat 
hy sy individuele stem uitvergroot tot 'n meer universele stem nie. Die vanself
sprekendheid waarmee veral Westerse manlike outobiograwe volgens Linda 
Anderson (2001: 3) hulle subjektiwiteit as 'n universele gegewe voorstel, 
ontbreek dikwels by Joseph Marble wat deurgaans skryf vanuit sy individuele 
ervaring van die Suid-Mrikaanse geskiedenis as lid van die relatief klein en 
gemarginaliseerde kleurlinggemeenskap in Johannesburg. Dit is slegs in enkele 
gevaIle, soos wanneer hy sy beproewinge as pleegkind as verteenwoordigend van 
aIle pleegkinders se ervarings voorstel, dat hy sy subjektiwiteit universaliseer. 

Die diskoers rondom die Waarheid- en Vesoeningskommissie is egter nie die 
enigste aanduiding van die intertekstuele aard van Marble se outobiografie 
waardeur sy teks volgens Lejeune (1998: 13-16) se terminologie as 'n outo
biokopie beskou kan word nie. In ooreenstemming met Anderson (2001: 80) se 
vasstelling dat die subjek van die outobiografie altyd buite sy eie grense tree 
deurdat hy onvermydelik verwikkel word by 'n wye netwerk van intertekste en 
diskoerse, kan Joseph Marble ook nie sy subjektiwiteit definieer sonder om 
bewustelik (en soms onbewustelik) ander tekste te betrek nie. Wanneer die 
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verteller die einde van sy pleegsorg by die Bezuidenhout-gesin in N oordgesig 
vergelyk met die bevryding van die Israeliete uit slawerny in Egipte openbaar hy 
hom ineens as 'n gelowige jong man wat inspirasie put uit die Eksodusverhaal 
waarin God optree as die hoeder van Israel: "0 God, net soos jy vir Israel van 
ouds uit Egipteland gelei het na die beloofde land Kanaan [sic], lei my nou Heer, 
lei my nou Heer, want ek is mos U kind" (204). Anders as die Bezuidenhouts 
kan Marble, die protagonis in sy eie Eksodusgeskiedenis, net soos God se 
uitverkore yolk klaarblyklik reken op sy beskerming. Eksodus word opgeroep as 
'n parallel vir Joseph se geskiedenis as pleegkind. 

Marble huiwer ook nie om die harde werk wat hy sonder betaling vir die 
Bezuidenhouts moes verrig, te vergelyk met die gedwonge werk wat die spro
kieskarakter Aspoester~ie moes verrig het nie (165). Hierdie vergelyking met die 
vroulike Aspoester~ie herinner aan die insident toe Ounooi as straf vir Joseph 
gedwing het om soos 'n meisie aan te trek (113). Joseph het hierdie insident 
ervaar as 'n aanslag op die integriteit van sy manlike identiteit. Wanneer hy hom 
met die onderdrukte Aspoester~ie vergelyk, wil hy dan ook aandui dat sy 
pleegouers se houding teenoor hom neergekom het op 'n ontkenning van sy 
potensiaal en van sy ontluikende manlike identiteit. 

