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Hoofstuk 1 – Navorsingsontwerp

1.1 Inleiding

Die gekose genre vir hierdie navorsing is Suid-Afrikaanse letterkundige tydskrifte. ’n

Letterkundige tydskrif is ’n veelsydige genre met ’n diverse aard, omdat dit uit

verskeie subgenres soos artikels, poësie, kortverhale en dramas bestaan.

Die rede waarom daar na slegs enkele tydskrifte uit elke era (die 1960’s, 1980’s en

2000’s) gekyk word, is om tendense in die dokumentontwerp van die gekose

letterkundige tydskrifte uit die onderskeie eras vas te stel, en dit met mekaar te

vergelyk. Sodoende kan daar bepaal word of die parameters van dokumentontwerp

oor veertig jaar heen verskuif het en, indien wel, in watter mate hierdie verskuiwing

plaasgevind het.

Dokumentontwerp is ’n betreklik nuwe rigting binne die toegepaste taalstudie. Karin

Schriver, ’n bekende skrywer en navorser op hierdie terrein, beskryf dokument-

ontwerp (“Document Design”) as ’n wyse waarop tekste geskep word, deur gebruik-

making van woorde en grafika, om aan ’n sekere doel te voldoen (1997:10). Hierdie

doel word bepaal deur:

(i) die boodskap wat die skrywer wil oordra,

(ii) die metode van oordrag (die tipe dokument), en 

(iii) die gehoor aan wie die boodskap oorgedra moet word. 

Tekste word dus geskep met spesifieke oogmerke, wat in ooreenstemmende tipes

tekste of genres soortgelyk mag wees, in gedagte. Die algemene definisie vir “genre”

is die klassifikasie of indeling van letterkunde in sekere kategorieë. Hierdie indeling

word gemaak volgens ooreenkomste en verskille tussen die onderskeie letterkundige
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tipes. Elke genresoort besit sy eie eienskappe, patrone en konvensies (Peck & Coyle

1993:1–2).

Daar word geen waardeoordele oor die letterkundige tydskrifte uitgespreek nie, en

die keuse van materiaal was ook nie gegrond op die “kwaliteit” van die inhoud nie.

Die redes vir die keuse van die navorsingsmateriaal word in 1.6 bespreek.

1.2 Motivering

Daar het in die 1930’s en 1940’s groot navorsingsbelangstelling in letterkundige

tydskrifte geheers. In 1933 het A.M. Uys ’n tesis oor “Die Hollandse letterkundige

tydskrifte aan die Kaap tussen 1875 en 1900 as kultuur-historiese beeld van Suid-

Afrika, met besondere verwysing na die letterkundige” aan die Universiteit van

Kaapstad voltooi. In 1939 het P.J.J. Dry ’n tesis met die titel “Ons Klyntji: sy histo-

riese agtergrond, sy ontstaan, sy betekenis vir ons kultuur” aan die Universiteit van

die Oranje-Vrystaat voltooi. In 1945 het W.G. Combrinck ’n tesis oor “Die Hollandse

en Afrikaanse letterkundige tydskrifte van Suid-Afrika, 1824–1940” aan die

Universiteit van die Witwatersrand ingedien. Hierdie belangstelling het egter hierna

gekwyn tot en met 1991, toe J.H. Venter ’n doktorale proefskrif, getiteld “Standpunte

as barometer van die Afrikaanse geesteslewe: 1945–1986” aan die Universiteit van

Suid-Afrika geregistreer het. Hierdie navorsing is egter nooit voltooi nie, en vandag

bestaan ’n groot leemte op die terrein van navorsing oor letterkundige tydskrifte.

Daar is nog geen navorsing oor die dokumentontwerp van letterkundige tydskrifte

gedoen nie, en om dié rede kan hierdie studie as baanbrekend beskou word.

1.3 Probleemstellings

1. Die gebrek aan navorsing en navorsingspublikasies van ’n oorsigtelike aard oor 

veral Afrikaanse letterkundige tydskrifte (soos vermeld in die Motivering (1.2)

van die studie).
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2. Die feit dat dokumentontwerp, wat ’n relatief jong wetenskap is, tot dusver 

hoofsaaklik toegepas is op openbare inligtingsdokumente soos voorligtings-

biljette, produkhandleidings, ensovoort; en dat weining nog gedoen is om die

rol van dokumentontwerp in publikasies van ’n meer akademiese aard aan te

toon.

1.4 Doelstellings

Die doel van hierdie studie is om veranderende tendense in die dokumentontwerp

van Suid-Afrikaanse letterkundige tydskrifte van die 1960’s, 1980’s en 2000’s na te

vors. Aspekte wat ondersoek word, is: 

1. Watter genre-konvensies kan vasgestel word vir die letterkundige tydskrif en 

in watter mate voldoen die gekose tydskrifte aan hierdie genre-konvensies?

2. In watter mate verskil die inhoud (subgenres en bydraende skrywers) van die 

verskillende tydskrifreekse uit dieselfde eras (of stem hulle ooreen)? Watter

veranderinge of verskuiwings ten opsigte van die inhoud van die letterkundige

tydskrifreekse het oor die drie eras heen plaasgevind? 

3. In watter mate verskil die struktuur (intern en ekstern) van die verskillende 

tydskrifreekse uit dieselfde eras (of stem dit ooreen)? Watter veranderinge of

verskuiwings ten opsigte van die struktuur van die letterkundige tydskrifreekse

het oor die drie eras heen plaasgevind? 

4. In watter mate verskil die styl van die verskillende tydskrifreekse uit dieselfde 

eras (of stem dit ooreen)? Watter veranderinge of verskuiwings ten opsigte van

die styl van die letterkundige tydskrifreekse het oor die drie eras heen plaas-

gevind? En laastens: 

5. In watter mate verskil die uitleg van die verskillende tydskrifreekse uit 

dieselfde eras (of stem dit ooreen)? Watter veranderinge of verskuiwings wat

die uitleg van die letterkundige tydskrifreekse betref, het oor die drie eras heen

plaasgevind?
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1.5 Navorsingsmetodologie en afbakening

Kwalitatiewe navorsing word gedoen deur ’n meta-analise van die dokumentontwerp

van verskillende tydskrifreekse uit die 1960’s, 1980’s en 2000’s. As gevolg van die

groot omvang van hierdie studie kan daar nie in fyn besonderhede op ’n omvattende

wyse na die inhoud van elke teks in elke tydskrif gekyk word nie. Om hierdie rede

word die tekste oorhoofs in verskillende subgenres ingedeel. Volledigheidsonthalwe

word al die verskillende skrywersname of aliasse van bydraers tot verskillende sub-

genres in die tydskrifte opgeneem.

Jan Renkema, 'n bekende Nederlandse taalkundige en taalbeheersingskunde, se CCC-

model (vir die ontleding van tekste) word as teoretiese raamwerk gebruik, maar

omdat dit hoofsaaklik ontwerp is om kort tekste te ontleed, word dit vir die doel-

eindes van hierdie studie vir die analise van letterkundige tydskrifte aangepas.

1.6 Navorsingsmateriaal 

Die gekose tydskrifte moes aan ’n aantal kriteria voldoen. Eerstens moes die tyd-

skrifte binne een van die voorafbepaalde eras val, tweedens moes die tydskrifte

verkieslik ’n kort lewensduur gehad het (omdat letterkundige tydskrifte met ’n kort

lewensduur gewoonlik onafhanklike “wegbreek”-publikasies was wat met ’n spesifieke

doel voor oë gestig is, en doodgeloop het nadat daardie doel bereik is), en derdens

(en waarskynlik die belangrikste rede) moes die tydskrifte beskikbaar wees. Naas die

meer eksperimentele tydskrifte word die tydskrifte Standpunte en Tydskrif vir

Letterkunde as kontrolemaatstaf gebruik omdat beide gevestigde tydskrifte oor talle

dekades heen was (en is) – insluitende die 1960’s, die 1980’s en die 2000’s.

Vir die era 1960–1970 word Sestiger, Kol, Wurm en Standpunte nagevors. Vir die

tydperk 1980–1990 word daar na Spado, Graffier, Stet en Standpunte gekyk en vir

2000 en daarna word daar gekyk na Driepootpot, PENorent, seepdoos SOAPBOX,
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Tydskrif vir Letterkunde en Spilpunt. Sedert voltooiing van hierdie studie (in Julie

2004) het die nuwe uitgawes van Spilpunt (1(2)) en Tydskrif vir Letterkunde (41(2))

verskyn. Dit is dus nie in hierdie studie ingesluit nie.

1.7 Navorsingsontplooiing

In hoofstuk 2 word ’n teoretiese omskrywing van begrip of term “dokumentontwerp”

gegee. Dit word gevolg deur ’n beskrywing van Jan Renkema se CCC-model (vir

ontleding van tekste) en dié model word dan aangepas vir toepassing op die

kwalitatiewe navorsingsmetode wat in hierdie studie gebruik word. Dit word gevolg

deur ’n omskrywing van terme wat in dié model en hierdie studie gebruik word.

In hoofstuk 3, 4 en 5 word die inhoud, struktuur, styl en uitleg van die onderskeie

tydskrifte van die onderskeie eras geanaliseer, ontleed en met mekaar vergelyk.

Hoofstuk 3 fokus op die tydskrifte van die 1960’s, naamlik Sestiger, Kol, Wurm en

Standpunte; hoofstuk 4 op die tydskifte van die 1980’s, naamlik Spado, Graffier, Stet

en Standpunte; en hoofstuk 5 op die tydskifte van die 2000’s, naamlik Driepootpot,

PENorent, seepdoos SOAPBOX, Tydskrif vir Letterkunde en Spilpunt.

Hoofstuk 6 bevat die afleidings en gevolgtrekkings wat berus op die navorsings-

bevindinge wat in die voorafgaande hoofstukke uiteengesit is. Vergelykings word

getref tussen die genre-konvensies, inhoud, struktuur, styl en uitleg van die

tydskrifreekse van die verskillende eras en moontlike verklarings word gegee vir die

veranderinge en ooreenkomste wat waargeneem is.
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Hoofstuk 2 – Teoretiese onderbou
en terminologie

2.1 Dokumentontwerp

Volgens Karin Schriver is dokumentontwerp die wyse waarop tekste geskep word,

deur van woorde en grafika gebruik te maak, om aan ’n sekere doel te voldoen

(1997:10). Hierdie doel word bepaal deur:

(i) die boodskap wat die skrywer wil oordra,

(ii) die metode van oordrag (die tipe dokument), en 

(iii) die gehoor aan wie die boodskap oorgedra moet word, dus die leser.

Volgens Schriver moet skrywers en grafiese ontwerpers lesers se behoeftes baie

ernstiger opneem as hulle dokumentontwerp wat werklik effektief is, wil toepas

(1997:3).

Schriver beklemtoon die feit dat dokumentontwerp al die prosesse van die ontwerp

van ’n dokument beïnvloed, en nie slegs as afronding en/of formatering gesien moet

word nie. Goeie dokumentontwerp verg deeglike beplanning om die verbale en

visuele elemente in ’n teks op so ’n manier te gebruik dat daar in die doel van die

teks geslaag word (1997:5–6). Sy beskryf dokumentontwerp as “...the act of bring-

ing together prose, graphics (including illustration and photography), and typography

for purposes of instruction, information, or persuasion. Good document design

enables people to use the text in ways that serve their interests and needs”

(1997:10–11).

Vir die doel van hierdie studie word Jan Renkema se CCC-model (wat in die laat

negentigerjare ontwikkel is) gebruik om die gekose dokumente te ontleed. 

Document design fuses art and science (Schriver 1997:11)
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Die volgende vyf aspekte van dokumentontwerp word vervolgens geïdentifiseer en

ontleed: genre, inhoud, struktuur, styl en uitleg.

2.2 Jan Renkema se CCC-model

Renkema het die CCC-model ontwikkel sodat die kwaliteit van ’n spesifieke teks

bepaal kan word deur dit aan sekere kriteria te meet. Hierdie 15 ykpunte word

gebruik vanuit die perspektief van die dokumentontwerp. Die “correspondentie”,

“consistentie” en “correctheid” van die teks word bepaal deur te kyk na die “tekst-

soort” (genre), inhoud, “opbouw” (struktuur), “formulering” (styl) en “presentatie”

(uitleg) van die teks. Volgens Renkema is dié 15 kriteriapunte gerangskik volgens

belangrikheid, waar punt 1 die belangrikste, en punt 15 die mins belangrike kriteria-

punt is (Renkema & Kloet 2000:25).

Tabel 2.1: Renkema se CCC-model (Renkema & Kloet 2000:26)

a. Tekstsoort

b. Inhoud

c. Opbouw

d. Formulering

e. Presentatie

Correspondentie

1. geschiktheid

4. voldoende informatie

7. voldoende samenhang

10. gepaste formulering

13. gepaste presentatie

Consistentie

2. genrezuiverheid

5. overeenstemming tussen feiten

8. consequente opbouw

11. eenheid van stijl

14. afstemming tekst en
vormgeving

Correctheid

3. toepassing genreregels

6. juistheid van gegevens

9. correcte verbindingswoorden

12. correcte zinsbouw en 
woordkeus

15. correcte spelling en 
interpunctie

Die “correspondentie”-kolom dui op die ooreenstemming tussen die teks en die doel

wat die outeur(s) of, in hierdie geval, redakteur(s) in gedagte gehad het met

publikasie van die teks (dit wil sê die letterkundige tydskrif). Dit het ook te make

met die verwagting van die leser, die volledigheid van die inhoud, die gebruikers-

vriendelikheid van die struktuur, die gepastheid van die styl en formulering en die

funksionaliteit van die uitleg (Renkema & Kloet 2000:25–29).
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Die “consistentie”-kolom dui op die konsekwentheid van die vyf onderskeie elemente

in dokumentontwerp van die letterkundige tydskrifte wat ondersoek word. Dit sal

duidelik na vore tree met die vergelyking tussen die verskillende tydskrifte van

dieselfde tydskrifreeks, die vergelyking tussen die verskillende tydskrifreekse van

dieselfde era en die vergelyking tussen die verskillende tydskrifreekse van die

verskillende eras (Renkema & Kloet 2000:25–29).

Die “correctheid”-kolom dui op die stiptelike navolging van die reëls met betrekking

tot genrekonvensies, feitelike korrektheid, die gebruik van spesifieke verbindings-

woorde, korrekte sinsbou en woordkeuses en die korrekte gebruik van spelling en

leestekens (Renkema & Kloet 2000:25–29). As gevolg van die kwalitatiewe aard van

hierdie studie (kyk 1.5) kan daar ongelukkig nie in besonderhede na die korrektheid

van die genre, inhoud, struktuur, styl en uitleg van elke teks in elke tydskrif gekyk

word nie. Daarom pas ek graag Renkema se model vir my navorsingsmetodiek aan

deur die “correctheid”-kolom weg te laat.

Tabel 2.2: Aanpassing van Renkema se CCC-model

A. Genre

B. Inhoud

C. Struktuur

D. Styl

E. Uitleg

1. Korrespondensie

A1. geskiktheid

B1. voldoende inligting

C1. voldoende samehang

D1. gepaste formulering

E1. gepaste aanbieding

2. Konsekwentheid

A2. genresuiwerheid

B2. ooreenstemming tussen feite

C2. konsekwente struktuur

D2. deurlopenheid van styl

E2. gepastheid van uitleg vir die genre

2.3 Genre

Die algemene definisie vir genre is die klassifikasie of indeling van letterkunde in

sekere kategorieë. Hierdie indelings word gemaak volgens ooreenkomste en verskille

tussen die onderskeie letterkundige tipes. Elke genresoort besit sy eie eienskappe,

patrone en konvensies (Peck & Coyle 1993:1–2).
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Volgens Joan Hambidge (1992:148) word genre “... in die breedste sin van die woord

ook gebruik om verskillende kunsvorme aan te dui...”. Van Gorp et al. verwys na “...

een aantal teksttypes en strategieën van tekstvorming binnen het literaire systeem

die veeleer op psychosociale en functionele gronden moeten onderscheiden worden

en die het traditionele genresysteem doorkruisen ... Zo manifesteren zich ‘genres’ als

b.v. arbeidersliteratuur, vrouwenliteratuur, jeugdliteratuur op grond van schrijver of

geïntendeerde publiek” (1991:160).

Peck & Coyle voer verder aan dat elke letterkundige werk nie alleen oor ’n generiese

konteks beskik nie, maar ook ’n historiese konteks besit. Hierdie historiese konteks

dui op ’n bepaalde historiese era waarin skrywers dikwels dieselfde kwessies

aanspreek en meestal oor gemeenskaplike waardes beskik (1993:2). Abrams beves-

tig hierdie siening deur die volgende stelling: “By structuralist critics a genre is con-

ceived as a set of constitutive conventions and codes, altering from age to age, but

shared by a kind of implicit contract between writer and reader. These codes make

possible the writing of a particular literary text, though the writer may play against,

as well as with, the prevailing generic conventions” (1999:109). 

Hierdie genrekonvensies dui dus op ’n tipe verstandhouding tussen die skrywer en

die lesers. Van Gorp et al. noem dit ’n “genrebewustzijn”. Hy beskryf dit as “... een

soort kader waarin men teksten schrijft en leest, of nog: een verwachtingshorizon die

opgeroepen wordt door formele, inhoudelijke en pragmatische gegevens”

(1991:160). Van Gorp et al. vervolg verder dat die “genrebewustzijn” ’n dinamiese

konsep is en dat tekstipes dikwels verander, groei en “evolueer” (1991:160).

Genres is dus nie staties nie, en volgens Van der Zalm (2001:100) was daar nog

nooit werklik algehele ooreenstemming oor die indeling van genres nie. Uit die invals-

hoek wat in hierdie studie gebruik word, word die letterkundige tydskrif as genre

ondersoek. Die onderskeie tekstipes wat in die tydskrifte voorkom (soos artikels, dra-

mas, fragmente uit romans/novelles, kortverhale, kunswerke, onderhoude, poësie, en

vertalings) word as subgenres geklassifiseer.
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Punt A1 kruis-tabuleer die genre van die teks en korrespondensie of ooreenstemming

sodat die geskiktheid van die genretipe vasgestel kan word. In die geval van hierdie

studie, sal die letterkundige tydskrif ondersoek word as geskikte genre vir die publi-

kasie van letterkundige inhoud. Hier sal gekyk word na die doel en teikengehoor van

die letterkundige tydskrif en die eienskappe van dié medium.

Punt A2 gaan oor die genresuiwerheid van die teks. Hoe vergelyk die konvensies wat

in punt A1 vasgestel is onderling tussen die verskillende tydskrifreekse, en eras?

2.4 Inhoud

Punt B1 het te make met die hoeveelheid en kwaliteit van die inligting wat aan die

leser gebied word. As gevolg van die aard van hierdie studie (kyk 1.5) kan daar

ongelukkig nie in besonderhede na die inhoud van elke teks in elke tydskrif gekyk

word nie. Daarom word die tekste oorhoofs ingedeel in verskillende subgenres of

tekstipes. Hierdie subgenres sluit aforismes, artikels, briewe, dramas, foto’s, kort-

verhale, kunswerke, onderhoude, poësie, strokiesprente, fragmente uit romans/

novelles en vertalings in. Die bydraende outeurs van die genre en onderskeie sub-

genres word ook aangeteken vir vergelykingsdoeleindes in punt B2.

Punt B2 dui op die ooreenstemming tussen die feite. Die verskillende subgenres

(tekstipes) wat in die onderskeie tydskrifte (genres) voorkom, sal met mekaar

vergelyk word om die volledigheid van die inligting in elke tydskrifreeks, verskillende

tydskrifreekse van elke era en verskillende eras se tydskrifreekse te bepaal. Die

bydraende outeurs, die genres en onderskeie subgenres word ook op dieselfde wyse

met mekaar vergelyk om sodoende ’n idee te vorm van watter outeurs watter

subgenres en genres verkies het. Daar word ondersoek watter subgenres in watter

tydskrifte voorkom en in watter verhouding hulle tot mekaar voorkom.
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2.5 Struktuur

Die term “struktuur” word meestal verklaar as die bou, samestelling of rangskikking

van sekere stof of materiaal. Meine (1949:717) beskryf dit as “...the arrangement of

the parts in a whole, manner of organization...” en deur Fowler & Fowler (1960:329)

word dit soos volg beskryf: “Way in which thing holds together, the supporting frame-

work or essential parts...”. 

Van Gorp et al. (1991:384) definieer die term soos volg: “Structuur is het geheel van

relaties tussen elementen van een tekst.”  ’n Siening meer gerig op die kunste is dié

van prof. A.P. Grové. Hy voel “...die struktuur slaan op die organisasie van beide stof

en taal op so ’n wyse dat die gevolg artistiek bevredigend is” (Grové 1963:39).

Punt C1 dui op die interne en eksterne struktuur van die tydskrifte. Weereens is dit

onmoontlik om die struktuur van elke teks in die tydskrifte te ontleed, daarom word

daar globaal na elke reeks tydskrifte gekyk om die struktuur vas te stel.         

2.5.1 Interne struktuur

Die “interne struktuur” van ’n teks dui op die beginsels wat geïmplementeer word om

die teks te orden. Hieronder val liniêre ordening (met aspekte soos alfabetiese,

tematiese of chronologiese orde), en hiërargiese ordening (Carstens 2000b:26).

(a) Liniêre ordening

(i) Alfabetiese ordening

Hierdie tipe interne struktuur behels dat die onderskeie elemente 

volgens die alfabet (“die volgorde van die ABC”) georden word

(Odendal & Gouws 2000:40).
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(ii) Tematiese ordening

Hierdie tipe interne struktuur behels dat die verskillende elemente 

volgens hul onderskeie onderwerpe georden word (Odendal & Gouws

2000:1148).

(iii)  Chronologiese ordening

Hierdie tipe interne struktuur behels dat die onderskeie elemente 

volgens “tydsorde” georden word (Odendal & Gouws 2000:128).

(b) Hiërargiese ordening

Hierdie tipe interne struktuur behels dat die onderskeie elemente 

“mekaar in rang opvolg”. Elke element is “ondergeskik aan die een bo

hom” (Odendal & Gouws 2000:389).

(c) Willekeurige of onreëlmatige ordening

Hierdie tipe interne struktuur behels dat die onderskeie elemente nie 

liniêr of hiërargies georden is nie, en dat daar ook geen ander vaste

patroon of struktuur in die ordening van materiaal vasgestel kan word

nie.

2.5.2 Eksterne struktuur

Die term “eksterne struktuur” dui op die verskillende linguistiese hulpmiddele

waarmee die teks georden of verdeel kan word in verskillende afdelings, sodat dit ’n

logiese geheel kan vorm. Hierdie onderdele sluit onder andere die volgende in:

hoofopskrifte en subopskrifte, inhoudsopgawes, redakteursbriewe en administratiewe

inligting (Carstens 2000b:26).

In punt C2 word die konsekwentheid van die struktuur (intern en ekstern) tussen die

verskillende tydskrifreekse van elke era en van die verskillende eras met mekaar

vergelyk.
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2.6 Styl

“Styl kan in absolute essensie opgevat word as die wesenlike essensie van die kuns”

(Grové 1963:91). 

Woordeboeke beskryf die term “styl” soos volg: “…trant, wyse van skryf, skilder, bou

… eenheid van vormgewing in ’n kunswerk, kenmerkende vorm, wyse van uit-

drukking van ’n bepaalde kunstenaar, skool of tydperk…” (Odendal & Gouws

2000:1115) en “…wyse of manier waarop jy jou in geskrifte uitdruk, skryfwyse …

harmoniese eenheid in vormgewing…” (Terblanche & Odendaal 1966:1066). 

Abrams (1999:303) het die volgende te sê oor styl: “Style has traditionally been

defined as the manner of linguistic expression in prose or verse – as how speakers or

writers say whatever it is they say. The style specific to a particular work or writer, or

else distinctive of a type of writings, has been analyzed in such terms as the rhetori-

cal situation and aim ...; characteristic diction, or choice of words; type of sentence

structure and syntax; and density and kinds of figurative language.”

Ook volgens Carstens (2000a:41) word styl bepaal deur inherente aspekte soos

woordeskat, sinsbou en struktuur. Ander faktore wat ’n groot invloed op die styl van

’n dokument uitoefen, is die tema van die teks, doel van die teks, die teikengehoor

en die genre.

Van Gorp et al. (1991:380) sluit hierby aan wanneer hy styl definieer:

“Karakteristieke manier waarop iemand zich in taal (proza of poëzie) uitdrukt

(persoonlijke stijl). Deze uitdrukkingswijze kan ieder denkbaar aspect van de taal

omvatten: zowel woordkeuze, het gebruik van stijlfiguren of beeldspraak, zinsbouw

en compositie, als tonaliteit en gevoelswaarde. Dit begrip van persoonlijke stijl kan

verruimd worden tot de manier waarop groepen van mensen, i.c. schrijvers, zich

uitdrukken (b.v. de stijl van Tachtig) of zelfs hele volken (idiomatologie; b.v. het
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verschil tussen een Franse en een Duitse stijl). Verder word het begrip ook gebruikt

voor de eigen uitdrukkingswijze van een bepaalde periode (periodestijl, b.v. baroksti-

jl) of een genre (genrestijl, b.v. briefstijl).”

Punt D1 dui op die styl van die tydskrifte. Daar word na elke reeks tydskrifte as

geheel gekyk om die styl, en die gepastheid daarvan, vas te stel.

In punt D2 word die konsekwentheid van die styl tussen die verskillende tydskrif-

reekse van elke era en van die tydskrifreekse van verskillende eras met mekaar

vergelyk.

2.7 Uitleg

Die term “uitleg” dui op die opmaak van ’n bladsy of dokument deur gebruik te maak

van ’n rekenaar met ’n tafelbladuitlegprogram of konvensionele metodes met ligtafels

en so meer. Terblanche & Odendaal (1966:1160) definieer die term as: “…vertolking,

uiteensetting, beplanning…”.

Campbell (1984:36) beskryf “uitleg” as: “…the task of assembling all the different

elements – the photographs, artwork, text and so on, to be prepared for eventual

printing”.

Punt E1 dui op die uitleg van die tydskrifte. Daar word na elke reeks tydskrifte as

geheel gekyk om die uitleg, en die funksionaliteit daarvan, vas te stel.

In punt E2 word die konsekwentheid van die uitleg tussen die verskillende tydskrif-

reekse van elke era en van die tydskrifreekse van die verskillende eras met mekaar

vergelyk. Die gepastheid van die uitleg vir die genre word bepaal, en daar word ook

gekyk na die verandering en progressie van die ontwerp en uitleg van era tot era, en

hoe tegnologie bygedra het tot die optimalisering van vorm ten opsigte van funksie.
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2.7.1 Tipografie

Die term “tipografie” kan gedefinieer word as “… die kuns van druk of afdruk met los,

saamgevoegde lettertipes of letters…” (Terblanche & Odendaal 1966:1114) en ook as

“[t]he art, general design and appearance of printed matter using type” (Campbell

1984:179). Volgens Carstens (2000b:42) speel tipografie en ruimte ’n baie belang-

rike rol in die volgende eienskappe van ’n dokument:

• die aard (bv. formeel of informeel),

• die struktuur (bv. die hiërargie),

• die genre/subgenre (bv. ’n resensie of lesersbrief),

• die manier waarop die teks gelees word (bv. van bo na onder of van links na

regs),

• die manier waarop die teks gebruik moet word (bv. moet dit gehou of 

weggegooi word), en

• die uitlig van belangrike elemente met behulp van tipografie en ruimte (bv. 

sekere prente, foto’s en woorde).

Aspekte wat in gedagte gehou moet word by die tipografiese ontwerp is die vol-

gende: leesbaarheid, beklemtoningstegnieke, opskrifhiërargieë, lettertipe (serif of

sans serif), lettergrootte, gewig, wydte, skuinste, hoofletters of kleinletters,

spasiëring van letters en woorde, lynspasiëring, kolomwydte, of die teks links of regs

moet oplyn en of dit aan weerskante geblok (“justified”) moet word, ensovoorts

(Keyes 1993:638).

2.7.2 Wit spasie of tipografiese wit

Wit spasie dui op die hoeveelheid wit spasie op die bladsy wat nie met teks of grafika

gevul is nie. Dit is dus die skoon, oop gedeeltes op die bladsy. Wit spasie dien ’n

belangrike doel ten opsigte van die balans en ruimtelike oriëntasie van die dokument.
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(a) Horisontale spasiëring

Volgens Keyes (1993:643) verwys horisontale spasiëring na “...the 

modular increments of line spacing which create relative proximity,

separation and chunking, where larger multiples separate higher levels

of a content structure and smaller multiples separate lower levels.”

(b) Vertikale spasiëring

Vertikale spasiëring word soos volg gedefinieer: “...the various vertical 

alignments which create separate columns or locations within columns;

for example, the left margin positions of hung (outdented) heads, text

columns, outdented and indented text” (Keyes 1993:643).

2.7.3 Swart-en-wit-ontwerp

In die boek Black and white and two-color design spreek Lesa Sawata die volgende

mening oor swart-en-wit-ontwerp uit: “While reduced-color design is often less

expensive to produce ... it is as miraculously adaptable as the proverbial little black

dress; it can be the gamut of style, from restrained elegance to comic-strip boldness.

With well-thought-out design, even pieces created on a copying machine can look

innovative, rather than cheap and dirty” (1999:5).

(a) Gryse

Swart-en-wit-ontwerp impliseer gryse. Gryse is skakerings van swart. 

Die grys se graad of persentasie van donkerte en kontras dra by tot die

beklemtoning en variasie in ’n dokument. Gryse word baie effektief

gebruik in swart-en-wit-ontwerp; swart-en-wit foto’s bestaan uiteraard

slegs uit skakerings van grys. Gryse is dikwels ’n funksionele manier

om sekere stukke inligting in ’n teks met mekaar in verband te bring,

soos in tabelle en grafieke (Groff 1990:48).
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(b) Tipografiese tonale digtheid (“Typographic tonal density”)

Volgens Elizabeth Keyes verwys “typographic tonal density” na “...the 

relative blackness or shades of grey of type on the page. It describes

the way we perceptually group individual character strokes, letters,

words, or lines of type to form an overall gray-tone varying from light

to dark” (Keyes 1993:664).

2.7.4 Kleurontwerp

Die gebruik van kleur voeg ’n hele nuwe dimensie by ontwerp. ’n Maklike manier om

na ’n kleur te kyk, is deur middel van die kleurwiel. Analoë kleure is langs mekaar

gesitueer en kleure wat oorkant mekaar voorkom, staan bekend as komplementêre

kleure. Kleure word as warm of koud geklassifiseer. Kleure soos geel, rooi en oranje

is warm terwyl kleure soos groen, blou en pers as koud gesien word (Groff 1990:54).

Die gebruik van kleur word beïnvloed deur kleurtoon, -waarde, -versadigingsgraad,

helderheid, posisie op die kleurwiel, vorige assosiasies, agtergrond, aangrensende

kleure, oppervlak, ouderdom van teikengroep, moontlike kleurblindheid van lesers,

ensovoorts (Keyes 1993:638).

2.8 Die Internet

Odendal & Gouws (2000:467) beskryf die term “Internet” as: “Versamelnaam vir al

die funksies wat binne die web vervat word, insluitende funksies soos elektroniese

pos (e-pos), geselsgroepe en nuusgroepe, asook enige ander dienste en inligting wat

elektronies aan gebruikers beskikbaar gestel word.”

Volgens Meyer & Baber (1995:21) is die Internet “[a] system of linked computer net-

works that facilitates data communication services, often referred to as the
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‘information highway’. An international packet-switching network supported mostly by

universities, research centers, and government agencies.”

2.8.1 Die web

Die term “web” word deur Odendal & Gouws (2000:1354) gedefinieer as: “’n

Wêreldwye elektroniese netwerk van rekenaars wat met mekaar gekoppel is deur

middel van sentrale Internet-diensverskaffers. Sulke diensverskaffers huisves elek-

troniese data en stel dit beskikbaar aan enige gebruiker wat met ’n rekenaar [en

modem] inskakel en inligting vra”.

2.8.2 Elektroniese tydskrif (E-tydskrif)

Dit is ’n tydskrif of publikasie wat nie soos die tradisionele tydskrif in harde kopie

beskikbaar is nie, maar wat elektronies op die Internet beskikbaar is. Enige gebruiker

met ’n rekenaar, modem en toegang tot die web kan dit direk van die skerm af lees,

of die bladsye uitdruk om ’n harde kopie te bekom.
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Hoofstuk 3 – Tydskrifte van ’60

3.1 Inleiding

Die jare sestig is gekenmerk deur verandering. Die Sestigers deurbreek taboes deur

te skryf oor dinge soos seks, godsdiens, politiek, rasseverhoudings in Suid-Afrika

tydens die apartheidsjare en die omstrede publikasiewet (Suid-Afrika 1974 nr. 42). 

Dis egter nie net in die tematiek waar verandering plaasgevind het nie, maar ook in

die skryfstyl. Die Sestigers het weggebreek van die ou geykte vorme, hulle “verset

teen die konvensionele en die gevestigde” (Lindenberg 1998:295), nuut gedink en

grootliks geëksperimenteer. 

In hierdie hoofstuk word daar na vier literêre tydskrifte van die jare sestig gekyk:

Sestiger, Wurm en Kol as die afwykings/uitsonderings, met geselekteerde nommers

van Standpunte as die konvensie/reël. 

Volgens Kannemeyer (1983:242) dien Sestiger en Kol “albei ’n tydjie lank as podium

vir nuwe tendensies in die letterkunde”, terwyl Wurm een van die eerste “werklike

avant-garde-tydskrifte [is wat] naas skeppende bydraes [ook] kort beskouinge wat

veral teen die sensuurbedeling gemik is...” publiseer. Standpunte, aan die ander kant,

word deur Kannemeyer beskryf as een van die “belangrikste spesifiek-literêre blaaie”

(1983:243).

Een feit moet ons aanvaar: die skrywer skryf nie vooruit nie, maar vanuit. Hy kies nie

self sy materiaal nie, sy tyd doen dit vir hom. Hy bepaal nie sy eie geestesgesteldheid

nie, sy omgewing doen dit vir hom. 

(Barnard, Sestiger 1(3):27)
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3.2 Biografiese inligting van geselekteerde tydskrifte

3.2.1 Biografiese gegewens van Sestiger

Aan die begin van die sestigerjare was daar ’n groot behoefte onder sommige van die

Sestigers om hulle eie publikasie op die been te bring aangesien probleme ondervind

is om hulle werk in reeds gevestigde literêre tydskrifte, soos Standpunte, gepubliseer

te kry. Chris Barnard en Bartho Smit het probeer om borge vir so ’n publikasie te

vind, maar toe hulle nie daarin slaag nie, nader hulle vir Abel Coetzee van Tydskrif

vir Letterkunde. Hy stem in om ’n nuwe reeks onder die vaandel van Tydskrif vir

Letterkunde uit te bring, en so ontstaan die tydskrif ’60: Tydskrif vir Letterkunde.

Laasgenoemde loop egter na die eerste nommer dood omdat daar gevrees word vir

die staking van staatsteun vir Tydskrif vir Letterkunde. Die rede hiervoor is dat daar

maar min vertroue in die jonger skrywers op die redaksie van ’60 was. Dit lei daartoe

dat die toekomstige redaksie van Sestiger alle bande met Tydskrif vir Letterkunde

verbreek (Kannemeyer 1983:238–9).

