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Opsomming
In hierdie referaat word ŉ kritiese evaluasie van Breyten Breytenbach se “om Afrika te
verbeel”-aspirasie in sy toespraak "Imagine Africa" in Parool / Parole (2015) voorgehou. Die
referaat stel egter nie net ondersoek in na hiérdie toespraak nie, maar ook na Breytenbach se
ander essays met dieselfde strekking, naamlik “Imagining Africa” in Notes from the Middle
World (2009) en “Introduction: Africa lives!” in Imagine Africa (2011). Die evaluasie word met
behulp van Karl Popper se referaat Three Worlds (1980:141-167) uitgevoer. Popper stel ŉ
pluralistiese siening van die wêreld voor, wat ten minste uit drie verskillende, maar
interaktiewe wêrelde bestaan, naamlik: wêreld 1 – die materiële wêreld van fisiese objekte;
wêreld 2 – die geestelike wêreld van die mens; en wêreld 3 – die produkte van die menslike
verstand. Die interaktiewe aard van die model behels dat die wetenskaplike vanuit sy of haar
subjektiewe wêreld (wêreld 2), begrip moet toon van die objektiewe teorie (wêreld 3) vóórdat
hy of sy die uitwerking op die fisiese wêreld (wêreld 1) kan toets, óf die objektiewe teorie
(wêreld 3) kan wysig. Popper (1980:160) stel voor dat daar tussen wêreld 2-denkprosesse en
wêreld 3-denkinhoude onderskei moet word. Die "denkprosesse" is "konkreet", omdat die

individu hulle op ’n sekere tydstip "gedink" het. In kontras hiermee staan "denkinhoude" as
wêreld 3-objekte, wat sekere logiese verbande ten opsigte van die teorie se onderskeie
aspekte veronderstel. In hierdie referaat word geargumenteer dat die drie doelstellings van
die “Imagine Africa”-toespraak gesien kan word as die denkinhoude van hierdie wêreld 3objek. Hulle is: (1) om Afrika te sien vir wat dit is, (2) om tussen die “werklike” en die
“imaginêre” te onderskei, en (3) om die “verwagtingshorison” te bespied wat aan die jeug
voorgehou word. Elkeen van hierdie drie abstrakte denkinhoude word egter deur konkrete
denkprosesse onderlê. Die doelstelling van die bydrae is dus om die verbande tussen die drie
denkinhoude en die denkprosesse krities te evalueer om sodoende die waarde van
Breytenbach se “om Afrika te verbeel”-aspirasie te bepaal en die tekortkominge daarvan aan
die lig te bring.
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VisionKeepers-program, onder die mentorskap van prof. dr. Yves T’Sjoen van die Universiteit
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van Zuid-Afrika (UGent) en betrokken bij de onderzoekseenheden Teksteditie Literatuur in
Vlaanderen, POWEZIE. Centrum voor poëzie en TRACE (Translation & Culture). Daarnaast is
hij als buitengewoon hoogleraar verbonden aan het departement Afrikaans en Nederlands
van Universiteit Stellenbosch en deeltijds aangesteld aan de Karelsuniversiteit in Praag. Hij
promoveerde in de Germaanse filologie met een door de Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal en Letteren uitgegeven historisch-kritische studie van de poëzie van Richard
Minne. Zijn omvangrijke publicatielijst bevat onder meer tekstedities. Met Els van Damme
bezorgt hij kritische leesuitgaven met werk van Vlaamse schrijvers. Zijn publicaties richten
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❖

Bespreking van die referate en vrae aan die referente vind op
16 September 2021 om 14:00 tot 17:00 plaas.