In sy outobiografie verwys Marble verder gereeld na avontuurverhale en -films 
waaronder die strokiesverhale van Kuifie en Asterix asook die films van Bruce Lee 
en Chuck Norris. Sy vertelling vertoon dan ook sommige kenmerke van 'n 
avontuurverhaal en roep eggo's op van Mrikaanse jeugverhale oor ondeunde 
kinderbendes soos die kerngesonde Trompie (Topsy Smith) en Die Uile (Cor 
Dircks). In Ek, Joseph Daniel Marble word die jong Joseph se bendegevegte by 
herhaling gevolg deur tonele waarin volwassenes wat gesagsposisies beklee met 
hom in gesprek tree oor die redes vir sy geweld teenoor ander seuns. Hierdie 
tonele is klaarblyklik gebaseer op die topos in die Mrikaanse jeugverhale oor 
kinderbendes waarin 'n volwasse karakter, dikwels 'n ouer of 'n onderwyser, die 
onnutsige kinderkarakters tot verantwoording roep oor die gevolge van hulle 
kattekwaad. Soos in die geval van die he Ide in die jeugverhale tree Joseph in 
hierdie vermanende gesprekke gereeld as die onskuldige na yore al was hy ook 
betrokke by voorvalle van ernstige aanranding. Die verrassend vergewensgesinde 
woorde van Owen Veldman se ouma wie se kleinseun ernstig beseer is in 'n 
geveg met Joseph kom byvoorbeeld baie geforseerd en onoortuigend voor: "Ek 
het gewonder waarom jy vir Owen so aangerand het. Hy het my eenvoudig 'n 
klomp leuens vertel. Ek ken jou mos, en weet wat 'n soort kind jy is. Jy wil aIleen 
gelos word, ne, my seun. Is dit nie so nie?" (96). Die topos wat die held in die 
jeugverhaal gelyk gee in sy botsing met die gesag van volwassenes, bied aan 
Marble die geleentheid om sy aandeel aan geweldpleging te representeer as dade 
van selfVerdediging. Daar word van die lesers verwag om te glo dat Joseph self 
nooit enige gevegte gelnisieer het nie. 
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Die verwagting wat vroeer in hierdie artikel uitgespreek is dat Marble as 'n 
skrywer wat slegs nege jaar op skool deurgebring het en vermoedelik nie oor die 
literere sofistikasie sou beskik om die self as 'n gedesentraliseerde veelheid van 
stemme voor te stel nie, moet in die lig van die bespreking van die literer
kulturele diskoerse wat neerslag vind in sy outobiografie heroorweeg word. In 
Ek, joseph Daniel Marble blyk dit dat die outeur onder meer kennis dra van die 
gesprekke rondom die Waarheid- en Versoeningskommissie, Long Walk to 
Freedom van Nelson Mandela, die Bybel, Westerse sprokies, tekste uit die 
Mrikaanse jeugliteratuur en aksiefilms uit Hollywood. Hierdie relatief beperkte 
korpus tekste en diskoerse asook Marble se naYewe vertelstyl maak dit moeilik 
om sy boek as 'n gesofistikeerde literere werk te bestempel. Dit is nietemin 
duidelik dat die onvermydelike intertekstualiteit waaraan geen teks kan ontkom 
nie, tot gevolg het dat die beeld van die self wat Marble representeer, gedeeltelik 
tot stand kom deur die veelheid van stemme uit die ander tekste waarna hy 
verwys. Hierdie intertekstuele desentralisering van die manlike subjek in Ek, 
joseph Daniel Marble as 'n "outobiokopie" (Lejeune, 1998: 13-16) asook die 
diskontinuYteit tussen die volwasse verteller en die jeugdige protagonis lei ge
samentlik tot 'n komplekse representasie van manlike subjektiwiteit wat beswaar
lik versoenbaar is met die Romantiese siening van 'n verenigde self. l 

Marble het die publikasie van sy outobiografie waarskynlik te danke aan die 
redelik resente ontwikkeling in die Westerse literatuur om die lewensverhale van 
bendelede te publiseer. In Suid-Mrika het Don Mattera se outobiografiese 
vertelling van sy betrokkenheid by bendeaktiwiteite in die destydse Sophiatown 
met die titel Memory is the Weapon (1987) en Godfrey Moloi, die "godfather" van 
Soweto, se My Life (1991) die grondslag gele van 'n subgenre binne die Suid
Mrikaanse outobiografie. Na die publikasie van hierdie outobiografiee in Suid
Mrika konJoseph Marble in 1999 ook sy Mrikaanse verslag oor die bendekultuur 
die lig laat sien. Dit is ook in die jare negentig dat die swart Amerikaanse bende
lid, Kody Scott aansienlike sukses behaal het met sy memorie Monster. The 
;1utobiography of an L.A. Gang Member (Faludi, 1999: 472). 