Dié debakel het natuurlik baie dekking in die dagblaaie ontvang, en daarom vind die

skrywers hierdie keer maklik borge vir hulle nuwe publikasie. Abel Coetzee van

Tydskrif vir Letterkunde dreig hulle egter met ’n hofbevel indien hulle die naam ’60

sou gebruik, en daar word toe op die naam Sestiger besluit. Bartho Smit, wat

destyds ’n uitgewer by Afrikaanse Pers-Boekhandel was, sou as hoofredakteur

optree. Druk is egter op Afrikaanse Pers-Boekhandel uitgeoefen en Smit moes hom-

self “amptelik” aan Sestiger onttrek (Kannemeyer 1983:239).

Gevolglik is sy naam nie by die redaksielys van die publikasie gevoeg nie, en is die

redaksie saamgestel uit die volgende persone: Chris Barnard, André P. Brink,

Abraham H. de Vries, Etienne Leroux, Koos Meij, Jan Rabie, Adam Small en Dolf van

Niekerk. Vanaf die derde uitgawe het André P. Brink die redaksionele versorging van

die blad oorgeneem.
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Sestiger was ’n onafhanklike kwartaalblad wat elke Februarie, Mei, Augustus en

November verskyn het vanaf November 1963 tot Augustus 1965. Daar is agt nom-

mers gepubliseer. 

Die stigtingsdoel van Sestiger word opgesom deur Bartho Smit wanneer hy in die

inleiding tot die eerste nommer die volgende stelling maak: “Die dae toe die skrywer

sy nuwe tema of gedagte in die uitgekristalleerde vorm kon giet, is verby. Die mens

en sy bestaan het vir ons so vloeiend en onomlynbaar geword dat hulle net nie meer

in die tradisionele vorme wil inpas nie” (Smit, Sestiger 1(1):1).

Volgens André P. Brink (Sestiger 2(3):3) sou Sestiger teen Augustus 1965 in sy

stigtingsdoel geslaag het. Dit was om aan “nuwe” skrywers van meestal eksperimen-

tele werk ’n spreekbuis te verskaf en om die “doelstellinge van Sestig” aan die

algemene publiek bekend te maak. Omdat die stigterslede van die begin af

ooreengekom het dat geen vaste tydperk vir die publikasie vasgestel sou word nie en

omdat Sestiger se uitgewer, Unie-Boekhandel (Edms) Bpk., deur die Perskor-groep

oorgeneem is, is die publikasie gestaak. 

Figuur 3.1
Dié voorblad, ontwerp
deur Marcus Achleitner,
word in al agt uitgawes
van Sestiger gebruik.
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3.2.2 Biografiese gegewens van Wurm

Die kontroversiële literêre tydskrif Wurm het in Junie 1966 onder redakteurskap van

P.A. de Waal Venter die lig gesien. Twaalf uitgawes word gepubliseer tot die tydskrif

in Februarie 1970 gestaak word. 

Volgens De Waal Venter was tye met die ontstaan van Wurm so “stormagtig” (Wurm

2:3) dat een van die blad se adviseurs anoniem moes bly en altwee adviseurs na die

eerste uitgawe van dié tydskrif uit die redaksie moes bedank. “Gewone man” of, soos

dit later sou blyk, Laurentius van der Walt, en Phil du Plessis moes hulself altwee aan

Wurm se bedrywighede onttrek.

Vanaf uitgawe twee (Aug. 1966) het Jeanne Goosen en Menno Stenvert as die nuwe

letterkundige adviseurs aan die werk gespring. Met publikasie van Wurm 3 (Sept.

1966) het ’n kunsadviseur, slegs bekend as Marcia, haar by die span aangesluit. 

Die redaksionele span van vier verdubbel egter tot agt in die volgende nommer

(Wurm 4, Des. 1966). Marié Blomerus aanvaar verantwoordelikheid vir die sirkulasie

en advertensies, Stephan Bouwer vir die finansies, Erla Louw maak die bandopnames

en L.A. Bezuidenhout word reklameverteenwoordiger.

Vanaf Wurm 5 (1967) word die redaksie waargeneem deur Marié Blomerus en Phil du

Plessis. In Wurm 6 (Aug. 1967) beklee Casper Schmidt die pos van produksie-

assistent. Met die publikasie van Wurm 7 (Nov. 1967) sluit Hugo Neirinckx by hulle

aan as Vlaamse gasredakteur. 

In Julie 1968 (Wurm 9) word die redaksie van Wurm verder uitgebrei as Peter

Wilhelm hom by Blomerus en Du Plessis aansluit, met Neirinckx wat steeds as

Vlaamse gasredakteur waarneem. Hierdie werksverhouding gaan voort tot en met

Wurm 12 (Feb. 1970). Dit is die laaste uitgawe van Wurm, en baie skaars omdat dit
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gepubliseer is as “...a private limited edition not intended for circulation to the gener-

al public...” (Wurm 12:3).

Figuur 3.2 
Wurm 8 (Mrt. 1968)
se voorblad is dié
kunswerk van Wopko
Jensma. Dieselfde
voorblad is ook vir
Wurm 9 en 10
gebruik.

3.2.3 Biografiese gegewens van Kol

Die literêre tydskrif Kol bestaan vanaf Augustus 1968 tot Desember 1969. Gedurende

hierdie tydperk word 10 nommers gepubliseer.

Die stigtingsredaksie het bestaan uit die volgende persone: P.G. du Plessis, Louis

Eksteen, John Miles, Chris Barnard en Bartho Smit. Vanaf die tweede nommer word

Louis Eksteen vervang deur Marthinus van Schoor. Die redaksie bly dan so tot en met

die negende uitgawe in Oktober 1969. Geen redaksielys word in die laaste uitgawe,

Desember 1969, verstrek nie.

Kol is vir die duur van sy bestaan gedruk deur die Potchefstroom Herald Drukkery

(Edms.) Bpk.
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Figuur 3.3
Dié voorblad van Kol
(Sept./Okt. 1968) word
opgemaak uit ’n skets
van Elza Botha.

3.2.4 Biografiese gegewens van Standpunte

Standpunte is in 1945 deur N.P. van Wyk Louw, W.E.G. Louw en H.A. Mulder in

Kaapstad gestig. Dit verskyn tot en met 1953 kwartaalliks, en vanaf 1954 tot met sy

sluiting in 1986 tweemaandeliks. Meer biografiese gegewens oor Standpunte (veral

die debakel oor die redaksie en gevolglike sluiting in die tagtigerjare) volg in hoof-

stuk 4.

Geselekteerde nommers van Standpunte, as gevestigde tydskrif in die jare 1961 tot

1970, word in hierdie studie ingesluit as aanduiding van die konvensie/reël van dié

tydperk. Ses uitgawes van Standpunte is jaarliks gepubliseer, en die keuse vir insluit-

ing het geval op die derde nommer van elke jaargang (van 1961 tot 1970), wat

meestal in Februarie verskyn het. 

Die reeksnommers is dus vervolgens: nommer 33 [14(3), Feb. 1961]; nommer

38–39 [15(2 en 3), Des. 1961 – Feb. 1962]; nommer 45 [16(3), Feb. 1963];
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nommer 51 [17(3), Feb. 1964]; nommer 57 [18(3), Feb. 1965]; nommer 63 [19(3),

Feb. 1966]; nommer 69 [20(3), Feb. 1967]; nommer 75 [21(3), Feb. 1968];

nommer 81 [22(3), Feb. 1969] en nommer 87 [23(3), Feb. 1970].

Die redaksielede van Standpunte tydens publikasie van nommer 33 (1961) was: N.P.

van Wyk Louw, W.E.G Louw, D.J. Opperman, Jan Greshoff, Rob Antonissen, 

A.P. Grové, Karel Joncheere, F.J. le Roux (tegnies) en G.H. Durrant. Met publikasie

van nommer 38–39 (1962) word G.H. Durrant vervang deur C.J.D. Harvey. 

Die redaksie bly vervolgens dieselfde vir nommer 45 (1963) en 51 (1964), en in

nommer 57 (1965) het André P. Brink by die redaksie aangesluit. In nommer 63

(1966) is die redaksie steeds dieselfde as die vorige jaar, maar T.T. Cloete en Ernst

van Heerden is deel van die redaksie vanaf nommer 69 (1967), asook vir nommers

75 (1968), 81 (1969) en 87 (1970). 

Figuur 3.4
Standpunte se voor-
blaaie bevat ’n opgawe
van die inhoud soos hier
gesien kan word by
nommer 75, 21(3), Feb.
1968.
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3.3 Algemene en biografiese vergelyking

In die eerste plek is Sestiger, Wurm en Kol gestig omdat daar ’n sekere behoefte by

die skrywers van Sestig bestaan het. Hierdie behoefte kon nie deur reeds bestaande

literêre publikasies, soos Standpunte, vervul word nie. 

Kannemeyer wys daarop dat N.P. van Wyk Louw in die eerste nommer van

Standpunte die volgende aanspraak gemaak het: “[Standpunte is nie gestig] om ’n

standpunt te propageer nie, maar om die vrye bespreking van die grondslae van ...

(literêre en verwante) aktiwiteite in Suid-Afrika moontlik te maak.” Kannemeyer ver-

volg egter verder: “Met die vernuwing van die Afrikaanse literatuur in die sestigerjare

verrig Standpunte nie meer die sterk leidende funksie wat dit in sy eerste tydperk

gehad het nie, [en] vind die werk van die Sestigers nie in dieselfde mate neerslag in

die blad nie...” (Kannemeyer 1978:274). Daar moes dus nuwe media geskep word

om aan die behoeftes van die Sestigers te voldoen, soos dit uit die volgende stellings

blyk:

“Maar watter kans het die skrywer ‘van ons eeu’ om sy publiek te bereik as sy werk

bekend gestel word deur kritici wat dit nog steeds toets aan standaarde en vorm-

vereistes waaraan hy nie meer wíl voldoen nie en wat hy miskien selfs doelbewus in

sy werk probeer vermy het?” (Red., Sestiger 1(1):2).

“Dit is noodsaaklik dat elke nuwe geslag vir homself instrumente ontwerp om sy

omgewing te ondersoek en bearbei. Die nuwe letterkundiges het ’n nuwe

analiseerder nodig om aan te pas by die spesifieke probleme van hulle tyd” (Red.,

Wurm 3:8).

“Jy kan tog nie ontken dat daar ’n réde is waarom só ’n tydskrif met só ’n redaksie

en só ’n beleid, of gebrek aan ’n beleid, nóu juis moes ontstaan nie” (Breytenbach,

Kol 1(1):10).
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Hoewel al drie hierdie tydskrifte uiteenlopende (of geen) stigtingsverklarings gehad

het (nie), was die werk wat in dié drie publikasies voorgekom het, meestal ooreen-

stemmend wat die skrywers, die vorm en die styl betref (kyk later in hoofstuk). Net

so ook het die vorm en styl van dié van die vorige generasies se werk verskil. ’n

Verdere aspek wat die feit van hierdie “behoefte” steun, is dat dié tydskrifte almal ’n

baie kort lewensduur gehad het. Wanneer daardie “behoefte” vervul is, word die tyd-

skrif gestaak:

“[Daar is] besluit ... dat ons nou in ’n hoë mate verwesenlik het wat ons beoog het:

heelwat ‘jongeres’ het aan die skryf gekom; ander literêre blaaie het hul deure vir

nuwer werk begin oopmaak; ons het die geleentheid gehad om ons standpunt te stel

... Ons wil ons lesers dus hiermee in kennis stel dat met die volgende ... uitgawe die

blad gestaak sal word” (Red., Sestiger 2(3):3).

“The editors regret that this must be the final issue of Wurm. The reason for this is

twofold: financial and temporal. A new decade calls for new applications, elsewhere”

(Red., Wurm 12:3).

In die laaste uitgawe van Kol word geen aanduiding of rede gegee waarom die

publikasie juis toe gestaak is nie. Daar staan bloot op die voorblad “KOEBAAI” en in

KOLmentaar: “Hiermee het Kol sy kol gesien” (Kol 1(10):32).

3.4 Die letterkundige tydskrif as genre (A1)

As deel van hierdie studie word die tydskrif, as geskikte genre vir die publikasie van

letterkundige inhoud, ondersoek. In sy boek Genre, frames and writing in research

settings beskryf Brian Paltridge die sistemiese benadering tot die analise van genres.

“The systemic perspective on genre ... [is] influenced by meaning being grounded in

the context of culture and context of situation of particular communicative events,”

volgens Paltridge (1997:23). Met ander woorde: kultuur en retoriese konteks speel ’n

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  RRaallll,,  SS    ((22000055))  



Hoofstuk 3 – Tydskrifte van ’60 28

groot rol in die analise van genre, en uiteraard word die aard van letterkunde as

sodanig grootliks bepaal deur die taal en kultuur waarin en waaruit dit ontstaan. Die

lesers (en skrywers) van Suid-Afrikaanse letterkundige tydskrifte is mense met ’n

voorliefde vir die kunste wat veral voortspruit uit Suid-Afrikaanse kultuur. Hoewel die

lesers van Standpunte en Tydskrif vir Letterkunde waarskynlik meer konserwatief of

behoudend en akademies ingestel was, voed Sestiger, Wurm en Kol in die sestiger-

jare (hoofstuk 3); Spado, Graffier en Stet in die tagtigerjare (hoofstuk 4) en Drie-

pootpot, PENorent, seepdoos SOAPBOX en Spilpunt in die tweeduisends (hoofstuk 5)

weer die meer liberale en “oopkop” gedeelte van die letterkundige gemeenskap.

Paltridge (1997:106) meen verder dat “...[t]he interactional characteristics of a genre

may include specific author/s and audience/s of the text, a particular channel of com-

munication and, at a certain level of abstraction, a particular ‘topic’, and social stock

of knowledge. The communicative event, furthermore, occurs in a particular social

and cultural setting and has a particular communicative function.” Soos reeds in 3.3

(en later in 4.3 en 5.3) aangetoon word, is elkeen van die onderskeie letterkundige

tydskrifte met ’n sekere doel voor oë gestig (soos dit uit hul stigtingsverklarings

blyk). Daar was gewoonlik ’n sekere behoefte onder die bydraende skrywers, asook

die lesers, wat gelei het tot die ontstaan van die letterkundige tydskrif. Die doel wat

die redakteurs/skrywers in gedagte gehad het met die publikasie van die letterkundi-

ge tydskrif hou direk verband met die teikengehoor van dié genre. 

Bhatia sluit hierby aan deur sy siening dat verskeie elemente, soos die inhoud, vorm,

teikengehoor en medium of kanaal wat gebruik word, die aard van die genre kan

beïnvloed. ’n Genre word egter primêr uitgeken deur die doel van die kommunikasie

(Bhatia 1993:13). Hy voer verder aan dat “...[t]his shared set of communicative pur-

pose(s) shapes the genre and gives it an internal structure... each genre is an

instance of a successful achievement of a specific communicative purpose using con-

ventionalized knowledge of linguistic and discoursal resources...” (1993:13,16). Enige

gegewe dokument beskik dus oor inherente eienskappe wat hom eien tot ‘n spesi-

fieke genre. 
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Letterkundige tydskrifte word deur die volgende genre-konvensies gekenmerk:

• Die inhoud is van ’n letterkundige aard.

• Die tydskrif verskyn gewoonlik ten minste twee keer per jaar.

• ’n Tydskrif beskik oor verskeie fisiese eienskappe wat dit van ander gedrukte 

media soos koerante of boeke onderskei:

- Die belangrikste hiervan is waarskynlik die papier waarop die dokument 

gedruk is. Koerante word gedruk op koerantpapier (48g) terwyl let-

terkundige tydskrifte op ’n swaarder tipe papier gedruk word. Dit word

meestal op papier met die dikte van gewone tikpapier (80g) gedruk. 

- Tweedens is die fisiese grootte van die dokument insiggewend. Tydskrifte 

is baie selde groter as A4, en die meeste tydskrifte wat in hierdie navor-

sing gebruik is, is inderdaad in A4- of A5-grootte. 

- Derdens beskik tydskrifte gewoonlik oor ’n afsondelike buiteblad van 

dikker papier, en selfs al is dit nie die geval nie, is tydskrifte altyd gerug-

bind met gom, krammetjies of garing.

In hoofstuk 6, nommer 6.2 (A2) sal aangedui word in watter mate die verskillende

tydskrifte in hierdie studie wel aan bogenoemde genre-konvensies voldoen.

Vervolgens moet bepaal word waarom ’n tydskrif die ideale medium of kanaal vir die

publikasie van letterkundige inhoud is. Die volgende redes word aangevoer:

• ’n Tydskrif bied aan skrywers meer publikasiegeleenthede omdat dit meer 

gereeld verskyn as ’n boek of bundel.

• Skrywers kan hulle werk in ’n tydskrif publiseer en dit dan as toetssteen voor 

publikasie in ’n bundel gebruik.

• ’n Tydskrif verskaf ’n mondstuk vir die nuwe generasie, en debatvoering binne 

’n sekere vakgebied kan effektief in ’n tydskrif geskied.

• Daar is ’n onmiddellikheid verbonde aan die publikasie van ’n tydskrif.

• Tydskrifte beskik oor die vryheid om meer eksperimenteel van aard te wees as 

boeke of bundels wat meestal aan streng publikasie-vereistes moet voldoen.
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• Tydskrifte word ook dikwels gebruik as reklamemedium vir die uitgewer self, 

soos die advertensies van Nasionale Boekhandel Beperk in Standpunte en dié

van Taurus in Stet.

• Tydskrifte is ’n baie diverse medium waarin verskeie tekstipes soos artikels, 

dramas, fragmente uit romans/novelles, kortverhale, kunswerke, onderhoude,

poësie en vertalings voorkom. Hierdie onderskeie tekstipes word as subgenres

geklassifiseer.

• Tydskrifte beskik oor ’n langer “raklewe” of lewensduur as koerante.

Die letterkundige tydskrifte wat in hierdie studie bestudeer word, word dikwels “little

magazines” genoem. Dit is letterkundige tydskrifte wat ’n beperkte drukoplaag en

verspreiding het, meestal werk van ongepubliseerde en onbekende skrywers publi-

seer, en vervolgens nie bydraers betaal vir hulle bydraes nie. In die sestiger-,

sewentiger- en tagtigerjare van die twintigste eeu is “little magazines” gestig as

mondstuk vir jong skrywers wat teen sensuur ingestel was en (om hierdie en ander

redes) nie hulle werk in die tydskrifte van die “literêre establishment” (soos

Standpunte en Tydskrif vir Letterkunde) gepubliseer kon (of wou) kry nie.

3.5 Inhoud (B1)

3.5.1 Inhoud van Sestiger

Die inhoud van Sestiger (wat uit Afrikaanse en Engelse bydraes opgemaak word) kan

soos volg opgesom word:

• Akademiese en/of aktuele artikels deur Chris Barnard, Johan Bekker, 

Breyten Breytenbach, André P. Brink, Abraham H. de Vries, J.P.A. du Preez, J.C.

Kannemeyer, Etienne Leroux, N.P. van Wyk Louw, Koos Meij, Eben Meiring,

F.A.M. Mulock-Houwer, Israel Pinshaw, Jan Rabie, Louw Rabie, Mario Schiess,

Bartho Smit en Dolf van Niekerk.

• ’n Drama deur Hennie Aucamp.
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• Fragmente uit romans, novelles en/of reisverhale deur Chris Barnard, 

Breyten Breytenbach, André P. Brink, Etienne Leroux en Anton Prinsloo. 

• Kortverhale deur Marc Achleitner, Carol Aldridge, Hennie Aucamp, Robert 

Ball, Chris Barnard, Breyten Breytenbach, Abraham H. de Vries, D.M. Greeff, 

J. v.d. V. le Roux, Ena Marais, Earl Martin, Hendrik Mattheus, Koos Meij, Johan

Nel, Michael Oberholzer, P.L., Jan Rabie, Jan Scholtz, Adam Small, P. Jaco Smit,

Dolf van Niekerk en De Waal Venter.

• Poësie deur Marié Blomerus, Petra Bonthuys, D.P.M. Botes, Stephan Bouwer, 

Breyten Breytenbach, André P. Brink, Chris Coetzee, Morné Coetzer, Marcus de

Jong, Phil du Plessis, F.I. Durand, Louis Eksteen, Pieter Fourie, Johan D.U.

Geldenhuys, Jeanne Goosen, Max Greyling, Jeanneg, Wopko Jensma, Ingrid

Jonker, Wilhelm Knobel, Joan Lötter, Ena Marais, Koos Meij, Reon Meij, Elna M.

Nel, Jaco Nel, Burgert Roberts, Erwin Rode, Marnus Roothman, C.F. Rudolph, N.

Sauer, Jan Spies, Lina Spies, Menno Stenvert, Willem P. van der Merwe, Vincent

van der Westhuizen, De Waal Venter en Pieter Venter.

• Vertaalde poësie deur D.P.M. Botes.

3.5.2 Inhoud van Wurm

Die inhoud van Wurm (wat uit Afrikaanse, Engelse, Franse, Vlaamse en Nederlandse

bydraes opgemaak word) kan soos volg opgesom word:

• Akademiese en/of aktuele artikels deur Stephan Bouwer, P.P. Brits, Charl 

J.F. Celliers, Douwe de Jong, W.A. de Klerk, Paul de Vree, Phil du Plessis, 

P.S. Groenewald, Wessel J. Groenewald, Peter Horn, W.D. Maxwell-Mahon, Jan

Rabie, Casper Schmidt, Phillip Steyn, Wilma Stockenström, Laurentius van der

Walt, Eddie van Vliet, De Waal Venter, Dawn Volsteedt en Julien Weverberg.

• Dramas deur Phil du Plessis, Walter Saunders, Wilma Stockenström en Peter 

Wilhelm.

• ’n Drama van ’n skrywer buite Suid-Afrika deur Eric Pijnaken.

• Kortverhale deur Marié Blomerus, Phil du Plessis, Jeanne Goosen, Geoffrey 
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Haresnape, Peter Horn, Wilhelm Knobel, Joan Lötter, Chris Pelser, R. Prinsloo,

Olga Strauss, De Waal Venter, Peter Wilhelm en Charles Wilson.

• Kortverhale van skrywers buite Suid-Afrika deur Sinclair Beiles, Fred de 

Swert, Jan Jacob Herman, Liam O’Gallagher, James Silver en Carel Weissner.

• Kunswerke deur Walter Battiss, Wilna Breedt, Lila Beukes, Phil du Plessis, 

Wopko Jensma en Katozi Mitzuda.

• Onderhoude deur David Botes en De Waal Venter met N.P. van Wyk Louw; 

Phil du Plessis met Walter Battiss; Phil du Plessis met S.J. Pretorius; Phil du

Plessis met Cecily Sash; Phil du Plessis met Coenie Rudolph; Marié Blomerus

met Elize Botha. 

• Poësie deur Lionel Abrahams, Charles Alfonso, Carel Aucamp, D. Barnard, Eva 

Bezwoda, Marié Blomerus, D.P.M. Botes, Petra Bonthuys, Stephan Bouwer, Sue

Boyd, W. Crane, Jennifer Davids, Cees de Jongh, Arie de Raadt, André de Wet,

Phil du Plessis, Pieter du Plessis, David Farrell, Annette Fell, H. Fincham, David

Friedland, Jeanne Goosen, Stephen Gray, D.M. Greeff, Wessel J. Groenewald,

Peter Horn, Leslie-Ann Humphries, Wopko Jensma, Desmond Jones, Wilhelm

Knobel, Glanville le Sueur, Bernard Levinson, C.A. Liebenberg, N.A. Liebenberg,

Rodger Loveday, Michael Macnamara, Nasso Mavrakis, Ruth Miller, Mart

Poelswaan, Wessel J. Pretorius, R. Prinsloo, Peter Rodda, P.H. Roodt, Robert

Royston, Walter Saunders, Casper Schmidt, Helen Segal, Sarel Smit, C.P.

Steenkamp, Menno Stenvert, Wilma Stockenström, Mark Swift, David Tribe,

David van Biljon, Ernst van Graan, J.H. van Rensburg, De Waal Venter, Hewitt

Visser, Egbert von Bart, Alexander von Rudloff, Martin Walker, Lola Watters,

Bode Wegerif en Peter Wilhelm.

• Poësie van digters buite Suid-Afrika deur Sinclair Beiles, Gerard Belart, 

Edsard Berger, Jozef Bierkens, Marcel Bogaerts, Helen Bonou, Martin Booth,

Bonnie Bremser, Wim Chaffart, John Cotton, Richard Chiofolo, Dirk Christiaens,

George Chrysovitsanos, Nico de Neef, Fred de Swert, George Dowden, Phillip

Drummond, Reinaldo Ferreira, Jacinto Fombona-Pachano, Allen Ginsberg,

Gilbert Goos, Marcus Grapes, Robin Hannelore, Kenneth O. Hanson, Olympia
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Karagiorga, Carlos Leene, Hugo Neirinckx, Eric Pijnaken, Charles Plymell, Carlos

Reyes, Annie Rooney, Greet en Rik Schuyesmans van Loo, Martin Steingesser,

Barend Toerien (’n Suid-Afrikaanse digter in die VSA), Nikos Tselepides, Leopold

M. v.d. Brande, Jiri Valoch, Julien Vangansbeke, Jan Vanriet, Eddy van Vliet,

Herwig Verleyen, Ignaas Veys en Bernie V. Winebaum. 

• Vertalings deur Marié Blomerus, Stephan Bouwer, Wilhelm Knobel, Uys Krige, 

L.J. Roux, De Waal Venter en Christine Viljoen.

• Visueel-konkrete poësie deur André de Wet, Leon van Essche, Paul van Vree 

en Ivo Vroom.

3.5.3 Inhoud van Kol

Die inhoud van Kol (wat uit Afrikaanse, Engelse en Nederlandse bydraes opgemaak

word) kan soos volg opgesom word:

• Akademiese en/of aktuele artikels deur Chris Barnard, Breyten 

Breytenbach, André P. Brink, A.J. Coetzee, Léon Coetzee, Theunis Combrinck, J.

Croucamp, Douwe de Jong, Marcus de Jong, P.G. du Plessis, Etienne Leroux,

John Miles, Piet Muller, Ben Piek, Adam Small, Bartho Smit, Dempsie van der

Merwe en Marthinus van Schoor.

• Dramas deur P.G. du Plessis, George Louw en Bartho Smit.

• Fragmente uit romans deur Chris Barnard en Henk Rall.

• Kortverhale deur Hennie Aucamp, Theunis Combrinck, Jan Cremer, Abraham 

H. de Vries, Dian Joubert, John Miles, Thijs Nel, Wena van der Merwe, Pieter

Venter en Greta Viljoen. 

• ’n Onderhoud deur Martinus van Schoor met Frans Marnitz.

• Poësie deur Breyten Breytenbach, Hans G.W. du Plessis, P. Duffett, Walter 

Friedrich, Jeanne Goosen, Marlise Joubert, N.P. van Wyk Louw, Johan Nel, Ian

Raper, Casper Schmidt, Adam Small, Bartho Smit, Lina Spies, Ernst van

Heerden en Pieter Venter.
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3.5.4 Inhoud van Standpunte

Die inhoud van Standpunte (wat uit Afrikaanse, Engelse en Nederlandse bydraes

opgemaak word) kan soos volg opgesom word:

• Akademiese en/of aktuele artikels deur Dawie, Andries Alberts, Rob 

Antonissen, D. Bax, D.R. Beeton, Elize Botha, Jan Bouws, T.J. Buning, T.T.

Cloete, A.J. Coetzee, P.C. Coetzee, Louis Combrink, P.J. Conradie, J.J. Degenaar,

G. Dekker, L. Dekker, J.C.M.D. du Plessis, P.G. du Plessis, S.I.M. du Plessis, H.

du Randt, Pierre H. Dubois, L.C. Eksteen, H.B. Giliomee, C.J. Greshoff, P. du P.

Grobler, P.S. Groenewald, D.C. Hauptfleish, Robin Lee, E. Lindenberg, N.P. van

Wyk Louw, J.P. Malan, Eugène Marais, M. Nienaber-Luitingh, F.F. Odendal, D.J.

Opperman, Erwin Plant, Johan H.L.S. Potgieter, Rena Pretorius, S.J. Pretorius,

M. Schmidt-Ihms, M.G. Scholtz, Merwe Scholtz, L.F. Schulze, H.J. Schutte, R.

Schutte, T.A. Smailes, J.L. Steyn, S. Strydom, H.W. Truter, P.P. van der Merwe,

P.D. van der Walt, Ernst van Heerden, W. van Heerden, F.A. van Jaarsveld, F.I.J.

van Rensburg, C.A. van Rooy, A. van Selms, A.J. Venter, J.A. Verhage, Rialette

Wiehahn en Anthony Woodward.

• ’n Drama deur W.H.D. Manson.

• Kortverhale deur Abraham H. de Vries, Henriëtte Grove, Werner Krueger en 

Valerie H. Lewis.

• Poësie deur Perseus Adams, Rina Badenhorst, Pirow Bekker, Stephan Bouwer, 

Sheila Cussons, Hester Dreyer, Louis Eksteen, Elisabeth Eybers, Pieter Fourie,

W.H. Gardner, Johan D.U. Geldenhuys, Jeanne Goosen, D.M. Greeff, C.J.

Greshoff, C.J.D. Harvey, R.T. Jones, Hélene Kesting, Tarientjie Klein, Wilhelm

Knobel, D.W. Kruger, N.P. van Wyk Louw, Estelle Maré, D.M. Middleton, John

Miles, Adéle Naude, S.V. Petersen, Freda Plekker, S.J. Pretorius, R. Prinsloo,

Susan Roets, Anna Rudolph, Adam Small, Lillian Smit, J.C. Steyn, Barend J.

Toerien, H.W. Truter, T. Tyfield, Judith van der Merwe, Peet van der Merwe,

Thomas A. van Dyk, Ernst van Heerden, S.E. van Zyl, A.J.J. Visser, M.M.

Walters en George Weideman.
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Vervolgens word grafiese voorstellings gegee van die getal bydraende skrywers van

die drie grootste subgenres (artikels, poësie en kortverhale) en die persentasie waarin

hulle in Sestiger, Wurm, Kol en Standpunte voorkom. 

Subgenre

Artikels

Dramas

Fragmente uit romans/novelles

Kortverhale

Kunswerke

Onderhoude

Poësie

Vertalings

Sestiger

18

1

5

22

0

0

38

0

Wurm

19

5

0

19

6

6

112

7

Kol

18

3

2

11

0

1

15

0

Standpunte

61

0

2

4

0

0

45

0

3.6 Vergelyking van inhoud (B2)

Verskeie ooreenkomste en verskille kom voor wat die inhoud en bydraende skrywers

van Sestiger, Wurm, Kol en Standpunte betref. Akademiese en/of aktuele artikels,

kortverhale en poësie is subgenres wat in al vier tydskrifte voorkom. Dramas verskyn

in Sestiger, Wurm en Kol; kunswerke kom slegs in Wurm voor; onderhoude kom

slegs in Kol en Wurm voor; uittreksels of fragmente uit romans of novelles of reisver-

hale kom slegs in Kol en Sestiger voor; en vertalings slegs in Sestiger en Wurm.

Dit is verder interessant om die getal bydraende skrywers van elke subgenre in

die vier tydskrifte te ondersoek:

Tabel 3.1: Getal bydraende skrywers tot verskillende subgenres in die ’60’s 
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Hieruit kan afgelei word dat Sestiger en Kol veel meer omvattend was met ongeveer

gelyke persentasies bydraers van artikels, kortverhale en poësie. Wurm het by verre

die meeste poësie gepubliseer, met presies gelyke persentasies bydraers van artikels en

kortverhale. Standpunte neig egter definitief meer na die formele/akademiese kant

toe met die meeste artikelbydraers, daarna poësie en slegs vier persent kortverhale.
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Die inhoud van Sestiger word uit Afrikaanse en Engelse bydraes opgemaak, maar die

redaksionele bydraes word slegs in Afrikaans aangebied. Wurm bestaan uit

Afrikaanse, Engelse, Franse, Vlaamse en Nederlandse bydraes, en die redaksionele

bydraes word in Afrikaans en Engels aangebied. Kol se inhoud word weer slegs uit

Afrikaanse, Engelse en Nederlandse bydraes opgemaak, en die redaksionele bydraes

word slegs in Afrikaans aangebied. Standpunte se inhoud word ook uit Afrikaanse,

Engelse en Nederlandse bydraes opgemaak, met die redaksionele bydraes in

Afrikaans.

Die afleiding wat hieruit gemaak kan word, is dat Sestiger, Kol en Standpunte hoof-

saaklik ’n Afrikaanse Suid-Afrikaanse (en moontlik selfs Nederlandse) teikengehoor

gehad het terwyl Wurm ’n wyer teikengehoor bereik het met inhoud in verskeie tale

en redaksionele inhoud in sowel Afrikaans as Engels.

Kyk Aanhangsel A vir ’n verdere uiteensetting van Sestiger, Wurm, Kol en

Standpunte se inhoud wat die bydraende skrywers, die subgenres waarin hulle

geskryf het, en ook waar hulle werk gepubliseer is, betref.

3.7 Struktuur (C1)

3.7.1 Struktuur van Sestiger

Die interne struktuur van Sestiger kan as willekeurig of onreëlmatig (kyk 2.5.1 c)

beskryf word.

Die eksterne struktuur kan soos volg beskryf word: Die eerste bladsy in elke uitgawe

bestaan uit die titel, Sestiger, bo aan, gevolg deur die datum, jaargang en nommer,

gevolg deur die lys van redaksielede, gevolg deur die inhoudsopgawe met admini-

stratiewe inligting onder aan die bladsy (kyk Figuur 3.5).
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Die eerste twee nommers (1(1 en 2)) word ingelei deur ’n tipe voorwoord, geskryf

deur Bartho Smit. In die derde uitgawe (1(3)), met André P. Brink as nuwe redak-

teur, verskyn daar redaksionele kommentaar. In die vierde nommer (1(4)) verskyn

daar geen voorwoord of redaksionele kommentaar van enige aard nie. Uitgawe vyf

(2(1)) bevat weereens ’n redaksioneel en in die sesde uitgawe (2(2)) skryf Brink

twee redakteursbriewe. Uitgawe sewe (2(3)) word voorafgegaan deur ’n aankondig-

ing dat Sestiger gestaak gaan word, en dan volg drie redaksionele artikels. 

Die laaste uitgawe (2(4)) word opgedra aan die nagedagtenis van Ingrid Jonker, en

open met twee redakteursbriewe.

Figuur 3.5
Die inhoudsopgawe
van Sestiger 3(2)
van Mei 1965.
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Die res van die inhoud word soos volg georden: die outeur (van die teks) se naam

word bo aan die bladsy geplaas, met die titel van die teks daaronder, gevolg deur die

teks self (kyk Figuur 3.9).

3.7.2 Struktuur van Wurm

Soos in die geval van Sestiger kan die interne struktuur van sommige uitgawes van

Wurm (1, 2, 3 en 5) ook as willekeurig of onreëlmatig (kyk 2.5.1 c) beskryf word. In

Wurm 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12 word daar egter van ’n tematiese ordeningsbeginsel

(kyk 2.5.1 a) gebruik gemaak (kyk Figuur 3.6). 

Figuur 3.6
Die inhoudsopgawe
van Wurm 9
(Jul. 1968). 
Hier kan mens
duidelik die tema-
tiese ordenings-
beginsel waarneem.
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Wat die eksterne struktuur van Wurm betref, kan die volgende vermeld word: Die

eerste bladsy bevat die nommer, jaargang en datum van die uitgawe, adminis-

tratiewe inligting oor die redaksie, die adres, prys en wyse waarop bydraes aange-

stuur moet word. Die tweede bladsy bevat die inhoudsopgawe. Hierdie afdeling word

soms genommer, soms met bladsyverwysings aangebied en soms (soos reeds

genoem) tematies georden. Op die derde bladsy begin die redaksionele kommentaar.

Daar word egter alreeds in die derde nommer afgewyk van dié eksterne struktuur. 

Wurm 3 open met ’n gedig van Jeanne Goosen, waarna die blad se administratiewe

inligting volg en dan die inhoudsopgawe. “Donners” is ’n samestelling van kritiese

paragrawe deur De Waal Venter. Dit was ’n gereelde rubriek/artikel in die eerste,

tweede en derde uitgawe van Wurm.

Wurm 4 skop af met ’n gesprek of onderhoud tussen De Waal Venter, Dawid Botes en

N.P. van Wyk Louw. Die inhoudsopgawe verskyn eerste (eers op p.15), met die

administratiewe inligtingsblad tweede (op p.16). Geen redaksionele kommentaar kom

in hierdie uitgawe voor nie.

In Wurm 5 word die patroon van nommer 1–3 herstel met die redaksie, adres

waarheen bydraes gestuur moet word, prys vir intekening en kopieregbesonderhede

wat op p.1 verskyn. Geen datum of jaarganginligting word egter verstrek nie. Die

inhoudsopgawe (wat op p.2 voorkom) word vir die eerste keer tweetalig aangebied

met die opskrif wat lui: “Inhoud/Contents”. Die redaksionele kommentaar verskuif na

die agterkant van die tydskrif en verskyn onder ’n nuwe titel, “Naskrifte en onder-

skrifte”.

Vanaf Wurm 6 tot en met Wurm 12 beslaan die titel, redaksie en datum die eerste

bladsy, die administratiewe inligting skuif oor na die volgende bladsy en daarna volg

die inhoudsopgawe. In Wurm 12 is daar ’n addisionele bladsy tussen die adminis-

tratiewe inligtingsblad en die inhoudsopgawe ingevoeg, waar Phil du Plessis om
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verskoning vra vir die “motley condition” van die blad. Daar word ook aangedui dat

hierdie ’n private, beperkte uitgawe is, dat Hugo Neirinckx steeds Vlaamse gasredak-

teur is, en daar verskyn ’n erratum.

Soos reeds genoem, verskyn die redaksionele kommentaar vir die eerste drie uit-

gawes aan die voorkant van die blad. Vanaf nommer vyf tot elf verskuif dit egter na

die agterkant van die tydskrif in ’n  rubriek genaamd “Naskrifte en Onderskrifte”.

Ander skrywers/lesers word ook in die “Korrespondensie”-rubriek die geleentheid

gegun om hul opinies te lug. Hier word kommentaar wat aan die redaksie gestuur is,

gepubliseer. 

Vanaf Wurm 7 is ’n lys van “Tydskrifte ontvang” ’n gereelde onderafdeling van

“Naskrifte en Onderskrifte” en “Korrespondensie”. Hier word al die tydskrifte wat aan

Wurm se redaksie gestuur word, met hul adresbesonderhede, gelys.

Wurm 12, as “private limited edition” wat ook die laaste uitgawe was, verdien spe-

siale aandag. Soos met al die ander uitgawes is die bladsye getik en ingebind (kyk

3.11.2). Drie stukke (’n kortverhaal en twee dramas) is egter op groter bladsye getik

en is gevou sodat dit inpas. Op die laaste paar bladsye van die laaste uitgawe van

Wurm vind mens ’n interessante verskynsel. 

Terugskouend vanaf 1970 op die sestigerjare, dryf Phil du Plessis die spot met

verskeie mense of groepe. ’n Mens kan maar self aflei wat die doel en betekenis van

elke voorstelling is. Eerstens is daar ’n velletjie toiletpapier vasgekram, met die

onderskrif “Hulde aan die Sestigers”. Tweedens is daar ’n stukkie skuurpapier vas-

gekram, met die onderskrif “Hulde aan Standpunte”. Derdens is daar ’n plastiek-

sakkie wat ’n Crepe de Chine bevat, met die onderskrif “Hulde aan André Brink”, en

laastens ’n swart kol, met ’n spuitkan gespuitverf, met die onderskrif “In memoriam”.

Hierdie bladsye dien ook as redaksionele kommentaar.   
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Die inhoud van Wurm word glad nie op ’n vasgestelde manier op die bladsy georden

nie. Soms verskyn die outeur se naam langs die titel van die stuk, en soms word die

naam van die outeur eers aan die einde van die werk aangedui (kyk Figuur 3.10).

3.7.3 Struktuur van Kol

Soos in die geval van Sestiger en Wurm kan die interne struktuur van Kol ook as

willekeurig of onreëlmatig (kyk 2.5.1 c) beskryf word. 

Die eksterne struktuur van Kol kan soos volg beskryf word: Die binnevoorblad bevat

die logo, administratiewe inligting oor die redaksie, adres, prys, bydraes en

drukkerybesonderhede, die nommer, jaargang en datum, asook die inhoudsopgawe

(kyk Figuur 3.7).

Die res van die inhoud word soos volg georden: die outeur se naam word bo aan die

bladsy geplaas, met die titel van die werk daaronder, gevolg deur die werk self. Daar

is geen voorwoord nie. Redaksionele kommentaar kom egter aan die agterkant van

die tydskrif voor in ’n rubriek genaamd “KOLmentaar”. In hierdie rubriek word ander

skrywers/lesers ook die geleentheid gegun om hul opinies te lug. Op die laaste

bladsy van nommer 1 (Aug. 1968) en 2 (Sept./Okt. 1968) verskyn ’n komiese bladsy

genaamd “Graprubriek”, waarin uitsprake van skrywers of uittreksels uit publikasies

aangehaal word. In nommer 3 (Okt./Nov. 1968) word daar egter hiervan afgewyk

deurdat daar ’n klein satiriese drama in die plek daarvan verskyn. In nommer 4

(Nov./Des. 1968) verskyn “KOL-KOL” op die laaste bladsy. Hier word word ’n paar

“wyse” sêdinge kwytgeraak. In uitgawe 5 (Jan./Feb. 1969) verval die komiese blad

heeltemal, maar in nommer 6 (Feb./Mrt. 1969) is “KOL-KOL” weer terug. In die

sewende uitgawe (Mei 1969) word ’n resensie van die Engelse vertaling van Raka,

wat in die Sunday Tribune van 12 Januarie 1969 verskyn het, in Kol gepubliseer

onder die titel “KOLiek”. Dit word gevolg deur “KOL-KOL”. Nommer 8 (Jun. 1969), 9

(Okt. 1969) en 10 (Des. 1969) bevat geen komiese blad nie.
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3.7.4 Struktuur van Standpunte

Die interne struktuur van Standpunte kan ook, soos in die geval van Sestiger, Wurm

en Kol, as willekeurig of onreëlmatig (kyk 2.5.1 c) beskryf word.

Die eksterne struktuur van die geselekteerde nommers van Standpunte sien soos

volg daaruit: Die eerste bladsy bevat gewoonlik ’n advertensie van een of ander aard

– meestal adverteer Nasionale Boekhandel Beperk boeke wat by die uitgewery ver-

skyn het of herdruk is. Ander adverteerders sluit Shell, BP en Sanlam in. 

Figuur 3.7
Die binnevoorblad
van Kol (Jan./Feb.
1969) bevat die
logo, administra-
tiewe inligting oor
die redaksie, adres,
prys, bydraes en
drukkerybesonder-
hede, die nommer,
jaargang en
datum, asook ’n
beknopte inhouds-
opgawe.
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Die agterkant van hierdie advertensieblad is blanko, met die inhoudsopgawe op die

derde bladsy in die tydskrif.  Hier verskyn die naam, Standpunte, die redaksielys,

jaargang en nommer, datum, nommer van die reeks en die inhoudsopgawe. Onder

die inhoudsopgawe is die besonderhede oor die aanstuur van bydraes, inligting oor

die wyse van intekening en die prys, en uitgewersbesonderhede (kyk Figuur 3.8).

Die res van die inhoud word soos volg georden: die titel van die werk word bo aan

die bladsy geplaas, gevolg deur die teks self, met die outeur se naam onder die teks.

Voetnote verskyn onder aan meeste van die bladsye (kyk Figuur 3.14 en 3.15).

Daar is geen voorwoord nie. Redaksionele kommentaar en aankondigings kom egter

aan die agterkant van die tydskrif voor in ’n rubriek genaamd “Aantekeninge”. Uit die

ondersoek van die geselekteerde uitgawes van Standpunte blyk die struktuur een-

vorming te wees vir die tydperk 1960 tot 1970.

Figuur 3.8
’n Willekeurige of onreël-
matige ordeningsbeginsel
(kyk 2.5.1 c) is duidelike
sigbaar by die titel-/
inhoudbladsy van
Standpunte 75 [21(3),
1968].
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3.8 Vergelyking van struktuur (C2)

Die interne struktuur van Sestiger, Wurm, Kol en Standpunte is merendeels gelyk-

soortig wat die keuse van willekeurige of onreëlmatige ordening aanbetref. Hierdie

tipe interne struktuur behels dat die verskillende elemente nie liniêr of hiërargies

georden is nie, en dat daar ook geen ander vaste patroon of struktuur in die

ordening van materiaal vasgestel kan word nie. In Wurm 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12

word daar egter van ’n tematiese ordeningsbeginsel gebruik gemaak. Hierdie tipe

interne struktuur behels dat die verskillende elemente volgens onderwerp georden

word (kyk 2.5.1 a). Die rede waarom die redakteurs van Wurm juis dié ordenings-

beginsel gebruik het, is waarskynlik omdat Wurm oor die algemeen uit meer bladsye,

en oor meer bydraende skrywers per uitgawe beskik het as Sestiger, Kol en

Standpunte (kyk 3.6). Die tematiese ordeningsbeginsel was dus instrumenteel in die

logiese uiteensetting van die tydskrif.

Wat die eksterne struktuur van Sestiger, Wurm, Kol en Standpunte betref, vind mens

ook verskeie verskille en ooreenkomste. Sestiger en Wurm se eerste bladsy bevat

administratiewe inligting oor die datum, jaargang, nommer, redaksie, prys, ens. In

Kol se geval verskyn dié inligting op die binnevoorblad, en by Standpunte op die

derde bladsy. In Sestiger, Kol en Standpunte word die inhoud ook op hierdie bladsy

aangedui. Wurm se inhoud word egter op ’n aparte bladsy aangedui, waarskynlik

weereens as gevolg van die veel omvangryker aard van Wurm se inhoud. Standpunte

is die enigste van die vier tydskrifte wat advertensies bevat, waarskynlik omdat die

blad deur Nasionale Boekhandel Beperk gesubsidieer is, en Nasionale Boekhandel op

dié manier “waarde” vir hul subsidie kon kry.

Die hoeveelheid redaksionele kommentaar wat in die onderskeie tydskrifte voorkom,

is ook insiggewend. In Sestiger bevat elke uitgawe (met die uitsondering van nom-

mer 4) een, twee en selfs drie redakteursbriewe. Wurm se redaksionele kommentaar

(later “Naskrifte en Onderskrifte”) bestaan dikwels uit korrespondensie wat gevoer is
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tussen die redakteurs en ander kunstenaars (binne- en buitelands), onderhoude, kort

opstelle, ’n satiriese skets in Wurm 11, ensovoorts. Kol se “KOLmentaar” word opge-

maak uit kort opmerkings wat soms uit ’n reeks enkelsinne met hul onderskeie

opskrifte bestaan. In hierdie rubriek word ander skrywers of lesers ook die geleent-

heid gebied om hul opinies te lug. En in Standpunte is die redaksionele kommentaar

(soos in Kol) ook maar skraps, met “Aantekeninge” op die laaste bladsy(e) van som-

mige nommers. In verhouding met die omvang van die onderskeie tydskrifte kan

mens duidelik aflei dat die redakteurs van Sestiger die grootste hoeveelheid redak-

sionele kommentaar gepubliseer het.

3.9 Styl (D1)

3.9.1 Styl van Sestiger

In die eerste uitgawe van Sestiger stel Bartho Smit die tydskrif bekend as “...’n

groepspoging van die ‘jonger’ skrywers (of ‘middeljariges’ soos een van ons ou jon-

geres verkies om hulle te noem) om die regte klimaat en begrip vir hulle werk en

strewe te skep. En hiermee word nie bedoel begrip vir gewaagdhede of ondermy-

nende temas nie, maar slegs vir die probleme, hoofsaaklik vormprobleme, waarmee

die ernstige skrywer van elke nuwe generasie maar altyd weer te doen kry” (Sestiger

1(1):1).

Volgens Smit is “[d]it ... immers een van die oogmerke van SESTIGER om aan die

jonger Afrikaanse  skrywers die geleentheid te gee om van mekaar te verskil en

menings te wissel.” Hy voer verder aan dat Sestiger graag “enersyds ... ’n venster

oop[maak] op die rigtings en strominge van ons eie tyd, en andersyds ... jonger

skrywers die geleentheid ... bied om helderheid te kry oor wat en waarheen hulle wil

en moet” (Sestiger 1(1):2).
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3.9.2 Styl van Wurm

Volgens De Waal Venter bied Wurm aan “...digters en skrywers, letterkundiges en

kritici, belangstellendes en leke die geleentheid ... om onbeswaard hul mening te lug

oor sake rakende die literêre lewe. Elkeen het natuurlik sy eie skryfstyl, sy eie

manier van stelling, sommige word verontwaardig, selfs venynig, ander skryf gedigte

of verhale, ander raak vervul met ’n gloed van bewondering vir ’n gelewerde

prestasie. Wurm is ’n onafhanklike blad. Niemand subsidieer Wurm nie, niemand hou

’n wakende oog oor Wurm nie, behalwe die redaksie van Wurm. En die redaksie van

Wurm raadpleeg hulle eie gewete oor wat gesê word in die blad ... die redaksie van

Wurm, net soos die medewerkers aan Wurm, is nie ’n haatdraende klomp beeld-

stormers net vir die lekkerte daarvan nie, hulle is mense wat die Afrikaanse

letterkunde na aan die hart dra, en juis daarom soms baie skerp optree teen dinge

wat hulle ongesond vind” (Wurm 1:3).

Oor die redaksionele styl van Wurm word die volgende genoem: “Dit is die beleid van

hierdie redaksie om die mening van enigiemand te plaas wat hom oor die letterkunde

wil uitspreek. Daar bestaan ’n neiging by letterkundige tydskrifte om net die tipe stof

te plaas wat aan die redakteur se besondere smaak voldoen. Hierdie neiging wil die

redaksie graag vermy en Wurm ’n mondstuk probeer maak van enigiemand wat hom

wil uitspreek oor die Suid-Afrikaanse literêre wêreld” (Venter, Wurm 2:3).

3.9.3 Styl van Kol

In die eerste uitgawe van Kol (Aug. 1968:31) verskyn die volgende redaksionele

stellings omtrent die styl van dié tydskrif: “Die tydskrif Kol verskyn sonder credo en

wil beslis nie net ’n spreekbuis vir ’n bepaalde groep of rigting wees nie. Dit wil een-

voudig ruimte bied vir nuwe Afrikaanse letterkunde van erkende, maar veral ook van

aspirant-skrywers. Verder beoog dit die publikasie van – liefs: kort en kernagtige –

kommentaar op sake van die Suid-Afrikaanse kultuur in sy wydste sin...”
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Volgens John Miles “... sal Kol in groot mate van ander letterkundige tydskrifte ver-

skil en beloof om voortdurend ’n sensitiewe vinger op die pols van ons land se

kultuurlewe te hou. Die blad sal hom nie blind staar teen, en beperk tot akademiese

beskouings nie, maar uiteenlopende en selfs botsende standpunte toelaat. Aspekte

van Afrikaanse denke, letterkunde, beeldende kunste, teater, radio, musiek, argitek-

tuur en die filmbedryf sal onder die loep geneem word deur kenners op onderskeie

terreine. Behalwe kommentaar sal Kol ook heelwat skeppende werk publiseer ... en

wil veral sy lesers op hoogte hou met die jongste en nog ongepubliseerde werk van

ons mees vooraanstaande skrywers” (Persverklaring 1968).

3.9.4 Styl van Standpunte

Volgens ’n kennisgewing wat in 1957 in Standpunte 11(5–6) verskyn het, was

“Standpunte ...  ’n betroubare spieël van ons letterkundige en geestelike lewe.

Bydraes oor kuns, musiek, argitektuur, teologie, wysbegeerte en ander geestes-

wetenskappe word gereeld daarin opgeneem.”

Henriette Roos beskryf Standpunte as ’n tydskrif wat “... meer as veertig jaar die

toonaangewendste akademies-literêre tydskrif sou wees...” (1998:37), en

Kannemeyer beskryf Standpunte as een van die “belangrikste spesifiek-literêre

blaaie” (1988:243), maar noem ook dat dit “... toenemend deur ’n dor akademiese

ingesteldheid en ’n gemis aan daadwerklike leiding of inisiatief bedreig” word

(1978:274–275). Barend Toerien ondersteun hierdie siening wanneer hy Standpunte

in die rubriek “Boekpraatjies” in Die Burger as “...vervelig en onlekker vir dié van ons

wat nie aan universiteite se Afrikaanse departemente betrokke is nie” (1986),

beskryf. Toerien vervolg verder: “Tog het die blad oor sy veertig jaar se bestaan baie

bereik en ’n hoë literêre standaard nagestreef en behou. Maar dit het so vervelig

geword: ’n letterkundige blad vir letterkundiges.”
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3.10 Vergelyking van styl (D2) 

Die retoriese situasie (genre) van Sestiger, Wurm, Kol en Standpunte is dieselfde

aangesien al vier publikasies letterkundige tydskrifte is. Die teikengehoor kom

ooreen, want enigeen wat ’n liefhebber van Afrikaans en die kunste is (hetsy liberaal

of behoudend), sou daarin belangstel om hierdie publikasies te bekom. Die doel ver-

skil egter: Sestiger, Wurm en Kol wou ’n alternatiewe opsie aan kunstenaars te bied

vir die publikasie van hul werk. Hulle wou aan enigeen (“digters en skrywers, let-

terkundiges en kritici, belangstellendes en leke”; Venter, Wurm 1, 1965: 3), die

geleentheid bied om hul sê te sê. Die redakteurs het kommentaar oor verskeie

aspekte van Suid-Afrika se kultuurskat gepubliseer en hul ook skerp uitgespreek oor

aktuele sake wat hul as problematies beskou het.

Dit is duidelik dat Sestiger, Wurm en Kol in die konteks van die tydperk waarin hul

gepubliseer is, gesien kan word as “rebelse wegbreek-publikasies”. Hulle wou weg-

breek van die norm, wat destyds deur Standpunte gestel is. Om hierdie rede verskil

Sestiger, Wurm en Kol se redaksionele styl ook drasties van Standpunte s’n. Die

redakteurs van Sestiger, Wurm en Kol wou aan die kunstenaars van die jare sestig

vrye teuels gee om hul kuns te beoefen in watter styl hulle ook al verkies het. Die

Sestigers wou nie langer vasgedruk wees in die geykte vorme van die vorige eras

nie, hulle wou nie beperk wees deur die sensuurwette nie, en hulle wou nie gekri-

tiseer word deur kritici wat vasgehou het aan die beginsels van Dertig, Veertig en

Vyftig nie. Daarom het die Sestigers weggebreek van die beperkte visie van die reeds

bestaande norme (wat in stand gehou is deur Standpunte), en ’n nuwe generasie

publikasies op die been gebring.

Standpunte, aan die ander kant, was formeel, akademies en behoudend. Die redak-

teurs het die sensuurwette eerbiedig en eerder gefokus op bydraes van gehalte as

om ’n wye spektrum van opinies te publiseer. Teenoor die Sestigers, wat nie gebonde

wou wees aan reëls en regulasies nie, was die keurders van Standpunte baie streng

en eng.
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3.11 Uitleg (E1)

3.11.1 Uitleg van Sestiger

Sestiger is in A5-formaat gebind en die uitleg is baie eenvoudig. Die tydskrif is hoof-

saaklik in swart-en-wit gedruk; slegs die buiteblaaie is in kleur gedruk. Geen foto’s of

illustrasies kom in Sestiger voor nie. Die getal bladsye per nommer wissel tussen 52

en 76. Dieselfde buiteblad (ontwerp deur Marcus Achleitner) word deurgaans gebruik

(kyk Figuur 3.1). 

Die uitleg van die titel/inhoudbladsy is altyd eenvormig. Dit bestaan uit die titel,

Sestiger, bo aan, gevolg deur die datum, jaargang en nommer, gevolg deur die

redaksielys, gevolg deur die inhoudsopgawe met administratiewe inligting onder aan

die bladsy (soos beskryf in 3.9.1). Die lettertipe is ’n serif. Die administratiewe inlig-

ting (soos datum, uitgawe, jaargang, redaksielede, ensovoorts) is in ’n lettergrootte

van 8 pt. geset en die inhoudsopgawe in 10 pt. Die titels van die onderskeie bydraes

is kursief gedruk (kyk Figuur 3.5).

In die eerste uitgawe is die uitleg en tipografie van die onderskeie werke soos volg:

Die outeur se naam verskyn bo aan die bladsy in ’n 10 pt. serif, gekursiveer. Die titel

van die stuk verskyn daaronder, ook in ’n 10 pt. serif, maar in hoofletters en nie kur-

sief nie. Dan volg die teks self in ’n 10 pt. serif, met die teks dwarsoor die bladsy

sodat dit aan weerskante geblok is. Dit lyk asof die lynspasiëring moontlik een en ’n

halwe lyn kan wees. Die paragrawe word aangedui met ’n indentasie van ongeveer 7

mm.

Daar word dus deurgaans van ’n serif gebruik gemaak en die hiërargie van die

opskrifte word deur die gebruik van kursivering en hoofletters aangedui. Horisontale

spasiëring (kyk 2.7.2 a) speel hier ook ’n rol, waar die hoeveelheid spasie tussen die

titel en die teks omtrent dubbel die grootte van die spasie tussen die outeur en die
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titel is. Die titel neem dus ’n hoër hiërargie as die naam van die outeur aan (kyk

Figuur 3.9). Elke nuwe werk begin op ’n nuwe bladsy, behalwe sommige van die

gedigte. Daar kan egter altyd duidelik onderskei word wie die outeur van dié spesi-

fieke werk is. Soms in van die aktuele en/of akademiese artikels word die paragrawe

geskei deur drie asteriske, soms deur subopskrifte en soms met numering.

In die tweede nommer (1(2)) lyk die uitleg meestal dieselfde. Daar is net een klein

verandering: die titels van die onderskeie werke verskyn nou in ’n 10 pt. sans serif,

in hoofletters en nie in kursief nie. Vanaf die vierde nommer (1(4)) word die opskrifte

(meestal die titels) in ’n 12 pt. sans serif, in hoofletters en nie gekursiveer nie,

gedruk. Hier verander eerstens die lettertipe (vanaf serif na sans serif) en daarna die

lettergrootte (vanaf 10 pt. na 12 pt.). Die hiërargiese verskille tussen die opskrifte

word sodoende duideliker, en die leesbaarheid beter.

Figuur 3.9
’n Tipiese bladsy uit
Sestiger wat die
uitleg duidelik aan-
toon. Hierdie spesi-
fieke artikel ver-
skyn in Sestiger
1(3) van Mei 1964.
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In die sesde uitgawe (2(2)) tree daar weereens ’n verandering in. Die opskrifte bly

12 pt., maar verander terug na die serif. Die teks self se 10 pt. serif word effens ver-

groot (moontlik na 11 pt.) en die lynspasiëring word verklein sodat die reëls nader

aan mekaar sit. Die tipografiese tonale digtheid (kyk 2.7.3 b) word sodoende ver-

hoog. Hierdie uitleg word behou tot en met die laaste uitgawe (2(4)).

3.11.2 Uitleg van Wurm

Wurm is gebind in ’n formaat wat effe kleiner is as ’n A4 (w=202 mm x h=266 mm).

Die blaaie is getik, afgerol en dan met krammetjies gebind. Wurm 1, 2 en 12 se

voorblaaie is met die hand vervaardig. Wurm 3 tot 11 se drukwerk is deur

Jakaranda-pers in Pretoria behartig.  

Slegs in Wurm 3 lyk die tipografie heelwat anders as in die ander nommers. Dit is

waarskynlik as gevolg van die aanstelling van Marcia, die kunsadviseur, en die

drukkery, Jakaranda-pers. Die opskrifte word groter en word gedruk in ’n sans serif,

wat kontras skep met die res van die teks, wat in 12 pt. serif geset is. Die horison-

tale spasiëring (kyk 2.7.2 a) varieer ook meer, wat die hiërargiese verskille tussen

die opskrifte en die res van die teks duideliker maak, en sodoende die lees verge-

maklik.

Die tydskrif is hoofsaaklik in swart-en-wit; slegs die buiteblaaie, en enkele bladsye

hier en daar in sommige uitgawes, bevat kleur. Daar is byvoorbeeld ’n bladsy in

Wurm 5, net voor ’n kortverhaal van Marié Blomerus, waarop slegs ’n rooi kol geverf

is. Dit is aansluitend by die verhaal wat handel oor ’n walvis wat lewendig opgekerf

word. In Wurm 6 is die tydskrif versier met ’n rubberstempel wat deur Walter Battiss

gemaak is. Afdrukke in pers ink kom op verskeie plekke in dié nommer voor. Wurm 8

bevat ’n syskermdruk van Walter Battiss. Hierdie treffende uitbeelding, genaamd

“Antinoïs”, is blou en bruin.
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Foto’s van Lawrence Ferlinghetti (Wurm 3), N.P. Van Wyk Louw (Wurm 4) en D.P.M.

Botes (Wurm 5) kom voor. Verskeie afdrukke van sketse en kunswerke kom ook in

Wurm voor. Dit is egter betreurenswaardig dat die kunstenaars nie altyd genoem

word nie, en vele kunswerke dus anoniem gepubliseer is. Daar is ook baie voorbeelde

van visueel-konkrete poësie. 

Die buiteblaaie van Wurm bestaan meestal uit ’n kunswerk van een of ander aard.

Wurm 1 se voorblad is ’n afdruk van ’n linosnee deur De Waal Venter, genaamd

“Organiese masjien”. Wurm 2 se voorblad toon ’n afdruk van nog ’n linosnee deur De

Waal Venter, genaamd “Sekere plek”. Nog ’n kunswerk van De Waal Venter maak die

voorblad van Wurm 3 op. Wurm 4 se buitebladmotief is “une autre histoire d’o” deur

Paul van Vree. Wurm 5, 6, en 7 se buiteblaaie bestaan slegs uit die naam en die

Figuur 3.10
’n Tipiese bladsy
uit Wurm wat die
uitleg duidelik
aantoon. Hierdie
stuk prosa kom
uit Wurm 11
(Apr. 1969).
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nommer gedruk op verskillende kleure karton. Wurm 8, 9 en 10 se voorblad is ’n

kunswerk van Wopko Jensma in wisselende kleure en nommers met elke uitgawe

(kyk Figuur 3.2). Wurm 11 het ’n baie treffende voorblad in rooi en goud. Daar is

egter geen aanduiding van wie die kunstenaar was nie. Wurm 12 se voorblad

bestaan eenvoudig uit rooi karton wat met swart spuitkanverf gespuit is, en waarop

met die hand geskryf staan “Wurm 12”. Phil du Plessis sê egter binne die blad: “I

apologize for the motley appearance of this edition. The preperation of the stencils

did not take place under my personal supervision” (Wurm 12:3).

Die uitleg van die literêre werke is glad nie eenvormig of deurlopend dieselfde nie:

Alles (vanaf Wurm 1 tot 11) is getik in ’n 12 pt. serif (kyk Figuur 3.10). Variasie kom

voor in Wurm 12, waar sommige stukke in ’n serif getik is en sommige in ’n sans

serif. Die outeur se naam verskyn meestal bo aan die bladsy, maar soms eers aan

die einde van die werk. Dit is soms in hoofletters, soms in kleinletters, soms onder-

streep. Die titel van die stuk verskyn daaronder. Die teks lyn aan die linkerkant op en

die lynspasiëring is meestal dubbel. Die groter lynspasiëring verlaag die tipografiese

tonale digtheid (kyk 2.7.3 b) en verbeter die leesbaarheid van die teks.

Daar word soms van indentasie gebruik gemaak om die verskillende paragrawe aan

te dui. In Wurm 1, 3 en 5 is daar slegs aan die een kant van die bladsy teks. In

Wurm 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 11 en 12 is die teks aan albei kante van die bladsy gedruk.

Die aantal bladsye per nommer van Wurm is ook geensins eenvormig nie. Dit wissel

tussen 48 en 128 bladsye.

3.11.3 Uitleg van Kol

Soos Sestiger, is Kol gedruk en gebind in A5-formaat en die uitleg is baie eenvoudig.

Die tydskrif is hoofsaaklik in swart-en-wit, slegs die buiteblaaie is gedruk in kleur.

Geen foto’s kom in Kol voor nie, maar daar is wel een illustrasie (“Ons Graprubriek”

in Kol 1(1):32).
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Nog ’n aspek waarin Kol van Sestiger en Wurm verskil, is die feit dat daar in Kol

soms met ander lettertipes (as net die gewone serif en sans serif), en met verskil-

lende lettergroottes en tipografie geëksperimenteer word (“Ons Graprubriek” in

1(2):32; “Uit ons sprokie-skat” in 1(3):32 en “KOL-KOL” in 1(6):32). 

Kol bestaan uit ’n vaste getal bladsye, naamlik 32 per uitgawe. 

Verdere variasie kom by Kol se buiteblaaie voor. ’n Opsomming van die inhoud of

name van die skrywers wie se werk in die blad verskyn, word soms op die voorblad

gedruk, soos by nommers 1 (Aug. 1968), 3 (Okt./Nov. 1968), 8 (Jun. 1969) en 10

(Des. 1969). Nommer 2 (Sept./Okt. 1968) se buiteblad word opgemaak uit ’n skets

van Elza Botha (kyk Figuur 3.3). Nommer 4 (Nov./Des. 1968) bestaan uit ’n collage

van die letters K, O en L. Op nommer 5 (Jan./Feb. 1969) is ’n skets van ’n skyfskiet-

teiken met ’n kol in die middel. Nommer 6 (Feb./Mrt. 1969) se voorblad bestaan uit

’n skets van Anna Vorster. Op Kol van Mei 1969 (nommer 7) se voorblad is ’n skets

van “Die Professor en die Prikkelpop” deur Len Lindeque. Nommer 9 (Okt. 1969) se

voorblad is skoon, met slegs die titel, nommer en jaargang op die voorblad. Op nom-

mer 10 (Des. 1969), die laaste nommer, verskyn die woord “Koebaai” baie promi-

nent.

Die uitleg van elke titel/inhoudbladsy is ook eenvormig. Dit bestaan uit die logo,

administratiewe inligting oor die redaksie, adres, prys, bydraes en drukkerybesonder-

hede, die nommer, jaargang en datum, asook die inhoudsopgawe. Die lettertipe is ’n

serif en die lettergrootte 10 pt. Die titels van die onderskeie werke is kursief gedruk

(kyk Figuur 3.7).

Die uitleg en tipografie van die literêre werke is deurlopend dieselfde: Die outeur se

naam verskyn bo aan die bladsy in ’n 10 pt. serif, in vetdruk met ’n indentasie van

ongeveer 9 mm. Die titel van die stuk verskyn daaronder: ook in ’n 10 pt. serif,

maar in kursief en met dieselfde indentasie. Dan volg die teks self in ’n 10 pt. serif,
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met die teks dwarsoor die bladsy sodat dit aan weerskante geblok is. Daar word dus

deurgaans van ’n serif gebruik gemaak en die hiërargie van die opskrifte  word deur

die gebruik van kursivering en vetdruk aangedui. 

Die lynspasiëring is enkel, en daar word glad nie van indentasie gebruik gemaak om

die verskillende paragrawe aan te dui nie. In die aktuele en/of akademiese artikels

word die paragrawe dikwels geskei deur ’n kol aan die linkerkant van die bladsy (kyk

Figuur 3.11). As gevolg van die enkelspasiëring en omdat die paragrawe nie deur mid-

del van ’n lynbreuk of indentasie aangedui word nie, is die tipografiese tonale digtheid

(kyk 2.7.3 b) van die artikels in Kol baie hoog, wat die leesbaarheid bemoeilik.

Figuur 3.11
’n Tipiese bladsy
uit Kol nommer 3
van jaargang 1
(Okt./Nov. 1968).
In die aktuele
en/of akademiese
artikels word die
paragrawe dikwels
geskei deur ’n kol
aan die linkerkant
van die bladsy.
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3.11.4 Uitleg van Standpunte

Standpunte is ook gebind in A5-formaat en (soos by Sestiger en Kol) is die uitleg nie

net baie eenvoudig nie, maar ook hoofsaaklik eenvormig oor die tydperk 1960 tot

1970. Die waarskynlikste rede vir die eenvormige uitleg is dat dieselfde persoon, F.J.

le Roux, die tegniese versorging van die blad vir dié tydperk behartig het. ’n Ander

moontlike rede is dat Standpunte veel meer formeel en akademies van aard was, en

dat die eenvormige uitleg bygedra het tot die status en geloofwaardigheid van die

blad. Die tydskrif is in swart-en-wit gedruk en slegs die buiteblaaie bevat kleur. 

Verskeie swart-en-wit foto’s kom in die geselekteerde nommers van Standpunte voor,

soos nommer 75 (1968) en nommer 81 (1969). Die aantal bladsye per nommer wis-

sel tussen 62 en 70. 

Ongelukkig was meeste van die uitgawes van Standpunte wat in die biblioteek

beskikbaar was vir navorsing, ingebind in volumes sonder dat die buiteblaaie inge-

sluit is. Dit is dus onmoontlik om uitlatings oor die buiteblaaie te maak. By die nom-

mers waar die buiteblaaie egter beskikbaar was, nommer 33 (1961), nommer 69

(1967) en nommer 75 (1968), is die ontwerp van die buiteblaaie ooreenstemmend.

Dit bestaan uit die titel “STAND-PUNTE” (afgekap tussen “Stand” en “punte”) in

hoofletters op die boonste gedeelte van die blad, in kleur op ’n wit agtergrond. Die

onderste gedeelte bestaan uit ’n blok (van dieselfde kleur as bogenoemde titel) met

’n opname van die inhoud van die blad in vet swart serif teks van ongeveer 14 pt.-

grootte. Die titel van die werk word in vetdruk geskryf, met die outeur se naam in

vetdruk en kursief. Die verskillende tekste word onderskei deur ’n kolletjie (bullet).

Onder die inhoudsopgawe verskyn die woorde “NUWE ... REEKS” in hoofletters, serif

en ongeveer 14 pt., met die nommer van die spesifieke tydskrif  in die reeks

ongeveer drie maal so groot (kyk Figuur 3.4).