3. Slot 

Vroeer in hierdie artikel is opgemerk dat Ek, joseph Daniel Marble 'n belangrike 
toetssteen en 'n moontlike korrektief op 'n ondersoek na manlikheid in die 
literere prosa kan wees. Al kan Joseph Marble se outobiografie beswaarlik as 'n 
voorbeeld van postmodernistiese literere fiksie beskou word, is dit uiteindelik 
opvallend dat die manlike subjek wat hier na yore tree ten minste gedeeltelik ook 
onderworpe is aan dieselfde desentrering en veelstemmigheid as die post
modernistiese manlike subjekte in die werk van Breytenbach, Prinsloo, Strachan, 
De Lange en andere. Die manlike subjek in Ek, joseph Daniel Marble word op 
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verskillende maniere gedesentreer: die kwesbaarheid van Joseph se jeugdige 
manlike identiteit binne sy vyandige omgewing het byvoorbeeld 'n onder
mynende uitwerking wat hom sy toevlug laat neem tot 'n oorkompenserende 
macho-manlikheid. Hierdie hipermanlikheid is in der waarheid die masker wat 'n 
subjektiwiteit moet verbloem wat aan 'n radikale en destabiliserende fragmentasie 
onderworpe is. 

Die tekstuele prosesse wat betrokke is by die outobiografie dra by tot die 
problematisering van manlike subjektiwiteit in die teks. Die manlike subjek word 
onder andere gedesentreer deur die diskontinui"teit wat ontstaan tussen enersyds 
die jeugdige protagonis, die macho-bendelid, en andersyds die volwasse verteller 
wat as verantwoordelike broodwinner, eggenoot en vader met ambivalente ge
voelens terugkyk op sy verlede. Die intertekstuele netwerk waarbinne Marble se 
outobiografie, oftewel outobiokopie, tot stand kom, dra by tot 'n verstrooiing van 
die manlike subjek oor 'n wye verskeidenheid diskoerse wat die konstruksie van 
'n gekonsolideerde subjek van meet af aan belemmer. 

Linda Anderson (2001: 3-4) het sekerlik gelyk as sy die outobiografie as 'n 
genre beskryf wat veral sedert die negentiende eeu in die Weste deur mans uit die 
middelklas oorheers is en sedertdien ook gekenmerk word deur 'n voorkeur vir 
die universele subjek. Die ideale van outonomie, selfVerwesenliking, outentisiteit 
en transendensie het weens die prominente werksaamheid van manlike skrywers 
en kritici op die gebied van die outobiografie deel geword van die genre
verwagtinge oor die outobiografie. Anderson (2001: 11; 102-103) dui aan dat die 
genre van die outobiografie veral sedert die bydraes van vroulike outobiograwe in 
die twintigste eeu toenemend blyke gee van heterogeniteit hoewel dit tans steeds 
bewustelik uitgesluit word in die strewe van manlike outobiograwe na univer
saliteit, enkelvoudigheid en same hang. Anderson (2001: 98) vind aansluiting by 
Virginia Woolf in haar opmerking dat vroue hulle behoort te wend tot 'n vorm 
van representasie wat voorkeur gee aan veelvoudigheid: "a multiplicity which 
cannot be captured within one and the same, the singular'!' of masculine 
discourse" . 