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  RRaallll,,  SS    ((22000055))  



Hoofstuk 3 – Tydskrifte van ’60 58

Die formaat van die inhoudsopgawes van Standpunte lyk eenders vanaf 1960 tot

1968. Dit sluit die volgende nommers in: 33, 38–39, 45, 51, 57, 63, 69 en 75 (kyk

Figuur 3.12). Die lettertipe wat deurgaans gebruik word, is ’n serif en die teks is aan

weerskante geblok. Die titel van die tydskrif, “STANDPUNTE”, verskyn in hoofletters,

gesentreer, bo aan die blad. Hieronder verskyn die woord “REDAKSIE”, ook in

hoofletters en gesentreer, met die name van die lede van die redaksie, in 10 pt.

kleinletters en gekursiveer, daaronder. Onder die redaksie is daar ’n streep dwarsoor

die bladsy getrek, met die jaargang, jaarnommer en datum daaronder. Hierdie

besonderhede verskyn ook in ’n 10 pt. serif, in kleinletters. 

Vervolgens is die reeksnommer van die tydskrif redelik groot en gesentreer, en

daaronder volg die woord “INHOUD”, 10 pt. in hoofletters en gesentreer. Daaronder

verskyn die inhoudsopgawe van die tydskrif. Dit is geblok en ingedeel in drie

kolomme. Eerstens word die titel van die teks gelys; dit is in gewone druk geset en

lyn op aan die linkerkant van die kolom. In die tweede kolom volg die naam van die

outeur. Dit is kursief en lyn op aan die regterkant van die kolom. 

Die bladsynommer volg in gewone teks in die derde kolom, wat oplyn met die

regterkant van die bladsy. Die inhoudsopgawe word ook afgesluit met ’n streep wat

dwarsoor die bladsy loop. Onder die inhoudopgawe verskyn die besonderhede vir die

aanstuur van bydraes (in Afrikaans en Engels), inligting oor die wyse van intekening,

die prys, en besonderhede oor die uitgewer, alles in 10 pt. serif, gewone druk.

Vanaf 1969 tree daar egter ’n verandering in die uitleg van Standpunte in (kyk Figuur

3.13). Die verandering wat in die inhoudsopgawes (nommer 81 en 87) aangebring is,

is soos volg: Die lettertipe wat deurgaans gebruik word, is steeds ’n serif, maar die

teks is nie meer aan weerskante geblok nie; dit lyn slegs aan die linkerkant van die

bladsy op. Die titel van die tydskrif, “Standpunte”, en die reeksnommer verskyn nou

in kleinletters (nie meer hoofletters nie), en lyn links op (is nie meer gesentreer nie)

bo aan die blad. Hieronder verskyn die jaargang en nommer en die datum met ’n
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streep daaronder wat dwarsoor die bladsy loop. Vervolgens verskyn die woord

“REDAKSIE” steeds in hoofletters, nie meer gesentreer nie maar links opgelyn, met

die name van die lede van die redaksie in 10 pt. gewone druk in kleinletters (nie

meer gekursiveer nie) langsaan (nie meer daaronder nie). Onder die redaksie is daar

weer ’n streep dwarsoor die bladsy getrek. Hieronder verskyn die inhoudsopgawe van

die tydskrif. Die woord “Inhoud” verskyn nou in gewone kleinletters links bo aan die

inhoudsopgawe. Daaronder word die titels van die tekste gelys; dit is in gewone druk

geset en lyn op aan die linkerkant van die kolom. Tweedens volg die name van die

outeurs. Dit is kursief en word van die titel geskei deur ’n kommapunt. Die bladsy-

nommers volg die name van die outeurs op in gewone druk. Dit lyn ook aan die lin-

kerkant op en word van die outeurs se name geskei deur ’n spasie. Die inhouds-

opgawe word weer afgesluit met ’n streep wat dwarsoor die bladsy loop. 

Figuur 3.12
Die formaat van die inhoudsopgawes
van Standpunte lyk eenders vanaf 1960
tot 1968.

Figuur 3.13
Vanaf 1969 tree daar ’n verandering in
die uitleg van Standpunte in.
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Onder die inhoudopgawe is die besonderhede vir die aanstuur van bydraes (in

Afrikaans en Engels), inligting oor die wyse van intekening, die prys, en besonder-

hede oor die uitgewer, alles in ’n gewone 10 pt. serif. Die uitleg van hierdie gedeelte

lyk steeds dieselfde as in die vorige uitgawes. ’n Streep wat dwarsoor die bladsy

loop, sluit dié gedeelte af en hieronder volg die drukkerybesonderhede, wat nuut

bygevoeg is.

In die nommers wat van 1960 tot 1968 verskyn het, is die uitleg en tipografie van

die onderskeie tekste wat gepubliseer is soos volg (kyk Figuur 3.14): Die titel van die

teks verskyn bo aan die bladsy in ’n 12 pt. serif, in hoofletters en gesentreer. Sub-

opskrifte is geset in ’n 10 pt. serif in hoofletters en ook gesentreer. Dan volg die teks

Figuur 3.14
In die nommers wat van 1960 tot 1968
verskyn het, verskyn die titel van die teks
bo aan die bladsy in ’n 12 pt. serif, in
hoofletters en gesentreer.

Figuur 3.15
In die nommers wat van 1969 tot 1970
verskyn het, verskyn die titel van die
werk steeds bo aan die bladsy in ’n 12
pt. serif, maar dit is nou in kleinletters
en lyn links op.
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self, aan weerskante geblok en in ’n 10 pt. serif. Die lynspasiëring is enkel en aanha-

lings is ingekeep en verskyn in ’n 8 pt. serif. Dit is soms gekursiveer. Horisontale

spasiëring (kyk 2.7.2 a) speel nie werklik hier ’n rol nie, maar daar is wel sprake van

vertikale spasiëring (kyk 2.7.2 b) met die hoofteks wat aan weerskante geblok is en

die inkeping van die aanhalings. Voetnote (8 pt. serif) word van die hoofteks geskei

deur ’n streep wat dwarsoor die bladsy loop. Die outeur se naam verskyn in 8 pt.

hoofletters regs onder aan die werk. Elke nuwe outeur/skrywer se teks begin op ’n

nuwe bladsy.  In sommige van die aktuele en/of akademiese artikels word die para-

grawe geskei deur ’n asterisk, soms deur gewone numering en soms deur Romeinse

syfers.

In die nommers wat van 1969 tot 1970 verskyn het, is die uitleg en tipografie van

die onderskeie tekste soos volg gewysig (kyk Figuur 3.15): Die titel van die werk

verskyn steeds bo aan die bladsy in ’n 12 pt. serif, maar dit is nou in kleinletters en

lyn links op. Geen onderskeid word tussen die hoofopskrifte en die subopskrifte

gemaak nie. Dan volg die teks self, geblok en in ’n 10 pt. serif. Die lynspasiëring is

enkel en aanhalings is steeds ingekeep en verskyn in ’n 8 pt. serif. Dit is soms

gekursiveer. Die voetnote is steeds geset in ’n 8 pt. serif, maar dit word nie meer

met ’n streep van die res van die teks afgesluit nie, maar slegs deur ’n spasie. Die

outeur se naam verskyn steeds in 8 pt. hoofletters, maar nou links onder aan die

teks.

3.12 Vergelyking van uitleg (E2)

In vergelyking met Sestiger se 52–76 bladsye, Kol se 32 bladsye, en Standpunte se

62–70 bladsye per nommer, is Wurm (met ’n getal bladsye wat wissel tussen 48 en

128) nie net die dikste van die drie tydskrifte nie, maar ook fisies die grootste met

afmetings van w=202 mm x h=266 mm teenoor Sestiger, Kol en Standpunte se A5-

formaat (w=148 mm x h=210 mm). Wurm en Kol gebruik meestal verskillende voor-

blaaie vir elke uitgawe terwyl Sestiger en Standpunte deurgaans van dieselfde
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ontwerp vir die voorblad gebruik maak. Wurm en Kol wou waarskynlik hul publikasies

interessant en nuut laat voorkom met elke uitgawe terwyl Sestiger en Standpunte ’n

kenmerkende identiteit wou opbou.

Wat tipografie betref, is Kol die waaghalsigste van die vier tydskrifte omdat daar in

Kol met ander lettertipes as net die gewone serif en sans serif geëksperimenteer

word. Standpunte is weer die mees stabiele tydskrif wat uitleg betref, omdat dit

volkome eenvormig is vir die tydperk 1960 tot 1968, met slegs klein wysigings in

1969 tot 1970. In Sestiger, Wurm en Kol word die hiërargie van die opskrifte meestal

uitgelig deur van kursivering, vetdruk en hoofletters gebruik te maak. In Standpunte,

Sestiger en Wurm word die puntgrootte van die opskrifte egter ook verander.

Vertikale spasiëring (kyk 2.7.2 b) word veral duidelik in Standpunte waargeneem by

die inkeping van die aanhalings, maar word wel soms, waar daar van indentasie

gebruik gemaak word (soos by Kol se opskrifte – kyk Figuur 3.11), ook in die ander

tydskrifte waargeneem. Oor die algemeen veroorsaak die tekort aan ruimtelike

verandering in die groot blokke aaneenlopende teks egter ’n vermoeienis by die leser.

Die doeltreffende gebruik van wit spasie (kyk 2.7.2) en tipografiese tonale digtheid

(2.7.3 b) is in al vier tydskrifte maar skraps. Wurm toon egter die doeltreffendste

gebruik van wit spasie, meestal as gevolg van sy dubbele lynspasiëring, wat ook die

tipografiese tonale digtheid verminder (kyk Figuur 3.10). In Sestiger word daar ’n

groot stuk tipografiese wit tussen die titel van die werk en die teks self gelaat (kyk

Figuur 3.9), wat die leser ’n blaaskans gee voor hy die blok aaneenlopende teks wat

in ’n een-en-’n-halwe lynspasiëring geset is, moet aanpak. In Kol en Standpunte is

daar egter geen sprake van ’n blaaskans nie (kyk Figuur 3.11 en Figuur 3.12). Die

enkel lynspasiëring, sonder enige indentasies (veral by Kol), veroorsaak ’n baie hoë

tipografiese tonale digtheid, wat die leesbaarheid van die teks negatief beïnvloed.
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3.13 Opsommend

Sestiger, Wurm en Kol is al drie gestig met ’n spesifieke doel voor oë, en na daar in

hierdie doel geslaag is, is die tydskrifte gestaak. Standpunte, aan die ander kant,

was in die sestigerjare ’n goed gevestigde tydskrif wat in 1960 reeds 14 jaar lank

bestaan het. Die eksperimentele styl van Sestiger, Wurm en Kol is oorheersend die-

selfde as gevolg van die feit dat hulle in die dieselfde era verskyn het, uitgegee is

deur skrywers/literatore van dieselfde generasie en hul doelstellings ooreengestem

het.

Dit staan egter in skerp kontras met die formele en akademiese styl van Standpunte.

Hierdie kontras is nie net duidelik in die styl van die tydskrifte nie, maar vind ook

uiting in die struktuur en uitleg van die onderskeie tydskrifte. 

Wat die inhoud van al vier tydskrifte betref, is daar ooreenkomste wat die bydraende

skrywers, subgenres en onderwerpe betref. Daar is egter skrywers soos Rob

Antonissen, T.T. Cloete, Sheila Cussons, G. Dekker en Elisabeth Eybers – almal reeds

óf gevestigde literatore/skrywers óf van min of meer dieselfe (ouer) generasie – wat

slegs werke in die meer akademiese en “behoudende” tydskrif, Standpunte, gepu-

bliseer het. 

Wat die subgenres betref, bly letterkunde die gemeenskaplike faktor in al vier tyd-

skrifte. Die verhouding waarin hierdie subgenres voorkom, is egter insiggewend wat

die fokus van die onderskeie tydskrifte betref, soos reeds vroeër in hierdie hoofstuk

(kyk 3.6) aangedui is.
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Hoofstuk 4 – Tydskrifte van ’80

4.1 Inleiding

Volgens Perspektief en Profiel II het die volgende temas in die tagtigerjare sterk in

die werk van die Tagtigers gefigureer: “...die toegespitste verdere verkenning en

ontdekking van Suid-Afrika, maar ook Afrika, die homo-erotiek, die belangstelling in

twintigste-eeuse ikone soos Marilyn Monroe en James Dean, poësie oor die grens-

oorlog en binnelandse onrus, ‘struggle’- en gevangenispoësie, intellektuele vernufs-

poësie, die terugkeer by van die digters na ’n tradisioneler digvorm, tekens van femi-

nistiese diskoerse, die hoë voorkoms van beeldgedigte, die verskeidenheid Afrikaanse

variante wat gebruik word, Kaapse Afrikaans, Griekwa-Afrikaans, Standaardafrikaans,

rekenaar-Afrikaans..., die groot mate van ‘dialoogvoering’ met ander digters, die

vermenging van diskoerse en van ‘hoë’ (elitistiese) en ‘lae’ kultuuruitinge en die

gedagte dat oorspronlikheid moeilik haalbaar is. Veral die laaste paar kenmerke wys

ook in die rigting van postmodernistiese trekke wat ’n rol begin speel het” (Ohlhoff

1999:197).

In hierdie hoofstuk word daar na vier literêre tydskrifte van die jare tagtig gekyk:

Spado, Graffier en geselekteerde nommers van Stet as die afwykings/uitsonderings,

met geselekteerde nommers van Standpunte as die konvensie/reël. Volgens

Kannemeyer dien Spado en Graffier as “...podiums vir jonger rigtings in die litera-

Die nuwe druiwe van Sestig het suur geword... die opwinding verby, die vreugde ver-

damp ... In ’n kritieke tyd waarin die skrywers as gewete van die volk moet dien, as

verantwoordelike ondersoekers van ons almal se identiteit en plek en gevoelens

teenoor mekaar (as rasse, as mense, as klerke, as mynwerkers), het die groep literêre

vakmanne begin ontaard in niks meer as (sê dit, sê dit) selfbemoeisieke ingegroeide

homoseksuele hofnarre aan ’n vervalle pre-revolusionêre hof nie. 

(Le Roux du Toit, Graffier 1:4)
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tuur”, terwyl Stet “...militant teen sensuur en die politiek van die gesagsorde gerig

is” (1983:243). Soos reeds in 3.1 genoem, skryf Kannemeyer dat Standpunte, aan

die ander kant, as een van die “belangrikste spesifiek-literêre blaaie” (1988:243)

geklassifiseer kan word.

4.2 Biografiese inligting van geselekteerde tydskrifte

4.2.1 Biografiese gegewens van Spado

Drie uitgawes van die letterkundige tydskrif Spado het tussen 1980 en 1981 verskyn.

Volgens Avril Beukes, hoofredakteur van Spado, het sy en Johan van Wyk mekaar in

April 1980 ontmoet en besluit om ’n tydskrif te stig. Dit moes nie “’n literêre tydskrif”

nie, maar eerder “’n forum vir die jong intellektueel” wees (Graffier 1(4):3).

In die eerste uitgawe word geen datum aangedui nie. In ’n onderhoud met Christo

Leach in Graffier 1(4) dui Beukes egter aan dat die eerste uitgawe van Spado in Julie

1980 gedruk is. Die redaksie bestaan uit: Avril Beukes, Johan van Wyk, Joachim

Schönfeldt, Amanda Strydom, Johan Bruwer, Jeff Lok en Neil Goedhals.

Spado 2 verskyn in September 1980 met ’n verkleinde redaksie, wat bestaan uit Avril

Beukes, Amanda Strydom, André le Roux du Toit (André Letoit/Koos Kombuis), Hans

Pienaar, Johan Blignaut en Mark Engels.

Die derde uitgawe van Spado verskyn in Februarie 1981. Die redaksie het gekrimp

tot vier lede: Avril Beukes, André le Roux du Toit, Hans Pienaar en Thys de Wit. In

die redaksionele kommentaar beplan die redaksie die insluiting van dramas in die

volgende Spado, maar voor publikasie van die vierde nommer plaasvind, smelt

Spado saam met Graffier. Oor die samesmelting laat Beukes haar soos volg uit:

“Daar is genoeg ooreenstemming tussen Spado en Graffier. Ek is tevrede. My redes

vir die samesmelting was meer prakties – tyd en geld – as in beginsel. Ek glo wel dat

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  RRaallll,,  SS    ((22000055))  



Hoofstuk 4 – Tydskrifte van ’80 66

daar ’n balans geskep kan word, miskien tot Graffier se voordeel, deur die same-

smelting” (Graffier 1(4):3). Avril Beukes sluit by Graffier se redaksie aan as verteen-

woordiger van Spado.

4.2.2 Biografiese gegewens van Graffier

Ses uitgawes van die letterkundige tydskrif Graffier is tussen 1980 en 1983 gepubli-

seer. Die eerste uitgawe van Graffier het in Augustus 1980 verskyn. Dit is uitgegee

deur en het onder beskerming gestaan van die Kaapse Groep, ’n besprekingsgroep

wat deur W.E.G. Louw gestig is. In Graffier 1(1) word die volgende stelling gemaak:

“In die tradisie van Donga, Inset, Wurm, Taaldoos, Spado en vele ander wil hierdie

blad ruimte gee aan die jong skrywer wat óf ’n gly vang aan die literêre establish-

Figuur 4.1
Hierdie voorblad,
ontwerp deur Thys de
Wit, pryk voor op die
laaste uitgawe van
Spado, voor sy
samesmelting met
Graffier in Augustus
1981.
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ment, óf weens praktiese redes nie kans sien om ’n jaar te wag voordat sy aan-

vaarde bydraes uiteindelik in ’n tydskrif soos Standpunte verskyn nie” (Red. 1980:2).

In ’n brief wat die eerste uitgawe vergesel het, vervolg die redaksie: “Verder is dit

duidelik dat gevestigde skrywers by bogenoemde publikasies voorkeur geniet.

Daarom, glo ons, bestaan daar ’n behoefte vir ’n tydskrif wat groter onmiddellikheid

aan die jong skrywer bied. ’n Tydskrif vir en deur die jong skrywer!” (Sept. 1980).

Die redaksie van die eerste uitgawe van Graffier (Aug. 1980) het uit die volgende

persone bestaan: Etienne van Heerden (redakteur), Louis Krüger (nuusredakteur),

Rachelle Greeff (redaksie-sekretaresse), Morlette Lindsay en Henk Zeeman (versprei-

ders) en Pienaar van Niekerk (grafies). Die Kaapse Groep het die publikasie van die

eerste uitgawe geborg. Daar word egter in uitgawe 1 ’n oproep gedoen om ’n borg

vir die tydskrif te vind.

In die tweede uitgawe (Des. 1980) word die redaksie uitgebrei deur die medewerking

van Dawid de Villiers (artikelredakteur), Francois de Jongh (poësieredakteur), Willie

van der Merwe (prosaredakteur) en Pine Pienaar (intekenredakteur). Rachelle Greeff

tree op as taalversorger, Morlette Lindsay en Henk Zeeman is verantwoordelik vir

bemarking, Pienaar van Niekerk vir die grafiese element en Corrie van der Poll is die

keurkomitee-sameroeper. ’n Gedeelte die publikasiekoste van die tweede uitgawe van

Graffier word deur Perskor Uitgewery geborg.

In Graffier 1(3) (Apr. 1981) bly die redaksie dieselfde as met die vorige uitgawe,

behalwe dat Morlette Lindsay vervang word deur Louis Serfontein en foto’s geneem

word deur Marius Greeff. Die letterkundige tydskrif Spado word in April 1981 by

Graffier ingelyf. Die aankondiging in Graffier 1(3) lui soos volg: “Graffier en die

noordelike tydskrif, Spado, het saamgesmelt ... Dit sal beteken dat Graffier sy tent-

penne sal versit en Graffierlesers kan van die volgende uitgawe iets nuuts te wagte

wees” (1981:2). Vanaf Graffier 3 tot 5 borg Perskor Uitgewery die tydskrif, maar

vereenselwig homself nie noodwendig met die inhoud van Graffier nie.

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  RRaallll,,  SS    ((22000055))  



Hoofstuk 4 – Tydskrifte van ’80 68

Graffier 4 verskyn in Augustus 1981. Die redaksie is dieselfde as met die vorige uit-

gawe, behalwe dat Avril Beukes (van Spado) as gasredaktrise optree, en die

tipografie deur Doret Ferreira en Anneke Gouws hanteer word.

Met publikasie van Graffier 5, (2(1)), verander die dateringstelsel van die nommers

vanaf kwartaaliks na seisoenaal. Hierdie uitgawe is in die somer van 1982 gepu-

bliseer. Die redaksie bestaan uit Etienne van Heerden (redakteur), Egmont Sippel,

Christo Leach en Avril Beukes (van Spado). In uitgawe vyf word aangekondig dat

Perskor Uitgewery hom as borg onttrek het, en dat daar dringend na ’n nuwe borg

gesoek word.

Graffier 6 het in die lente van 1983 verskyn, met dankbetuigings aan almal wat

finansiële bydraes gelewer het, en met die belofte dat (met die hulp van Perskor en

Tafelberg as adverteerders), Graffier weer gereeld sal verskyn. Dit was egter die

Figuur 4.2
Dié buiteblad van
Graffier 4 (Aug.
1981) bestaan uit ’n
kunswerk van Nick
Curwell.
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laaste uitgawe wat gepubliseer is, waarskynlik omdat die redaksie van Graffier nie

daarin kon slaag om ’n permanente borg te vind nie. Die redaksie het bestaan uit:

Keriesa Botha, Leoni Hofmeyr, Pieter van der Lugt en Etienne van Heerden (redak-

teur). Die illustrasies is gemaak deur Ellené.

4.2.3 Biografiese gegewens van Stet

Die letterkundige tydskrif Stet het tussen 1982 en 1992 verskyn. Geselekteerde

nommers van Stet, wat deur Kannemeyer as “... die belangrikste van [die] ‘kleiner’

tydskrifte ...” gesien word (1988:243–4), word in hierdie studie ingesluit. Vier uit-

gawes van Stet is per jaargang gepubliseer, maar nie op vaste tye nie. 

Figuur 4.3
’n Kunswerk van
Julien Venter word
gebruik vir die voor-
blad van Stet 2(1).
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Die keuse vir insluiting het geval op die eerste nommer van elke jaargang vanaf

1982 tot 1990. 

Stet het in Oktober 1982 onder redaksie van Gerrit Olivier en Tienie du Plessis (teg-

niese versorging) die lig gesien. Nommer 2(1) word in Desember 1983 gepubliseer.

Stet 3(1) verskyn in Februarie 1985, en Ernst Lindenberg tree as gasredakteur op, in

samewerking met Tienie du Plessis en Gerrit Olivier. In Mei 1986 volg ’n dubbelnom-

mer van Stet, 4(1 en 2), en die redaksie bestaan uit Tienie du Plessis, Gerrit Olivier,

Peter John Massyn, Hansie Pienaar, Koos Prinsloo, en Elza Miles as gasredaktrise.

Uitgawe 5(1) verskyn in Desember 1987 met Tienie du Plessis, Gerrit Olivier, Hans

Pienaar en Elza Miles aan die stuur. En laastens, ongeveer ’n jaar later, verskyn uit-

gawe 6(1) van Stet in Julie 1990. Dit word die “nuwe” Stet genoem omdat baie

mense gedink het dat Stet ’n stille dood gesterf het met die vorige uitgawe. Die

redaksie het egter gegroei tot 16 lede met die insluiting van Anton Basson, Heidi

Botha, Johan Botha, Sulia Holtzhauzen, Ian Kruger, Richard Kruger, Chané Magnus,

Elske Miles, Eduart Overbeek, Koos Prinsloo, Nikodemis van Rensburg, Konrad Welz

en Maggi Zietsman.

Stet is deur Taurus Uitgewery geborg, en swyg na die sluiting van Taurus in 1992.

4.2.4 Biografiese gegewens van Standpunte

Soos reeds in 3.2.4 genoem, is Standpunte in 1945 deur N.P. van Wyk Louw, W.E.G.

Louw en H.A. Mulder in Kaapstad gestig. Dit verskyn tot en met 1953 kwartaalliks en

vanaf 1954 tot met sy sluiting in 1986, tweemaandeliks. 

Groot polemiek het in die tagtigerjare rondom die redaksie van Standpunte geheers.

Op 8 Oktober 1983 berig Die Volksblad: “Meningsverskil het binne die redaksieraad

van die literêre tydskrif Standpunte na vore getree ná ’n aankondiging deur prof. J.C.

Kannemeyer van Wits, redaksiesekretaris of ‘eindredakteur’, dat hy as sodanig in

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  RRaallll,,  SS    ((22000055))  



Hoofstuk 4 – Tydskrifte van ’80 71

Desember opgevolg sal word deur prof. André P. Brink van Rhodes. Etlike redaksie-

lede het ... laat blyk dat hulle nie gelukkig is oor die verklaring nie.” André P. Brink

is wel tot die redaksieraad verkies, maar Ernst van Heerden het die rol van eind-

redakteur vir die volgende twee jaar oorgeneem. Op 24 Oktober 1985 berig Deon

Viljoen van Die Burger dat Van Heerden, volgens homself, slegs op ’n interim-grond-

slag die eindredakteur van Standpunte geword het, en dat hy na twee jaar skryfwerk

het wat vir hom belangriker is. André P. Brink het ingewillig om die eindredakteur-

skap oor te neem. Viljoen vervolg dat “[d]ie sluiting van die tydskrif in ’n stadium

oorweeg [is], maar dat prof. Brink [gevoel het] so ’n stap sou ’n té groot verlies vir

die Afrikaanse letterkunde meebring”. 

< Figuur 4.4
Die buiteblad van nommer
153 (Jun. 1981) bevat ‘n
foto van Marlene van
Niekerk en die nommer.

Figuur 4.5 >
Die buiteblaaie van nommer 165
(Jun. 1983), 171 (Jun. 1984),
177 (Jun. 1985) en 183 (Jun.
1986) is gelyksoortig.
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Dit is ironies dat Standpunte toe wel gestaak is, en juis as gevolg van Brink se

liberale opvattings. Volgens Jaap Boekkooi van The Star was Brink bekend vir sy

polemiese sienings oor “...sex, miscegenation, communism, kafferboetieism, [and]

liberalism” (1984).

Ook volgens Theunis Engelbrecht is Standpunte gesluit “... nadat prof. André P. Brink

in 1986 redakteur geword het en die direksie nie genoeë geneem het met sy poli-

tieke standpunte nie” (Naweek-Volksblad 1990). Nasionale Boekhandel, wat die tyd-

skrif sedert 1957 geborg het, het sy borgskap onttrek en die verteenwoordigers van

die uitgewersmaatskappye Human & Rousseau en Tafelberg, wat die laaste paar jaar

by Standpunte betrokke was, het uit die direksie bedank (Olivier 1986).

In die laaste nommer van Standpunte is die volgende verklaring gegee: “Die Direksie

van Standpunte maak bekend dat ná die onttrekking van Nasionale Boekhandel as

uitgewers van die blad ander moontlikhede vir die voortsetting van die blad onder-

soek is. Ongelukkig kon ’n alternatief nie gevind word nie. Die publikasie van

Standpunte word derhalwe met die Augustus-nommer van 1986 gestaak”

(Standpunte 184:64).

Geselekteerde nommers van Standpunte, as gevestigde tydskrif vir die jare 1981 tot

1986, word in hierdie studie ingesluit as konvensie, net soos ten op sigte van die

tydskrifte van die sestigerjare (hoofstuk 3) die geval was. Ses uitgawes van

Standpunte is jaarliks gepubliseer, en die keuse vir insluiting het geval op die derde

nommer van elke jaar (1981 tot 1986), wat meestal in Junie verskyn het. Die reeks-

nommers is dus vervolgens: nommer 153 [34(3), Jun. 1981]; nommer 159 [35(3),

Jun. 1982]; nommer 165 [36(3), Jun. 1983]; nommer 171 [37(3), Jun. 1984]; nom-

mer 177 [38(3), Jun. 1985] en nommer 183 [39(3), Jun. 1986].

Die redaksielede van Standpunte tydens publikasie van nommer 153 (1981) was:

D.J. Opperman, A.P. Grové, Karel Joncheere, C.J.D. Harvey, T.T. Cloete, Ernst van
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Heerden, P.G. du Plessis, Chris Barnard, J.C. Kannemeyer, P.J. Cillié, J.C. Steyn, Fanie

Olivier en Marlene van Niekerk. In nommer 159 (1982) sluit R.H. Pheiffer by die

redaksie aan. In 1984 (nommer 171) het C.J.D. Harvey weggeval uit die redaksielys

en J.M. Coetzee en André P. Brink word deel van die redaksionele span. Die redaksie

vir nommer 183 (1986) was A.P. Grové, T.T. Cloete, Ernst van Heerden, P.G. du

Plessis, Chris Barnard, J.C. Kannemeyer, J.C. Steyn, Fanie Olivier, Marlene van

Niekerk, R.H. Pheiffer, J.M. Coetzee en André P. Brink.

4.3 Algemene en biografiese vergelyking

Soos Sestiger, Wurm en Kol (hoofstuk 3) is Spado, Graffier en Stet gestig omdat

daar ’n sekere behoefte onder die skrywers van die era was. Hierdie behoefte kon nie

deur reeds bestaande literêre publikasies, soos Standpunte, vervul word nie. Die

reeds aangehaalde stelling in Graffier 1(1) is ter sake: “In die tradisie van Donga,

Inset, Wurm, Taaldoos, Spado en vele ander wil hierdie blad ruimte gee aan die jong

skrywer wat óf ’n gly vang aan die literêre establishment, óf weens praktiese redes

nie kans sien om ’n jaar te wag voordat sy aanvaarde bydraes uiteindelik in ’n tyd-

skrif soos Standpunte verskyn nie” (1980:2). In ’n brief wat die eerste uitgawe van

Graffier vergesel het, vervolg die redaksie: “Verder is dit duidelik dat gevestigde

skrywers by bogenoemde publikasies voorkeur geniet. Daarom, glo ons, bestaan daar

’n behoefte vir ’n tydskrif wat groter onmiddellikheid aan die jong skrywer bied. ’n

Tydskrif vir en deur die jong skrywer!” (Sept. 1980). Dit is duidelik dat die redakteurs

van hierdie tydskrifte, wat as “little magazines” (kyk 3.4) bekend gestaan het, maar

min ooghare gehad het vir die gevestigde tydskrifte, wat hulle die “literêre establish-

ment” gedoop het. Avril Beukes en Johan van Wyk, die stigters van Spado, sê: “Ons

[was] albei ... moeg vir die streng Suid-Afrikaanse konteks” (Graffier 1(4):3). Dan

Roodt gaan in Stet (Feb. 1986) selfs so ver as om ’n boikot-aksie teen Standpunte op

te roep (kyk 4.7.4).
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Volgens Kannemeyer (1988:459) is ’n verdere gemeenskaplike eienskap van hierdie

tydskrifte dat hulle “skerp teen sensuur gekant is en ... fel teen die heersende poli-

tieke orde in Suid-Afrika te velde trek. Daarby publiseer die meeste [outeurs] in

meer as een van hierdie blaaie (kyk Aanhangsel A) en beperk hulleself nie tot ’n

enkele ‘lyfblad’ nie.”

Interessant is dat drie van die vier letterkundige tydskrifte doodgeloop het as gevolg

van die onttrekking van uitgewerye as borge. Behalwe Spado, wat in Graffier opge-

neem is (weens tyd en finansiële oorwegings), het Graffier in 1983 doodgeloop

omdat Perskor Uitgewery as borg onttrek het; Stet is in 1992 gestaak omdat Taurus

Uitgewery gesluit is en ook Standpunte het in 1986 geswyg na Nasionale Boekhandel

sy borgskap onttrek het.

4.4 Die letterkundige tydskrif as genre (A1)

Die bespreking in 3.4 (hoofstuk 3) is net so van toepassing op hierdie hoofstuk.

4.5 Inhoud (B1)

4.5.1 Inhoud van Spado

Die inhoud van Spado (wat uit Afrikaanse en Engelse bydraes opgemaak word) kan

soos volg opgesom word:

• Akademiese en/of aktuele artikels deur Avril Beukes, Marinda Beukes, 

Johan Bruwer, Theunis Engelbrecht, Étagère, Helena Nogueira, Johan van Wyk

en André van Zyl.

• Foto’s deur Marius Janse van Rensburg. 

• Poësie deur Sinclair Beilles, Avril Beukes, Johann de Lange, Fanie de Villiers, 

Amanda de Wet, André le Roux du Toit (Letoit), Theunis Engelbrecht, Anne F.
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Grobler, Heidi Pienaar, C.J. Pretorius, Peter Snyders, Stuart Stromin, Amanda

Strydom, Etienne van Heerden en Meyer van Rensburg.

• Kortverhale deur Erich de Beer, André le Roux du Toit, Elaine Durbach, 

Theunis Engelbrecht, John Holton, Steve Jacobs, Isabel Lombaard, E.M.

Macphail, Andy McDivitt, Hans Pienaar, Amanda Strydom, M.W. van Staden en

Lucrecia Vinter.

• Kunswerke deur Avril Beukes, Thys de Wit, Steve Lowery en Geoff Naus. 

• Lirieke deur Brendan Grealy, David Kramer, Roy Macgregor, Geoff Naus en 

Amanda Strydom.

• ’n Strokiesprent deur Thys de Wit.

• Vertalings deur Daan Malan.

4.5.2 Inhoud van Graffier

Die inhoud van Graffier (wat uit Afrikaanse en Engelse bydraes opgemaak word) kan

soos volg opgesom word:

• Akademiese en/of aktuele artikels deur M.C. Botha, Pieter Claassens, 

Francois de Jongh, Johann de Lange, David de Villiers, Louis Esterhuizen,

Charles Fryer, Joan Hambidge, D.J. Hugo, Daniel Hugo, Louis Krüger, Christo

Leach, André Letoit, P.F.P. van Wyk Louw, Eben Meiring, A.D. Pienaar, Pistula,

Phillipe-Joseph Salazar, Egmont Sippel, Peter Snyders, H.P. van Coller, Etienne

van Heerden, W.A.J. van Rensburg, Johan van Wyk en Irna van Zyl.

• Briewe deur Anti-Climax, Johan Beukes, Pieter Claassens, J. Cloete, Ulrich de 

Balbian, Stephen Devereux, Sandy du Plessis, Michael Gresty, Suenel Holloway,

Johanna Johannesburg, Kapokhaantjie, Frik C. Kleinhans, Climax Klooster,

André Letoit, P.F.P. van Wyk Louw, Pieter Marais, Naamloos, Fransi Phillips, A.D.

Pienaar, Phillip J. Salazar, Eduan Swanepoel, Pieter J. Swanepoel, Johan van

Wyk en Koekie Ziervogel.

• ’n Drama deur Fransi Phillips.
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• Kortverhale deur Avril Beukes, M.C. Botha, J.H. de Klerk, Leon de Kock, 

Theunis Engelbrecht, Jennifer Ferguson, Elmarie Gillman, Steve Jacobs, Niall

Kelley, André Letoit, E.M. Macphail, Pieter Marais, Paul Murray, Hansie Pienaar,

Koos Prinsloo, Casper Schmidt, Egmont Sippel, Edwin Swanepoel, Pieter J.

Swanepoel, Mansell George Upham, D.Z. van der Bergh, Willie van der Merwe

en Etienne van Heerden.

• Kunswerke deur Peter Brooks, Nick Curwel, M. Müller, John Pym en Rudi 

Sennet.

• Onderhoude deur Leon Blignaut en Etienne van Heerden met Welma 

Odendaal; Francois de Jongh met Danie van Niekerk (Tafelberg); Louis Krüger

met Gerrie de Melker (Perskor); Graffier met André le Roux; Christo Leach met

Annesu de Vos; Christo Leach met Avril Beukes; Egmont Sippel met Jakes

Gerwel en Jacob van Maerlant met Koos Prinsloo.

• Poësie deur Willie Adams, Charlotte Beukes, R.L. Boonzaaier, Elize Brits, Chris 

Butler, Paul Cilliers, A. Kenneth de Bruin, Jan de Bruyn, Francois de Jongh,

Lochner de Kock, Johann D. de Lange, Stephen Devereux, Kobus du Plessis,

Phil du Plessis, Rouxnette du Preez, Theunis Engelbrecht, Louis Esterhuizen,

Santo Fick, Keith Gottschalk, Amanda Gouws, Rachelle Greeff, Daniel Hugo,

Barry Hymer, H.F. Alant Joubert, Marlise Joubert, Gawie Kellerman, Niall Kelley,

Ina Koch, Nik Konstandaras, C. Krüger, André le Roux, Marlette le Roux, Christo

Leach, André Letoit, Kobus Lombard, Ilse Louw, H. Malan, K. Nepgen, Agostinho

Neto, Chris Pelser, A.D. Pienaar, Koos Prinsloo, Carsten Raseh, D.C. Roth, Mark

Sater, Casper Schmidt, Elsbe Scholz, Peter Snyders, Wilma Stockenström,

Eduan Swanepoel, M.G. Upham, Pieter Uys, Dietloff van der Berg, Gerhard van

den Heever, Pieter van der Lugt, Cornelius van der Merwe, Daan van der

Merwe, René van der Merwe, Willie van der Merwe, Muda van Eeden, Johan van

Wyk, P.F. Wheeler en Henk Zeeman. 

• Strokiesprente deur André Letoit en P.F.P. van Wyk Louw.

• Vertalings deur Wilhelm Liebenberg en Pieter Uys.
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4.5.3 Inhoud van Stet

Die inhoud van Stet (wat uit Afrikaanse, Engelse en Nederlandse bydraes opgemaak

word) kan soos volg opgesom word:

• Aforismes deur Stanislaw Jerzy Lec.

• Akademiese en/of aktuele artikels deur Anneli Ahlers, Norman Baines, Cora 

Burnett-van Tonder, Marianne de Jongh, Leon de Kock, William R. Domeris,

Bertie du Plessis, Eduard Fagan, David Goldblatt, Joan Hambidge, Daniel Hugo,

Jorrie Joernalis, Leonard Koza, André le Roux, Kalahari Liebenberg, Wilhelm

Liebenberg, Truida Lijphart-Bezuidenhout, Anton Lubowski, Njabulo S. Ndebele,

Gerrit Olivier, J.C. Philpot, Pienk Vlooi, Frikkie Potgieter, Koos Prinsloo, D.J.

Ricci, Dan Roodt, Henriette Roos, O.P. Stoker, W.A.J. van Rensburg, Deon

Viljoen, Andrea Vinassa en Hein Willemse. 

• Briewe deur André P. Brink, C. Coetzee, Marianne de Jongh, Joan Hambidge, 

Daniel Hugo, Fransi Phillips, Pret Pretorius, Dan Roodt, Spuit - van Greenside,

Ernst van Heerden, Neel Verveel en Koekie Ziervogel.

• Dramas deur Hennie Aucamp, K. Basson en Lettie Viljoen.

• Foto’s deur Paul Alberts, Bee Berman, Harold Carlsson, Etienne de Villiers, 

Marc Edwards, Ivan Giessen, Ivan Muller, Hansie Pienaar en die Sunday Times.

• Fotoverhale deur Ria Smuts, Johan van Wyk (Die Kabelkarnimfe) en Julien 

Venter.

• Fragmente uit romans deur Theunis Engelbrecht, Christoffel Lessing, Fransi 

Phillips en Wessel Pretorius.

• Kortverhale deur Anton Basson, Arnold Blumer, M.C. Botha, Sonja Broodryk, 

Lochner de Kock, M. Douwes, Julian Doyle, J.P. du Toit, Ryk Hattingh, Ivan

Kovacs, Richard Kruger, André le Roux, André Letoit, David Medalie, Elske Miles,

Ralph Nolte, Gerrit Olivier, Hansie Pienaar, Wessel Pretorius, Koos Prinsloo,

Alexis Retief, Paul Riekert, Conrad Steenkamp, Alexander Strachan, Pieter J.

Swanepoel, Etienne van Heerden, Chris van Wyk, Johan van Wyk, Eben Venter,

Rudi Venter, George Weideman en Koekie Ziervogel.
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• Kunswerke deur Ian Bekker, Breyten Breytenbach, Christo Coetzee, Keith 

Dietrich, Anne Marie Grindrod, Carl Jeppe, Tamsamka Mnyele, Paul Stopforth,

Julien Venter en Konrad Welz.

• Onderhoude deur Stet met J.J. Degenaar en André du Toit.

• Poësie deur C.J. Alers, Eugene Botha, Breyten Breytenbach, Daniel Hugo, 

Rosa Keet, Antjie Krog, Johan Nieuwoudt, Nikodemis, Rina Sherman, Peter

Snyders, Wilma Stockenström, Barend J. Toerien, Marlene van Niekerk en

Koekie Ziervogel.

• Strokiesprente deur Elza, Johnny, Karen Bredenkamp (Konsentrasiekamp), 

Joe Dog, Daniel du Plessis, Tienie du Plessis, Benz Kotzen, P.F.P. van Wyk Louw,

Walter Meyer, Ralph Meyer, Ralph Nolte en Julien Venter.

• Vertalings deur Anneli Ahlers, Gerrit Olivier, A. Skikna, Barend J. Toerien, 

E. van Rensburg en L. Vink.

4.5.4 Inhoud van Standpunte

Die inhoud van Standpunte (wat uit Afrikaanse, Engelse en Nederlandse bydraes

opgemaak word) kan soos volg opgesom word:

• Aforismes deur Peter Louw.

• Akademiese en/of aktuele artikels deur Hennie Aucamp, Frans Beukes, 

André P. Brink, E.C. Britz, A.J. Coetzee, Ampie Coetzee, P.J. Conradie, Marianne

de Jong, L.G. de Stadler, D.P. de Villiers, J.J. Degenaar, W.S.H. du Randt, G.J.

Gerwel, Joan Hambidge, D.J. Hugo, Irene Janssen, Koos Kakamas, Truida

Lijphart, Charles Malan, M. Nienaber-Luitingh, Gerrit Olivier, Sheila Roberts

(lektor by Michigan State University, VSA), Henriette Roos, J. du P. Scholtz, N.J.

Snyman, D.F. Spangenberg, Diena-Marie van der Westhuizen, Ernst van

Heerden, L.S. Venter, Barbera von Ijzeren, A.J. Werth en Anthony Woodward.

• Fragmente uit romans deur M.C. Botha en André P. Brink.

• Kortverhale deur Hennie Aucamp, Theunis Engelbrecht en Karel Schoeman.

• ’n Onderhoud deur Chris Louw met Vernie February.
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• Poësie deur Hennie Aucamp, Stephan Bouwer, Carol Clark, Hendrik 

Cornelissen, Jan de Bruyn, Johann D. de Lange, Paul Edmunds, Theunis

Engelbrecht, Elisabeth Eybers, Francis Faller, Jennifer Fletcher, Lynette Fourie,

J.D.U. Geldenhuys, Jeanne Goosen, Rachelle Greeff, Daniel Hugo, Danie Janse

van Vuuren, G.A. Jooste, André Letoit, Peter Louw, Chris Mann, Johann

Lodewyk Marais, René Marais, Paula Maud, Albert Nieuwoudt, G.J. Odendaal,

S.V. Petersen, Martina Pienaar, Mada Reinecke, P.H. Roodt, Ina Rousseau,

Jacobus Paul Roux, Casper Schmidt, H. le R. Slabbert, Wilma Stockenström,

Pieter J. Swanepoel, Pieter Uys, Dietloff van den Berg, Marlene van Niekerk en

Cas van Rensburg.

• Vertalings deur C.J.D. Harvey en Karel Schoeman.

4.6 Vergelyking van inhoud (B2)

Verskeie ooreenkomste en verskille kom voor wat die inhoud en bydraende skrywers

van Spado, Graffier, Stet en Standpunte betref. Akademiese en/of aktuele artikels,

kortverhale, poësie en vertalings is subgenres wat in al vier tydskrifte voorkom. Stet

en Standpunte publiseer aforismes; briewe en dramas verskyn in Graffier en Stet;

foto’s in Spado, Graffier en Stet; fotoverhale slegs in Stet; fragmente uit romans

en/of novelles in Stet en Standpunte; kunswerke in Spado, Graffier en Stet; lirieke

slegs in Spado; onderhoude in Graffier, Stet en Standpunte; en strokiesprente in

Spado, Graffier en Stet.

Dit is verder interessant om die getal bydraende skrywers tot elke subgenre in die

vier tydskrifte te ondersoek:
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Subgenre

Aforismes

Artikels

Briewe

Dramas

Foto’s

Fotoverhale

Fragmente uit romans/novelles

Kortverhale

Kunswerke

Lirieke

Onderhoude

Poësie

Strokiesprente

Vertalings

Spado

0

8

0

0

1

0

0

13

4

5

0

15

1

1

Graffier

0

25

24

1

1

0

0

23

5

0

9

63

2

2

Stet

1

32

12

3

9

3

4

32

10

0

2

14

11

6

Standpunte

1

32

0

0

0

0

2

3

0

0

1

39

0

2

Vervolgens grafiese voorstellings van die getal bydraende skrywers van die drie

grootste subgenres (artikels, poësie en kortverhale) en die persentasie waarin hulle

in Spado, Graffier, Stet en Standpunte voorkom. 

Tabel 4.1: Getal bydraende skrywers tot verskillende subgenres in die ’80’s 
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Spado is die mees “gebalanseerde” tydskrif met relatief gelyke persentasies bydraers

van artikels, kortverhale en poësie, hoewel daar twintig persent meer bydraers van

poësie as artikels voorkom. Graffier dra ook ’n meerderheid bydraers van poësie, en

gelyke persentasies van kortverhale en artikels. In Stet is die bydraers in die subgen-

res kortverhale en artikels weer oorheersend, met ’n kleiner persentasie bydraers van

poësie. En Standpunte dra, soos in die sestigerjare (kyk 3.6), steeds slegs vier

persent bydraers van kortverhale, maar in die tagtigerjare bevat die tydskrif meer

poësiebydraers as artikelbydraers.

Die inhoud van Spado en Graffier word uit Afrikaanse en Engelse bydraes opgemaak.

Spado se redaksionele bydraes word in Afrikaans en Engels aangebied, terwyl

Graffier s’n slegs in Afrikaans is. Stet en Standpunte bestaan uit Afrikaanse, Engelse

en Nederlandse bydraes, en die redaksionele bydraes word ook (soos in Graffier)

slegs in Afrikaans aangebied. 
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’n Moontlike verklaring waarom Afrikaans as gekose taal vir die redaksionele bydraes

in dié drie tydskrifte gebruik is, is omdat al drie deur Afrikaanse uitgewerye geborg

was: Graffier deur Perskor Uitgewery; Stet deur Taurus Uitgewery en Standpunte

deur Nasionale Boekhandel.

Kyk Aanhangsel A vir ’n verdere uiteensetting van Spado, Graffier, Stet en

Standpunte se inhoud wat die bydraende skrywers, die subgenres waarin hulle

geskryf het, en ook waar hulle werk gepubliseer is, betref.

4.7 Struktuur (C1)

4.7.1 Struktuur van Spado

Die interne struktuur van Spado kan as willekeurig of onreëlmatig (kyk 2.5.1 c)

beskryf word. 

Figuur 4.6
Die interne struktuur
van Spado kan as
willekeurig of onreël-
matig beskryf word. 
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Die eksterne struktuur kan soos volg beskryf word: die eerste uitgawe van Spado

bevat geen datum, nommer of inhoudsopgawe nie, slegs die prys. Die redaksie-

adres, redaksielys en waar Spado verkoop word, word op bladsy 2 aangedui. 

Uitgawe twee (Sept. 1980) bevat ’n uitgawenommer, datum, prys (op die voorblad),

en inhoudsopgawe (bladsy 1), redaksionele inligting en kommentaar (bladsy 2). Die

laaste uitgawe van Spado (Feb. 1981) bevat ook die uitgawenommer, datum en prys

op die buiteblad, ’n redakteursbrief op die binne-voorblad met die inhoudsopgawe op

bladsy 1.

’n Rubriek wat in nommer 2 en 3 van Spado voorkom, is “Bad News Goor Nuus”,

geskryf deur Amanda Strydom. Hierin word interessanthede oor letterkunde en ander

wêreldgebeure uitgelig.

Die inhoud van Spado word glad nie op ’n vasgestelde manier op die bladsy georden

nie. Soms verskyn die outeur se naam langs die titel van die stuk, en soms word die

outeur eers aan die einde van die werk aangedui. Verskeie tekste verskyn soms op

dieselfde bladsy, wat verwarring kan veroorsaak.

4.7.2 Struktuur van Graffier

Graffier is struktureel baie beter georden as Spado. Die interne struktuur is op die

tematiese ordeningsbeginsel (kyk 2.5.1 a) gegrond, dit wil sê die inhoud is volgens

subgenres (administratiewe inligting, redaksionele kommentaar, kortnuus, onder-

houde, briewe, artikels, kortverhale en poësie) georden.

Die eksterne struktuur kan soos volg beskryf word: die buiteblaaie bevat al die no-

dige inligting soos die jaargang, nommer, datum, prys, asook ’n bondige opgawe van

die inhoud. Op bladsy 2 word die redaksie uiters noukeurig aangedui, tesame met

ander administratiewe inligting soos die name van verteenwoordigers in ander
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provinsies, en die keurkomitee (Graffier 1 en 2). Ander besonderhede wat gewoonlik

op bladsy 2 voorkom, is die prosedure vir die aanstuur van boeke en bydraes, die

naam van die borg (met ’n vrywaring van assosiasie met die inhoud van die tydskrif),

en verdere belangrike aankondigings soos die samesmelting van Spado met Graffier.

Die jaargang en nommer, en die redakteursbrief (indien enige) van die tydskrif is

gewoonlik op bladsy 2 of 3 geleë. 

Daar is wel soms belangrike redaksionele aankondigings op die agterblad, soos die

onttrekking van Perskor Uitgewery as borg, wat op die agterblad van Graffier 5

(Somer 1982) aangedui is. Geen inhoudsopgawes kom voor nie, behalwe in Graffier

5. In Graffier 4 (Aug. 1981) verskyn daar ’n indeks, opgestel deur A.D. Pienaar, van

die nommers wat in 1980 verskyn het (kyk Figuur 4.7).

Figuur 4.7
In Graffier 4 (Aug.
1981) verskyn daar
‘n indeks, opgestel
deur A.D. Pienaar,
van die uitgawes wat
in 1980 verskyn het.
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Die eksterne struktuur van die tekste self is baie eenvormig. By briewe, artikels, en

kortverhale verskyn die titel bo aan, met die outeur se naam daaronder. By poësie

verskyn die digter se naam bo aan, met die titel van die gedig daaronder.

4.7.3 Struktuur van Stet

Soos by Spado, kan die interne struktuur van Stet as willekeurig of onreëlmatig (kyk

2.5.1 c) beskryf word. 

Die eksterne struktuur van Stet (volgens die ondersoek van geselekteerde nommers)

kan soos volg beskryf word: die buiteblaaie bestaan uit ’n kunswerk van een of ander

aard. Stet 1(1) s’n bestaan uit ’n woordeboekbeskrywing van die woord “stet”. 

Figuur 4.8
Bladsy 2 van Stet
5(1) bevat die
inhoudsopgawe en
administratiewe
inligting soos
besonderhede oor
bydraes, briewe,
intekening en
bestel van vorige
nommers. Briewe
en ‘n Taurus-
advertensie verskyn
ook op hierdie
bladsy.
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Die buiteblad van uitgawe 2(1) is ’n kunswerk van Julien Venter. 3(1) bevat ’n foto

geneem deur Ivan Muller. Die buiteblad van uitgawe 4(1) is ’n collage deur Christo

Coetzee. 5(1) se voorblad bestaan uit ’n foto deur Ian Bekker en op die agterblad ’n

collage deur Walter Meyer. Op die voorblad van 6(1) is ’n fotocollage deur Tienie du

Plessis. Op die buiteblaaie verskyn die jaargang, nommer, datum en name van die

bydraende outeurs in die uitgawe.

Bladsy 2 bevat die inhoudsopgawe en administratiewe inligting soos besonderhede

oor bydraes, briewe, intekening en bestel van vorige nommers. Die redakteursbrief,

ander briewe, Taurus-advertensies en ander aankondigings verskyn soms op hierdie

bladsy. In Stet 3(1) van Feb. 1985 verskyn daar ’n klein artikeltjie, “Boergons:

Afrikaans buite die woordeboek” met interessante alternatiewe verklarings van

Afrikaanse woorde.

Die eksterne struktuur van die tekste self is meestal eenvormig. By briewe, artikels,

kortverhale, poësie, ensovoorts verskyn die titel bo aan die werk, dan volg die werk

self en die outeur se naam verskyn onder aan die werk (kyk Figuur 4.14). Vanaf

jaargang 6 (1990) skuif die posisie van die outeursnaam tot reg na die titel (kyk

Figuur 4.15).

4.7.4 Struktuur van Standpunte

Die interne struktuur van Standpunte kan gedurende die tagtigerjare steeds (soos in

3.7.4) as willekeurig of onreëlmatig (kyk 2.5.1 c) beskryf word.

Die eksterne struktuur van Standpunte (volgens die ondersoek van die geselekteerde

nommers) kan as volg beskryf word: Die buiteblaaie van nommer 153 (Jun. 1981) en

nommer 159 (Jun. 1982) bevat ’n foto, die titel en die nommer van die betrokke uit-

gawe (kyk Figuur 4.4). Op bladsy 3 van nommer 153 en 159 verskyn die naam,

Standpunte, die jaargang en nommer van daardie jaar, die maand en reeksnommer.
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Hieronder verskyn die redaksielys, byskrif van die voorbladfoto, en inhoudsopgawe.

Onder die inhoudsopgawe volg die uitgewery- en drukkerybesonderhede (kyk Figuur

4.9). Geen besonderhede word gegee oor die aanstuur van bydraes nie.

Die buiteblaaie van nommer 165 (Jun. 1983), 171 (Jun. 1984), 177 (Jun. 1985) en

183 (Jun. 1986) is gelyksoortig (kyk Figuur 4.5). Dit bestaan uit die titel

“Standpunte”, wat oor die lengte van die linkerkant van die voorblad gedruk is,

gevolg deur die nommer van die tydskrif. Die inhoudsopgawe verskyn aan die

regterkant van die voorblad, met die jaargang, nommer en datum daaronder. 

Figuur 4.9
Die struktuur van bladsy 3 van nommer
153 (Jun. 1981) verskil duidelik van dié
van nommer 165 (Jun. 1983) (Figuur
4.10). Dit bevat wel die inhoudsopgawe,
maar geen besonderhede oor die
aanstuur van bydraes nie.

Figuur 4.10
By bladsy 3 van nommer 165 (Jun.
1983) word die besonderhede oor die
aanstuur van bydraes wel gegee, maar
die inhoudsopgawe verskyn elders. Let
op die effektiewe gebruik van wit spasie
en horisontale spasiëring (kyk 4.11.4).
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Bladsy 3 van hierdie nommers bevat die naam, Standpunte, die jaargang en nommer

van daardie jaar, die maand en reeksnommer. Hieronder verskyn die redaksielys, en

daaronder besonderhede vir die aanstuur van bydraes. Dit word gevolg deur die uit-

gewery- en drukkerybesonderhede (kyk Figuur 4.10). 

Uit die ondersoek van die geselekteerde uitgawes van Standpunte blyk die struktuur

ten opsigte van die onderskeie tekste wat die inhoud opmaak eenvormig te wees vir

die tydperk 1981 tot 1986. Die die titel van die werk word bo aan die bladsy geplaas,

gevolg die outeur se naam, met die teks self hieronder. Voetnote verskyn onder aan

die meeste van die bladsye (kyk Figuur 4.16).

Daar is geen voorwoord nie. Redaksionele kommentaar en aankondigings kom egter

aan die agterkant van die tydskrif voor in ’n rubriek genaamd “Aantekeninge”. 

4.8 Vergelyking van struktuur (C2)

Spado, Stet en Standpunte se interne struktuur kan as willekeurig of onreëlmatig

beskryf word. Hierdie tipe interne struktuur behels dat die onderskeie elemente nie

liniêr of hiërargies georden is nie, en dat daar ook geen ander vaste patroon of

struktuur in die ordening van materiaal vasgestel kan word nie. Graffier, aan die

ander kant, maak gebruik van die tematiese ordeningsbeginsel. Hierdie tipe interne

struktuur behels dat die onderskeie elemente volgens onderwerp georden word

(Odendal & Gouws 2000:1148). In die geval van Graffier word die inhoud volgens

subgenres georden.

Wat die eksterne ordening betref: meestal het die redakteurs van die tydskrifte rede-

lik suksesvol daarin geslaag om die administratiewe inligting duidelik aan te dui.

Onder administratiewe inligting val: die reeks, nommer, jaargang, datum, prys,

redaksie, inhoudsopgawe, inligting oor die aanstuur van bydraes, uitgewers- en

drukkerybesonderhede, ensovoorts. In die eerste uitgawe van Spado is daar egter
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geen sprake van watter nommer dit is, wanneer dit verskyn het (datum) of wie die

uitgewer is nie. Daar is ook glad nie ’n inhoudsopgawe nie. In nommer twee en drie

word dit egter wel verstrek. 

Van die ses uitgawes van Graffier bevat slegs een uitgawe, nommer 5, ’n inhouds-

opgawe. Al ses uitgawes bevat egter lusmakers (teasers) oor die inhoud van die tyd-

skrif op die voorblad van elke nommer (kyk Figuur 4.2). 

Stet dui altyd op die voorblad aan wie die bydraers tot die spesifieke nommer is (kyk

Figuur 4.3), en gee ook ’n volledige inhoudsopgawe binne die tydskrif. Vanaf 1983

verskyn Standpunte se inhoudsopgawe weer op die voorblad van die tydskrif (kyk

Figuur 4.5), soos dit in die sestigerjare die geval was (kyk 3.11.4).

4.9 Styl (D1)

4.9.1 Styl van Spado

Avril Beukes, redaktrise van Spado, beskryf Spado nie as “’n literêre tydskrif” nie,

maar eerder “’n forum vir die jong intellektueel”. Dit moes ’n “oop” tydskrif wees,

“wat skryfwerk van gehalte oor alle kunsvorme bevat met geen bepaalde beleid nie”

(Graffier 1(4):3).

Volgens Louis Krüger (Graffier 1(3):3) laat Johan van Wyk hom soos volg uit: “Die

probleem is dat jonger digters se werk nie verstaan word nie. Daarom wil Spado ’n

kykie gee in die baaierd van dié digters. Van die artikels handel oor punk rock en

wetenskapfiksie” (Aug. 1980). Dit is egter nie al waarop Spado fokus nie. Anders as

die ander letterkundige tydskrifte, publiseer Spado ook artikels oor musiekgroepe,

lirieke, en resensies van films, boeke en langspeelplate.
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4.9.2 Styl van Graffier

In die eerste uitgawe van Graffier word die doelstellings daarvan uiteengesit. Volgens

die redaksie wil Graffier “... ’n tweetalige tydskrif vir die jong skrywer en die jong let-

terkundige daarstel, ’n tydskrif wat gestig en beheer word deur die jonges, en waar

hulle self standaarde aanlê by die keuring van materiaal ... ’n standhoudende tydskrif

... wat buite die gevestigde literatuur staan, ’n tydskrif wat stimuleer, eerder as

boekstaaf. ’n Tydskrif wat stof opskop, eerder as spog. ’n Tydskrif wat groter onmid-

dellikheid verskaf en wat benewens skeppende bydraes ook onderhoude plaas,

briewe, [en] artikels” (1980:2). 

Die briewekolom is ’n baie unieke element omdat min letterkundige tydskrifte

briefwisseling kon/wou akkommodeer. Dit was egter vir die redaksie van Graffier ’n

belangrike forum waarin belangstellendes hulle idees kon verwoord.

4.9.3 Styl van Stet

Op die voorblad van die eerste uitgawe (1982) word Stet beskryf as ’n “[l]iterêre

tydskrif met belangstelling in politiek en sake van die dag ... [k]atoliek van smaak,

maar met ’n voorkeur vir ongewone bydraes ... [t]een apartheid, teen sensuur”.

Volgens Kannemeyer was Stet “...militant teen sensuur en die politiek van die

gesagsorde gerig ...” (1983:243). Stet was die “anti-establishment” tydskrif, en die

redaksie het glad nie geskroom om te sê wat hulle van enigiets of enigiemand dink

nie.

Stet het ook nie in gekultiveerde, “opgevoede” literatuur belang gestel nie; in

Desember 1983 voer Gerrit Olivier en Tienie du Plessis aan dat “STET [belang stel] in

alle stemme wat in Afrikaans nie gehoor word nie. Want tussen die literêre handels-

reisigers se praatjies hoor ’n mens dikwels ’n ontstemmende stilte. Op straathoeke
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en in kroeë, op stasieperronne en in die voorstede, word die taal gepraat wat ons wil

hoor. Ons vra ons bydraers om dáároor te skryf – nie fynsinnig en met ironie en

afstand ens. ens. nie, maar regstreeks, sonder smuk, in die taal soos wat hy gepraat

word” (Stet 2(2):2).

4.9.4 Styl van Standpunte

Tekenend van sy gevestigdheid, standhoudendheid en konserwatisme, het die styl

van Standpunte oor die veertig jaar van sy bestaan oorwegend dieselfde gebly.

Volgens Barend J. Toerien, in Die Burger se “Boekpraatjies”, het “elke blad ... sy eie

beleid en Standpunte s’n was nog altyd ‘behoudend’ in die goeie sin van die woord...”

(30 April 1986). In ’n brief wat saam met die eerste uitgawe van Graffier versprei is,

beskuldig die redaksie van Graffier Standpunte daarvan dat hulle “oorvol” is, dat “die

wagtyd vir publikasie ±13 maande beloop!” en dat “gevestigde skrywers ... voorkeur

geniet” (Sept. 1980). In Stet 3(3 en 4) sê Dan Roodt dat Standpunte geboikot moet

word omdat, onder andere, “...Standpunte die literêre mondstuk van die NP [is]...”,

“Standpunte se redaksie ... ‘slegs blankes’ [is] ...” en steeds uit dieselfde persone

bestaan al is Brink die nuwe eindredakteur – geen vernuwing sal plaasvind nie, “[d]ie

akademiese standaard van Standpunte veel te wense oor[laat]”, en dat “[o]m in

Standpunte te publiseer, ’n klad [is] wat geen mens op sy of haar naam wil hê nie”

(1986:4–5).

Maar die nuwe eindredakteur van Standpunte, André P. Brink, maak in nommer 138

[39(3)], die volgende opmerking: “Dit verheug die redaksie dat – in weerwil van ’n

onlangse bisarre eenmansoproep tot ’n boikot-aksie – die bydraes hierin strek oor die

hele spektrum van Afrikaanse skrywersgenerasies van Elisabeth Eybers tot Theunis

Engelbrecht...” en “[t]erwyl ons hoop om steeds ruimte te bied aan stewige

akademiese werk wil ons graag voortaan ál meer klem op skeppende werk laat val.

Op die duur is ’n blad se enigste raison d’être die aard en gehalte van sy bydraes”

(1986:64).
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4.10 Vergelyking van styl (C2) 

Soos in die sestigerjare (kyk 3.10) is dit in die tagtigerjare weereens die geval dat

die jonger skrywers se werk nie byval vind by die gevestigde letterkundige tydskrifte

(soos Standpunte) nie. Die jong skrywers van die tagtigerjare, die Tagtigers, was

moeg vir die “literêre establishment”, moeg daarvoor om maande te wag voor hulle

werk gepubliseer word, moeg vir die sensuurwette en selfs moeg vir die boek. 

In Graffier 1(1) kritiseer Welma Odendaal die hardeband-boek wanneer sy sê: “Ek

sien die boek as ’n kommoditeit. Dit moet goedkoop wees, beskikbaar vir almal. Maar

uit die aard van ons bestaande struktuur is dit onmoontlik. Een uitweg is klein

tydskrifte, wat teen 40c in plaas van R8,50 verkoop” (1980:3). Die Tagtigers wou

letterkunde meer toeganklik maak vir almal en omdat boeke so verskriklik duur

geword het, het die hulle al hoe meer in tydskrifte of “little magazines” gepubliseer. 

Die ooreenkomste tussen Spado, Graffier en Stet is dus dat hulle aan die Tagtigers ’n

podium gebied het om hulle werk te publiseer. Hulle was teen die “literêre establish-

ment”, waarin Standpunte een van die hoofspelers was. Hulle was toeganklik vir

almal en het nie gediskrimineer teen jong skrywers nie. Inteendeel: op ’n stadium

(Des. 1980) het Graffier, “’n Tydskrif vir jong skrywers”, aangedui dat die afsny-

ouderdom (“ouderdomsplafon”) vir bydraers 35 jaar is (Graffier 2:2). Standpunte,

aan die ander kant, was steeds “behoudend” en was (volgens die redaksie van

Graffier) grootliks ontoeganklik vir die jong skrywers van Tagtig omdat hulle aan

gevestigde skrywers voorkeur gegee het (kyk 4.9.4).

4.11 Uitleg (E1)

4.11.1 Uitleg van Spado

Die eerste uitgawe van Spado verskyn in A4-formaat. Die uitleg van Spado is baie

eenvoudig en herinner aan die uitleg van die tydskrifte van die sestigerjare, spesifiek
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Wurm (kyk 3.11.2). Die blaaie is op ’n standaard tikmasjien getik (12 pt. serif -

Courier lettertipe), afgerol en dan met krammetjies gebind. In die eerste Spado word

daar geëksperimenteer met tipografie, lettertipe en -grootte van die opskrifte. Die

teks self lyn aan die linkerkant op, is geset in een, twee of drie kolomme en verskeie

foto’s kom voor. Die tipografie en taalversorging is egter uiters slordig, met woorde

wat op die verkeerde plekke afgekap word, geen spasies na punte nie, ensovoorts,

en mens moet dikwels soek na waar ’n spesifieke teks vervolg. Daar word ook meer

as een teks op dieselfde bladsy ingeprop en dit is soms moeilik om die verskillende

tekste van mekaar te onderskei. 

In die redakteursbrief van Spado 2 erken die redaksie: “[b]aie het gekla oor die

tipografiese onleesbaarheid van die eerste uitgawe” (Sept. 1980:2). Spado 1 se voor-

blad is op glanspapier gedruk en bevat ’n swart-en-wit foto sonder enige byskrif. Dit

Figuur 4.11
Spado 1 (1980) verskyn in A4-
formaat en die teks word in
twee of drie kolomme uitgelê.

Figuur 4.12
Spado 3 (Feb. 1981) verskyn in A5-
formaat en die teks word slegs in
een kolom uitgelê.
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bestaan uit 50 bladsye. Met Spado 2 en 3 verander die tydskrif se grootte van A4 na

A5. Die blaaie is steeds getik en afgerol, maar die teks beslaan slegs een kolom op

die kleiner bladsye. Die teks self het nie juis ’n kenmerkende uitleg nie, behalwe dat

dit links oplyn en dat die lynspasiëring hoofsaaklik een-en-’n-half is. Soms is die

titels van die onderskeie werke in hoofletters, soms in kleinletters en soms onder-

streep. Geen uitsonderlike tipografiese verwerkings kom voor nie, maar wel verskeie

illustrasies en kunswerke. 

Spado 2 (Sept. 1980) se buiteblad en die kunswerke in die tydskrif is geskep deur

Steve Lowery en Geoff Naus, en die tydskrif bestaan uit 56 bladsye. Spado 3 (Feb.

1981) se buiteblad is geskep deur Thys de Wit. Dit bestaan uit 62 bladsye.

4.11.2 Uitleg van Graffier

Graffier verskyn in A4-formaat en die eerste tekens van moderne uitleg is in hierdie

tydskrif sigbaar. Die teks en grafika word op ’n visueel estetiese wyse op die bladsye

gerangskik. Foto’s, illustrasies, blokke en lyne word in die bladuitleg gebruik. Die let-

tertipe wat in Graffier 1 tot 6 vir die teks gebruik word, is ’n serif van ongeveer 10

pt. en die lynspasiëring is enkel. Die teks is aan weerskante geblok en in twee

kolomme verdeel. Die feit dat die teks aan weerskante geblok word, veroorsaak dat

min tipografiese wit (kyk 2.7.2) sigbaar is, en dus is die tipografiese tonale digtheid

baie hoog (kyk 2.7.3 b). Aankondigings verskyn in hoofletters en vetdruk in blokke

wat oor ’n kolom strek. Die teks word vertikaal in die blokke gesentreer, en soms

verskyn ’n aansienlike hoeveelheid tipografiese wit om hierdie teks in die blok. Dit

trek aandag en sodoende word meer klem op die aankondigings gelê.

Die titels van briewe, artikels en kortverhale verskyn groot, in ongeveer ’n 16 pt.-

grootte, die subopskrifte (12 pt.) is in vetdruk en gesentreer. Die name van die

outeurs en hulle plekke van herkoms verskyn in vetdruk, soms in hoofletters en soms

in kleinletters. 
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Die uitleg van die poësie in Graffier is eenvormig in al die uitgawes. Die naam van

die skrywer verskyn bo aan die gedig in kleinletters en vetdruk, tussen twee lyne van

omtrent 2 pt.-dikte wat oor die hele kolom strek (daar is twee kolomme per bladsy).

Die titel van die gedig verskyn hieronder, ook in kleinletters en vetdruk.

Graffier 1, 2 en 3 gebruik dieselfde voorblad, wat ontwerp is deur John Pym en Peter

Brookes. Op die voorblad van Graffier 4 en 6 is kunswerke deur Nick Curwell, en die

voorblad van Graffier 5  is ’n ets deur M. Müller.  

Graffier groei met elke uitgawe in dikte vanaf 12 bladsye vir Graffier 1 tot 32 bladsye

vir Graffier 5. Graffier 6 bestaan uit 20 bladsye.

Figuur 4.13
Graffier verskyn in
A4-formaat en die
eerste tekens van
moderne uitleg is in
hierdie tydskrif sig-
baar. Die teks en
grafika word op ‘n
visueel estetiese
wyse op die bladsye
gerangskik.

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  RRaallll,,  SS    ((22000055))  



Hoofstuk 4 – Tydskrifte van ’80 96

4.11.3 Uitleg van Stet

Soos Graffier, verskyn Stet ook in A4-formaat en word hierdie tydskrif deur moderne

uitleg gekenmerk. Ook in Stet word foto’s, illustrasies, blokke en lyne in die bladuit-

leg gebruik. Anders as in Graffier, word daar in Stet meer met tipografie gespeel, en

kom baie verskillende lettertipes en -groottes in die uitleg voor (kyk Figuur 4.14 en

4.15).