Ondanks haar uitvoerige besprekings van Roland Barthes en Jacques Derrida 
se outobiografiese tekste versuim Anderson om volledig rekenskap te gee van die 
onlangse ontwikkelinge in die genre van die outobiografie en in die teorie
vorming oor manlikheid. Daar word immers toenemend erkenning gegee aan die 
bestaan van verskillende soorte manlikhede (sien Connell, 1995) wat 'n onge
kwalifiseerde gelykstelling tussen 'n enkelvoudige manlikheid en 'n gekonsoli
deerde en universele subjektiwiteit toenemend onhoudbaar maak. 'n Kritikus 
soos Lejeune (1989 en 1998) het verder aangetoon dat talige en tekstuele faktore 
dit vir sowel manlike as vroulike outobiograwe onmoontlik maak om hulle ver
tellings te laat sentreer rondom 'n enkele gekonsolideerde subjek. 
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'n Outobiografie soos Ek, Joseph Daniel Marble is byna onvermydelik 'n outo
biokopie en 'n autre-biografie waarin veelstemmigheid die totstandkoming van 'n 
gekonsolideerde manlike subjek ondermyn. Marble se outobiografie kan as 'n 
toetssteen vir die representasie van manlikheid in die literere prosa beskou word 
in soverre dit onvermydelik, net soos die werk van literere skrywers, onderworpe 
is aan die tipies desentrerende werking van tekstuele prosesse. Die desentrering 
op tekstuele vlak het noodwendig tot gevolg dat die representasie van die manlike 
subjek meegevoer word in die momentum wat enige poging ondermyn om 'n 
gekonsolideerde sentrum na te streef. 

As outeur stel Marble nie soos Strachan, Prinsloo en Breytenbach doelbewus 
ondersoek in na die strategiee en implikasies wat betrokke is by die desentrering 
van manlike subjektiwiteit nie. Die genre van die outobiografie, waarin die 
diskontinuYteit tussen die verteller en die jonger protagonis 'n genrekenmerk van 
die outobiografie geword het, fasiliteer egter Marble se representasie van 'n 
komplekse veelvoudige manlikheid: die jeugdige Joseph wat hom wend tot 'n 
macho-identiteit wat sentreer rondom seksuele prestasie en geweldpleging staan 
uiteindelik op gespanne voet met Marble as volwasse verteller wat homself 
voorstel as 'n verantwoordelike broodwinner en gesinsman. Die volwasse 
verteller beskou soms die macho-identiteit van sy jeugdige "ek" met trots en met 
'n mate van identifikasie. Opvallender is egter die diskontinutteit tussen verteller 
en protagonis: die jeugdige bendelid se mobilisering van 'n manlike identiteit 
rondom gewelddadigheid en seksuele verowering kontrasteer uiteindelik met die 
volwasse verteller wat hom identifiseer met sy rol as broodwinner, vader en 
eggenoot. 
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Note 
Meer as een resensent het na die verskyning van Marble se outobiografie die 
vermoede uitgespreek dat die stem van Marble se uitgewer by Kwela Boeke ook baie 
sterk hoorbaar is in die netjiese versorging en vormgewing van die teks. Cecile 
Cilliers (1999: 7) merk op: "Die redaksionele hand is te sigbaar, die Mrikaans soms 
skokkend, soms te korrek" (sien ook Lategan, 2000: 6). Indien hierdie resensente 
gelyk het, kan Ek,joseph Daniel Marble beskou word as 'n kollaboratiewe outobiografie 
waarin die stem van die manlike verteller aangevul en gewysig is deur die stem van 
die wit vroulike uitgewer van Kwela Boeke, Arinari van der Merwe, wat ook die fota 
van Marble geneem het wat op die voorblad van sy boek verskyn. Die vermoedelik 
kollaboratiewe aard van die outobiografie problematiseer die representasie van 
manlike subjektiwiteit in die teks aansienlik en dra by tot die versplintering en 
meervoudige karakter van die manlike subjek. In verband met die kollaboratiewe 
outobiografie merk Lejeune (1989: 188) byvoorbeeld op: "The division of labour 
between two people (at least) reveals the multiplicities of authorities implied in the 
work of autobiographical writing, as in all writing". Onsekerheid ontstaan oor 
wanneer Joseph Marble aan die woord is sonder die tussenkoms van Annari van der 
Merwe. Is daar hoegenaamd enige passasies waarin die manlike subjek aan die woord 
is sonder dat sy woorde vooraf deur sy vroulike redakteur geweeg is? 
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