Die lettertipe wat meestal vir die teks in Stet gebruik word, is ’n serif in ongeveer 10

pt., en die lynspasiëring is enkel. Daar is soms afwykings, waar ’n sans serif of ’n

ander lettergrootte gebruik word, maar dit is baie skaars. Die teks is aan weerskante

geblok en in twee of drie kolomme verdeel. 

< Figuur 4.14
In Stet word artikels en briewe oor
drie kolomme uitgelê, soos hier te
sien is in Stet 5(1) (1987:26).

Figuur 4.15 >
In Stet word skeppende werk (bv.
kortverhale en dramas) in twee
kolomme uitgelê, soos hier sigbaar in
Stet 6(1) (1990:30).
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Die feit dat die teks so geblok word, veroorsaak dat min tipografiese wit (kyk 2.7.2)

sigbaar is, dus is die tipografiese tonale digtheid baie hoog (kyk 2.7.3 b). Soos dit uit

hierdie studie (van geselekteerde nommers) blyk, is daar ’n redelik standhoudende

reël ten opsigte van die uitleg. Artikels en briewe word uitgelê in drie kolomme, en

skeppende werk, soos kortverhale, poësie  en dramas, in twee kolomme. 

In die uitleg van Stet word daar veral gespeel met die tipografie van die koppe (of

titels) van die onderskeie tekste. Verskille kom voor in die lettertipe, lettergrootte en

selfs in die skakerings van grys (kyk 2.7.3 a) wat in die uitleg gebruik word. Die

name van die outeurs is egter meestal in ’n 10 pt. serif en gekursiveer, aan die einde

van die werk, behalwe in die geval van strokiesprente en fotoverhale. Vanaf jaargang

6 (1990) skuif die posisie van alle outeursname tot reg na die titel (kyk Figuur 4.15).

Anders as in Standpunte (kyk 4.11.4) word die titels van die onderskeie werke in die

inhoudsopgawe van Stet gekursiveer, terwyl die name van die outeurs in gewone

druk verskyn.

Stet bestaan uit 32 tot 40 bladsye, met 64 bladsye vir Julie 1990 se “DubbelStet”,

Stet 6(1 en 2).   

4.11.4 Uitleg van Standpunte

Soos reeds genoem in 3.11.4, is Standpunte gebind in A5-formaat en is die uitleg nie

net baie eenvoudig nie, maar ook hoofsaaklik eenvormig. Die tydskrif is in swart-en-

wit gedruk en slegs die buiteblaaie bevat kleur. 

Soos reeds genoem, is ’n moontlike rede vir hierdie eenvormigheid dat Standpunte,

as gevestigde tydskrif, veel meer formeel en akademies van aard was, en dat die

eenvormige uitleg bygedra het tot die status en geloofwaardigheid van die blad.
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Die buiteblad van nommer 153 (Jun. 1981) bevat ’n foto van Marlene van Niekerk

(kyk Figuur 4.4) en die nommer. Nommer 159 (Jun. 1982) bevat ’n foto van Etienne

le Roux saam met A.P. Grové by die oorhandiging van die Hertzogprys vir

Magersfontein, o Magersfontein! op 21 Junie 1979 in Stellenbosch. Beide hierdie

nommers bestaan uit 80 bladsye. 

Die uitleg van die titelbladsye (bladsy 3) van nommer 153 en 159 (kyk Figuur 4.9)

kan soos volg beskryf word: die lettertipe wat deurgaans vir die teks gebruik word, is

’n serif, en die teks lyn aan die linkerkant van die bladsy op. Die titel van die tydskrif,

“Standpunte”, en die reeksnommer verskyn in kleinletters en in ’n sans serif letter-

tipe. Hieronder verskyn die reeks, jaargang en nommer en die datum, met daaronder

’n streep wat dwarsoor die bladsy loop . Vervolgens verskyn die eerste hofie,

“Redaksie”, in kleinletters, met die redaksielys daaronder. Vervolgens verskyn die

hofie “Voorblad”, waaronder ’n byskrif oor die voorblad volg. Die hofie “Inhouds-

opgawe” verskyn daaronder; bo die inhoudsopgawe. In die inhoudsopgawe word die

name van die outeurs in kursiefletters gelys. Tweedens volg die titel van die teks. Dit

is in gewone druk geset en word van die titel geskei deur ’n spasie. Die bladsy-

nommer, in gewone druk, volg op die outeursnaam en word deur ’n komma van

laasgenoemde geskei. Die inhoudsopgawe word weer afgesluit met ’n lyn wat

dwarsoor die bladsy loop. Onder die inhoudsopgawe verskyn besonderhede van die

uitgewer en drukkery, alles in 12 pt. serif, gewone druk. 

Die buiteblaaie van nommer 165 (Jun. 1983), 171 (Jun. 1984), 177 (Jun. 1985) en

183 (Jun. 1986) is gelyksoortig (kyk Figuur 4.5). Dit bestaan uit die woord

“Standpunte” wat oor die lengte van die linkerkant van die voorblad gedruk is, met

die nommer van die tydskrif daarby. Die woord “INHOUD” verskyn in hoofletters aan

die regterkant van die voorblad met die inhoudsopgawe, jaargang, nommer en

datum daaronder. Die teks wat in die inhoudsopgawe gebruik word, is ’n 12 pt. serif.

Die outeur se naam verskyn eerste in kursief, daaronder verskyn die titel van die

werk, effens ingekeep, met die bladsynommer daarnaas. Dié tendens om die
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inhoudsopgawe op die voorblad van die tydskrif te plaas, is ’n voortsetting van die

uitleg van Standpunte in die sestigerjare (kyk 3.11.4).

Al hierdie nommers bestaan uit 64 bladsye, en die uitleg van die titelbladsye (telkens

bladsy 3) kan soos volg beskryf word (kyk Figuur 4.10): Die lettertipe wat deurgaans

vir die teks gebruik word, is steeds ’n serif, en die teks lyn aan die linkerkant van die

bladsy op. Die titel van die tydskrif, “Standpunte”, en die reeksnommer verskyn in

kleinletters en in ’n sans serif lettertipe. Hieronder verskyn die reeks, jaargang en

nommer en die datum, ook in ’n sans serif. ’n Streep dwarsoor die bladsy loop

daaronder. 

Vervolgens verskyn die eerste hofie, “Redaksie”, in kleinletters, met die name van die

lede van die redaksie in 12 pt. kleinletters daaronder. Volgende verskyn die beson-

derhede vir die aanstuur van bydraes, en daaronder die uitgewers- en drukkery-

besonderhede. Die grootste verskil tussen die uitleg van die inhoudsopgawes van

1981 en 1982 en hierdie nommers s’n, is die groot hoeveelheid tipografiese wit (kyk

2.7.2) en horisontale spasiëring (kyk 2.7.2 a) wat by laasgenoemde voorkom. Dit

laat die titelbladsye baie skoner en beter gestruktureerd voorkom (kyk Figuur 4.10).

In die nommers van Standpunte wat in 1981 – 1986 verskyn het, is die uitleg en

tipografie met betrekking tot die onderskeie tekste soos volg (kyk Figuur 4.16): Die

naam van die outeur/skrywer van die werk verskyn bo aan die bladsy in ’n 12 pt.

serif, in kursiefletters. Die titel volg hieronder in ’n 12 pt. serif, in vetdruk. 

Subopskrifte is ook geset in ’n 12 pt. serif, in vetdruk. Dan volg die teks self, steeds

aan weerskante geblok (soos in die sestigerjare) en in ’n 12 pt. serif. Die lyn-

spasiëring is enkel en aanhalings is ingekeep en verskyn in ’n 10 pt. serif. Dit is soms

gekursiveer. Horisontale spasiëring (kyk 2.7.2 a) speel nie werklik hier ’n rol nie,

maar daar is wel sprake van vertikale spasiëring (kyk 2.7.2 b) met die hoofteks wat

aan weerskante geblok is en die inkeping van die aanhalings. Soms word die
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paragrawe in sommige van die aktuele en/of akademiese artikels van mekaar geskei

deur ’n asterisk, soms deur gewone numering en soms deur romeinse syfers.

4.12 Vergelyking van uitleg (E2)

Die eerste uitgawe van Spado is in A4-formaat, waarna dit in A5 verander vir die

laaste twee uitgawes voor dit met Graffier saamsmelt, wat (soos die eerste Spado) ’n

A4-publikasie was. Graffier is die tydskrif wat die meeste groei toon, vanaf 12

bladsye met sy eerste uitgawe, tot 32 bladsye in Graffier 5. Stet verskyn ook in A4-

formaat, maar die getal bladsye bly tussen 32 en 40 blaaie, met 64 bladsye vir ’n

“DubbelStet”. Standpunte verskyn steeds in A5-formaat, soos in die sestigerjare, met

’n vaste getal bladsye van 80, tot die uitleg effens verander en die bladsye na 64

verminder vir die res van sy leeftyd.

Figuur 4.16
In die nommers van
Standpunte wat in
1981 tot 1986 ver-
skyn het, lyk die
uitleg en tipografie
met betrekking tot
die onderskeie
werke eenvormig.
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Spado en Stet gebruik verskillende voorblaaie met elke uitgawe, terwyl Graffier se

eerste drie voorblaaie dieselfde is en die laaste drie telkens verskil. Uit die nommers

van Standpunte wat ondersoek is, verskil die voorbladfoto’s van die eerste twee jaar,

waarna dieselfde voorbladontwerp gebruik word vir die laaste vier jaar.

Wat tipografie en uitleg betref, is Stet en Graffier die waaghalsigste en modernste

van die vier tydskrifte. Die teks en grafika word op ’n visueel estetiese wyse op die

bladsye gerangskik. Foto’s, illustrasies, blokke en lyne word gebruik in die bladuitleg.

In vergelyking met Stet (1982–1992) en Graffier (1980–1983) is Spado (1980–1981)

se uitleg en tipografie eintlik uiters swak. Standpunte is, soos altyd, netjies en

formeel sonder om enigsins waaghalsig te wees. Die gebruik van interessante

tipografie kom voor in Spado 1 en Stet. In Graffier word lettergrootte en vetdruk

gebruik om die hiërargie van opskrifte aan te dui, maar in Standpunte lyk die

hoofopskrifte en subopskrifte dieselfde. 

In Spado is daar nie werklik sprake van horisontale spasiëring (kyk 2.7.2 a), vertikale

spasiëring (kyk 2.7.2 b) of tipografiese wit (kyk 2.7.2) nie. Die bladsye is bloot op ’n

tikmasjien van bo tot onder volgetik. In Graffier en Stet kom daar definitief voor-

beelde van horisontale spasiëring en goeie gebruik van tipografiese wit voor. Die uitleg

is gebalanseerd en die inhoud van dié tydskrifte lyk interessant, nie vermoeiend nie.

Vertikale spasiëring in beide Stet en Graffier kan veral opgemerk word in die gebruik

van twee of drie kolomme in die uitleg. In Standpunte speel horisontale spasiëring nie

werklik ’n rol nie, maar daar is wel sprake van vertikale spasiëring, met die hoofteks

wat aan weerskante geblok is en die inkeping van die aanhalings. 

4.13 Opsommend

Die verlede herhaal homself en die skrywers van Tagtig voel dieselfde drang na ver-

nuwing as wat die Sestigers gevoel het. Hulle sit met dieselfde probleme: die geves-

tigde tydskrifte, of “literêre establishment” soos die Tagtigers hulle gedoop het, is nie
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gretig om die vernuwende werk van die jong skrywers te publiseer nie. En al sou

hulle dit ook doen, neem dit langer as ’n jaar om te verskyn. Dus is die gevolg dat

klein letterkundige tydskrifte of “little magazines” opspruit soos paddastoele na die

reën. Ongelukkig is dit ’n feit dat geen publikasie sonder finansiële steun kan oorleef

nie, en daarom het die meeste “little magazines” doodgeloop nadat hulle borge hul-

self aan die tydskrif onttrek het. Ander is verban of verbied nog voor hulle geld kon

opraak.

Wat die bydraende skrywers betref, is daar menige oorvleuelings tussen die vier tyd-

skrifte van die tagtigerjare en selfs met die skrywers van Sestig (kyk Aanhangsel A).

Die subgenres in die letterkundige tydskrifte het egter uitgebrei om briewe, lirieke,

foto’s, fotoverhale, ensovoorts in te sluit.

Behalwe vir die tematiese verandering in die inhoud, glo ek die grootste verandering

ten opsigte van die letterkundige tydskrifte van die sestigerjare en dié van die

tagtigerjare was in die uitleg en tipografie, die inkorporering van grafiese elemente,

soos illustrasies, spotprente, kunswerke, foto’s en fotoverhale in die tydskrifte.

Moderne tye bring moderne tegnologie mee, en die “little magazines” het dit benut.
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Hoofstuk 5 – Tydskrifte van ’00

5.1 Inleiding

Vooruitgang in tegnologie, en veral die ontstaan van die Internet (kyk 2.8), het ’n

groot invloed op die publikasie van letterkundige tydskrifte in die 2000’s gehad. Die

grootste bydraende faktor tot die kwyn van “little magazines” in hierdie tydperk kan

myns insiens toegeskryf word aan die ontstaan van LitNet in 1999. LitNet bied ruimte

aan sowel gepubliseerde as ongepubliseerde outeurs om hulle werk bekend te stel,

en omdat kuberruimte op die web (kyk 2.8.1) oneindig groot is, is daar baie meer

ruimte vir die publikasie van ’n wyer verskeidenheid werk as in gedrukte tydskrifte.

Volgens Etienne van Heerden (2000), die redakteur van LitNet, het “LitNet ... ken-

ners wat versigtig kyk na bydraes en keur. Ons gee effe meer skiet as wat ’n papier-

joernaal met ’n groter frons op die voorkop sou doen, maar die kwaliteit is

onteenseglik daar.” Hoewel werk dus steeds streng vir kwaliteit gekeur word, bied

LitNet aan skrywers van hierdie era ’n uitlaatklep omdat dit steeds moeilik is om

werk in die reeds gevestigde letterkundige tydskrifte (soos Tydskrif vir Letterkunde,

Stilet, Literator, Tydskrif vir Geesteswetenskappe, TNA) te publiseer. Hierdie studie

fokus egter op gedrukte media en daarom word daar nie indringend na LitNet as

“letterkundige tydskrif” gekyk nie (kyk 6.9 vir meer hieroor).

Die gedrukte tydskrifte wat wel in hierdie era die lig gesien het, kan eerder beskryf

word as “little little magazines” omdat hulle meestal hoogstens drie redaksielede het,

gewoonlik slegs die werk van ongepubliseerde (en onbekende) skrywers publiseer, en

nie oor ’n groot of wye verspreiding beskik nie. 

[D]alk voel ons dat die taal van ons afhanklikheid daarvan [sic] sal bly bestaan; dalk

raak die binne-bitter die stank op papier; dalk word daar soos ons voorgangers

gerebelleer teen als wat óns nie pas nie; of dalk hoop ons, ons confusion bring vrede...

(Kleyn, Driepootpot 1(1):3)
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In hierdie hoofstuk word daar na vyf letterkundige tydskrifte van die dekade van

tweeduisend gekyk: Driepootpot, PENorent en seepdoos SOAPBOX (in verwysings

hierna slegs seepdoos genoem) as die afwykings/uitsonderings, met die nommers

van Tydskrif vir Letterkunde wat sedert 2000 verskyn het as die konvensie/reël.

Tydskrif vir Letterkunde word in hierdie dekade (en hoofstuk) as konvensie gestel,

omdat Standpunte (wat in hoofstuk 3 en 4 gebruik is), in 1986 doodgeloop het en

dus nie meer beskikbaar was vir vergelykingsdoeleindes nie. 

Daar word ook gekyk na Spilpunt – die nuutste aanbod op die letterkundige mark –

wat nie regtig as ’n “little magazine” beskryf kan word nie, en moontlik een van die

groot spelers in die Suid-Afrikaanse literêre mark kan word (kyk 5.3).

5.2 Biografiese inligting van geselekteerde tydskrifte

5.2.1 Biografiese gegewens van Driepootpot

Driepootpot het vanaf Oktober 1999 maandeliks verskyn tot en met Desember 2001/

Januarie 2002. Die redaktrise, Leti Kleyn, was verantwoordelik vir al die nommers

van Driepootpot wat verskyn het. Medewerkers wat met sommige uitgawes gehelp

het, sluit Samantha Miller, Diederick Meij, Anetha Erasmus en Deon Erasmus in. 

Daar is ’n nota in die eerste uitgawe wat sê: “Persons attempting to find a motive in

this narrative will be prosecuted; persons attempting to find a moral in it will be ban-

ished; persons attempting to find a plot in it will be shot.” Hoewel die risiko van ver-

volging bestaan, is dié tydskrif myns insiens begin om ’n toeganklike medium te skep

vir ongepubliseerde skrywers om hulle werk in te publiseer. 

In ’n persoonlike onderhoud met Leti Kleyn (14 Mei 2004) het sy aangevoer dat die

tydskrif gestaak is omrede sy haar baccalaureusgraad voltooi het, voltyds moes begin

werk, deeltyds verder vir haar honneursgraad studeer het, en nie tyd gehad het om

met die publikasie voort te gaan nie.
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Figuur 5.1
Hierdie voorblad,
ontwerp deur Ronel
van Heerden, pryk
voor op die Februarie
2001-uitgawe van
Driepootpot 2(4).

5.2.2 Biografiese gegewens van PENorent

Die drie uitgawes wat van die letterkundige tydskrif PENorent verskyn het, is gepu-

bliseer in September 2002 (uitgawe 1), Desember 2002 (uitgawe 2) en April 2003

(uitgawe 3). PENorent is deur Oryx Publikasies uitgegee onder redaksie van Danie

Knipe.

Knipe voer aan dat hy PENorent begin het om “letterkunde en poësie te bevorder en

in die meantime ’n jol te hê” (PENorent 1:2). In die eerste redakteursbrief filosofeer

Knipe oor waarom soveel nuwe letterkundige publikasies afsterf en belowe plegtig om

(indien PENorent sou ophou bestaan) ’n verklaring daarvoor te gee. Dit is egter

duidelik dat die sluiting van PENorent onverwags was aangesien daar geen aandui-

ding van so ’n moontlikheid in die laaste uitgawe voorkom nie.
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5.2.3 Biografiese gegewens van seepdoos

Die eerste (en moontlik enigste) uitgawe van seepdoos verskyn in Februarie 2004

onder redakteurskap van Rousseau Pienaar. Volgens Pienaar is “The (seepdoos)

SOAPBOX ... an independent bilingual publication filled with all things of an opinion-

ated and creative nature ... it serves as a place for emotional release, a podium for

all to rant and rave from” (seepdoos 1:2).

In persoonlike korrespondensie met Rousseau Pienaar verklaar hy: “die seepdoos het

’n stil dood gesterf. Of eerder, is in hibernasie stadium [sic]. Die seepdoos het baie

min kopieë verkoop, en ’n gebrek aan terugvoer en bydraes het die tweede uitgawe

vir eers op ys geplaas. Die redes vir die min verkope is dalk gekoppel aan oneffek-

tiewe bemarking, maar dis ’n ander storie ... Die moontlikheid van ’n tweede uitgawe

later vanjaar bestaan wel, maar ek kan geen beloftes maak nie, en ook geen datum

gee nie” (2004/05/19).

Figuur 5.2
Dié voorblad van die
tweede uitgawe van
PENorent (Des. 2002)
word verkeerdelik
aangedui as jaargang 1,
vol. 1. Die strokiesprent
is geteken deur John
House.
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5.2.4 Biografiese gegewens van Tydskrif vir Letterkunde

Volgens Kannemeyer (1988:104-105) is die Afrikaanse Skrywerskring in 1934 deur

C.M. van der Heever en T.J. Haarhoff gestig. “[D]ie doel [van die Afrikaanse

Skrywerskring is] om Afrikaanse skrywers met mekaar in kontak te bring, literêre

probleme te bespreek, die verspreiding van die Afrikaanse boek plaaslik en in die

buiteland te bevorder, gereelde oorsigte oor die Afrikaanse letterkunde te publiseer,

van tyd tot tyd die beste boeke aan te wys en in ’n adviserende hoedanigheid by die

voorskryf van boeke op te tree.”

In 1936 publiseer die Afrikaanse Skrywerskring die publikasie Jaarboek, wat in 1951

vervang word deur Tydskrif vir Letterkunde. Die leidende redakteurs was agtereen-

volgens: C.M. van den Heever, Abel Coetzee, Coenie Rudolph, Elize Botha, H.J.

Figuur 5.3
Die voorblad van die
eerste (en moontlik
enigste) uitgawe van
seepdoos SOAPBOX,
wat in Februarie 2004
verskyn het.
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Pieterse en Hein Willemse. Daar word duidelik aangedui dat “...Tydskrif vir

Letterkunde aanvanklik heelwat swak werk publiseer maar onder die redaksie van

C.F. Rudolph en later veral Elize Botha geleidelik verbeter” (Kannemeyer 1983:242).

Van Niekerk (1999:349) staaf Kannemeyer se siening oor die gehalte van die bydraes

wanneer sy beweer: “Tydskrif vir Letterkunde publiseer aanvanklik minder goeie

werk maar onder redaksie van Elize Botha sedert die sewentigerjare verbeter die

standaard aansienlik.” 

In hierdie hoofstuk word daar egter op die uitgawes van die 2000’s gefokus. In die

jaar 2000 verskyn daar twee uitgawes van Tydskrif vir Letterkunde: jaargang 38(1

en 2) vir Feb./Mei en 38(3 en 4) vir Aug./Nov.). In 2001 (jaargang 39) verskyn daar

ook twee uitgawes met dieselfde intervalle as die vorige jaar. H.J. Pieterse, van die

Figuur 5.4 >>
Die voorbladontwerp van Tydskrif vir
Letterkunde 39(1/2) is gebruik vir al
die uitgawes van 2000 en 2001.

<< Figuur 5.5
Die voorblad van die mees onlangse
nommer van Tydskrif vir Letterkunde
41(1). Let op die globale aanslag deur
die gebruik van verskillende tale vir
die woord “Somer”.
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Departement Afrikaans aan die Universiteit van Suid-Afrika (UNISA), was die redak-

teur. In 2002 het daar egter probleme ontstaan met die administrasie van die blad en

het daar geen uitgawes verskyn nie. 

In 2003 neem Hein Willemse, hoof van die Departement Afrikaans aan die

Universiteit van Pretoria, as redakteur oor. Onder sy redakteurskap verander die

voorkoms, taalbeleid (van hoofsaaklik Afrikaans tot die insluiting van Engels, Frans

en Nederlands), en redaksionele styl heeltemal. In 2003 verskyn een uitgawe

(40(1)), en ’n verdere uitgawe in die somer van 2004 (41(1)).

5.2.5 Biografiese gegewens van Spilpunt

In Mei 2004 verskyn die eerste uitgawe van die letterkundige tydskrif Spilpunt. Die

kernredaksie bestaan uit Leti Kleyn (redaktrise), Gerrit Brand (artikels), Dan Roodt

(boeke), Braam Smit (musiek), H.J.

Pieterse (poësie), Johann Lodewyk

Marais (prosa) en Petrus de Kock

(rubrieke). 

Figuur 5.6
Die voorblad van Spilpunt, die
jongste letterkundige tydskrif op
die mark. Spilpunt se eerste uit-
gawe het in Mei 2004 verskyn.
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Die medewerkers aan die eerste uitgawe is Johan Pienaar, Jeanette Ferreira en road-

killvisiontoiletries. Die uitleg en ontwerp is gedoen deur Hanli Deysel, en Lydia van

Eeden was verantwoordelik vir advertensies in die blad. Volgens die administratiewe

inligting in die eerste uitgawe sal Spilpunt vier keer per jaar verskyn.

5.3 Algemene biografiese vergelyking

Volgens my verskil die stigtingsdoel van die letterkundige tydskrifte Driepootpot,

PENorent en seepdoos van dié van hulle eweknieë in die 1980’s (Spado, Graffier en

Stet) en in die 1960’s (Sestiger, Kol en Wurm). Die “little magazines” van die 1960’s

en 1980’s is gestig omdat daar, net soos vandag, ’n groot behoefte onder die skry-

wers van daardie eras was om hulle werk te publiseer, maar dat daar geen ander

opsies as gevestigde tydskrifte soos Standpunte of Tydskrif vir Letterkunde was nie.

Vandag bestaan daar miljoene klein e-tydskrifte op die Internet, om nie eers te praat

van die grootste letterkundige e-tydskrif, Litnet, nie. Dus was die behoefte van die

stigters/redakteurs/redaksielede in die 2000’s nie soseer om hulle werk gepubliseer

te sien nie, maar eerder om ’n projek aan te pak wat geskoei was op hulle belang-

stelling – letterkunde – en, soos Danie Knipe dit stel, “in die meantime ’n jol te hê”

(PENorent 1:2). Dit was dus eerder ’n tydverdryf of stokperdjie as ’n doelbewuste

poging om ’n verandering in die letterkundige wêreld teweeg te bring.

Spilpunt, aan die ander kant, beskik oor al die elemente wat nodig is om ’n groot rol-

speler in die Suid-Afrikaanse letterkunde te kan word. Die blote feit dat bekende

name soos Dan Roodt, H.J. Pieterse en Johann Lodewyk Marais aan die redaksie

gekoppel word en dat Spilpunt bydraes van gevestigde skrywers soos Hans Pienaar,

Marlise Joubert en Jeanette Ferreira bevat, verleen alreeds status aan die blad. ’n

Verdere bydraende faktor is die feit dat Spilpunt se eerste uitgawe reg oor die land

versprei word en gratis aan al die invloedryke letterkundiges gestuur is sodat hulle

daarvan kennis kon neem.
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Die blote voorkoms van Spilpunt is ook ’n aanduiding dat dit in ’n ander kategorie as

Driepootpot, PENorent en seepdoos val. Spilpunt is professioneel gedruk, dit beskik

oor ’n glansbuiteblad in kleur, en die uitleg en ontwerp is uiters professioneel.

Dieselfde geld natuurlik vir die nuwe Tydskrif vir Letterkunde. Die nuwe volkleur

buiteblad op glanspapier en die professionele uitleg en ontwerp, tesame met die

meer omvangryke en Afrika-gerigte inhoud en verskillende buiteblaaie met elke nom-

mer, dui op die koms van ’n nuwe era vir die Suid-Afrikaanse letterkundige tydskrif.

5.4 Die letterkundige tydskrif as genre (A1)

Die bespreking in 3.4 (hoofstuk 3) is net so van toepassing op hierdie hoofstuk.

5.5 Inhoud (B1)

5.5.1 Inhoud van Driepootpot

Die inhoud van Driepootpot (wat uit Afrikaanse en Engelse bydraes opgemaak word)

kan soos volg opgesom word:

• Akademiese en/of aktuele artikels deur Gwen Fouche, Quinten Knox, 

Samantha Miller, B. Smit en Kabous Verwoerd.

• Briewe deur Dirk-Dirk, Ou Antie, Mev. E. Badenhorst, Bertus Blomsteel, 

Braambos Brand, Mev. Breed, Marius Brits, Rone de Beer, Nadia du Toit, Pierre

du Toit, Mev. Groenewald, G. Groenewaldt, Lena Labuschagne, Ina le Roux,

Susara Maritz, N.S. Matsamela, Kobus Nel, Dirk Scheepers, Riaan Smit, Peter

Snyders, Hanri Steyn, L. Strydom, Ben Swart, Jaap Terreblanche, Ilze van As,

Linette van der Merwe, Ronel van Heerden, B. Vermaak, Hendrik Viljoen, Vinkie

Visagie, Karla Visser, Matrone Visser, Lena Vos en Mary Yanson.

• ’n Drama deur Dedrè Scaumann.

• Kortverhale deur Lourens Buitendach, Kellogs Cornflakes, Miquette de Preez 

[sic], Marina du Toit, Pierre du Toit, Leti Kleyn, Charles Miller, Samantha Miller,
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Peter Snyders, Angeline Sutherland, Jan van Aarde, Ilze van As, Roux van Zyl,

Marilette von Wielligh en Adam Willemse. 

• Poësie deur Blackman, Dread I, Eva, Plasticboer, Roots, Karen Baadjes, Andries 

Bezuidenhout, Jan Blaar, Elizabeth Blair, René Bohnen, Döhne Bolsens, Anneke

Booysen, Niklaas Botha, Braambos Brand, Elsje Breedt, Marius Brits, Lourens

Buitendach, Marlene Burger, Prieska Buthelezi, Eckhard Cloete, Petri Coetzee,

Rudi Coetzer, André de Ath, Rone de Beer, Natalie Delport, Jeanne Marie

Deysel, Marina du Toit, Pierre du Toit, Paula Els, Neb Fontein, André Fourie,

Ronel Gerryts, Anton Goosen, Tim Isabirye, Marenet Jordaan, Noeline Joubert,

Riaan Joubert, Vusi Mahlasela Ka-Zwane, Mariëtte Keyser, Leti Kleyn, Jan Klip,

Quinten Knox, Neels Kruger, Anneke Loubser, Marissa Louw, Logic M., Alfred M.

Mahlangu, Jubelile Maluleka, Johan Maritz, N.S. Matsamela, Hennie Meyer, L.

Meyer, Challo Miller, Samantha Miller, Peter Molepo, Pieter Nagel, Lance Nawa,

Olivia Norden, Hèrle Oelschig, Juané Oosthuysen, Johan Piennaar, Louis

Pretorius, Willem Punt, Anèlda Reinecke, Gavin B. Rens, F.T. Sathekge,

Christiaan Schaap, Zey Scrooby, Sjaka S. Septembir, Yabadaka Shamah, Jerry

Tumelo Sibanyoni, Melt Sieberhagen, Jah Man Slow, Braam Smit, Jacques Smit,

Betty Smith, Peter Snyders, Carina Stander, Koeka Stander, Estèè Stephenson,

Hanri Steyn, Stephan Steyn, Angeline Sutherland, Jan Swart, Deon Terblanche,

Eugene Terre’Blanche, Uys du Toit van Aardt, Ilze van As, Maritz van den Berg,

Linette van der Merwe, Antonius van der Westhuizen, Ronel van Heerden,

Renee van Loggerenberg, van Mollendorff, Elke van Niekerk, Jannes van

Vuuren, Anetha van Zyl, Roux van Zyl, A.J. Venter, J.P. Verster, Kabous

Verwoerd, Nomsa Vil, Elsa Volschenk, Marilette von Wielligh, Louise Wessels,

Adam Willemse en Vusimzi Zisiwe.

• Strokiesprente deur Ewald Cress, Joe Dog, Sjaka S. Septembir en Ronel van 

Heerden.
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5.5.2 Inhoud van PENorent

Die inhoud van PENorent (wat uit Afrikaanse en Engelse bydraes opgemaak word)

kan soos volg opgesom word:

• Akademiese en/of aktuele artikels deur Danie Knipe en Francois Weideman.

• Foto’s deur Philip de Vos. 

• Poësie deur Gerrit Bezuidenhout, Robert Edward Bolton, Abraham Brink, 

Boudewijn Büch, Almari Cloete, Liezel Heigers, John House, Tertius Kapp, Danie

Knipe, Moo Mamma, Willem Mulder, Ronel Nel, Alexander Omega, Luzaan

Potgieter, Janka Steenkamp, Ray Theron, Marius Titus, Tanya van Tonder en

Francois Weideman.

• ’n Strokiesprent deur John House.

5.5.3 Inhoud van seepdoos

Die inhoud van seepdoos (wat uit Afrikaanse en Engelse bydraes opgemaak word)

kan soos volg opgesom word:

• Akademiese en/of aktuele artikels deur Eckhard Cloete, Lindie Erasmus, 

Cheverra Muendo Masquerat, Rooi Aksie en Jan Stook.

• ’n Drama deur Joan-Mari Barendse.

• Foto’s deur Rousseau Pienaar en Jaco-Ben Roos. 

• Kortverhale deur Joan-Mari Barendse, Hertzog Hardelewe en Riku Lätti. 

• Poësie deur J.B., Joan-Mari Barendse, Rozanne Cloete, A'Roux Kamoux, 

Cheverra Muendo Masquerat, Eckard Smuts en Jan Stook.

5.5.4 Inhoud van Tydskrif vir Letterkunde

Die inhoud van Tydskrif vir Letterkunde (wat uit Afrikaanse, Engelse, Nederlandse en

Franse bydraes opgemaak word) kan soos volg opgesom word:

• Akademiese en/of aktuele artikels deur Hennie Aucamp, Arnold Blumer, 

André P. Brink, Willie Burger, Neil Cochrane, Karen de Wet, S.C. Ferreira, Ronel
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Foster, Francis Galloway, Jurie Geldenhuys, Ingrid Glorie, Rosemary Gray, Joan

Hambidge, Daniel Hugo, Philip John, J.C. Kannemeyer, Hanmari Kloppers,

Christo Lombaard, Lucas Malan, David Medalie, Elsa Nolte, Heinrich Ohlhoff,

Hans Pienaar, Hetta Potgieter, Fransjohan Pretorius, Henriette Roos, Wim

Rutgers, Salaka Sanou, J.P. Smuts, Maritha Snyman, H.P. van Coller, Heinrich

van der Mescht, Dolf van Niekerk, Piet van Rooyen, Helize van Vuuren, Jerome-

Alexander van Wyk, Wium van Zyl en Hein Willemse.

• Dramas deur Joan Hambidge en George Weideman (fragmente).

• Foto’s deur Omar Badsha. 

• Kortverhale deur Achmat Dangor, Johann de Lange, Tom Dreyer, Helon Habila, 

Marié Jacobs, Anna Kemp, Corene Koen, Rick Moody, Elias Nel, Heinrich van der

Mescht en Pieter Wagenaar. 

• Poësie deur Hennie Aucamp, Toast Coetzer, Leon de Kock, Aline de Witt, Louis 

Eksteen, Louis Esterhuizen, Diana Ferrus, Gilbert Gibson, Joan Hambidge,

George A. Hill, Peter Horn, Neels Jackson, Marlise Joubert, Tertius Kapp, Elsibe

Loubser, Renée Marais, Carl Mischke, Melt Myburgh, Charl-Pierre Naudé, Elmarie

Otto, Hans Pienaar, Henning J. Pieterse, Johannes Prins, Rina Prinsloo, H.P. van

Coller, Dolf van Niekerk, F.I.J. van Rensburg, Ilse van Staden, Nelia Vorster en

Jelleke Wierenga.

• Vertaling deur Zandra Bezuidenhout.

5.5.5 Inhoud van Spilpunt

Die inhoud van Spilpunt (wat slegs uit Afrikaanse bydraes opgemaak word) kan soos

volg opgesom word:

• Akademiese en/of aktuele artikels deur Petrus de Kock, Johann Lodewyk 

Marais, Dan Roodt en Braam Smit.

• Kortverhale deur Jeanette Ferreira, Hans Pienaar en Kabous Verwoerd. 

• Poësie deur Louis Esterhuizen, Marlise Joubert, Tertius Kapp, Leti Kleyn, 

Johann Lodewyk Marais, Hennie Meyer, Hans Pienaar en Cas Vos.

• ’n Strokiesprent deur Daan du Plessis.
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5.6 Vergelyking van inhoud (B2)

Verskeie ooreenkomste en verskille kom voor wat die inhoud en bydraende skrywers

van Driepootpot, PENorent, seepdoos, Tydskrif vir Letterkunde en Spilpunt betref.

Akademiese en/of aktuele artikels en poësie is subgenres wat in al vyf tydskrifte

voorkom. Briewe verskyn slegs in Driepootpot en vertalings slegs in Tydskrif vir

Letterkunde. Dramas word in Driepootpot, seepdoos en Tydskrif vir Letterkunde

gepubliseer, foto’s in PENorent, seepdoos en Tydskrif vir Letterkunde, en strokies-

prente in Driepootpot, PENorent en Spilpunt. Kortverhale verskyn in al die tydskrifte

behalwe PENorent.

Dit is verder interessant om die getal bydraende skrywers tot elke subgenre in die

vyf tydskrifte te ondersoek:

Subgenre

Artikels

Briewe

Dramas

Foto’s

Kortverhale

Poësie

Strokiesprente

Vertalings

PENorent

2

0

0

1

0

19

1

0

Driepootpot

3

34

1

0

15

107

4

0

seepdoos

5

0

1

2

3

7

0

0

Tydskrif

37

0

2

1

11

31

0

1

Spilpunt

4

0

0

0

3

8

1

0

Vervolgens grafiese voorstellings van die getal bydraende skrywers van die drie

grootste subgenres (artikels, poësie en kortverhale) en die persentasie waarin hulle

in Driepootpot, PENorent, seepdoos, Tydskrif vir Letterkunde en Spilpunt voorkom. 

Tabel 5.1: Getal bydraende skrywers tot verskillende subgenres in die ’00’s 
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Met oorheersende getalle bydraers van poësie blyk dit die grootste subgenre in

PENorent en Driepootpot te wees. Die tweede grootste getal bydraers in Driepootpot

is van kortverhale, terwyl PENorent geen bydraers van kortverhale bevat nie. seep-

doos, Tydskrif vir Letterkunde en Spilpunt is meer “gebalanseerd” wat bydraers van

artikels, kortverhale en poësie aanbetref. Die getal bydraende skrywers van kortver-

hale is egter in al drie gevalle in die minderheid.

Driepootpot, PENorent en seepdoos word al drie uit Afrikaanse en Engelse bydraes

opgemaak. Driepootpot en PENorent se redaksionele kommentaar kom in Afrikaans

voor, terwyl seepdoos se redaksionele kommentaar in Afrikaans en Engels verskyn.

Tydskrif vir Letterkunde word uit Afrikaanse, Engelse, Nederlandse en Franse bydraes

opgemaak, en die redaksionele kommentaar word in Engels en Afrikaans aangebied.

Spilpunt bestaan slegs uit Afrikaanse bydraes en bevat geen redaksionele kommen-

taar nie.

Kyk Aanhangsel A vir ’n verdere uiteensetting van Driepootpot, PENorent,

seepdoos, Tydskrif vir Letterkunde en Spilpunt se inhoud wat die bydraende skry-

wers, die subgenres waarin hulle geskryf het, en ook waar hulle werk gepubliseer is,

betref.

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  RRaallll,,  SS    ((22000055))  



Hoofstuk 5 – Tydskrifte van ’00 118

5.7 Struktuur (C1)

5.7.1 Struktuur van Driepootpot

In Driepootpot se interne struktuur word daar hoofsaaklik van die tematiese orde-

ningsbeginsel (kyk 2.5.1 a) gebruik gemaak (kyk Figuur 5.7).

Die eksterne struktuur kan soos volg beskryf word: Die buiteblaaie bevat die

mashoof, wat bestaan uit ’n ikoon (’n simbool waaraan ’n sekere betekenis geheg kan

word), die naam Driepootpot, en die kredo “Alles in een pot gemix en gestir”. Verder

verskyn die jaargang en nommer, datum, prys, grafika en opgawe van die inhoud op

die voorblad.

Die binnevoorblad (bladsy 2) van uitgawe 1(1) tot 2(5) bevat die redaksielys,

drukkerybesonderhede, besonderhede vir die aanstuur van bydraes en voorwaardes

Figuur 5.7
In hierdie inhoudsopgawe van
Driepootpot 1(5) (Mrt. 2000), is
die tematiese ordeningsbeginsel
duidelik sigbaar.

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  RRaallll,,  SS    ((22000055))  



Hoofstuk 5 – Tydskrifte van ’00 119

en vrywaring by verandering van bydraes, kopieregbesonderhede, die inhouds-

opgawe, een of ander aanhaling, besonderhede vir intekening en ’n kennisgewing wat

die redaksie vrywaar ten opsigte van die inhoud van die tydskrif. Bladsy 3 van hierdie

uitgawes bevat die redakteursbrief en/of briewe van lesers.

Vanaf uitgawe 2(6) (Apr. 2001) verander die struktuur van die binnevoorblad (bladsy

2) effens. Die inhoudsopgawe en besonderhede vir intekening skuif van bladsy 2 na

bladsy 3 (om te verskyn saam met die lesersbriewe), en word vervang deur die

redakteursbrief. ’n Verdere verandering tree in vanaf Julie 2001 (uitgawe 2(9)). 

Lesersbriewe, die inhoudsopgawe en intekenbesonderhede (voorheen op bladsy 3)

skuif na bladsy 2, en die redaksielys, drukkerybesonderhede, besonderhede vir die

aanstuur van bydraes, voorwaardes vir publikasie, kopieregbesonderhede, die redak-

teursbrief en een of ander aanhaling (voorheen bladsy 2) verskuif na bladsy 3. Die

Augustus 2001-uitgawe (2(10)) keer terug na die struktuur wat in die eerste jaar

gevolg is, en in die daaropvolgende uitgawe (2(11)) verskyn die lesersbriewe,

inhoudsopgawe en aanhaling op bladsy 2, en administratiewe inligting en die redak-

teursbrief op bladsy 3.

Ongelukkig was nommer 3(1 en 2) van Driepootpot nie beskikbaar nie, en dit is dus

nie in hierdie studie ingesluit nie. Die laaste uitgawe van Driepootpot, wat in

Desember 2001/Januarie 2002 verskyn het (3(3)), se voorblad wyk van die norm af

en bevat nie die name van bydraers nie. Die tweede bladsy bevat die redaksielys,

drukkerybesonderhede, besonderhede vir die aanstuur van bydraes, voorwaardes vir

publikasie, kopieregbesonderhede, ’n aanhaling en die redakteursbrief (of, in hierdie

geval, redakteursnota). Lesersbriewe verskyn op bladsy 3 en die inhoudsopgawe van

’n ander publikasie kom voor waar Driepootpot se inhoudsopgawe veronderstel is om

te wees.

Die veranderde voorblad en struktuur is waarskynlik daaraan te wyte dat dit die

laaste uitgawe van Driepootpot was en die redaktrise vrye teuels aan haar kreati-

witeit kon gee.
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Die inhoud self, in al die nommers, is onderskeibaar deur subgenre-opskrifte bo aan

elke bladsy. Die naam van die skrywer word gevolg deur die titel van die werk en

daaronder volg die werk self (kyk Figuur 5.13).

Op die laaste (soms ook tweede en derde laaste), bladsy(e) van Driepootpot kom

daar gewoonlik advertensies van “live venues”, poësie-aande, Emmer Uitgewers,

asook boekvrystellings en nuwe bundels wat onlangs verskyn het en te koop is, voor.

5.7.2 Struktuur van PENorent

Die interne struktuur van PENorent kan as willekeurig of onreëlmatig (kyk 2.5.1 c)

beskryf word.

Die eksterne struktuur kan soos volg beskryf word: Die buiteblaaie bevat die

mashoof, PENorent, bo aan, gevolg deur die jaargang en nommer, die datum en die

titel van die spesifieke uitgawe.  Uitgawe 1 staan bekend as “die virgen uitgawe

[sic]”, 2 as “die krismisboks uitgawe [sic]” en 3 as “die fees uitgawe [sic]”. Vanaf uit-

gawe 2 word grafika op die buiteblad gepubliseer, en word die name van die bydraers

en die prys ook op die buiteblad gelys.

Die eerste bladsy (binnevoorblad) van elke uitgawe bevat die inhoudsopgawe (kyk

Figuur 5.8) en die tweede bladsy die redaksionele artikel/nota (“editorial”), met ’n

karikatuurskets van die redakteur, Danie Knipe.

Die inhoud self (oorwegend gedigte) word netjies en maklik onderskeibaar op die

bladsye georden. Die titel van die werk is bo aan, daarnaas is die naam van die

digter met die gedig self daaronder. Die middelblaaie van elke uitgawe bevat ’n

profielskets van ’n skrywer, en in die tweede uitgawe (Des. 2002) word ’n bladsy

afgestaan ter nagedagtenis aan Ralph John Rabie (Johannes Kerkorrel), wat op 12

November 2002 gesterf het.
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Op verskeie plekke waar daar spasie oop is tussen die gedigte word kennisgewings of

aanhalings geplaas. Bladsy 16 van al drie uitgawes bevat ’n PENorent-intekenvorm,

en op bladsy 17 verskyn advertensies van restaurante/kuierplekke in Stellenbosch. ’n

Advertensie vir Oryx Publikasies verskyn op bladsy 18 van al die uitgawes, en op die

agterblad word Oryx Publikasies se logo en e-posadresse gepubliseer. 

5.7.3 Struktuur van seepdoos

Die interne struktuur van seepdoos kan as willekeurig of onreëlmatig (kyk 2.5.1 c)

beskryf word.

Die eksterne struktuur kan soos volg beskryf word: Die buiteblad bevat die datum,

nommer, titel (seepdoos), ’n opgawe van die subgenres waaruit die inhoud bestaan,

lys van bydraers, grafika en die prys (kyk Figuur 5.3). Die binnevoorblad (bladsy 2)

bevat die redakteursbrief, kontakbesonderhede, foto-erkennings, kopiereginligting,

dankbetuigings, die inhoudsopgawe en ’n aanhaling wat as ’n kredo gebruik word

(kyk Figuur 5.9).

Figuur 5.8
In die tweede uitgawe van
PENorent (Des. 2002) word ’n
bladsy afgestaan ter nagedagtenis
aan Ralph John Rabie (Johannes
Kerkorrel), wat op 12 November
2002 gesterf het.
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Die werke self word gepubliseer saam met ’n subgenre-beskrywing, die titel en die

naam van die skrywer. Grafika kom ook op verskeie plekke in die tydskrif voor.

Die agterblad bevat ’n lemma (woordeboekbeskrywing) vir die woord “soapbox”,

grafika, ’n aanhaling en seepdoos se e-posadresse.

5.7.4 Struktuur van Tydskrif vir Letterkunde

Die vier uitgawes van Tydskrif vir Letterkunde wat in 2000 en 2001 verskyn het, blyk

’n willekeurige of onreëlmatige (kyk 2.5.1 c) interne struktuur te hê. 

Die eksterne struktuur kan soos volg beskryf word: Die voorblaaie bevat die titel,

Tydskrif vir Letterkunde, die jaargang, nommer, datum, Tydskrif vir Letterkunde-

ikoon, ’n paar hooftrekke oor die inhoud, Nasionale Pers se logo en die ISSN.

Figuur 5.9
Die binnevoorblad van
seepdoos 1(1) bevat die
redakteursbrief, kontak-
besonderhede, foto-
erkennings, kopiereg-
inligting, dankbetuigings,
die inhoudsopgawe en ’n
aanhaling wat as ’n kredo
gebruik word.
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Die titelblad bevat die titel, Tydskrif vir Letterkunde, die name van die hoofredakteur,

redakteurs en skakelredaksie, en die Tydskrif vir Letterkunde-ikoon. Die binnevoor-

blad bevat administratiewe inligting en “Voorskrifte aan medewerkers”. Op die

“imprint”-bladsy verskyn die redaksionele en administratiewe adres, inligting oor

intekening, die vrywarings, die ISSN, tipografiese en drukkersinligting en die logo van

Nasionale Pers Beperk. Die volgende bladsy bevat die inhoudsopgawe (kyk Figuur

5.10).

Die uitlegformaat van die onderskeie werke is soos volg: die naam van die skrywer

verskyn eerste, dan volg die titel gevolg deur die teks van die werk self (kyk Figuur

5.16). Agter in die laaste nommer van elke jaargang word ’n lys gepubliseer van

nuwe Afrikaanse boeke wat in die vorige jaar verskyn het.

Figuur 5.10
Die inhoudsopgawe van Tydskrif vir
Letterkunde 39(1 en 2), wat in
Februarie/Mei 2001 verskyn het.

Figuur 5.11
Die inhoudsopgawe van Tydskrif vir
Letterkunde 40(1), wat in 2003 ver-
skyn het.

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  RRaallll,,  SS    ((22000055))  



Hoofstuk 5 – Tydskrifte van ’00 124

Soos reeds in 5.2.4 genoem is, het ’n nuwe redakteur die teuels van Tydskrif vir

Letterkunde in 2003 oorgeneem. Na hierdie oorname reflekteer die interne struktuur

nou die tematiese ordeningsbeginsel (kyk 2.5.1 a). 

Die voorblad van die uitgawes van 2003 en 2004 bevat die name van die bydraers,

die jaargang en nommer, die Tydskrif vir Letterkunde-ikoon, die mashoof en grafika.

Die 2004-uitgawe vertoon ook die woord “Somer” in vier tale (Afrikaans, Engels,

Frans en Nederlands). Die binnevoorblad bestaan uit ’n advertensie vir ’n uitgewery.

Bladsy 1 bevat die titel, jaargang en nommer, ’n verkleinde weergawe van die voor-

blad, met besonderhede van die kunstenaar, die Tydskrif vir Letterkunde-ikoon, die

ISSN en uitgewerybesonderhede. ’n Redakteursnota (in Afrikaans en Engels) verskyn

in die 2003-uitgawe. Bladsy 2 bevat administratiewe inligting: die name van die

hoofredakteur, redakteurs, administrateur, ontwerper, adviesraad, raadplegende

redaksie en drukker. Verder verskyn die Tydskrif vir Letterkunde-ikoon en die ISSN

weer, tesame met die fisiese adres, telefoon- en faksnommer, e-pos- en webadres.

Die inhoudsopgawe verskyn op bladsy 3 (kyk Figuur 5.11) en ’n intekenvorm kom op

bladsy 4 voor.

Die onderskeie werke word gepubliseer saam met die naam van die skrywer, ’n kort

beskrywing van die skrywer, die titel, en soms ’n subgenre-beskrywing (kyk Figuur

5.17). Dit word gevolg deur die werk self. Aan die einde van elke tydskrif word

riglyne gepubliseer vir skrywers wat bydraes aan Tydskrif vir Letterkunde wil voorlê.

Die binne-agterblad en die agterblad bevat weereens advertensies van uitgewerye.

5.7.5 Struktuur van Spilpunt

Daar word van die tematiese ordeningsbeginsel (kyk 2.5.1 a) in die interne struktuur

van Spilpunt gebruik gemaak.
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Die eksterne struktuur kan soos volg

beskryf word: Die voorste buiteblad

bevat slegs die Spilpunt-ikoon – geen

mashoof kom voor nie. Op die

agterblad is die prys, naam, datum,

jaargang en nommer, name van

bydraers en die ISSN gepubliseer.

Die binnevoor- en binneagterblad bevat

advertensies van uitgewerye. Bladsy 1

bevat die naam Spilpunt, die nommer

en jaargang en die inhoudsopgawe (kyk

Figuur 5.12). Administratiewe inligting,

die redaksielys en kontakbesonderhede

van die tydskrif kom ook op hierdie

bladsy voor. Bladsy 2 bevat adverten-

sies en die inhoud begin op bladsy 3.

Die onderskeie werke bevat ’n sub-

genre-beskrywing, die naam van die

skrywer en die titel, gevolg deur die werk

self.

5.8 Vergelyking van struktuur (C2)

PENorent, seepdoos en Tydskrif vir Letterkunde (2000 en 2001) se interne struktuur

kan as willekeurig of onreëlmatig beskryf word. Hierdie tipe interne struktuur behels

dat die onderskeie elemente nie liniêr of hiërargies georden is nie, en dat daar ook

geen ander vaste patroon of struktuur in die ordening van materiaal vasgestel kan

word nie. Aan die ander kant maak Driepootpot, Spilpunt en die laaste twee uitgawes

Figuur 5.12
Die inhoudsopgawe van die eerste uit-
gawe van Spilpunt (Mei 2004).
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van Tydskrif vir Letterkunde (2003 en 2004), gebruik van die tematiese ordenings-

beginsel. Hierdie tipe interne struktuur behels dat die onderskeie elemente volgens

onderwerp georden word (Odendal & Gouws 2000:1148). In die genoemde tydskrifte

met tematiese ordening word die onderskeie subgenres as tematiese ordenings-

beginsel gebruik.

Omtrent die eksterne struktuur van dié tydskrifte kan die volgende opmerkings

gemaak word: Driepootpot, seepdoos, Tydskrif vir Letterkunde en Spilpunt bevat

administratiewe inligting en inhoudsopgawes. Dit word voor in die tydskrif aangebied.

PENorent bevat wel ’n inhoudsopgawe, maar min of geen administratiewe inligting

nie. Die besonderhede van die uitgewer is egter agter op gedruk. PENorent en

Tydskrif vir Letterkunde (2003 en 2004) se inhoud sluit ook ’n intekenvorm in.

Redaksionele kommentaar verskyn voor in Driepootpot, PENorent en seepdoos.

Tydskrif vir Letterkunde bevat slegs een “Redakteursnota” voor in die uitgawe van

2003 – die eerste een deur die nuwe redakteur, Hein Willemse. Geen redaksionele

kommentaar verskyn in Spilpunt nie.

5.9 Styl (D1)

5.9.1 Styl van Driepootpot

In die redakteursbrief wat in die eerste uitgawe van Driepootpot verskyn, skryf Leti

Kleyn: “DRIEPOOTPOT is nie ’n post-modernistiese beweging, wat vir ’n

afgevaardigde paar bestaan, en poog om die Franse strukturaliste se siening: om die

kuns te probeer vervreem, te her-formuleer [sic]; die vrekkerige Afrikaans te probeer

red; teen die heersende politici te betoog of die establishment af te breek nie. Ons

moedig jong (ongepubliseerde) skrywers, wat nog nat agter die ore, maar almal

goed gesout is, aan om deel te vorm van die kleinhuisie vol talent, wat in stilte

bestaan.”
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Sy voer verder aan dat “[d]ie redaksie en skrywers ... van DRIEPOOTPOT ... deur die

heining wat om hulle gespan word gebreek [het, en] ’n eie kans om hulself te ver-

woord geskep [het] ... hier kan jy sommer net praat, jy hoef nie éérs te vra nie!”

(Driepootpot 1(1):3).

5.9.2 Styl van PENorent

PENorent bevat geen uitlatings oor die styl van die tydskrif nie, behalwe dat dit ge-

stig is om “... letterkunde en poësie te bevorder ...” (PENorent 1:2). Dit was egter ’n

uitvloeisel van Oryx Publikasies, wat gestig is deur ’n paar skrywers, onder andere

Francois Weideman en Danie Knipe, om hulle bundels te publiseer. 

PENorent self bevat slegs poësie in Afrikaans en Engels van meestal onbekende,

ongepubliseerde skrywers en ’n profiel van een of ander skrywer in elke uitgawe.

5.9.3 Styl van seepdoos

Volgens Rousseau Pienaar, redakteur van seepdoos, is “[t]he (seepdoos) SOAPBOX ...

a work in progress. The publication will grow and evolve, as any publication fueled

[sic] by creative energy should! New work and voices from the public rainbow will be

added. Current contributors will contribute again. This first run contains stories and

features which will continue into future issues...” (2004:2).

5.9.4 Styl van Tydskrif vir Letterkunde

Daar is baie min opgeteken oor Tydskrif vir Letterkunde, waarskynlik omdat dit nog

springlewendig is, en dit is dus moeilik om veel oor die styl te sê sonder om indrin-

gend na die inhoud te kyk. [Dit val egter buite die omvang van hierdie studie (kyk

1.4)].
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Dit word wel duidelik deur Kannemeyer (1983:242) en Van Niekerk (1999:349)

aangeteken dat Tydskrif vir Letterkunde aanvanklik werk van swak kwaliteit publiseer

maar later verbeter (kyk 5.2.4). In 1994 skryf Ia van Zyl egter in Die Burger van 26

April: “Soos ons dit al van dié tydskrif [Tydskrif vir Letterkunde] gewoond is, bied dit

weer volop pitkos. En bewys dit – hoewel dit deur sommiges as konserwatief beskou

word – dat dit bereid is om almal hul stem te laat hoor.” 

Nege jaar later, in 2003, word redakteurskap van Tydskrif vir Letterkunde deur ’n

nuwe redakteur, Hein Willemse, oorgeneem. In die redakteursnota van sy eerste uit-

gawe (jaargang 40) spreek hy hom soos volg uit: “Tydskrif vir Letterkunde het sedert

1951 reeds verskeie fases van verandering beleef. ’n Paar nuwighede sal die gereelde

leser in hierdie omnibusuitgawe opval. Terwyl Tydskrif soos in die verlede steeds ver-

slag oor die Afrikaanse en Suid-Afrikaanse letterkundes sal doen, gaan ons ons

voortaan ook toespits op verslaglewering deur literatore en skrywers van regoor die

Afrika-kontinent en die Afrika diaspora [sic]. Met die ‘letterkunde’ in Tydskrif vir

Letterkunde verstaan ons nie net bellettrie nie maar ook uiteenlopende kulturele

praktyke wat vorm en betekenis aan ons bestaan gee” (2003:1).

5.9.5 Styl van Spilpunt

In ’n persoonlike onderhoud (22 Mei 2004) met die redaktrise van Spilpunt, Leti

Kleyn, vertel sy dat daar doelbewus geen redakteursbriewe in Spilpunt geplaas word

nie, omdat hulle geen uitlatings wil maak oor wat met die tydskrif beplan word nie.

Sy het wel laat blyk dat hulle beplan om sommige van die uitgawes oor ’n spesifieke

tema uit te bring en dat hulle graag ’n opvoedkundige rol wil speel deur mense in te

lig oor, byvoorbeeld, die ontstaan en ontwikkeling van “film noir”. 

Kleyn het verder aangevoer dat hulle graag ’n gesonde balans wil handhaaf tussen

gepubliseerde en ongepubliseerde skrywers, en dat hulle ook graag werk wil plaas

van mense wat wel reeds debuteer het, maar lank laas iets gepubliseer het, soos

Marié Blomerus, om sodoende te sien wat van hulle geword het.
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5.10 Vergelyking van styl (D2)

Driepootpot, PENorent en seepdoos bied ’n podium vir jong, meestal ongepubliseerde

skrywers om hul werk te publiseer. Tydskrif vir Letterkunde, aan die ander kant, is ’n

meer akademiese tydskrif en bied weer ’n platform vir gevestigde, gepubliseerde

skrywers. Spilpunt poog om ’n balans te handhaaf tussen nuwe en gevestigde skry-

wers om sodoende die wye spektrum van die Afrikaanse letterkunde te dek.

5.11 Uitleg (E1)

5.11.1 Uitleg van Driepootpot

Driepootpot verskyn in A4-formaat. Dit is gedruk op A3-velle, dubbel gevou en

gekram. Die uitleg van Driepootpot is eenvormig vir die duur van sy bestaan. Die

teks lyn meestal aan die linkerkant op, en is geset in ’n 10 pt. serif in enkel

lynspasiëring oor twee kolomme. Gewoonlik beskik die verskillende bladsye oor ’n

subgenre-beskrywing in die hoek bo (kyk Figuur 5.13). By die poësie verskyn die

outeur se naam bo aan die bladsy in ongeveer 12 pt. vetdruk. Hieronder verskyn die

titel van die werk in 10 pt. vetdruk, met die gedig in 10 pt. gewone druk daaronder.

By die kortverhale en artikels verskyn die titel van die werk weer in ongeveer 12 pt.

vetdruk met die naam van die skrywer daaronder in 10 pt. vetdruk. Die werk self

volg dan hieronder in 10 pt. gewone druk.

Al Driepootpot se voorblaaie is kenmerkend dieselfde, en tog verskillend genoeg om

die maandelikse uitgawes uitmekaar te ken. Die mashoof figureer baie prominent

met die wit Driepootpot-ikoon en wit letters op die swart blok (kyk Figuur 5.1). 

Nog ’n kenmerkende eienskap is dat daar altyd ’n lynskets, skildery of ets op die

voorblad gedruk is, tesame met ’n opgawe van die inhoud en bydraers. By die voor-

blaaie van nommer 1–4 van die eerste jaargang het dié opgawe onder die kunswerk
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verskyn, met die woorde “In hierdie uit-

gawe” as opskrif. Van die vyfde nommer af

verskyn ’n tematiese ordening van die

bydraers se name, onder subgenre-

beskrywings soos “Poësie”, “Prosa”,

ensovoorts, aan die regterkant van die

kunswerk (kyk Figuur 5.1). ’n Aspek wat

Driepootpot uitsonder van die ander

publikasies van die era wat hier bespreek word, is dat die redaksie van Driepootpot

gereeld vir sy lesers ’n “geskenkie” saamgegee het. Voorbeelde hiervan is ’n dosie

vuurhoutjies in nommer 2(2 en 3) (Des. 2000/Jan. 2001), rastakrale in nommer 2(8)

(Jun. 2001), ’n plastieksoldaatjie in nommer 2(10) (Aug. 2001), ensovoorts.

Ongelukkig word daar nie in elke uitgawe van Driepootpot aangedui wie die kunswerk

op die voorblad geskep het nie. Die volgende kunstenaars word wel genoem: Dilene

Joubert 1(1); André Fourie 1(4); Elna Conradie; Elmarie van der Walt 1(9); Sumi

2(1) en Ronel van Heerden 2(4), 2(6), 2(7).

Die laaste nommer van Driepootpot 3(3) se voorblad verskil heeltemal van die res in

die reeks. Hierdie voorblad bestaan uit ’n bladsy wat uit die telefoonboek geskeur is

met graffiti daarop aangebring. Geen name van bydraers word op hierdie voorblad

aangedui nie.

Driepootpot se nommers wissel in omvang tussen 12 en 20 bladsye, met ’n dubbel-

nommer wat 24 bladsye dik was. 

Figuur 5.13
Let op die subgenre-beskrywing regs bo
in die hoek en in die middel van die
regterkolom van hierdie bladsy uit
Driepootpot 1(5) (Mrt. 2000).
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5.11.2 Uitleg van PENorent

PENorent verskyn in A5-formaat. Dit is op gewone tikpapier gedruk, dubbel gevou en

met krammetjies gebind (saalkram). Die uitleg is baie eenvoudig en eenvormig vir al

drie uitgawes wat gepubliseer is.

Die inhoudsopgawe (binnevoorblad) is soos volg uitgelê: Die woord “inhoud” verskyn

bo, gesentreer, in ongeveer 14 pt., sans serif, kleinletters en onderstreep. Die titels

van die werke word links gelys; in die middel verskyn die bladsynommers en regs die

name van die outeurs (kyk Figuur 5.8). Die redakteursbrief verskyn op bladsy 2. Bo

aan die bladsy verskyn die woord “editorial”, gesentreer, in ongeveer 14 pt., sans

serif, kleinletters en onderstreep, met die datum daaronder binne ’n blok. Onder

hierdie blok verskyn daar aan die linkerkant ’n karikatuurskets van die redakteur,

Danie Knipe, met die redakteursbrief daarnaas. Die lettertipe wat vir die uitleg van

die teks gebruik word, is ’n 10 pt. sans serif, en behalwe by die poësie word die teks

deurgaans aan weerskante geblok.

Figuur 5.14
’n Bladsy uit PENorent 1(2)
(Des. 2002) se “krismis-
boks uitgawe” [sic].
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Die werke self se titels verskyn in vetdruk en onderstreep, met die naam van die

outeur daarnaas in hakies in gewone druk (kyk Figuur 5.14). Bladsy 9 en 10 van elke

uitgawe bevat ’n profiel van een of ander skrywer. Die opskrif verskyn in ’n blok wat

dwarsoor die middelblad getrek is. Die profiel bevat soms ook blokke met teks in vet-

druk, of foto’s.

Die voorblad van PENorent 1(1) bestaan uit die woord “penorent”, wat herhaaldelik

netjies in ’n blok getik is in ’n serif-lettertipe van ongeveer 12 pt. Die titel van die

tydskrif verskyn in dieselfde lettertipe bo aan die bladsy in ’n groter lettergrootte. Die

jaargang en nommer, die titel van die uitgawe (“die virgen uitgawe” [sic]) en die

datum verskyn onder die titel in ’n 12 pt. serif. Vanaf die tweede uitgawe het die tyd-

skrif ’n mashoof.  

Die tweede uitgawe (verkeerdelik aangedui as jaargang 1, vol. 1) bevat die

PENorent-mashoof, die jaargang en nommer, titel van die uitgawe (“die krismisboks

uitgawe” [sic]) en die datum onder die mashoof in ’n 12 pt. serif (kyk Figuur 5.2). ’n

Strokiesprent deur John House verskyn op die voorblad. Die name van die bydraers

word in ’n 12 pt. sans serif op die voorblad aangedui onder die opskrif (in hoofletters

en onderstreep): “IN DIÉ UITGAWE”. Die onderwerp van die profiel word baie promi-

nent onder die outeurs se name aangedui. 

Aan die onderkant van die voorblad verskyn ’n swart blok met die woorde “Vi djou,

my lanie, ons maka ntja prys, ni” in ’n 14 pt. sans serif. Hiernaas verskyn die woorde

“slegs/ONLY/net” met die prys – R5-00 – daaronder.

Op die voorblad van die derde uitgawe verskyn die PENorent-mashoof met die jaar-

gang en nommer, die titel van die uitgawe (“die fees uitgawe” [sic]) en die datum

onder die mashoof in ’n 12 pt. serif. ’n Foto deur Philip de Vos verskyn op die voor-

blad. Die name van die bydraers word in ’n 12 pt. sans serif op die voorblad aange-

dui onder die opskrif (in hoofletters en onderstreep): “IN DIÉ UITGAWE”. Aan die
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onderkant van die voorblad verskyn ’n swart blok met die woorde “Vat hom al die

pad huistoe Boeta!!!” in ’n 14 pt. sans serif. (Hierdie uitgawe het by die KKNK-fees

van 2003 verskyn.) Hiernaas verskyn die woorde “slegs/ONLY/net” met die prys –

R5-00 – daaronder.

PENorent bestaan tydens sy hele lewensduur van drie uitgawes uit ’n vaste getal

bladsye per nommer, naamlik 16.

5.11.3 Uitleg van seepdoos

Soos Driepootpot verskyn seepdoos ook in A4-formaat. Dit is gedruk op A3-velle,

dubbel gevou en gekram. Die voorblad bevat die datum en nommer (in ’n sans serif,

ongeveer 14 pt.), die mashoof, subgenre-aanduidings in wit letters op swart blokke

(aansluitend by die mashoof – kyk Figuur 5.3), die name van bydraers, ’n vertikale

strook grafika, en die prys regs onder in die hoek. In die mashoof (in kleinletters) en

subgenre-aanduidings (in hoofletters, sans serif, ongeveer 14 pt.) word die

Afrikaanse woorde in gewone druk, en die Engelse woorde in vetdruk, weergegee.

Die opskrif  “contributions/ bydraes” is in ongeveer 12 pt. gewone letters, terwyl die

name van die bydraers in 10 pt. vetdruk daaronder verskyn.

Die binnevoorblad bevat die redakteursbrief, administratiewe inligting, bedankings,

en die inhoudsopgawe. Min tipografiese wit is sigbaar op hierdie bladsy en die inhoud

kom effens deurmekaar voor (kyk Figuur 5.9). 

Die inhoudsopgawe word soos volg in ’n 12 pt. sans serif uitgelê: die bladsynommers

verskyn links, die titel van die werk in vetdruk daarnaas, en die naam van die outeur

(tussen hakies, in gewone letters) daaronder.

Die poësie is in twee kolomme uitgelê en slegs ’n sans serif-lettertipe word gebruik.

Die gedigtitel verskyn meestal in vetdruk van ongeveer 12 pt. Die gedigteks self is in
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gewone druk van ongeveer 10 pt., en die outeur se naam verskyn in 12 pt. dwars

aan die linker- onderkant van die gedig. Die digter se van is in ’n effens ligter

skakering as sy naam (kyk Figuur 5.15). Hierdie gebruik van gryse (kyk 2.7.3 a)

maak die swart-en-wit uitleg veel interessanter.

Verder blyk daar geen vaste uitlegstyl in seepdoos te wees nie, behalwe vir die vol-

gende aspekte: Subgenre-beskrywings kom by elke werk voor, die naam van die

skrywer word dwars in die kantlyn aangedui op dieselfde wyse as bo beskryf, en die

titels van die werke (behalwe poësie) verskyn baie groot en dwars oor die bladsye.

Op verskeie plekke in die tydskrif kom foto’s, grafika en aanhalings voor. Op die

agterblad verskyn die woordeboekdefinisie van die lemma “soapbox”, en ’n strokies-

prent met ’n aanhaling van Jan Stook. 

seepdoos bestaan uit 20 bladsye.

Figuur 5.15
’n Bladsy uit seepdoos
1(1) van Februarie 2004.
Let op die gebruik van
gryse (kyk 2.7.3 a) deur
die digter se van in ’n
effens ligter skakering as
sy naam uit te lê.
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5.11.4 Uitleg van Tydskrif vir Letterkunde

Tydskrif vir Letterkunde word in A5-formaat gedruk. Die uitgawes wat in 2000 en

2001 verskyn het, is eenvormig wat die voorblaaie en uitleg betref. Die voorblaaie

bestaan uit drie kolomme, waarvan die buitenste twee gekleurd en die middelste een

wit is (kyk Figuur 5.4). Die wit blok bevat die titel, Tydskrif vir Letterkunde, in sans

serif-hoofletters van ongeveer 14 pt. Daaronder verskyn die jaargang en datum, ook

in sans serif, maar in gewone letters van ongeveer 10 pt. Hieronder is die Tydskrif vir

Letterkunde-ikoon in dieselfde kleur as die twee buitenste kolomme. Dit word gevolg

deur hooftrekke uit die tydskrif in 8 pt. sans serif-teks. Laastens verskyn die

Nasionale Pers-logo en die ISSN.

Behalwe dat die lettertipe wat vir die inhoud van uitgawe 38(1) (sans serif) gebruik

is, verskil van dié van die ander drie uitgawes – 38(2), 39(1) en 39(2) – wat in ’n

serif geset is, is die uitleg eenvormig. Die teks verskyn in ’n 10 pt. lettergrootte in

enkel lynspasiëring. Die opskrifte verskyn in 12 pt. en die subopskrifte in 10 pt. vet-

druk. Aanhalings het ’n inkeping van 5 mm van die kantlyn af, en die voetnote en

bibliografie is in 8 pt. geset. Die inhoudsopgawe word opgemaak uit die outeur se

naam, die titel van die werk en die bladsynommer. Die teks is gewone letters in ’n 10

pt. lettergrootte. Die omvang van hierdie vier uitgawes wissel van 80 tot 136

bladsye.

Die uitleg van die 2003- en 2004-uitgawes verskil drasties van die vorige jare s’n. In

die eerste plek bestaan die “tydskrif” uit soveel bladsye (192 bladsye) dat dit die

fisiese formaat van ’n sagtebandboek aanneem. Die buiteblaaie is in volkleur gedruk,

het ’n glansbedekking en verskil met elke uitgawe. Op die voorblad van nommer 40

(2003) is ’n swart-en-wit foto deur Omar Badsha afgedruk en ’n versameling

keramiekteëls van Ruan Hoffmann verskyn op die voorblad van nommer 41(1)

(Somer 2004 – kyk Figuur 5.5).
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Die verandering in die taalbeleid van die tydskrif (kyk 5.2.4) word ook weerspieël op

die voorblad wanneer die woord “Somer” in vier tale – Afrikaans (Somer), Engels

(Summer), Frans (Été) en Nederlands (Zomer) geset word.

Die invloed van die professionele ontwerper, Tienie du Plessis, is duidelik sigbaar. Hy

gebruik tipografie (kyk 2.7.1) effektief by die uitleg van artikels, kortverhale en

poësie deur serif- en sans serif-lettertipes met ’n spesifieke doel voor oë te gebruik.

Die naam van die outeur verskyn links bo aan die bladsy in ongeveer ’n 9 pt. sans

serif. Onder die naam is ’n kort beskrywing van die outeur in ’n 8 pt. serif. Dit is in ’n

kolom geblok en lyn aan die regterkant op. Die titels van artikels, kortverhale en

gedigte word in ongeveer 14 pt. sans serif geset, met die subopskrif in ’n 10 pt. sans

Figuur 5.16
’n Bladsy uit Tydskrif vir Letterkunde
39(1 en 2), Feb./Mei 2001. Die een-
vormige uitleg van die inhoud, wat vir al
drie van die 2000- en 2001-uitgawes van
Tydskrif vir Letterkunde dieselfde is, is
hier duidelik te sien.

Figuur 5.17
’n Bladsy uit die 2003-uitgawe van
Tydskrif vir Letterkunde 40(1). Die
invloed van die professionele ontwerper,
Tienie du Plessis, is duidelik sigbaar. Hy
gebruik tipografie (kyk 2.7.1) effektief by
die uitleg van artikels, kortverhale en
poësie deur serif- en sans serif-lettertipes
met ’n spesifieke doel voor oë te gebruik.
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serif. Dit is in ’n kolom geblok langs die kolom wat die outeur se naam en besonder-

hede bevat, en lyn aan die linkerkant op. 

By artikels verskyn daar onder die titel en outeurbesonderhede ’n vertaalde opsom-

ming van die artikel (kyk Figuur 5.17). Die opskrif is in ’n 10 pt. sans serif in vetdruk

geset. Dit lyn aan die linkerkant op in dieselfde kolom as die hoofopskrif van die

artikel. Hieronder volg die opsomming in ’n 10 pt. sans serif. Dié lettertipe is egter

anders (dunner) as die sans serif wat in die opskrifte gebruik word. Die teks het ’n

inkeping van 20 mm en word aan weerskante geblok. By die artikel self word ’n serif-

lettertipe van ongeveer 10 pt. gebruik. Die subopskrifte in die artikel self word in vet-

druk gedruk, en die teks het ’n inkeping van 35 mm en is aan weerskante geblok. By

poësie is die uitleg van die outeursbesonderhede en titel dieselfde as wat hierbo

beskryf is, maar die teks self het ’n inkeping van 40 mm en lyn aan die linkerkant

op. Kortverhale word met ’n inkeping van 35 mm uitgelê.

Soos by die inhoudsopgawes van 2000 en 2001 (kyk Figuur 5.10) is die teks van die

inhoudsopgawes van 2003 en 2004 (kyk Figuur 5.11) te min om die hele bladsy te

vul. Die verskil in die uitleg is egter opmerklik. In die latere uitgawes van Tydskrif vir

Letterkunde word tipografiese wit (kyk 2.7.2) effektief benut deurdat daar ’n spasie

oopgelos word tussen die opskrif, “INHOUDSOPGAWE / CONTENTS” (14 pt. sans serif

in hoofletters), en die teks van die inhoudsopgawe. 

Die teks self lyn aan die linkerkant op, en bestaan uit ’n 10 pt. sans serif, met die

naam van die outeur in vetdruk. Subgenre-opskrifte word in hoofletters geset en van

mekaar geskei deur spasies van tipografiese wit. 

5.11.5 Uitleg van Spilpunt

Die letterkundige tydskrif Spilpunt verskyn in ’n formaat wat effens smaller is as A4

(w=160 mm x h=193 mm). Die voorblad bestaan uit ’n collage van die woord
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“spilpunt” in rooi op wit (kyk Figuur 5.6). Die Spilpunt-ikoon verskyn links onder in

wit.

Die tipografie van Spilpunt bestaan slegs uit ’n serif-lettertipe en die lynspasiëring is

deurgaans enkel. Bladsy 3 is in twee kolomme verdeel. Bo in die regterkantste kolom

verskyn die inhoudsopgawe (kyk Figuur 5.12). Die opskrif is in hoofletters en

ongeveer 12 pt. groot. Die subgenre-opskrifte is ook 12 pt., maar in gewone letters,

en die titels van die werke en outeurs in 9 pt. 

Die name van die outeurs en bladsynommers is in vetdruk. Onder die inhouds-

opgawe, in die linkerkantste kolom, verskyn administratiewe inligting in 8 pt. Die

name van die redaksie en advertensie-verteenwoordiger verskyn in vetdruk. Onder

Figuur 5.18
’n Bladsy uit Spilpunt 1(1),
wat in Mei 2004 verskyn
het. Let op die subgenre-
beskrywing en naam van
die outeur (regs bo) wat
regs oplyn omdat dit op die
regterkantste bladsy uit-
gelê is.
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aan die bladsy word die kontakbesonderhede van die redaktrise gegee: in vetdruk en

gesentreer.

Die werke self is soos volg uitgelê: heel bo verskyn die subgenre-beskrywing in 12

pt. vetdruk, daaronder verskyn die naam van die outeur in gewone letters en

daaronder, in 9 pt., ’n opmerking. Hierdie hele gedeelte lyn aan die regterkant op in-

dien dit op ’n regterkantste bladsy verskyn (kyk Figuur 5.18), en links op ’n linker-

kantste bladsy. Na ’n stuk tipografiese wit (kyk 2.7.2) van ongeveer 22 mm verskyn

die titel in ongeveer 14 pt., met ’n inkeping van ongeveer 18 mm. Die werk self ver-

skyn hieronder in ongeveer 10 pt., met ’n 27 mm inkeping. 

Die daaropvolgende bladsye van die werk behou ’n wit spasie van ongeveer 27 mm

van bo en van die kant af op die bladspieël.

Die eerste uitgawe van Spilpunt bestaan uit 40 bladsye.

5.12 Vergelyking van uitleg (E2)

Die “little little magazines” word nie slegs so getipeer oor hul klein redaksie, onbe-

kende bydraers en beperkte verspreiding nie; ook hulle fisiese voorkoms en uitleg

dra by tot dié indeling. Driepootpot (12–24 bladsye), Penorent (20 bladsye) en seep-

doos (20 bladsye) is nie net dunner as Spilpunt (40 bladsye) en Tydskrif vir

Letterkunde (80–190 bladsye) nie, maar die produksieproses is ook goedkoper en

eenvoudiger omdat dié tydskrifte op ’n kopieermasjien gereproduseer is en nie deur

die drukproses nie. Die drukproses bepaal ook die kwaliteit van die omslae.

Wat die fisiese grootte (dimensies) betref, sien mens weereens dat A4 en A5 die

gewildste groottes vir letterkundige tydskrifte is. Spilpunt se vreemde grootte (kyk

5.11.5) verdien egter meer aandag. Omdat dié tydskrif afwyk van die fisiese norm

trek dit definitief meer aandag – ’n belangrike aspek as mens in gedagte hou dat

letterkundige tydskrifte (soos die meeste ander publikasies) afhanklik is van verkope.
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Die uitleg van Tydskrif vir Letterkunde (2003 en 2004) en Spilpunt, wat definitief

groter begrotings tot hulle beskiking het, is tekenend van hul groter status in die

literêre wêreld. Meer tyd en moeite is bestee om die inhoud esteties en leser-

vriendelik uit te lê. Dit is duidelik in die keurige gebruik van tipografie, die

ooglopende hiërargie van opskrifte, die goed waarneembare vertikale spasiëring (kyk

2.7.2 b) deur gebruik te maak van kolomme, inkepings en oplyn van teks aan die

linker- of regterkant of aan weerskante, en die opmerklike horisontale spasiëring

(kyk 2.7.2 a) deur die vryelike gebruik van tipgrafiese wit (kyk 2.7.2).

Daar word meestal van enkel lynspasiëring gebruik gemaak, en die enigste werklike

voorbeeld van ’n groter tipografiese digtheid (kyk 2.7.3 b) is sigbaar in die nuwe uit-

leg van Tydskrif vir Letterkunde (2003 en 2004). Die opsommings van die artikels

(kyk Figuur 5.17) is in ’n sans serif-lettertipe geset waarvan die letters baie nouer as

die gewone is. Die “kerning” (die afstand tussen die letters) van dié lettertipe is dus

ook kleiner, en dit veroorsaak ’n groter tipografiese tonale digtheid.

5.13 Opsommend

Soos die 1960’s en 1980’s bring die een-en-twintigste eeu sy eie geleenthede en

uitdagings mee, met vooruitgang in tegnologie wat waarskynlik die grootste

bydraende faktor is. Die Internet knou “little magazines” al hoe meer hoe verder ons

in die jare 2000 inbeweeg. Driepootpot (1999 tot 2002) het die langste lewensduur

gehad. PENorent (2002 tot 2003) het slegs drie nommers gepubliseer, en seepdoos

(2004) slegs een. Hoewel die reproduksie van hierdie tydskrifte redelik maklik en

redelik goedkoop gedoen kan word, is die belangstelling daarin maar skraps.

Rousseau Pienaar van seepdoos bevestig hierdie stelling wanneer hy sê: “Die seep-

doos het baie min kopieë verkoop, en ’n gebrek aan terugvoer en bydraes het die

tweede uitgawe vir eers op ys geplaas” (2004/05/19).
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Tegnologie hou egter ook ’n menigte voordele in, veral waar dokumentontwerp

betrokke is. Nuwe rekenaarsagteware laat uitlegkunstenaars toe om visueel estetiese

ontwerpe te maak wat nie slegs die voorkoms nie, maar ook die gebruikers-

vriendelikheid van ’n teks verbeter. Goeie voorbeelde hiervan is te sien in die nuwe

uitgawes van Tydskrif vir Letterkunde (2003 tot 2004), Spilpunt (2004) en selfs

seepdoos (2004).

Hoewel die 2000’s moontlik die begin van die einde vir die gedrukte “little magazine”

kan wees, sal die gees van hierdie genre vir ewig in die kuberruimte bly voortbestaan

in klein webwerwe of e-tydskrifte (kyk 2.8.2), soos www.skoppensboer.co.za,

www.onseangeltjie.co.za en www.pro.co.za/hoorhier/.
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Hoofstuk 6 – Gevolgtrekkings

6.1 Inleiding

Die doel van hierdie studie was om veranderende tendense in die dokumentontwerp

van Suid-Afrikaanse letterkundige tydskrifte oor drie eras (1960’s, 1980’s en 2000’s)

na te vors (kyk 1.4). Genre, inhoud, struktuur, styl en uitleg is aspekte van die

dokumentontwerp wat volgens Renkema se CCC-model (kyk 2.2) ondersoek is. 

Na deeglike bestudering van die navorsingsmateriaal is die bevindinge volgens era in

hoofstuk 3 (1960’s), 4 (1980’s) en 5 (2000’s) aangeteken. Deur analise van hierdie

aantekeninge kan gevolgtrekkings oor die dokumentontwerp van die tydskrifte van

die onderskeie eras gemaak word. Hierdie gevolgtrekkings word, op grond van ’n

vergelyking tussen al drie eras, vervolgens weergegee.

6.2 Genre-suiwerheid (A2)

Soos reeds in A1 (kyk 3.4) beskryf is, is die tydskrif as geskikte genre vir die

publikasie van letterkundige inhoud ondersoek. Letterkundige tydskrifte word deur

die volgende konvensies gekenmerk:

• Die inhoud is van ’n letterkundige aard.

• Die tydskrif verskyn gewoonlik ten minste twee keer per jaar.

• ’n Tydskrif beskik oor verskeie fisiese eienskappe wat dit van ander gedrukte 

media soos koerante of boeke onderskei:

– Die belangrikste hiervan is waarskynlik die papier waarop die dokument 

gedruk is. Koerante word gedruk op koerantpapier (48g) terwyl let-

terkundige tydskrifte op ’n swaarder tipe papier gedruk word. Dit word op

papier met omtrent die dikte van gewone tikpapier (80g) gedruk. 
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Inhoud
van letter-

kundige
aard

Frekwensie
van

publikasie
per jaar*

Tydskrifte uit
1960’s, 1980’s en
2000’s wat in die
studie gebruik is

Driepootpot

Graffier

Kol

PENorent

seepdoos

Sestiger

Spado

Spilpunt

Standpunte

Stet

Tydskrif vir Letterkunde

Wurm

A4

A4

A5

A5

A4

A5

A4 + A5

Smaller as A4

A5

A4

A5

Korter as A4

±11 per jaar

±3 per jaar

±8 per jaar 

3 per jaar

1 per jaar**

4 per jaar

3 per jaar

4 per jaar

6 per jaar

4 per jaar

2–4 per jaar***

±4 per jaar

Dikker
tipe

papier
(tikpaper)

Fisiese
grootte
van die
tydskrif

Afson-
derlike

buiteblad
vir tydskrif

Tydskrif
gerug-
bind

*Die meeste van dié tydskrifte het nie op gereelde tye verskyn nie en om dié rede word gemiddelde 
jaarlikse frekwensies gegee.

**Slegs een uitgawe van seepdoos het verskyn, maar die moontlikheid vir ’n tweede uitgawe vanjaar 
bestaan wel (kyk 5.2.3).

***Soms verskyn twee nommers in een band.

Tabel 6.1: Genre-konvensies van letterkundige tydskrifte

– Tweedens is die fisiese grootte van die dokument insiggewend. Tydskrifte 

is baie selde groter as A4, en die meeste tydskrifte wat in hierdie navor-

sing gebruik is, is inderdaad in A4- of A5-grootte. 

– Derdens beskik tydskrifte gewoonlik oor ’n afsondelike buiteblad van 

dikker papier, en selfs al is dit nie die geval nie, is tydskrifte altyd gerug-

bind met gom, krammetjies of garing.

Dit is uit Tabel 6.1 duidelik dat al die tydskrifte wat in hierdie studie gebruik is aan

meeste van die kenmerkende genre-konvensies wat in A1 (3.4) genoem is, voldoen. 

6.3 Inhoud: ooreenkomste, verskille, gevolgtrekkings

Die beste metode om die volledigheid en konsekwentheid van die inhoud van die

tydskrifreekse oor die drie eras heen te meet, is om dit in tabelformaat (kyk Tabel

6.2) uit te beeld.
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AforismesTydskrifte

Sestiger

Wurm

Kol

Standpunte ‘60

Spado

Graffier

Stet

Standpunte ‘80

Driepootpot

PENorent

seepdoos

Tydskrif vir Letterkunde

Spilpunt

Artikels

Kort-
verhale BrieweDramas Foto’s

Foto-
verhale

Tabel 6.2: Subgenres van letterkundige tydskrifte ingedeel volgens drie kategorieë

Kuns-
werke

Onder-
houdePoësie

Fragmente
uit romans
/novelles

Verta-
lings

Strokies-
prente

skeppende/kreatiewe skryfwerk kuns aktueel
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Indien ’n mens die subgenres wat in hierdie studie geïdentifiseer is, indeel in drie

kategorieë genaamd skeppende/kreatiewe skryfwerk, kuns en aktueel, waar die kate-

gorie skeppende/kreatiewe skryfwerk opgemaak word uit aforismes, dramas, kort-

verhale, poësie, fragmente uit romans/novelles en vertalings; die kategorie kuns uit

foto’s, fotoverhale, kunswerke en strokiesprente en die kategorie aktueel uit artikels,

briewe en onderhoude, kan sekere insiggewende afleidings gemaak word: 

Die sestigerjare is ongetwyfeld meer gefokus op die kategorieë skeppende/kreatiewe

skryfwerk en aktuele werk. Hoewel daar geen briewe in die tydskrifte van die 1960’s

gevind word nie, is daar wel ruimte vir kommentaar van lesers in byvoorbeeld die

“Korrespondensie”-rubriek van Wurm (kyk 3.7.2) en “KOLmentaar” in Kol (kyk

3.7.3). Behalwe vir die kunswerke wat in Wurm verskyn, bevat die tydskrifte van die

sestigs geen verdere subgenres wat onder die kategorie kuns val nie.

Uit Tabel 6.2 is dit ook duidelik dat die 1980’s verteenwoordigend was van al die sub-

genres in hierdie studie. Al die subgenres wat onder skeppende/kreatiewe skryfwerk,

kuns en aktueel val, verskyn in die tydskrifte van die tagtigerjare.

Volgens Johann L[odewyk] Marais is “[t]agtig ... ongetwyfeld die tydperk van die

tydskrif. Daar was nog nooit soveel tydskrifte van wisselende gehalte waar jong

skrywers hulle werk kon publiseer nie. Hier word groei gestimuleer en dis ’n

belangrike leerskool en sorteertafel vir latere publikasie” (Beeld 1983).

Al drie kategorieë kom redelik verteenwoordigend voor in die tydskrifte van die

2000’s. In die kategorie skeppende/kreatiewe skryfwerk skitter die subgenre

fragmente uit romans/novelles egter in sy afwesigheid. Miskien is dit daaraan te wyte

dat die leser van vandag graag ’n groter verskeidenheid werke (uit verskillende

subgenres, deur verskillende skrywers) tot sy beskikking wil hê en dit dus nie

moontlik is om soveel ruimte in ’n tydskrif aan een skrywer af te staan nie. 
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Hoewel strokiesprente en foto’s (die kuns-kategorie) nogal wyd voorkom in die tyd-

skrifte van die 2000’s is ’n verdere leemte die uitsluiting van kunswerke – hoewel ek

glo dat Tydskrif vir Letterkunde in die rigting van insluiting van ander kunsvorme, by

wyse van foto’s, in die publikasie beweeg (kyk 5.9.4). In die 2003-uitgawe (40(1))

verskyn ’n foto-artikel wat redelik maklik onder die subgenre fotoverhale kan val, en

op die omslag van die eerste uitgawe van 2004 (41(1)) verskyn foto’s van Ruan

Hoffmann se keramiekteëls (moontlik die begin van die insluiting van kunswerke?).

Meer oor kunswerke op die voorblaaie van tydskrifte volg in 6.6.

Wat die aktuele kategorie betref, word artikels deur die bank by die tydskrifte van

2000 aangetref, maar onderhoude en briewe ontbreek, behalwe in Driepootpot. Daar

is gereelde ruimte aan briewe afgestaan, ’n onderhoud met Eugène Terre’Blanche het

op hulle webwerf verskyn (Driepootpot 2(5):3) en ’n poging tot ’n onderhoud met

Mzwakhe Mbuli het misluk “[w]eens die staat se onkunde om ’n verouderde

hiërargiese bestuurstelsel te volg” (Kleyn, Driepootpot 2(11):3).

6.4 Struktuur: ooreenkomste, verskille, gevolgtrekkings

Die interne ordeningstruktuur van die tydskrifte in hierdie studie blyk in twee kate-

gorieë te val. Sestiger, Wurm (1–3 en 5), Kol, Standpunte, Spado, Stet, PENorent,

seepdoos en Tydskrif vir Letterkunde (2000- en 2001-uitgawes) maak van wille-

keurige of onreëlmatige ordening gebruik (kyk 2.5.1 c).

Wurm (4 en 6–12), Graffier, Driepootpot, Tydskrif vir Letterkunde (2003- en 2004-

uitgawes) en Spilpunt maak van die tematiese ordeningsbeginsel gebruik (kyk 2.5.1

a).

Die ordeningstruktuur van die tydskrifte was waarskynlik gebaseer op die onderskeie

redakteurs se persoonlike smaak. Die willekeurige of onreëlmatige ordeningsbeginsel

gee aan die tydskrifte ’n tipe spontaneïteit wat nie deur liniêre (kyk 2.5.1 a) of
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hiërargiese ordeningsbeginsels (kyk 2.5.1 b) verwerf kan word nie. ’n Verdere

voordeel wat die gebruik van die willekeurige of onreëlmatige ordeningsbeginsel

inhou, is dat dit die uitleg van die tydskrif aansienlik vergemaklik aangesien die

inhoud ingepas kan word soos die redakteur/uitlegkunstenaar goed dink, en dit nie

volgens ’n voorafbepaalde struktuur in hoef te pas nie.

’n Tematiese ordeningsbeginsel, aan die ander kant, verleen aan die tydskrif ’n

gestruktureerdheid wat nie slegs meer professioneel voorkom nie, maar ook dui op

beplanning van die interne struktuur van die tydskrif. Die tematiese ordenings-

beginsel verhoog die gebruikersvriendelikheid van die tydskrif omdat die leser reeds

met eerste oogopslag na die inhoudsopgawe kan bepaal watter subgenres in die

tydskrif voorkom voordat hy/sy verder lees aan die titels van die onderskeie werke

waaruit die inhoud bestaan.

Die gebruik van ’n tematiese ordeningsbeginsel impliseer vanselfsprekend dat daar

subgenre-beskrywings in die onderskeie afdelings in die tydskrif sal wees, soos

duidelik in byvoorbeeld Spilpunt (kyk Figuur 5.18) te sien is. Dus beïnvloed die

interne struktuur ook die eksterne struktuur wat met hoofopskrifte, subopskrifte,

ensovoorts gemoeid is (kyk 2.5.2). Die uitleg van die tydskrif (kyk 6.6), insluitend

die tipografie (kyk 2.7.1) en wit spasie (kyk 2.7.2), oefen vanselfsprekend ook ’n

groot invloed op die suksesvolle implementering van eksterne struktuur uit.

Dit is insiggewend dat die twee tydskrifte van die 2000’s wat professionele ontwer-

pers vir die uitlê van die tydskrif gebruik (die “nuwe” Tydskrif vir Letterkunde en

Spilpunt), beide ook van die tematiese ordeningsbeginsel gebruik maak.

6.5 Styl: ooreenkomste, verskille, gevolgtrekkings

Die styl van Sestig, wat deurgaans in Sestiger, Wurm en Kol voorkom, was ’n

vernuwing in die letterkunde – ’n vernuwing wat plaasgevind het in reaksie op die
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formaliteit en gestruktureerdheid van die verlede. Daar was geen vaste reëls of

regulasies nie. Volgens Barnard was dit “’n soort ontvlugting… gestroop van

vooropgestelde vooroordele, voorkeure en standpunte” (Sestiger 1(3):32). Volgens

Kannemeyer (1983:239) bied Sestiger (die eerste “little magazine”) aan “skrywers

die geleentheid om hulle kragte saam te span, vryelik in nuwe rigtings te eksperi-

menteer, oor hulle werk te besin en polemies standpunt in te neem teen persone en

toestande in die literêre wêreld en die samelewing as sodanig.”

Tagtig was die “tydperk van die tydskrif” (kyk 6.3) en die publikasie van onder

andere Spado, Graffier en Stet getuig hiervan. Marais beklemtoon egter die verskil

tussen die Sestiger en die Tagtiger wanneer hy skryf: “Vervreemding en sosio-

politieke probleme bedreig die Tagtiger. Betrokke literatuur soos dié van André P.

Brink word nie geskryf nie. Dit is asof die Tagtiger nie in dieselfde mate oor sosiale

onreg, ens. bekommerd is nie. Ook sensuur kry min aandag en weerstand van die

kant van die jong skrywers! Hy sien homself nie as ’n woordvoerder vir die onder-

drukte geslag nie. Die individu se persoonlike lotgevalle is belangriker. Opvallend baie

jong skrywers doen in Tagtig diensplig of kom in opstand daarteen. Hierdie gegewe

word in hulle werk betrek...” (Beeld 1983). Hierdie opstand teen diensplig, asook die

stem van die bruin struggle-skrywer, figureer sterk in veral Stet.

Die meeste nommers van Driepootpot, PENorent, seepdoos, Tydskrif vir Letterkunde

(vanaf 2000) en Spilpunt verskyn in ’n nuwe era en ’n nuwe millenium. Louise Viljoen

(2000) is dit eens dat “[d]ie meeste ... nuwe stemme [van die 2000’s] ... klaarblyklik

voort[kom] uit ’n wêreld wat anders lyk as dié een wat hulle voorgangers gevoed

het. Die informasietegnologie (wat meer as een van hulle se leeftog is waar baie van

hulle voorgangers akademici was), ’n wêreldwye populêre kultuur (wat wemel van die

films, televisie, musiek en grafika) en verskynsels soos dwelmverslawing en VIGS is

deel van die wêreld wat hulle vorm. Verder voel hulle skynbaar onbetrokke by die

waardes en ideologieë wat ’n groot deel van die Afrikaanse letterkunde in sy nasio-

nalistiese óf versetsgewaad onderlê het en gaan hulle gemaklik om met dit wat buite

die grense van Suid-Afrika lê, of dit nou Afrika of die wye wêreld is.”
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Dit is duidelik dat die geskiedenis, realiteite en aktualiteite van die onderskeie tyd-

perke of eras (1960’s, 1980’s en 2000’s) ’n beduidende invloed op die inhoud en styl

van die verskillende publikasies gehad het.

6.6 Uitleg: ooreenkomste, verskille, gevolgtrekkings

Die beste metode om die volledigheid en konsekwentheid van die verskillende uitleg-

elemente van die tydskrifreekse oor die drie eras heen te meet, is om dit in tabel-

formaat uit te beeld (kyk Tabel 6.3).

Aantal
bladsyeTydskrifte

Sestiger

Kol

Wurm

Standpunte ‘60’s

Spado

Graffier

Stet

Standpunte ‘80’s

Driepootpot

PENorent

seepdoos

Tydskrif vir L...

Spilpunt

52–76

32

48–128

62–70

48–62

12–32

32–40

64–80

12–24

20

20

80–190

40

herhaal

nuut

beide+

herhaal

nuut

beide+

nuut

beide+

nuut

nuut

beide+

laer

hoër

laer

hoër

hoër

laer

laer

hoër

hoër

hoër

hoër

laer

laer

Ontwerp van
voorblaaie

Spel met
tipografie

Horisontale
spasiëring

Vertikale
spasiëring

Tipografiese
tonale digtheid

Tabel 6.3: Uitleg-elemente van letterkundige tydskrifte

Die aantal bladsye van ’n publikasie is baie insiggewend omdat mense meestal met

die eerste oogopslag ’n waardebepaling oor ’n tydskrif maak. Indien ’n tydskif dun is,

word onderbewustelik aangeneem dat hy nie gewig dra nie of nie gesaghebbend is

nie.1

+Met “beide” word bedoel dat die ontwerp van die voorblaaie soms nuut (uniek) was en soms herhaal het.

1 Hoewel hierdie stelling nie uit die literatuur bewys is nie, het die navorser wel hierdie 
houding waargeneem in die praktyk. Sy is reeds tien jaar betrokke by die publikasie van
verskeie tydskrifte en kan hierdie stelling staaf deur opmerkings van lesers en adverteerders 
in die bedryf.
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Die voorblad van ’n tydskrif is een van die belangrikste ontwerp-elemente. Om die-

selfde voorblad vir verskillende uitgawes te gebruik, mag voordelig wees om die

naam te vestig, maar dit is ook belangrik om verskillende nommers van mekaar te

onderskei om verwarring te vermy. Die beste opsie is waarskynlik om ’n sterk

mashoof te behou en die grafika op die voorblad van elke nuwe nommer te verander.

Driepootpot het dit baie geslaagd gebruik, so ook die “nuwe” Tydskrif vir

Letterkunde.

Dit is interessant dat die gebruik van die naam van die tydskrif as collage, of ’n

lemma (woordeboekbeskrywing) van die naam gereeld oor al drie eras heen deur

verskeie tydskrifte gebruik is. Voorblaaie van Sestiger, Kol, PENorent en Spilpunt

bevat collages van die naam. Stet bevat ’n lemma van die woord “stet” op die voor-

blad van sy eerste uitgawe en seepdoos ’n lemma van die woord “soapbox” op sy

agterblad.

Dit is egter nie net ontwerpe met woorde wat op die voorblaaie van letterkundige

tydskrifte voorkom nie. Kunswerke word gereeld gebruik as grafika voor op tyd-

skrifte. Voorbeelde is duidelik te sien in Figuur 3.2 (’n kunswerk van Wopko Jensma

voor op Wurm), Figuur 3.3 (’n kunswerk van Elza Botha voor op Kol), Figuur 4.1 (’n

ontwerp van Thys de Wit voor op Spado), Figuur 4.2 (’n kunswerk van Nick Curwell

voor op Graffier), Figuur 4.3 (’n Kunswerk van Julien Venter voor op Stet), Figuur 5.1

(’n kunswerk deur Ronel van Heerden voor op Driepootpot), Figuur 5.2 (’n strokies-

prent deur John House voor op PENorent) en Figuur 5.5 (’n foto van keramiekteëls

ontwerp deur Ruan Hoffman voor op Tydskrif vir Letterkunde).

Soos reeds in 6.4 genoem is, oefen die tipografie en tipografiese wit ’n invloed uit op

die eksterne struktuur van die tydskrif. Onder tipografie val die lettertipe (serif of

sans serif), lettergrootte, gewig (vetdruk of nie), skuinste (kursief of nie), hoofletters

of kleinletters, en onderstreping of nie.
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Die tipografiese tonale digtheid kan direk verbind word met die vertikale, maar veral

horisontale spasiëring en lynspasiëring. ’n Hoë tipografiese digtheid laat ’n bladsy

“besig” lyk en veroorsaak vermoeienis by die leser, terwyl ’n lae tipografiese digtheid,

met goeie gebruik van tipografiese wit, gebruikersvriendelik, skoon en oop voorkom.

Dit is duidelik dat ontwerpers en uitlegkunstenaars van die jare 2000 deeglik bewus

is van bogenoemde ontwerp-elemente en dit baie effektief in die uitleg van Spilpunt

en die “nuwe” Tydskrif vir Letterkunde toepas. Hulle beskik nie alleen oor die kennis

om hierdie ontwerpe uit te voer nie, maar tegnologie (en veral die nuutste sagte-

ware) bemagtig hulle met die tegnieke en toerusting daartoe.

6.7 Samevatting

Die beginsels en bevindinge van dokumentontwerp, die ontwikkeling van tegnologie

in die vorm van die Internet, die uitlegproses, die drukproses, ensomeer, het dit met

die verloop van jare makliker gemaak om dokumente optimaal vir hulle doel en

teikengehoor te ontwerp. 

Soos uit die resultate blyk, het die parameters van die dokumentontwerp van die

letterkundige tydskrifte wat in hierdie studie bestudeer is, wel oor die veertig jaar

verskuif, hoewel ’n groot getal beginsels ook oor die veertig jaar onveranderd gebly

het.

Van die sestiger- tot die tagtigerjare het die inhoud aansienlik uitgebrei om nuwe

subgenres (in veral die kuns-kategorie) in te sluit. Geen verdere uitbreiding vind

egter van die 1980’s tot 2000 plaas nie, en daar kan dus aangeneem word dat die

subgenres in hierdie periode onveranderd gebly het.

Oor die veertig jaar heen bly die gebruik van óf willekeurige of onreëlmatige ordening

óf tematiese ordening konsekwent. In die 2000’s (veral 2003 en 2004) word die
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interne struktuur egter meer prakties en gebruikersvriendelik benader, en word

toepaslikheid van die tematiese ordeningsbeginsel meer direk aan die uitleg

gekoppel. 

Die styl van die inhoud en voorkoms of werkswyse verander deur die eras volgens

die gebeurlikhede en knelpunte wat aan die orde van die dag is. Weens die

kursoriese aard van hierdie kwalitatiewe meta-analise is dit egter nie moontlik om

gevolgtrekkings en uitsprake oor die styl te maak nie. 

Uitleg is egter die gebied waar die grootste progressie plaasgevind het. Soos reeds

genoem, speel die studie van dokumentontwerp en die beskikbaarheid van sagteware

’n groot rol in die vooruitgang in die uitleg van dokumente. Lesers se behoeftes kan

bepaal word, en die dokument kan op so ’n wyse ontwerp en gestruktureer word dat

dit waarde toevoeg aan die inhoud, leesbaarheid en doel van die dokument.

6.8 Leemtes in studie

Hoewel hierdie studie reeds uitsonderlik omvangryk is in ’n kwalitatiewe

hoedanigheid, kan dit slegs as ’n steekproef gesien word wat die dokumentontwerp

van letterkundige tydskrifte betref. Slegs twaalf tydskrifte, uit ’n aansienlike hoeveel-

heid publikasies (kyk Aanhangsel B), is geanaliseer en ontleed en daar is feitlik geen

aandag aan elektroniese publikasies gegee nie. 

Inligting oor die styl-aspekte van die onderskeie publikasies bestaan meestal uit aan-

halings van persone wat betrokke was by die tydskrifte. Soos reeds in 6.7 genoem is,

kon daar nie in fyn besonderhede en op ’n omvattende wyse na die inhoud van elke

teks in elke tydskrif gekyk word nie. Dit was dus onmoontlik om my eie afleidings

omtrent die styl van die tydskrifte te maak, en om dié rede is die direkte woorde van

redakteurs, medewerkers en literatore gebruik om die styl (vir die doel van hierdie

studie) te beskryf.
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Verdere leemtes is dat daar geen navorsing ingesluit is oor die keurvereistes vir die

insluiting van bydraes in enige van die tydskrifte nie, en dat inligting oor die druk-

oplae van die tydskrifte ook ontbreek.

6.9 Verdere navorsingsgeleenthede

In vele opsigte is hierdie studie ’n eerste in die vakgebied dokumentontwerp en die

genre letterkundige tydskrifte. Die ontleding van die dokumentontwerp van let-

terkundige tydskrifte is (so ver my kennis strek) nog nooit vantevore nagevors nie,

hoewel daar reeds studies oor die dokumentontwerp van koerante gedoen is

(Schoenbach, K., Lauf, E., Stürzebecher, D. & Klobloch, S. 1999. Evaluating 350

newspapers – factors contributing to their success: A summary of a large-scale

empirical study. Document Design 1(2):75–84.)

Hoewel daar reeds talle ondersoeke na letterkundige tydskrifte onderneem is (kyk

1.2), is hierdie die eerste studie waar die ontwerp-elemente van letterkundige tyd-

skrifte ondersoek is. Omdat die omvang van ’n magistergraad egter beperk is, is daar

vele ander aspekte wat verder ondersoek kan word. Hierdie kan dus as ’n verken-

nende of loodsstudie gesien word wat die moontlikhede aandui vir verdere studie.

Daar is ook reeds navorsing op die terrein van elektroniese letterkundige media

gedoen (De Wet, K. 2003. e-Publishing and Afrikaans Poetry: Why is the Advantages

of Available Technology Slow to be Embraced in the Developing World. International

Journal of the Book (1)), maar dit is nie uit die invalshoek van die dokumentontwerp

geskryf nie. Verdere navorsing kan byvoorbeeld gedoen word oor die evolusie van

papier na elektroniese media, die genre-konvensies van letterkundige e-tydskrifte,

asook keurvereistes vir insluiting van materiaal in elektroniese media.
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